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

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

المادة املنشورة يف املجلة تعرب عن رأي كتابها ،وال تعرب بالضرورة عن رأي املجلة.

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

أسعار املجلة يف مختلف الدول:

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

حساب املجلة البنكي:
IBAN: BH83NBOB00000099619989 - SWIFT: NBOB BHBM
بنك البحرين الوطين  -البحرين
الطباعة :مطبعة أوال  -البحرين
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مفتتــح

بروفيسور جاريج وموسيقى اخلليج العريب

عن ــد بداي ــات س ــبعيني�ات الق ــرن الم ــايض ،وكان الصدي ــق األس ــتاذ الدكت ــور محم ــد جاب ــر األنص ــاري (ش ــفاه
هللا وعاف ــاه) ق ــد ت ــوىل دائ ــرة اإلع ــام حلكوم ــة البحري ــن لف ــرة وج ــزة ،كلف ــي باس ــتقبال ومعاون ــة باح ــث فرن ــي
س ــيأيت الب ــاد قادم ــا م ــن الكوي ــت للتع ــرف عل ــى الفن ــون الغنائيـ ـ�ة الش ــعبي�ة البحرينيـ ـ�ة ،ف ــكان ه ــذا الضي ــف
ً
ه ــو الربوفيس ــور س ــايمون ج ــاريج ( )2001-1919ال ــذي جي ــد الق ــارئ حول ــه به ــذا الع ــدد مبحث ــا بقل ــم األس ــتاذ
يعق ــوب املح ــريق.
ولق ــد تعرف ــت عل ــى ه ــذا اإلنس ــان املتواض ــع الدم ــث ،والباح ــث املتخص ــص يف أك ــر م ــن مج ــال ،وكان يل ش ــرف
مرافقت ــه يف جوالت ــه امليداني ـ�ة للتع ــرف عل ــى فن ــون الغن ــاء الش ــعيب البحري ــي ونش ــأت بي ــي وبين ـ�ه صداق ــة ش ــخصية
امتـــدت حـــى ســـنوات حياتـــه األخـــرة .ومـــن خـــال التعـــرف علـــى أســـاليب عملـــه امليـــداين يف اجلمـــع التوثيقـــي
للم ــادة الغنائي ـ�ة ،وطريق ــة تس ــجيلها ،وتتب ــع ط ــرق أدائه ــا واآلالت اإليقاعي ــة والوتري ــة املس ــتخدمة به ــا ،إىل جان ــب
النصــوص املــؤداة ومعانيهــا ازددت معرفــة لمــا تعلمتــه مــن الربوفيســور الدنماركــي الراحــل بــول روفســنج أولســون
يف س ــتيني�ات ذل ــك الق ــرن .ويرج ــع للربوفيس ــور ج ــاريج الفض ــل يف اإلجاب ــة عل ــى العدي ــد م ــن استفس ــارايت الدقيق ــة
اخلاص ــة بالتعام ــل م ــع ال ــرواة واإلخباري ــن كون ــه جيي ــد بتمك ــن التح ــدث باللغ ــة العربي ـ�ة ،فق ــد كان ألم عربي ـ�ة وأب
فرن ــي أو سويس ــري .وم ــن خ ــال ه ــذه الرفق ــة امليدانيــ�ة ال ــي تك ــررت يف زي ــارات عدي ــدة للب ــاد ،نش ــأت بيننــ�ا
صداق ــة ش ــخصية امت ــدت لس ــنوات ح ــى رحيل ــه.
وم ــن خ ــال ه ــذا الباح ــث الرص ــن ،ال ــذي يري ــد للموس ــيقى العربي ـ�ة أن تبق ــي عل ــى أصال ــة نهجه ــا ،دون تدخ ــل
التقنيــ�ات املس ــتحدثة ،تعرف ــت عل ــى أح ــد أع ــام املوس ــيقى اخلليجي ــة األس ــتاذ عل ــي زكري ــا األنص ــاري (-1929
 )2011وه ــو ش ــخصية كويتي ـ�ة ب ــارزة ش ــغلت ع ــدة مناص ــب مهم ــة وكان ــت ل ــه مواه ــب موس ــيقية متع ــددة وجه ــود
س ــيمفوني�ة عاملي ــة.
ً
لقـــد تكـــررت زيـــارات الربوفيســـور جـــاريج إىل البحريـــن ،ويف كل زيـــارة ميدانيـــ�ة كنـــت أرافقـــه مستكشـــفا مـــا
يرغ ــب يف اس ــتقصائه لم ــادة حبث ــه ح ــول موس ــيقى اخللي ــج الع ــريب ضم ــن اهتمامات ــه بموس ــيقى اجلزي ــرة العربيــ�ة
كمـــادة جديـــدة ملنطقـــة حبـــث مجهولـــة وقتهـــا .ويف إحـــدى زياراتـــه إىل البحريـــن كان برفقتـــه عميدكليـــة اآلداب
جبامع ــة جني ــف ،وح ــن أجن ــز حبوث ــه بزي ــارة بقي ــة بل ــدان اخللي ــج الع ــريب أص ــدر بع ــد س ــنوات بالتع ــاون م ــع متح ــف
جنيـــف بسويســـرا الطبعـــة األوىل مـــن تســـجيالت الكاســـيت الصوتيـــ�ة لألغـــاين واألهازيـــج الشـــعبي�ة اخلليجيـــة
ً
رف ــق مطب ــوع وريق ّ
دون ب ــه معلوم ــات مرك ــزة ح ــول كل ف ــن م ــن الفن ــون املس ــجلة مش ــيدا بالتع ــاون ال ــذي لقي ــه م ــن
ّ
الباحث ــن املحلي ــن واألدالء املرافق ــن الذي ــن ن ــوه بأس ــمائهم.

مفتتــح

اســـتمر التواصـــل مـــع الربوفيســـور جـــاريج ســـنوات عديـــدة وتـــم التعـــاون معـــه يف التحضـــر للمؤتمـــرات
العلمي ــة الك ــرى ال ــي نظمه ــا مرك ــز ال ــراث الش ــعيب ل ــدول اخللي ــج العربيــ�ة ح ــن تولي ــت إدارت ــه خ ــال الف ــرة
 1986 – 82وكان خـــر معـــن يف اســـتقطاب كبـــار الباحثـــن العامليـــن يف مجـــاالت علـــم موســـيقى الشـــعوب
( )Ethnomusicologyوهـــو العلـــم النـــادر التخصـــص وقتهـــا يف البـــاد العربيـــ�ة.
منــذ اكــر مــن خمــس ســنوات ،ومجلــة «الثقافــة الشــعبي�ة» يف محــاوالت للحصــول علــى حقــوق طباعــة ونشــر
األعم ــال البحثيــ�ة اخلاص ــة ب ــدول اخللي ــج العربيــ�ة ال ــي أجنزه ــا الربوفيس ــور ج ــاريج ،الم ــادة الكتابيــ�ة والصوتيــ�ة
عل ــى ح ــد س ــواء ،وذل ــك به ــدف إع ــادة نش ــرها هدي ــة لقرائنــ�ا ،فم ــن متح ــف جني ــف ،ال ــذي أص ــدر الطبع ــة األوىل،
إىل ش ــركة انتــ�اج الكاس ــيت ال ــي اش ــرت حق ــوق الطب ــع م ــن الورث ــة م ــن بع ــد وفات ــه ،إىل إح ــدى قريب�ات ــه ج ــرى
التب�اح ــث ح ــول إمكانيــ�ة إع ــادة النش ــر دون ج ــدوى .ولق ــد كان لألديبــ�ة الدكت ــورة معصوم ــة عل ــي املطاوع ــة دور
ب ــارز يف اس ــتمرار البح ــث والتق ــي إىل أن حصلن ــا عل ــى آخ ــر نس ــخة م ــن طبع ــة التس ــجيالت األخ ــرة ،ال ــي أج ــرى
ّ
عليه ــا الربوفيس ــور ج ــاريج تصويب ـ�ات مهم ــة س ــلمت للباح ــث األس ــتاذ يعق ــوب املح ــريق ،ال ــذي أخ ــذ عل ــى عاتق ــه،
حبك ــم مكانتــ�ه األدبيــ�ة كش ــاعر ولغت ــه الفرنس ــية ك ــدارس ّ
مطل ــع ،مهم ــة مواصل ــة االتص ــال والتب�اح ــث ،إال أن أي ــا
م ــن ه ــذه اجله ــود ل ــم تص ــل لنتيج ــة.
ً
ً
جي ــد الق ــارئ الكري ــم به ــذا الع ــدد حبث ــا موس ــعا لألس ــتاذ املح ــريق ح ــول أس ــتاذي اجللي ــل الراح ــل الربوفيس ــور
س ــايمون ج ــاريج  ..رحم ــه هللا ،وج ــزا جه ــود أعمال ــه امليدانيـ ـ�ة خلدم ــة الثقاف ــة املوس ــيقية يف اخللي ــج كل خ ــر.

علي عبدهللا خليفة
رئيس التحرير

5

مفتتح
بروفيسور جاريج وموسيقى اخلليج العريب
عيل عبداهلل خليفة

تصدير

ً
ّ
الشفهي مبدع أيضا
الراوي
حسن مدن

عطف نسق
الثقافة الشعبي�ة :جدلية اخلصوصية والكوني�ة
محمد عبداهلل النويري

آفاق
العجائبي�ة وانفتاح النص األديب الشعيب
ً
نموذجا
«ألف ليلة وليلة»
محمد عيل أمين

أدب شعبي

ّ
حجاجية املثل الشعيب يف تشكيل
ّ ُ
اخلطاب ّ
«سيدات القمر»
وايئ ،رواية
الر
ِ َ ِ
ُ
وخة احلاريث أ ُنموذجاً
ُ
جل
عيل أحمد عمران

ثقافة النخلة من خالل األمثال الشعبي�ة
يف مملكة البحرين «اجلزء األول»
حسين محمد حسين

4
8
10

١٦

٢٨
٤٢

السرية الشعبي�ة العربي�ة إشكالية التجنيس النيص
وتأصيل منهج املقاربة
سعيد بوعيطة

أزياء املرأة وزينتها يف األدب الشعيب يف قطر
نورة حمد الهاجري

عادات وتقاليد
التطبب يف تونس خالل القرن  :19قبيلة الهمامة مثاال
عبدالقادر سوداين

أساليب القسم يف الدارجة املغربي�ة ،دراسة وظيفية
عبد العايل احمامو

٦٠

٧٦
١٠٠
١٠٨

السيف واخلنجر يف املوروث الثقايف السوداين
أسعد عبد الرحمن عوض اهلل

مـوسـيـقـى وأداء حـركـي
األغني�ة الشعبي�ة يف تونس:
ّ
حمالة قيم اجتماعيةأغني�ة يا حمامة طارت نموذجا
النوري الشعري

الغناء الفولكلوري ومواضعات الثقافة:
دراسة يف البني�ة والداللة
محمد عمران

سيمون جاريج عابر الضفاف
يعقوب المحرقي

ثـقـافـة مـاديـة

َ
الشبكة جبهة بزنرت:
ّ
حــرفة ّ
نســائـية
فـني�ة
إسمهـان بن بركة

قراءة أنرتوبولوجية ألشكال وأنواع احللي
التقليدية بتلمسان
سالف درييس ثاين

فضاء النشر

١٢٠

١٣٢
١٤٦
١٦٠

١٧٢
١٨٨

عرض كتاب (الني�ل يف األدب الشعيب)
للدكتورة نعمات أحمد فؤاد
سعاد محمود نجيب

نافذة على الثراث الشعبي البحريني

ّ
فن الربابة وغناؤه يف البحرين
عمروالعماري
مبارك
ّ

في الميدان

٢٠٠
٢٠٨

ّ
َ
«الت ُبوريدة» يف املغرب...
صراع بني بقاء األثر وفكرة التاليش
عيل القميش

216
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تصدير

ً
ّ
الشفهي مبدع أيضا
الراوي

كلنـــا ،علـــى األرجح ،نذكر املشـــهد الســـاخر لعـــادل إمام (ســـرحان عبد البصري) ،يف مســـرحية «شـــاهد مشـــفش
ً
حاجـــة» ،وهو يكرر ســـؤال ممثل االدعـــاء العام ،يف املســـرحية ،عما إذا كان اســـمه مكتوبا( :أنا اســـي مكتـــوب؟) ،كلما
ّ
هـــم األخري بت�دوين يشء على الورقة أمامه بعد أن يســـتمع إىل إجاباته عن أســـئلته ،فيتب�دد قلقـــه عندما يطمئن�ه املدعي
ً
العام أن اســـمه ليس مكتوبا.
ً
لنضـــع الفكاهة يف هذا املشـــهد جانبـــ�ا ،ونطرح الســـؤال التايل :ما الذي كان خيشـــاه ســـرحان عبدالبصـــر من كتابة
اســـمه يف املحضـــر الـــذي ُيدونه املدعـــي العام ،لتنت�ابـــه حال مـــن الراحة ،عندما جييب�ه أن اســـمه غـــر مكتوب؟
هـــذا الســـؤال ،وبصورة مـــن الصور ،حييلنـــا إىل قـــوة التدويـــن ،أو الكتابـــة إن شـــئن�ا ،إزاء ما حيســـب بأنه ضعف
ّ
صدقية ،ال تتوفر الشـــفاهة
للشـــفاهة ،فبمجـــرد تدوين االســـم ،أو أية معلومـــة من املعلومـــات ،على الورق يكســـبها
ً
عليهـــا ،كأن للشـــفاهة هنا مرتبـــ�ة أدىن من الكتابـــة ،أو كأن الواحد منا ال خيىش قوال ،قيل شـــفاهة ،ســـواء كان ذلك على
ً
أمر يعنيـــ�ه ،باملقدار الـــذي خيىش فيه هـــذا القول بعـــد أن يصبح مكتوبـــا ،فينتقل من
لســـانه أو على لســـان ســـواه يف ٍ
الشـــفاهة إىل التدوين.
ّ
صدقيـــة كالم مكتوب أقل بكثـــر من اجلهد املطلـــوب للتحقق من القول الشـــفاهي،
اجلهـــد املطلوب للتحقـــق من
ً
ّ
ّ
بالصدقية هنـــا صحة ما قيـــل يف الوثيقة املكتوبـــة ،أيا كانـــت هذه الوثيقـــة ،وإنما صدقية نســـبها إىل
وليـــس املقصـــود

أشـــخاص أو جهات ،مـــا يرتب عليهـــم مســـؤوليات والزتامات ،قد تـــؤدي إمـــا إىل إدانتهم إن لـــزم األمـــر ،أو إىل تربئتهم.
وليســـت الغاية هنا إضفاء القداســـة على التاريـــخ املكتوب ،مقارنة بالتاريخ الشـــفاهي ،وحنن من املؤمنـــن بأن التاريخ
كتبـــ�ه املنتصـــرونّ ،
وكيفوا وقائعه وفـــق أهوائهم ،وأن التاريخ احلقيقـــي قد يكون ذلك املحفوظ يف الصـــدور ،ولم يكتب،
ألنه من غري املســـموح لـــه أن يكتب.
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلاهلي مثاال
ومـــع ذلك تظـــل العالقة بني املـــدون وغري املـــدون معقدة جـــدا ،ولعلنا جند يف الســـجال حول الشـــعر
ً
ّ
نموذجيـــا لهذه العالقة املعقدة ،خاصة منذ أن قدم طه حســـن أطروحته حول انتحال هذا الشـــعر يف كتابه «يف الشـــعر
ّ
اجلاهلـــي» ،ونذكر أن الشـــاعر والباحث اإلمـــارايت الراحل أحمد راشـــد ثاين أخـــذ على أطروحة طه حســـن تلك جتاهل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
صاحبها ّ
ـــفاهية) الـــي ينطوي عليها عصـــر التدوين كعصر مخطوطـــات ،كأن ثاين يرغـــب يف القول بأن
للســـمات (الش
ّ
ً
ّ
دون حينها كان قلياًل ً
ّ
تلقائي�ة  -انتهـــاء الشـــفاهة يف األدب ،فحجم مـــا ّ
قياســـا إىل حجم
يعن  -بصـــورة
بـــدء التدويـــن لم
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ًّ
ـــعري ّ
ّ
ّ
شـــفاهيا تتوارثه األلســـنة ،ولم ين�دثـــر بالضرورة  -رغم كونه
خباصة  -أي أن اجلزء األكرب ظل
األديب  -والش
املنتوج
ّ
ّ
ًّ
شـــفاهيا  -ويضع ثاين أطروحة طه حســـن يف ســـياق الكثري من ما وصفهـــا بـ(األطروحات احلديث�ة عـــن التاريخ الثقايفّ
العريب اليت حتـــاول إقصاء البداوة ّ
ّ
والســـكوت عنها).

تصدير

واملرجـــح ّأن أحمد راشـــد ثاين صاغ مالحظته هذه من ويح أطروحة الباحث الســـعودي ســـعد ّ
ّ
الصويان حول العالقة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
بطي اليت ال يراها عالقة ّ
والن ّ
حضاريـــة /أي بمعىن أنها «عالقة
تاريخية/
أدبي�ة فحســـب ،وإنما
بني الشـــعرين اجلاهلـــي
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
واحلضارية بني مجتمعات اجلزيرة
اريخية
االســـتمرارية الت
والفين ،وقوامها
عضوية أساســـها النســـب اللغوي
طبيعية
ْ ّ ّ
ّ
ّ
واجلاهلي يلتقيـــان ،حســـب ّ
ّ
ّ
ّ
الصويان «على
بطـــي
العربيـــ�ة من العصـــور القديمة حـــى اآلن» ،بـــل إن الشـــاعرين الن
ّ
ّ
ّ
الط ّ
الظروف ّ
ّ
ّ
صعيد واحـــد من ّ
واحلس ّ
واالجتماعية
بيعيـــة
الفين وشـــعرهما ليس إاّل صدى لنفـــس
احلضارية
الرؤيـــة
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
تلقايئ» ال شـــعوري يمليه تشـــابه الظروف واملعطيات
اللغوي بني الشـــعرين «تشـــابه
القاســـية ومن هنا فإن التشـــابه
ّ
ّ
ّ
الن ّ
الـــي ّ
اجلاهليـــة ،بل هي امتداد
بطية ليســـت مجرد تقليـــد ومحاكاة للقصيدة
تتكون منها مادة الشـــعرين .والقصيدة
ّ
ّ
احلضارية اليت كانت ّ
ّ
مســـتجدة ،ختضع لنفس األســـاليب ّ
لهـــا وهي ّ
توجه الشـــعر
الفني�ة والظـــروف
عملية خلق وإبداع
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
جاهلية ّ
ّ
الن ّ
ّ
معينـــ�ة ،وال يتكلف تقليد
بطي ال يتجشـــم معارضة قصيدة
اجلاهلي وتتحكم يف شـــكله ومضمونه .الشـــاعر
ّ
ّ
بيـــت بعين�ه ،ولكنـــه يطرق نفس املهيـــع ويغرتف من نفس املعـــن ،ويصدر من نفس املوارد اليت اســـتقى منها الشـــاعر
ّ
ّ
ّ
الن ّ
الت ّ
ّ
ّ
الفلســـفي الذي
صور
اجلاهلية يف
بطية عن القصيـــدة
اجلاهلـــي مادته وأغراضـــه» ،ولذلك «ال ختتلف القصيـــدة
ُ
ّ
ّ
ً
تقدمه تفســـرا ،لهذا الكون وحلياة اإلنســـان علـــى هذه األرض وال ختتلف عنهـــا يف املفاهيم واملثل اليت تكرســـها؛ لتعطي
الصحراء القاســـية معىن يعـــن على ّ
حياة ّ
حتملها».
ّ
ً ّ
ْ
ّ
واألكادييم ّ
ّ
ّ
ـــعودي عبدهللا الغـــذايم ،الذي وإن
الس
اجلاهلي وقف أيضا الناقـــد
عند مســـألة الشـــفاهية يف الشـــعر
ّ
ّ
ّ
الشـــك  -كما رأى -كثـــرةّ ،
الشـــعر ّ
اجل ّ
وربما
اهلي ،فأســـباب هذا
لم يقطـــع برأي حول الشـــكوك اليت أحيطت بظاهرة
ّ
ّ
ً
ً
علمياّ ،
ممن هم موضع ثقة ًّ
الشـــاكنيّ ،
ّ
لكن أســـباب اليقني موجـــودة وكثرية أيضا،
موضوعيـــة أيضا بالنظر لكرثة
تكـــون
ّ
ّ
ّ ّ
ً
ً
ّ
مالحظـــا أن الظنـــون حول انتحال الشـــعر اجلاهلي قادت  -تاليا  -إىل االنتب�اه إىل شـــفاهية هذا الشـــعر ســـواء أكان ذلك
ّ
ّ
ّ
حـــى بعد ْأن ّ
ّ
دونـــت فما جرى
شـــفوية
اجلاهلي كانت
عنـــد الباحثـــن العـــرب أم األجانب املســـتعربني .فرواية الشـــعر
ّ ّ
ّ
ً ّ
ّ ّ
ـــي ّ
ولكنه تســـجيل ّ
ّ
خط ّ
ّ
اجلاهلي
للر واية الشـــفاهية» .وعليه فإن الشـــعر
ـــفاهي إىل الكتايب
تدوينـــ�ه «لم يكن نقاًل للش
ّ
ّ
ّ
الش ّ
فالتدوين ّثبت ّ
ّ
ّ
ـــفوية.
الرواية
املـــدون،
املـــروي وليس
الذي نت�داوله اآلن هو الشـــعر
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
فالش ّ
ّ
ـــفوية  -بتقديره  -هي ســـمة رواية
اجلاهلي خالص الشـــفاهية،
وال يذهب الغذايم إىل حد اعتب�ار كل الشـــعر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلاهلي وسادت فيه بسبب
فتسربت الشـــفاهية إىل الشـــعر
هذا الشـــعر ال إبداعه ،ليســـت يف اإلنشـــاء وإنما يف النقل،
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلاهلي كان يتســـق مع شـــروط
الرواة وليس بســـبب الشـــعراء أنفســـهم الذيـــن وضعوا تلـــك القصائـــد ،وإن اإلبداع
ّ
ّ
ّ
ّ
فـــردي يقوم على نص أصيل فرد وعلى ّ
ّ
ّ
ـــعري
آليات اإلنشـــاد الش
الكتابي�ة أكرث من اتســـاقه مع شـــروط الشـــفاهية ،فهو
ّ
ّ ّ
الغنـــايئ حىّت لو كان الشـــعراء الذين كتبوه ال يعرفـــون الكتابة.
ّ
ّ ّ
ّ
مثله خاصة رأي املســـتعرب ّ
مهمة يف هذا ّ
ويس إضافة ّ
قدم االســـتعراب ّ
الر ّ
الر ّ
ويس
الســـجال حول الشـــعر اجلاهلي،
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
قســـما من الشـــعر
األشـــهر كراتشكوفســـكي الذي قـــال إنه «ال يـــكاد أحد مـــن العلماء يف الوقت احلاضر يشـــك يف أن
ّ
ْ
ّ ّ
اجلاهلـــي منحـــول»ّ ،
الشـــعر منحول ،وهـــو ّ
ّ
الـــرأي الذي جاهر به املســـتعرب
ولكن هـــذا ال جيـــب أن يعين بـــأن كل هذا
ّ
ّ
ّ
اإلجنلـــزي مرجليـــوث الذي بلغ حـــد القول إن العرب لم يكن لديهم شـــعر كنوع ّ
أديب قبل نشـــوء اإلســـام ،وهذا ما حمله
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اجلاهلي األقـــدم موضوعة ومنحولة يف وقـــت متأخر.
علـــى الزعم بأن جميـــع نماذج الشـــعر
ً
ّ
ّ
أيضا ينبغـــي اعتب�اره ً
أثرا من آثـــار المايض القديم؛ ألنه من (صنع) شـــخص بلغ
ويـــرى كراتشكوفســـكي أن املنحول
ّ
ً
ْ
مناقضا ّ
ّ
ّ
للصدق
تفصيلي من عملـــه
العريب حبيث ال يمكـــن أن يكون أي جـــزء
مـــن القدرة علـــى التغلغل إىل كنه المـــايض
ّ
ّ
ّ
ّ ْ
اريـــي ّ
ّ
ّ
ّ
ـــفهي مـــن جيل جليـــل كان ال بد أن
ـــيكولويج ،وهـــو رأي جدير بالوقوف عنده ،وبســـبب ســـر النقل الش
والس
الت
ّ
ّ
ّ
ً ّ
ّ
التقاليد الش ّ
تطـــرأ على املنقول من الشـــعر ّ
ـــفهية لم حيفظوهـــا عن ظهر غيـــب ،وإنما كانوا
نظرا ألن حفظـــة
تغـــرات،
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ـــفوي ّ -
ّ
ّ
اجلاهلي القديم
ياغي؛ ألن القســـم الذي حفظ من الشـــعر
الص
كمـــن خيلقها من جديد بمســـاعدة التكنيك الش
ً
ّ
ّ
وإنمـــا هي ّ
تدوينـــ�ا ًّ
الروايـــة املقاربة أكرث أو أقـــل لتلك األبي�ات،
حرفيا لألبيـــ�ات اليت قالها يف وقت ما شـــاعر عظيم،
ليـــس
ّ
ّ
ّ
واملحرفـــة باألخطاء املرتكبـــة لدى نقلها الشـــفوي الذي جرى أثن�اءه االســـتذكار.
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الثقافة الشعبي�ة :جدلية اخلصوصية والكوني�ة
تتســـم بعض املمارســـات الفولكلورية يف بالدنـــا العربي�ة بضرب من االنتصـــار املبالغ فيه للجهـــة أو اجلماعة أو املعتقد
واحلـــال أن كل لـــون من ألوان التعصب يتن�اىف مع فلســـفة الفولكلور ومـــا تقوم عليه من قيم إنســـاني�ة ،حترص على اجلمع
ّ
ونب�ذ اخلـــاف والفرقة .ويت�أكـــد األمر عند تعلقـــه بالوطن الواحد والشـــعب الواحد حيث يب�دو الفولكلور خيط الســـدى
الذي تدور عليه فكرة األمة يف نســـجها املتماســـك .صحيح أن اخلصوصية هي ّ
الســـمة األبرز اليت جتعـــل من ظاهرة ثقافية
شـــعبي�ة فولكلورا خاصا بشـــعب من الشـــعوب  .ولكن ينبغي أال ننىس يف السياق نفســـه ،أن الوعي بالظاهرة الفولكلورية
ارتبـــط يف بوادر نشـــأته األوىل بظهـــور فكرة األمة  ،وتنـــ�ايم احلس الوطين وجتـــذر النهج الرومنطيقـــي يف األدب والفكر ،يف
أوروبا على وجه اخلصوص .يف ذاك املخاض اجليوســـيايس والفلســـفي ،كان الغرب ســـباقا إىل العناية برتاث األجداد جمعا
ودرســـا .ولقد كان للجهـــود اليت بذلها كبار الفالســـفة واملفكرين أثر واضـــح يف الوصول بهذا املنـــى يف االهتمام بالفولكلور
إىل غايتـــ�ه  .وكان احلـــرص واضحا على تغيري نظـــرة النخبة إىل عامة النـــاس يف كل فئاتهم ومختلف بيئ�اتهم .فالشـــعب يف
ّ
محصلة النظر هو مســـتودع احلكمة ومعدن اخللق النبي�ل ومســـتقر القيم اإلنســـاني�ة اخلالدة ،وليـــس جماعة من الرعاع
ال يمتلكـــون مـــن صفات الثقافة أدناها كما وقـــر يف األذهان طويال .يف هـــذا االجتاه ،ذهب فون هـــردر Johann Gottfried
ّ
ّ
ّ
 Von Herderإىل أن ّ
عبقرية
يســـميه
الشـــعبي�ة ،الريفيـــة على وجه اخلصوص  ،حافظة وناقلة وحارســـة لما
الطبقـــات
الشـــعب «  »Le génie du peupleالـــي تنشـــأ عن العالقة بني اإلنســـان واألرض واملناخ  .من هذا املعـــن نهل ّ
الرواد
األوائل الذين ّ
اهتموا بثقافة الشـــعوب اليت ينتســـبون إليها أواســـط القرن التاسع عشـــر باعتب�ارها مواضيع فكر ال ختتلف
ّ
التعدد الثقايف داخل ّ
مكونات الشـــعب الواحد عندهم
عن ســـائر املوضوعات اليت تســـتأثر باهتمام النظر املعريف .ولم يكـــن
إال مدخـــا للتأكيد علـــى الوحدة والنخـــوة وفخر االنتمـــاء ،باعتب�ار ذلـــك مظهرا من مظاهـــر الغىن احلضاري وشـــكال من
أشـــكال العمق اإلنساين.
ّ
يعـــد الفولكلور عامال جامعا بني ّ
ّ
مكونات
تصـــور املثقف العريب احلصيف بعيدا عن هذا املنىح يف التقدير الذي
ولم يكن
ّ
ّ
ّ
ّ
املجتمع الواحد ،مـــن حيث كان يف رأيهم  ،عنوان وحدة بني شـــعوب أمة امتدت أطرافها وتعـــددت وجوه تعبرياتها .فالتنوع
ّ
ّ
والتجذر اإلنســـاين  .ولقد كانـــت ّ
ّ
مهمة عالم الفلكلور
احلضاري والعمق الثقايف
دليل غىن واالختالف شـــاهد على االمتـــداد
ّ
الكشـــف عن ذلك وشـــرحه وإقامة األدلة املعرفية عليه .يف هذا املنـــى كان دور عبد احلميد يونـــس (  )1988 - 1910رائدا
ّ
يف العناية بالفلكلور املصري والعريب واإلنســـاين على حد ســـواء .وكانت مؤلفاته ونشـــاطه الفكري واملدين وقوة شـــخصيت�ه
ّ
األكاديميـــة من العوامل احلاســـمة اليت وجهت االهتمامـــات الفولكلورية جليل كامل الوجهة اإلنســـاني�ة اليت اجتهت إليها .

ويف الســـياق نفســـه يمكن أن نذكـــر اجلهود واملواقف الـــي بذلها رائد آخر من صقع آخر هو األســـتاذ عثمـــان الكعاك 1الذي
لـــم حتـــل عنايت�ه بالفلكلـــور يف بلده دون الســـعي إىل اإلحاطة بعناصره يف ســـائر البـــاد العربي�ة  .وليـــس اهتمامه بمختلف
عناصـــر الفولكلور العـــرايق يف كتابه «املدخل إىل علم الفلكلـــور» إال دليال على نظرته إىل الثقافة الشـــعبي�ة باعتب�ارها عنصرا
مؤلفا بني ســـائر البالد العربيـــ�ة وأن ّ
التنوع الفلكلوري ليس إال واجهة تربز الســـعة والرثاء والعمق اإلنســـاين.
ومن حســـن حظ الفولكلور العريب أن ظهرت ّ
مؤسســـات اشـــتغلت على جمـــع الرتاث العريب وحفظـــه وصيانت�ه ضمن
رؤيـــة تتمســـك باملبادئ الـــي تقوم عليها فلســـفة الفولكلور .وال يمكـــن يف هذا الســـياق أال نذكر ّ
مؤسســـتني كان لهما دور
بـــارز يف التأكيد على الســـمة اجلامعة للرتاث الشـــعيب .أوالهما «مركز الرتاث الشـــعيب لدول اخلليج العربيـــ�ة» الذي ظهر
يف الدوحـــة ســـنة  1982وأصدر مجلة «المأثورات الشـــعبي�ة» .أما الثاني�ة فهي «الثقافة الشـــعبي�ة للدراســـات والبحوث
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ّ
والنشـــر» اليت بعثت سنة  2007يف مملكة البحرين حيث تصدر مجلة «الثقافة الشـــعبي�ة»  .وليس من العسري أن نتبنّي
وضوح الوجهة اإلنســـاني�ة اجلامعة اليت تســـم سياســـة املســـألة لدى القائمني على التجربتني :رحابة يف التن�اول وســـعة يف
الفكر وبعدا كوني�ا عميقا  ،قد يمنعنا حياء املجايلة من التبســـط يف ذكر خصائصها وشـــمائل الســـاهرين عليها مما ال يمكن
للتاريـــخ أن يغفلـــه  .ولعل ما نالحظه اليـــوم من حرص عدد مـــن الدول العربي�ة على التســـجيل املشـــرك لبعض عناصر
فولكلورهـــا إال ثمـــرة من ثمـــار هذا اجلهـــد املتواصل .من ذلك مـــا أقدمت عليه مجموعـــة من الدول العربي�ة من تســـجيل
«خنيل التمر ،املعارف واملهارات والتقاليد واملمارســـات» وكذلك الشـــأن بالنســـبة إىل اخلط العريب أو أكلة «الكســـكيس»
بالنســـبة إىل عدد من البلـــدان املغاربي�ة أو بعض الفنون الغنائي�ة الشـــعبي�ة لدى عدد من األقطار اخلليجيـــة  .وتأكيدا على
البعـــد اإلنســـاين للفولكلور ،لم يكن غريب�ا أن يتم تســـجيل بعض ألوان الرتاث مشـــركا بني عدد من الـــدول العربي�ة وأخرى
غربي�ة كما حدث يف موضـــوع الصقارة.
ومـــع كل ذلك ،ينبغي أال حيجب عنا القول باألبعاد الثقافية واحلضارية واإلنســـاني�ة اجلامعـــة للفولكلور ،أنه يف جوهره
ّ
يقـــوم على اخلصوصية اليت تتحدد معاملها ضمن ســـياق من االمتـــداد واالنفتاح .فالظاهرة الفولكلورية تســـتمد مقومات
وجودها من البيئ�ة الطبيعية والثقافية اليت يســـرت لها أســـباب نشـــأتها .لكن ظهورها على حنو ما ال ينفي إمكان تشـــكلها
ّ
ّ
بشـــرية مغايرة .وهـــي يف كل أحوال خصوصيتها شـــاهدة على الوحـــدة املنفتحة على
طبيعية أو
على حنـــو آخر يف ظـــروف
الســـعة والتنوع .هي شـــبيهة بالنخلة من حيث كانت واحدة حيثمـــا كانت .ولكن ثمرتها عديدة متنوعة .تتب�اين أشـــكالها.
وتتعـــدد خصائصها وخيتلـــف مذاقها .وما جتده منهـــا يف بلد قد ال جتده يف بلد آخر  .كذلك الشـــأن بالنســـبة إىل اخلط العريب
فهـــو واحـــد حيثما ظهر  .ولكن رســـوم حروفه ختتلف بني املشـــرق واملغـــرب وتتعدد من بلـــد إىل آخر وتتمزي مـــن خطاط إىل
آخـــر .ويبلـــغ األمر فيـــه من اخلصوصية حىت يســـتحيل ضربـــا من ضروب الفـــن الذي ينســـب إىل علم بعين�ه يشـــار إليه
بالبن�ان وتطري شـــهرته يف اآلفـــاق .ومع ذلك يبقى يف كل أحواله خطـــا عربي�ا .وقل مثل ذلك يف كل فنـــون الرتاث .فخصوصية
الظاهرة ال تنفي امتدادها وتعدد أشـــكالها .ال يســـع ّ
كونيتها أن تســـتقيم إال على أســـاس من اخلصوصية واملحلية .املتمزي
فيهـــا واملختلف واملعرب عن الهوية هو الذي يمدها بنســـغ كيانهـــا ويمنحها روح وجودها .فال كوني�ة مـــن دون خصوصية وال
خصوصية من دون إنســـاني�ة جامعـــة .وكما أن اخلصوصية عنوان هوية قائمة فإن البعد اإلنســـاين فيها يربز ما بني البشـــر
من قدر مشـــرك ومصري واحـــد .يف هذا املعىن حنرص على التمســـك بمأثورنـــا الفلكلوري ليس فقط باعتبـــ�اره نت�اج جدلية
بني اخلصوصيـــة والكوني�ة ،وإنما باعتب�ار أن خصوصيتـــ�ه اليت تمثل عنوان ّ
هويتن�ا هـــي طريقنا إىل الكوني�ة.

أ.د .محمد بن عبد هللا النويري

رئيس الهيأة العلمية للمنظمة الدولية للفن الشعبي
1.عثمـان الكعـاك ( )1976 - 1903أديب وإعالمي ومثقف تونيس .درس بتونس ثم بجامعة الرصبون .سـاهم يف تأسـيس اإلذاعة التونسـية.
وشـغل خطة حافـظ لدار الكتب الوطنية .كانـت له اهتمامات واسـعة بالتاريخ واألدب والثقافـة .وكان رائدا يف العنايـة بالفولكلور التونيس
والعربـي  .مـن مؤلفاتـه « :التقاليد والعادات التونسـية» و«املدخل إىل علـم الفولكلور» نرش ببغـداد س 1964.و«مراكـز الثقافة يف املغرب»
نشر بالقاهـرة سـز .1958وغريها من مصنفات عنيت باملرسح واملوسـيقى وسـائر ألـوان الثقافة والفكر.
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الغالف األمامي

اخلوص
والصناعات
اخلوصية

ً
ّ
قديم ــا ،امتهن ــت العدي ــد م ــن النس ــاء مهن ــة َس ــف اخل ــوص وصن ــع العدي ــد
مـــن األدوات الضروريـــة الـــي كانـــت تســـتخدم يف المـــايض ،كالزبيـــ�ل والســـفرة
واحلص ــر وغريه ــا ،وال ــي ل ــم يك ــن خيل ــو منه ــا أي بي ــت يف الس ــابق ألنه ــا كان ــت
ً
تعتـــر مـــن الضروريـــات يف املـــزل ،وعليـــه ،كان الطلـــب مســـتمرا علـــى هـــذه
األدوات .ومهنـــة َ
الســـفاف ،كغريهـــا مـــن املهـــن ،حتتـــاج إىل مهـــارات ومعـــارف
معينــ�ة ألج ــل إتم ــام العم ــل املطل ــوب ،وتم ــر العملي ــة بع ــدة مراح ــل ،وكل مرحل ــة
له ــا مهاراته ــا ومعارفه ــا .وتبــ�دأ العملي ــة باختيــ�ار ن ــوع اخل ــوص ،وبعده ــا عملي ــة
ّ
َ
الس ــفة ،وتنته ــي العملي ــة خبياط ــة
جته ــز اخل ــوص ،ث ــم عملي ــة الس ــفاف أو جته ــز ِ
ّ
الســـفة.
وتشـــكيل ِ
يذك ــر ،أن ل ــكل منت ــج أن ــواع مح ــددة م ــن اخل ــوص ،وهن ــاك ثالث ــة أن ــواع م ــن
اخل ــوص .الن ــوع األول ،اخل ــوص األبي ــض أو خ ــوص «الگل ــب» ،وه ــو خ ــوص
الســعف الــذي يكــون يف قلــب النخلــة ،ويكــون لونــه أصفــر مخضــرا ويتحــول لونــه
إىل ألبي ــض عندم ــا جي ــف .وبع ــد ن ــزع اخل ــوص م ــن الس ــعف يت ــم جتفيف ــه لع ــدة
أي ــام يف الش ــمس وبعده ــا تنق ــع يف الم ــاء لبض ــع س ــاعات ،وق ــد يت ــم صباغته ــا قب ــل
س ــفها بأل ــوان خاص ــة .وم ــن األدوات ال ــي تصن ــع م ــن ه ــذا اخل ــوص :الس ــفرة
والزبيــ�ل واحلص ــر والقف ــة الصغ ــرة ال ــي جتم ــع فيه ــا امل ــرأة أدواته ــا.
النـــوع الثـــاين مـــن اخلـــوص هـــو اخلـــوص األخضـــر ،أي خـــوص الســـعف
العــادي ،والــذي يتــم جتفيفــه لعــدة أيــام يف الشــمس وبعدهــا ينقــع يف المــاء لبضــع
س ــاعات قب ــل س ــفه .وم ــن األدوات ال ــي تصن ــع م ــن ه ــذا اخل ــوص :أوعي ــة حف ــظ
التمر(كالگلـــة) ،واألوعيـــة املســـتخدمة يف نقـــل األشـــياء كالگفـــر واملرحلـــة.
ويوج ــد ن ــوع م ــن اخل ــوص األخض ــر يس ــى «العگ ــب» ،وه ــو اخل ــوص الق ــوي
ً
ج ــدا وال ــذي يوج ــد يف الط ــرف األخ ــر م ــن الس ــعفة ،بالق ــرب م ــن الس ــاء ،وع ــادة
م ــا يس ــتخدم ه ــذا اخل ــوص يف عملي ــة خياط ــة الس ــفة م ــع بعضه ــا ،وذل ــك لعم ــل
املنت ــج املطل ــوب كالس ــفرة عل ــى س ــبي�ل املث ــال .كم ــا يس ــتخدم ه ــذا اخل ــوص يف
حتض ــر الگش ــوم (ومفرده ــا گش ــم) وه ــي ش ــراحئ م ــن اخل ــوص تس ــتخدم لرب ــط
األش ــياء ،كاخلض ــار واألس ــماك.
والنــوع األخــر مــن اخلــوص هــو اخلــوص اليابــس ،أي الــذي جــف يف الســعف
املتســـاقط وحتـــول لونـــه للبـــي الفـــاحت ،ويـــزال هـــذا اخلـــوص مـــن الســـعف ثـــم
يرط ــب بتنقيع ــه يف الم ــاء لبض ــع س ــاعات .وأه ــم م ــا يصن ــع م ــن ه ــذا الن ــوع م ــن
ً
اخل ــوص ه ــي الس ــمة ،واجلم ــع س ــميم ،وه ــي تش ــبه احلص ــر إال أنه ــا كب ــرة ج ــدا
وه ــي تس ــتخدم يف أس ــقف العري ــش أو الك ــر ،كم ــا تس ــتخدم كف ــرش ينش ــر علي ــه
التم ــر لتجفيف ــه.

عدسة :عبدهللا دشيت

بعـــد انتقـــاء اخلـــوص وجتهـــزه تـــأيت بعدهـــا عمليـــة الســـفاف حيـــث جتهـــز
ُ ّ
ّ
ّ
«الســـفة» ،بالض ــم ،واجلم ــع َس ــفا ِئف،
والســـفة ،ويف الفص ــى يقـــال
الســـفةِ .
ِ
َ
وه ــي جديل ــة طويل ــة تس ــف م ــن اخل ــوص ،وم ــن ث ــم يت ــم خياطته ــا وتش ــكيلها
لتعطـــي املنتـــج اخلـــويص الشـــكل النهـــايئ املطلـــوب ،والـــذي قـــد يكـــون وعـــاء
كالزبيـــ�ل أو القفـــر ،أو مـــا يفـــرش بـــه األرض كاحلصـــر .ويســـتخدم يف عمليـــة
اخلياطـــة نـــوع قـــوي مـــن اخلـــوص يســـى َ
العگـــب.

أ .حسني محمد حسني
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«العمارة العامية»
وجتليات الهويات
الثقافيةللجماعات

ختتلـف اجلماعـات البشـرية يف خصوصياتهـا الثقافيـة التي تفصح عـن هويتها
ُ
الواضحـة ،هذه اخلصوصيات وليدة األسـس املشتركة «الكونيـ�ة» اليت تمثل البىن
إنها
ذات األبعاد الطبيعية؛ كاحلاجة للطعام ،واجلنس ،واملسـكن ،والروحاني�ات ..إذ ً
أمـور مرتبطة باجلوانب البيولوجية وبقاء الكائـن اليح ،إال أن تمظهراتها ختتلف وفقا
للفـرد أو اجلماعـة ،بنـ ً�اء علـى االعتب�ارات البيئيـ�ة ،والثقافيـة ،واالجتماعيـة ..إلخ ،ما
يفضي إىل الفـرادة واخلصوصية.
والعمـارة ،شـكل مـن أشـكال اخلصوصيـة التي تعبر مـن خاللهـا اجلماعـات عن
نفسـها ،وأخـص بالـذات ،ما يطلق عليه «العمـارة العامية» ،التي على النقيض من
ذات هويـة خاصـة ،سـحقتها أحاديـة العوملـة ،ضمـن أمـور أخـرى
ُالعمـارة احلديثـ�ةٌ ،
سـحقت أو هـي مهـددة بالتلايش ،نتـ�اج عصر اتصـال مفـرط يف اتصاليت�ه!
ً
يعكـس البيئـ�ة التي تتواجـد فيهـا اجلماعـة،
نمطـا
وتمثـل «العمـارة العاميـة»
ٌ
الثقـايف ،والتاريخي ،وهـي مـرادف للعمـارة التقليدية الشـعبي�ة ،اليت ترتبط
وسـياقها ً
ً
خبرسانيتها،
ارتب�اطاوثيقابالطبيعة،فبينماتقتحمالعمارةاحلديث�ةمختلفالبيئ�ات
ً
وفوالذهـا ،وزجاجهـا ،دون أي انعـكاس للبيئ�ة على طبيعتها ،تتشـكل التقليدية وفقا
ملعطيات البيئ�ة؛ فبني عمارة الصحراء ومساكنها ،بون شاسع عما يف عمارة الغابات،
وبين عمـارة البيئـ�ات احلـارة ،فـوارق عمـا يف البـاردة ،وانعـدام هـذا االعتبـ�ار للمعطـى
ً
البيئي ،جعلنـا نـكاد ال نميز بني السير يف شـوارع (ديب) ُ
عنـه يف (نيويـورك) مثال.
ُ
ولهـذا تعـد «العمـارة العاميـة» عمـارة صديقـة للبيئـ�ة ،لكونهـا مـن سـنخها.
ففـي ظـل أزمـة املنـاخ ،واملخلفـات البيئيـ�ة الضارة ،تشـكل هـذه العمارة أحـد احللول
ُ
ملعضلتنـ�ا البيئيـ�ة الراهنـة ،صحيح بأنها قد ً ال تسـتجيب لطبيعة عصرنـا ،من حيث
املتانـة والديمومـة ،إال أنهـا ال تشـكل تهديـدا لبيئ�اتنـ�ا.
وبالعـودة للجانـب الهويـايت ،فـإن العمـارة التقليديـة تفصـح عـن هويـة ثقافيـة
ُ
تعجـز احلديثـ�ة عن إفصاحهـا .وقد برز عدد مـن املعماريني الذين وظفوا هـذا االجتاه
يف عمارتهـم املعاصـرة .وبغـض النظـر عمـا إذا جنحـوا يف حتقيـق األغـراض احلقيقيـة
ُ
تشـكل ثورة علـى االجتاهات
لهـذه العمـارة أم ال ،فإنهـا والبـد ،علـى الصعيد البصري،
جوهر
من
تنطلق
أنها
إال
تفاصيلها،
احلديثـ�ة الغارقة يف املماثلـة ،وإن اختلفت بعض
ٍ
كل األمكنـة ،بعكـس العمـارة التقليدية
واحـد ،أو لنقـل مـواد أساسـية مسـتخدمة يف ً
بلـد آلخـر ،ومن ثقافـة ألخرى.
التي ختتلـف املـواد التي تؤسـس البنـ�اء جوهريـا من ٍ
ً
ً
ولهذا تشكل العمارة التقليدية بعدا أنرثوبولوجيا؛ فإذا نظرنا ملساكن قبيلة
بكوخضخم،هومجمع
«اليانومايم»األمازوني�ة،فسنجدهامؤسسةعلىأكواخحتيط ٍ
القرية،ماييشبنمطالعالقاتاالجتماعيةلهذهالقبيلة.فيماتمتازمساكنالبدوالرحل
باملرونة وسهولة النقل ،وهي خصيصة تشرتك فيها اجلماعات املرحتلة ،من سكان
ً
املناطقالباردةكـ«اإلنويت»أو«اإلسكيمو»وصواللبدوالصحارياحلارة.
ويف صـورة غالفنـا اخللفـيٌ ،
جانب من العمـارة التقليدية البحرينيـ�ة ،نطل عليها

عدسة :سوسن طاهر

لها
مشـرع على
بـاب
مـن ٍ
ٍ
الفنـاء ،وهي من حقبة العمـارة احلديث�ة املبكـرة ،اليت حيقب ً
ُ
الباحث سلمان املحاري ،منذ نهاية القرن ًالـ 18م ،وحىت مطلع القرن 20م .ونرى جزءا
مـن فنـاء املنزل ،الـذي ُيطلـق عليـه محليـا اسـم «احلـوش ،احلـوي ،الصحـن» ،وهو
فضـاء مفتـوح ،غري مسـقوف ،يـزرع بالنخل ويضم بئر الماء ،ويسـتخدم «كمتنفس
اجلريان بواسـطة الغرف املحيطة
خاص للعائلة وكسـاحة خدمة محجوبة عن أعني
ً
بـه ،كما يعتبر املتنفس والرئة لكل مرافق السـكن» ،وفقـا للمحاري.

أ .سيد أحمد رضا

https://www.behance.net/gallery/31480335/illustrationsfor-the-book-of-Arabian-tales/modules/328954143

آفـــــاق

العجائبي�ة وانفتاح النص األديب الشعيب
ً
نموذجا
«ألف ليلة وليلة»
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د .محمد علي أمني  -مصر

العجائبي�ة وانفتاح النص
األديب الشعيب
«ألف ليلة وليلة» نموذجاً

مفتتح:
ال خــاف بــن الباحثــن يف أن «ألــف ليلــة وليلــة» نــص عجائــي؛
فحكايات ــه ــــ كم ــا ه ــو مع ــروف ــــ حتف ــل بفض ــاءات خرافي ــة وس ــحرية
تهيم ــن ،بش ــكل الف ــت ،عل ــى بنيته ــا الس ــردية.

1

ختـــرق العجائبيـــ�ة النســـيج الســـردي بتشـــكالته املتنوعـــة يف
حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» .ه ــذا م ــا الحظت ــه ،والحظ ــه كذل ــك
معظ ــم الباحث ــن الذي ــن عكف ــوا عل ــى دراس ــة ه ــذا الن ــص الفري ــد
مـــن نصـــوص األدب الشـــعيب .ومـــا لـــم يالحظـــه كثـــر مـــن هـــؤالء
الباحث ــن ،أن ه ــذه العجائبيــ�ة تس ــهم ب ــدور رئي ــس ومه ــم يف انفت ــاح
الدالل ــة األدبيـ ـ�ة حلكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» ،وأن ال ــيء امله ــم
ال ــذي تضيف ــه العجائبيـ ـ�ة إىل ه ــذا الن ــص لي ــس حتقي ــق اإلمت ــاع أو

آفـــــاق

التس ــلية للق ــارئ فحس ــب؛ فال ــيء األك ــر أهمي ــة له ــا
ه ــو قدرته ــا الواضح ــة عل ــى فت ــح ه ــذا الن ــص عل ــى آف ــاق
متنوعــة مــن التأويــل ،حتتــاج إىل قــارئ علــى قــدر كبــر مــن
اخلـــرة بـــاألدب وصنوفـــه املتنوعـــة ،والنقـــد واجتاهاتـــه،
ب ــل واخل ــرة كذل ــك بمع ــارف أخ ــرى غ ــر األدب والنق ــد؛
كالفلس ــفة وعل ــم النف ــس وعل ــم االجتم ــاع ،وغ ــر ذل ــك
م ــن املع ــارف.
ً
هذه فكرة تلك الدراسة إجماال ،وفيما يلي التفصيل.

ً
ً
عنصرا مهيمنا
«العجائبي�ة» بوصفها
على حكايات «ألف ليلة وليلة»:
العجائبيـــ�ة (  )fantasticمصطلـــح نقـــدي يشـــر
إىل األحـــداث فـــوق الطبيعيـــة؛ الـــي تدخـــل يف دائـــرة
ً
املس ــتحيل ال ــذي ال يمك ــن وقوع ــه وفق ــا لقوان ــن العق ــل
البش ــري .واألدب العجائ ــي ،عل ــى ه ــذا النح ــو ،ه ــو أدب
اخلي ــال املس ــتحيل؛ فه ــو أدب خي ــرق كل م ــا ه ــو واقع ــي
أو معقـــول ،وينفتـــح علـــى كل مـــا هـــو بعيـــد عـــن قيـــود
الواقــع أو العقــل .فالعجائبي ـ�ة ــــ أو الفنت�ازيــا ــــ مصطلــح
ً
يشـــر إىل «عمليـــة تشـــكيل ختيـــات ال تملـــك وجـــودا
ًّ
فعليـــا ،ويســـتحيل حتقيقهـــا».1
غـــر أن القـــارئ املتمـــرس بـــاألدب لـــه القـــدرة علـــى
تأويـــل مســـتويات العجائبيـــ�ة يف النـــص األديب وإعـــادة
قراءتهـــا علـــى حنـــو يقـــرب ،إىل حـــد كبـــر ،مـــن العقـــل
ً
واملنط ــق .ف ــإذا كان ــت العجائبي ـ�ة خرق ــا لقوان ــن الطبيع ــة
ً
واملنطـــق؛ فإنهـــا ،مـــن ناحيـــة أخـــرى ،تبـــي لهـــا منطقـــا
خاصــا يعكــس كثـ ً
ًّ
ـرا مــن منطــق قوانــن احليــاة المألوفــة
لدينــ�ا.
والعنصـــر املهيمـــن ( )The dominantفكـــرة
أثـــرة لـــدى أنصـــار الشـــكلية الروســـية )Russian
 .)Formalismوقــد توقــف رومــان ياكبســون ،كمــا يقــول
رامــان ســلدن ،عنــد مفهــوم العنصــر املهيمــنَّ ،
وعرفــه بأنــه
العنص ــر ال ــذي حيت ــل الب ــؤرة م ــن العم ــل الف ــي؛ فه ــو ال ــذي
حيك ــم غ ــره م ــن العناص ــر أو املكون ــات وحيدده ــا ِّ
وحيوره ــا.2

والعنصــر املهيمــن ،علــى هــذا النحــو ،هــو العنصــر الغالــب
عل ــى مكون ــات الن ــص األديب جميعه ــا؛ ل ــذا ت ــدور كل ه ــذه
املكونــات حولــه؛ فهــو ــــ بعبــارة أخــرى أدق ــــ العنصــر الــذي
حي ــدد مس ــار كل مك ــون م ــن مكون ــات الن ــص األديب.
ويؤك ــد الش ــكليون ال ــروس ،م ــن خ ــال حديثه ــم ع ــن
العنصــر املهيمــن ،فكرتهــم حــول مســألة اإلدراك اجلمــايل
لـــأدب؛ وهـــي فكـــرة يمـــزون مـــن خاللهـــا بـــن اإلدراك
اجلمـــايل واإلدراك اآليل لـــأدب؛ وذلـــك مـــن خـــال مـــا
يســـمونه اإلغـــراب ( )Defamiliarization؛ الـــذي
يع ــي عنده ــم كس ــر األلف ــة الناجت ــة ع ــن اعتيــ�اد أش ــياء
ً
ً
بعينهـــا؛ ومنهـــا األدب؛ فقـــد يعتـــاد املـــرء شـــيئ�ا معينـــ�ا
ً
إدراكا ًّ
آلي ــا
ح ــى يتبل ــد إحساس ــه ب ــه ،ويصب ــح إدراك ــه ل ــه
أو اعتي ًّ
�ادي ــا؛ هن ــا ي ــرز عنص ــر اإلغ ــراب وتب ـ�دو وظيفت ــه يف
إضف ــاء الغراب ــة عل ــى عناص ــر الن ــص األديب؛ ح ــى يتج ــدد
ً
ًّ
جمالي ــا.
إحس ــاس امل ــرء ب ــه ،ويصب ــح إدراك ــه ل ــه إدراكا
ويوضــح رامــان ســلدن ذلــك عنــد الشــكليني الــروس؛
إذ يؤكـــد أن العناصـــر الداخليـــة يف العمـــل األديب عندهـــم
يمكــن أن تصبــح مــن قبيـ�ل الروتــن اآليل ،أو أن تغــدو ذات
وظيفـــة جماليـــة إجيابيـــ�ة .3والنـــص األديب اجليـــد عنـــد
الش ــكليني ال ــروس ه ــو م ــا تغ ــدو في ــه العناص ــر الداخلي ــة
ذات وظيفـــة جماليـــة ،وليســـت مـــن قبيـــ�ل اإلدراك
الروتيـــي اآليل.
والعنصـــر املهيمـــن عنـــد الشـــكليني الـــروس مفهوم
يعيـــد ترتيـــب العناصـــر داخل األعمـــال األدبيـــ�ة بصفة
مســـتمرة .وتعـــي هـــذه النظرة عنـــد الشـــكليني الروس
«تن�اول األعمـــال األدبي�ة من حيث هي أنســـاق متحركة،
ُ
ت ْبـــى عناصرها يف عالقـــات ،حبيث حيتـــل بعضها موضع
الصـــدارة ،وبعضهـــا يصبح مجـــرد خلفية ،فـــإذا انطمس
عنصـــر مـــن العناصر وتراجـــع إىل الـــوراء ...فـــإن عناصر
ً
ً
عنصـــرا مهيمنا...
أخرى يمكن أن تـــرز إىل األمام وتصبح
يف نســـق العمـــل األديب» .4كذلـــك فإن العنصـــر املهيمن؛
كما يؤكد الشـــكالنيون الروس ،هو الـــذي يضفي الوحدة
والتماســـك على العمـــل األديب؛ فهو الـــذي «يمنح العمل
بؤرة تبلوره ،وييســـر وحدتـــه أو تماســـكه الكلي».5
العجائبية وانفتاح النص األدبي الشعبي «ألف ليلة وليلة» نموذجا
ً
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وم ــن ينع ــم النظ ــر يف حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة»
يــدرك أن العجائبيـ�ة تهيمــن ــــ كمــا ســبق وأن ذكــرت ــــ على
ش ــى مكون ــات الس ــرد؛ فه ــي تهيم ــن عل ــى ش ــخصياتها ــــ
علــى ســبي�ل املثــال ــــ بشــكل الفــت .هــذا مــا تؤكــده ــــ علــى
س ــبي�ل املث ــال ــــ الص ــورة املبال ــغ فيه ــا لش ــخصية احلكي ــم
دوي ــان ،يف حكاي ــة وزيــر املل ــك يون ــان؛ ذل ــك احلكي ــم ال ــذي
اس ــتطاع أن ي ــداوي املل ــك مم ــا جبس ــده م ــن ب ــرص ،بع ــد
أن عجــز األطبــاء يف ذلــك ،وقــد قــام احلكيــم دويــان بذلــك
ب ــا دواء وال ده ــان « :ث ــم إن احلكي ــم َّلم ــا دخ ــل املدينــ�ة،
وأقــام بهــا ً
أيامــا قالئــل ،ســمع خــر امللــك ،ومــا جــرى لــه يف
بدنــه مــن الــرص ،ويف الصبــاح لبــس أفخــر ثي�ابــه ،ودخــل
علــى امللــك يونــانَّ ،
وقب ــل األرض ،ثــم قــال :أيهــا امللــك أنــا
أداويــك ،ال أســقيك ً
دواء ،وال أدهنــك بدهــن ،فقــال امللــك:
أتربئ ــي م ــن ه ــذا امل ــرض ب ــا دواء وال ده ــان؟ ق ــال :نع ــم؛
فتعج ــب املل ــك غاي ــة العج ــب».6
وم ــن ينع ــم النظ ــر يف عناوي ــن حكاي ــات «أل ــف ليل ــة
وليل ــة» يالح ــظ هيمن ــة العجائبي ـ�ة عليه ــا؛ فمعظ ــم ه ــذه
العناويــن تنطــوي علــى عالــم واســع مــن الغرابــة والســحر
والعجائبيــ�ة ،ال ــي جت ــذب الق ــارئ حن ــو حكاي ــات اللي ــايل؛
ملعرفـــة مـــا ينطـــوي وراء هـــذه العناويـــن .ومـــن هـــذه
العناوي ــن ــــ عل ــى س ــبي�ل املث ــال ــــ «حكاي ــة التاج ــر م ــع
العفريــت» و«حكايــة الصيــاد مــع العفريــت» و«حكايــة
املدينـ ـ�ة املس ــحورة» و«حكاي ــة املدينـ ـ�ة املس ــخوطة»...
وغ ــر ذل ــك كث ــر.
كمـــا تهيمـــن العجائبيـــ�ة كذلـــك علـــى املـــكان يف
حكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة؛ فمعظـــم أماكنهـــا غريبـــ�ة
ً
عجيبـــ�ة .ويمكـــن أن أضـــرب مثـــاال علـــى ذلـــك مـــا هـــو
َ
موج ــود يف «حكاي ــة املدينــ�ة املس ــخوطة» ال ــي ُم ِس ــخت
وص ــار أهله ــا أحج ـ ً
ـارا« :اعل ــي أن ه ــذه املدينـ ـ�ة مدينـ ـ�ة
والـــدي وجميـــع أهلـــه وقومـــه؛ وهـــو امللـــك الـــذي رأيتـــ�ه
ً
ً
حجـــرا».7
علـــى الكـــريس ممســـوخا
ويف حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» تهيم ــن العجائبي ـ�ة
كذلـــك علـــى الزمـــان ،واألحـــداث ،وســـائر مكونـــات
البنيــ�ة الس ــردية .وال حاج ــة هن ــا حلص ــر تل ــك املكون ــات
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والوقـــوف عليهـــا؛ فهـــذا ليـــس غايـــة يف ذاتـــه؛ بـــل هـــو
مج ــرد وس ــيلة لتأكي ــد هيمن ــة العجائبي ـ�ة عل ــى حكاي ــات
«ألـــف ليلـــة وليلـــة» .ولعـــل األهـــم مـــن ذلـــك هـــو
دراس ــة أث ــر العجائبيـ ـ�ة املهيمن ــة عل ــى ه ــذه احلكاي ــات
يف انفتاحه ــا ًّ
داللي ــا .وه ــو م ــا س ــتحاول الدراس ــة الوق ــوف
علي ــه يف اجل ــزء الت ــايل منه ــا.

العجائبي�ة وانفتاح «ألف ليلة وليلة» ًّ
دالليا:
إن هيمنـــة العجائبيـــ�ة علـــى الســـرد ،بمســـتوياته
املتنوعـــة ،يف «ألـــف ليلـــة وليلـــة» ،أمـــر يســـرعي،
بالضـــرورة ،انتبـــ�اه القـــارئ املتمـــرس بـــاألدب ،اخلبـــر
بصنوفــه وأجناســه ،ويجعلــه يفكــر يف الوظيفــة الــي يمكــن
ً
أن حتققهــا تلــك الهيمنــة خالفــا جللــب املتعــة أو التســلية.
إن وقف ــة الق ــارئ إزاء الن ــص ،عل ــى ه ــذا النح ــو ،تع ــي أن
إدراكــه لتلــك املالمــح العجائبي ـ�ة الــي تكتــظ بهــا حكايــات
ً
ًّ
إدراكا ًّ
روتينيـ�ا؛ ألنــه لــم
آليــا أو
«ألــف ليلــة وليلــة» ،لــم يعــد

آفـــــاق

يع ــد يق ــف عن ــد وظيفته ــا الظاه ــرة أو املباش ــرة؛ تل ــك ال ــي
تتمثــل يف تســلية القــارئ أو إمتاعــه ،بــل جتــاوز هــذا اإلدراك
إىل نـــوع آخـــر مـــن اإلدراك ،حيـــاول القـــارئ مـــن خاللـــه
الوقــوف علــى املــردود الفــي أو اجلمــايل لهيمنــة العجائبي ـ�ة
عل ــى حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة».
ويقــرن هــذا النــوع مــن اإلدراك ــــ أعــي اإلدراك الفــي
أو اجلم ــايل ــــ بالتس ــاؤل ع ــن املس ــكوت عن ــه ،القاب ــع وراء
هـــذا العالـــم العجائـــي .ويف رحلـــة القـــارئ املتواصلـــة يف
ً
الكشــف عــن ذلــك املســكوت عنــه ،ينفتــح النــص ،شــيئ�ا
ً
فشـــيئ�ا ،أمـــام القـــارئ؛ فيصـــل إىل قـــراءة للنـــص ،وهـــي
قــراءة ختتلــف ،بالضــرورة مــن قــارئ آلخــر ،بــل قــد ختتلــف
ل ــدى الق ــارئ نفس ــه م ــن وق ــت إىل آخ ــر؛ باخت ــاف عوام ــل
تكوينــ�ه النق ــدي والثق ــايف واملع ــريف.
ولع ــل أول م ــن اس ــتهوته عجائبيــ�ة اللي ــايل؛ فاجن ــذب
إليه ــا ،وح ــاول متابع ــة حكاياته ــا؛ ه ــو «ش ــهريار»؛ فه ــو
املتلق ــي األول له ــذه احلكاي ــات .ولق ــد فتح ــت العجائبي ـ�ة
ن ــص اللي ــايل؛ فامت ــد إىل أل ــف ليل ــة ،وكان م ــن املمك ــن أن
ُيغل ــق ه ــذا الن ــص وينته ــي بانته ــاء الليل ــة األوىل؛ غ ــر أن
«ش ــهرزاد» اس ــتطاعت م ــن خ ــال الس ــرد ذي الصبغ ــة
العجائبيـ�ة إثــارة الفضــول املعــريف لــدى «شــهريار»؛ الــذي
ً
مشـــغوال ً
دائمـــا بســـؤال هـــو :ومـــاذا بعـــد؟ املقـــرن
كان
ُ
بتوقــف «شــهرزاد» عــن احلكــي ،حــن يــدرك «شــهريار»
الصبـــاح ،فتســـكت هـــي عـــن الـــكالم /احلكـــي ،ويظـــل
ً
ً
«ش ــهريار» مؤرق ــا مش ــغوال ح ــى تس ــتأنف «ش ــهرزاد»
حكاياته ــا يف الليل ــة التالي ــة.
تســـهم الشـــخصيات ،بمالمحهـــا العجائبيـــ�ة ،يف
حكايـــات «ألـــف ليلـــة وليلـــة» بـــدور رئيـــس يف انفتـــاح
الدالل ــة األدبيـ ـ�ة يف ه ــذه احلكاي ــات .وأوىل الش ــخصيات
اجلديـــرة بالتوقـــف عندهـــا هنـــا هـــي شـــخصية
«شـــهرزاد» .إنـــي أرى أن «شـــهرزاد» نفســـها ،يمكـــن
النظـــر إليهـــا بوصفهـــا إحـــدى الشـــخصيات العجائبيـــ�ة
املهمــة والرئيســة يف هــذا النــص .فهــي ،علــى النحــو الــذي
تبــ�دو علي ــه يف حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» ،ش ــخصية
ذات إمكان ــات خارق ــة وعجيب ـ�ةَ ،
فم ــن ِم ــن النس ــاء يمك ــن

أن تقـــوم بمـــا قامـــت بـــه «شـــهرزاد»؛ النســـاء كلهـــن،
آنــذاك ،حيرصــن علــى أال يراهــن «شــهريار» ،أو أن يســمع
به ــن ،ألنه ــن يعلم ــن املص ــر ال ــذي ينتظره ــن بع ــد ال ــزواج
ب ــه؛ وه ــو القت ــل ،أم ــا «ش ــهرزاد» فتن ــري لتل ــك املهم ــة
طواعيــة ،بــل وتلــح علــى والدهــا ،وجتتهــد يف إقناعــه بقبــول
ً
ذلــك ،وهــي تــدرك يقين ـ�ا أن املصــر الــذي ينتظرهــا يمكــن
ان يك ــون القت ــل .لكنه ــا قبل ــت ال ــزواج م ــن «ش ــهريار»،
ً
انتقام ــا لنفس ــه م ــن جن ــس
وه ــي تعل ــم أن نيتــ�ه قتله ــا؛
النس ــاء ،واس ــتطاعت م ــن خ ــال حكاياته ــا ذات الصبغ ــة
العجائبيــ�ة أن تث ــر فضول ــه املع ــريف ،وأن تس ــتب�دل لدي ــه
بالقتـــل احلكـــي؛ فيتوقـــف عـــن قتـــل النســـاء ،بعـــد أن
اس ــتهوته حكاياته ــا ،كم ــا اس ــتطاعت أن تس ــتب�دل لدي ــه
بالبط ــش الوداع ــة؛ فيتوق ــف ع ــن البط ــش بالنس ــاء ،ب ــل
ً
ويصبح رفيقا بهن.
إن «شـــهرزاد» ،كمـــا تبـــ�دو يف حكايـــات الليـــايل،
شـــخصية خارقـــة للمألـــوف؛ فلقـــد اســـتطاعت بفضـــل
ســـردها ذي الصبغـــة العجائبيـــ�ة ،أن تزاحـــم الرجـــل يف
مجــال الســرد ،وأن تصنــع لنفســها مكانــة متمــزة يف عالــم
األدب؛ ذلـــك العالـــم الذكـــوري الـــذي لـــم يكـــن يعـــرف،
آنـــذاك ،بقـــدرة املـــرأة علـــى اإلبـــداع.
تهيم ــن العجائبي ـ�ة إذن عل ــى ش ــخصيات «أل ــف ليل ــة
وليل ــة»؛ فتفت ــح بذل ــك ن ــص اللي ــايل عل ــى آف ــاق بعي ــدة
للتأوي ــل؛ فل ــم تع ــد «ش ــهرزاد» مج ــرد راوي ــة حلكاي ــات
ً
«ألـــف ليلـــة وليلـــة»؛ بـــل صـــارت رمـــزا ألشـــياء كثـــرة
ً
ختتلـــف مـــن قـــارئ إىل آخـــر؛ فقـــد تكـــون رمـــزا لســـعة
املعرف ــة ،أو للم ــرأة املضحي ــة بنفس ــها م ــن أج ــل غريه ــا..
وغ ــر ذل ــك كث ــر.
وممـــا ال حيتـــاج إىل تأكيـــد أن حكايـــات «ألـــف ليلـــة
وليل ــة» تمتل ــئ بعوال ــم خرافي ــة س ــحرية ،تضف ــي عليه ــا
ًّ
ً
عجائبيــ�ا ،بم ــا حتوي ــه م ــن ج ــن وعفاري ــت .وأؤك ــد
طابع ــا
أن وراء هـــذا الطابـــع العجائـــي غايـــة دالليـــة غائبـــ�ة
يتوص ــل إليه ــا الق ــارئ املتم ــرس ب ــاألدب ،وليس ــت الغاي ــة
مـــن ورائـــه مجـــرد إمتـــاع القـــارئ وتســـليت�ه .يف «حكايـــة
ً
الصعلـــوك الثـــاين» ،علـــى ســـبي�ل املثـــال ،جنـــد عفريتـــ�ا
العجائبية وانفتاح النص األدبي الشعبي «ألف ليلة وليلة» نموذجا
ً
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ً
يتعام ــل مع ــه اإلنس ــان تعام ــا يف غاي ــة الغراب ــة؛ إذ ال جن ــد
ً
اإلنســـان خيافـــه ،خالفـــا للمعهـــود مـــن خـــوف اإلنســـان
مـــن اجلـــن والعفاريـــت« :ثـــم صـــار صـــراع كبـــر بـــن
بن ــت املل ــك والعفري ــت ،ودار الع ــراك بينهم ــا يف كل أرج ــاء
القصــر ،وحنــن واقفــون نتفــرج ونتعجــب ،وانقلــب االثنـ�ان
إىل شـــعلتني مـــن النـــار ،ثـــم مـــا شـــعرنا إال والعفريـــت
ق ــد ص ــرخ م ــن حت ــت الن ــران ،ونف ــخ يف وجوهن ــا بالن ــار؛
فلحقت ــه الصبيـ ـ�ة ،ونفخ ــت يف وجه ــه؛ فأصابنـ ـ�ا الش ــرار
منه ــا ومن ــه ،فأم ــا ش ــرارها فل ــم يؤذن ــا ،لك ــن ش ــرارة من ــه
وقع ــت يف عي ــي فطمس ــتها ...وحل ــق املل ــك ش ــرارة من ــه
يف وجهـــه فأحرقـــت نصـــف وجهـــه وحليتـــ�ه ...وبينمـــا
ٌ
همـــا كذلـــك إذ بقائـــل يقـــول :هللا أكـــر ،هللا أكـــر ،فتـــح
ونص ـ ٌـر ،وإذا ببن ــت املل ــك ق ــد أحرق ــت العفري ــت ،وإذا ب ــه
ص ــار كوم ــة رم ــاد» .8إننــ�ا هن ــا نالح ــظ ح ــرص اإلنس ــان
علـــى منـــاوأة العفريـــت ،ومحاولـــة التخلـــص منـــه ،بـــل
واالشــتب�اك معــه ،والني ـ�ل منــه بإحراقــه ،واألغــرب كذلــك
أن هن ــاك ً
أناس ــا يت�ابع ــون ه ــذا الص ــراع ب ــن ابنــ�ة املل ــك
والعفريـــت ،دون خـــوف .واملســـكوت عنـــه هنـــا ،فيمـــا
أرى ،أن اإلنس ــان ال ب ــد أن يتح ــرر م ــن اخل ــوف م ــن ه ــذه
العوالـــم ،بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن جـــن وعفاريـــت؛ ألن
النفــع والضــر بي ـ�د هللا وحــده ،وال شــك أن إيمــان اإلنســان
بربـــه ،وبأنـــه وحـــده هـــو النافـــع والضـــار ،هـــو الســـبي�ل
الوحي ــد لتحريــره م ــن اخل ــوف م ــن ه ــذه العوال ــم؛ ولذل ــك
ج ــرى إح ــراق العفري ــت مباش ــرة بع ــد ق ــول القائ ــل :هللا
ٌ
أك ــر ،هللا أك ــر ،فت ــح ونص ـ ٌـر.
ويف كثـــر مـــن حكايـــات «ألـــف ليلـــة وليلـــة» تبـــ�دو
ُ
العجائبيـــ�ة يف صـــورة مـــا وراء الطبيعـــة؛ حـــن ت ْســـند إىل
بعـــض األشـــخاص صفـــات يســـتحيل للعقـــل البشـــري
ً
أن يتصورهـــا؛ إذ ال يمكـــن لإلنســـان مثـــا أن يفهـــم لغـــة
احليوانــات .إن هــذه معجــزة ال حتــدث إال مــع مــن منحهــم
هللا إياه ــا؛ مث ــل س ــيدنا س ــليمان ــــ علي ــه الس ــام ــــ ال ــذي
كان يفهــم لغــة الطــر؛ ألن هللا أفهمــه إياهــا .ففــي «حكايــة
احلم ــار والث ــور م ــع صاح ــب ال ــزرع» يس ــمع التاج ــر ح ـ ً
ـوارا
ب ــن احلم ــار والث ــور ،يش ــكو في ــه الث ــور إىل احلم ــار تعب ــه

الي ــويم بس ــبب احل ــرث والطح ــن ،وحيس ــده عل ــى راحت ــه؛
ويقب ــل احلم ــار لفضول ــه أن يك ــون م ــكان الث ــور يف احل ــرث
والطحــن ،وحيتــاالن لتنفيــذ ذلــك ،لكــن احلمــار نــدم علــى
ذل ــك أش ــد الن ــدم ،ث ــم احت ــال عل ــى الث ــور؛ ح ــى أع ــاده
ثاني ـ�ة إىل مــا كان عليــه .وقــد أضحــك ذلــك احلــوار التاجــر
حبض ــرة زوج ــه ،وح ــن س ــألته عم ــا أضحك ــه ،امتن ــع ع ــن
إجابته ــا؛ ألن ــه س ــيموت إن أخربه ــا بم ــا أضحك ــه ،وعندم ــا
أحلــت عليــه ،وكاد أن خيربهــا بمــا أضحكــه ،علــى أن يمــوت
بع ــد ذل ــك ،ل ــم ينق ــذه م ــن ذل ــك س ــوى م ــا س ــمعه م ــن
احلــوار الــذي دار بــن الكلــب والديــك ،وهــو احلــوار الــذي
أنهــى اجلــدل بــن التاجــر وزوجــه .9إن الصــورة العجائبي ـ�ة
ال ــي ب ــدا عليه ــا التاج ــر يف ه ــذه احلكاي ــة ج ــاءت لتؤك ــد
أن اإلنســـان مهمـــا َّ
حصـــل مـــن علـــم ،ومهمـــا اكتســـب
ً
م ــن مع ــارف وخ ــرات ،ف ــإن علم ــه س ــيظل مح ــدودا ،بم ــا
َّ
قـــدر هللا لـــه مـــن علـــم ومعرفـــة ،وأن علـــى اإلنســـان أن
يبح ــث ع ــن املعرف ــة يف ك ــون هللا الفس ــيح ،ويف مخلوقات ــه
املتنوع ــة.
فـــإذا انتقلنـــا إىل عالـــم احليـــوان يف حكايـــات «ألـــف
ليل ــة وليل ــة» وجدن ــا العجائبيــ�ة تهيم ــن علي ــه بوض ــوح.
ً
ويمك ــن أن نض ــرب مث ــاال عل ــى ذل ــك بالق ــرد ،كم ــا يب ـ�دو يف
«حكاي ــة أيب محم ــد الكس ــان م ــع الرش ــيد» ،ه ــذا الق ــرد
ذو القــدرات اخلارقــة العجيب ـ�ة؛ فكيــف لقــرد مقيــد حببــل
أن يف ــك ه ــذا القي ــد بنفس ــه؟ وكي ــف ل ــه أن يغط ــس يف
البح ــر ،ويغ ــوص يف أعماق ــه ،ويع ــود إىل املرك ــب ويف ي ــده
اجلواهـــر النفيســـة؟ وكيـــف يســـتطيع هـــذا القـــرد أن
خيل ــص «أب ــا املظف ــر» م ــن آكل ــي حل ــوم البش ــر ،وأن حي ــل
قي ــده« :قال ــت ش ــهرزاد :بلغ ــي أيه ــا املل ــك الس ــعيد ،أن
التجـــار رســـوا علـــى اجلزيـــرة؛ فـــزل الغطاســـون الذيـــن
يغطس ــون عل ــى املع ــادن واللؤل ــؤ واجلوه ــر ،وغ ــر ذل ــك.
فأعطاه ــم التج ــار دراه ــم أج ــرة عل ــى الغط ــاس .فغطس ــوا
فرآهـــم القـــرد يفعلـــون ذلـــك ،فحـــل نفســـه مـــن رباطـــه
ون ـ ّـط م ــن املرك ــب وغط ــس معه ــم؛ فق ــال أب ــو املظف ــر:
ال ح ــول وال ق ــوة إال ب ــاهلل العل ــي العظي ــم ...ويئس ــوا م ــن
العث ــور عل ــى الق ــرد .ث ــم طل ــع جماع ــة م ــن الغطاس ــن،

آفـــــاق

وإذا بالقـــرد طلـــع معهـــم ،ويف يـــده نفائـــس اجلواهـــر،
فرماه ــا ب ــن ي ــدي أيب املظف ــر؛ فتعج ــب م ــن ذل ــك ،وق ــال:
إن ه ــذا الق ــرد في ــه س ــر عظي ــم .ث ــم حل ــوا وس ــافروا إىل أن
ُ
وصل ــوا إىل جزيــرة ت َس ـ َّـى جزيــرة الزن ــوج؛ وه ــم ق ــوم م ــن
الســود ،يأكلــون حلــم بــي آدم؛ فلمــا رأوهــم الســود ،ركبــوا
يف القـــوارب ،وأتـــوا إليهـــم ،وأخـــذوا كل مـــن يف املركـــب
وكتفوهـــم ،وأتـــوا بهـــم إىل امللـــك؛ فأمـــر بـــذحب جماعـــة
مـــن التجـــار؛ فذحبوهـــم ،وأكلـــوا حلومهـــم .ثـــم إن بقيـــة
التج ــار بات ــوا محبوس ــن وه ــم يف نك ــد عظي ــم .فلم ــا كان
َّ
وق ــت اللي ــل ق ــام الق ــرد إىل أيب املظف ــر ،وح ــل قي ــده ،فلم ــا
رأى التج ــار أب ــا املظف ــر ق ــد احن ــل؛ قال ــوا :ع ــى أن يك ــون
خالصن ــا عل ــى يدي ــك ي ــا أب ــا املظف ــر؛ فق ــال له ــم :اعلم ــوا
أنـــه مـــا خلصـــي ،بـــإرادة هللا تعـــاىل ،إال هـــذا القـــرد».10
والس ــؤال ال ــذي يط ــرح نفس ــه اآلن :م ــا ال ــذي يمك ــن أن
تث ــره ص ــورة الق ــرد ،س ــالفة الذك ــر ،يف ذه ــن املتلق ــي؟ إن ــه
ــــ أعــي املتلقــي ــــ ســيحاول تأويــل تلــك الصــورة العجيبـ�ة.
وبذل ــك تنج ــح الص ــورة العجائبي ـ�ة هن ــا للحي ــوان /الق ــرد،
يف فت ــح آف ــاق التأوي ــل ل ــدى الق ــارئ ،وس ــتتعدد تأوي ــات
القـــراء املختلفـــن لتلـــك الصـــورة العجائبيـــ�ة .ويمكـــن
القــول :إن تلــك احلكايــة تطــرح ،مــن خــال صــورة القــرد،
ً ً
ســالفة الذكــر ،فكــرة تتصــل اتصــاال وثيقــا بالســياق العــام
حلكايــات «ألــف ليلــة وليلــة»؛ إذ حتــاول «شــهرزاد» مــن
خ ــال تل ــك الص ــورة ،أن تقل ــل م ــن تس ــلط «ش ــهريار»
قـــادراً ،
ً
دائمـــا ،علـــى
علـــى النســـاء .فليـــس «شـــهريار»
الفع ــل؛ فه ــو ،يف نهاي ــة األم ــر إنس ــان ،ال تتحق ــق قدرت ــه
ً
عل ــى الفع ــل إال بأم ــر هللا؛ ب ــل ق ــد يق ــوم احلي ــوان أحيان ــا
بم ــا ق ــد يعج ــز اإلنس ــان ع ــن فعل ــه.
ويف مواض ــع كث ــرة م ــن حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة»
يس ــهم احل ــدث العجائ ــي يف فت ــح الدالل ــة أم ــام الق ــارئ.
فف ــي «حكاي ــة قم ــر الزم ــان» ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال ،جن ــد
ص ــورة للرج ــل ،ال يمك ــن فهمه ــا إال يف س ــياق عجائ ــي؛ إذ
ً
مطروح ــا عل ــى
جن ــد جاري ــة تض ــرب عن ــق رج ــل ،وترتك ــه
األرض « :فرأيتهـــن قـــد خرجـــن برجـــل ،وقلـــن لهـــا :يـــا
ً
س ــيديت ق ــد رأينــ�ا هن ــا رج ــا ،وه ــو ب ــن يدي ــك ،فقال ــت
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للجاريـــة الـــي معهـــا الســـيف :اريم عنقـــه؛ فتقدمـــت
ً
مطروح ــا عل ــى
إلي ــه اجلاري ــة وضرب ــت عنق ــه ،ث ــم تركت ــه
األرض ومض ــت ...ودرج ــت الن ــاس يف األس ــواق ،والتم ــوا
علــى املقتــول يتفرجــون عليــه» .11وقــد تبـ�دو هــذه الصــورة
الــي بــدت هنــا للرجــل غــر غريبـ�ة؛ لكنهــا ،ســتب�دو غريبـ�ة
للغايــة أمــام القــارئ الــذي ينعــم النظــر فيهــا .فلقــد قلبــت
«شـــهرزاد» ،مـــن خـــال هـــذه الصـــورة الـــي رســـمتها
للرجـــل ،التصـــور الراســـخ لـــدى «شـــهريار» وغـــره مـــن
الرجــال ،حــول املــرأة ،وعنفوانهــا ،وقدرتهــا علــى الثــأر مــن
الرجــل بالســيف؛ تلــك األداة الــي يــرى «شــهريار» وغــره
م ــن الرج ــال ،أن ــه ال يصل ــح الس ــتخدامها س ــوى الرج ــال.
ه ــذا م ــن ناحي ــة .وم ــن ناحي ــة أخ ــرى ف ــإن ه ــذه الص ــورة،
ً
س ــالفة الذك ــر تط ــرح تس ــاؤال أم ــام الق ــارئ :كي ــف أمك ــن
لشـــهرزاد أن تطـــرح هـــذه الصـــورة أمـــام شـــهريار الـــذي
يأم ــر ه ــو بقت ــل النس ــاء بالس ــيف؛ ف ــإذا ب ــه أم ــام ص ــورة
تعطـــي للمـــرأة احلـــق يف أن تفعـــل ذلـــك؟ إن «شـــهرزاد»
هنـــا حتـــاول أن ختلخـــل أمـــام «شـــهريار» مـــا رســـخ يف
العجائبية وانفتاح النص األدبي الشعبي «ألف ليلة وليلة» نموذجا
ً
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مخيلت ــه ح ــول امل ــرأة م ــن الضع ــف واخلن ــوع ،كم ــا حت ــاول
م ــن ناحي ــة أخ ــرى تروي ــض «ش ــهريار» ليك ــف ع ــن قت ــل
النســاء .هــذه كلهــا ــــ وغريهــا كثــر ــــ فجــوات نصيــة ،تــرز
أم ــام الق ــارئ ،م ــن خ ــال ص ــورة الرج ــل ،س ــالفة الذك ــر.
ولقــد تكــررت هــذه الصــورة الــي صـ َّـورت بهــا «شــهرزاد»
الرج ــل يف أك ــر م ــن حكاي ــة؛ فف ــي «حكاي ــة الش ــاب ال ــذي
أكل الزرباج ــة» تبــ�دو حري ــة امل ــرأة يف ال ــزواج م ــن الرج ــل؛
حــن ترفــض زواجــه لغيــاب عقلــه وســوء فعالــه« :قالــت
ش ــهرزاد :بلغ ــي أيه ــا املل ــك الس ــعيد أن اجلاري ــة قال ــت
للش ــاب :ال أقبل ــك عل ــى ع ــدم عقل ــك ،وس ــوء فعل ــك».12
ويف بعض حكايـــات «ألف ليلة وليلة» تنتج العجائبي�ة
من املبالغـــة يف تضحيم احلدث ،إىل درجـــة ال يمكن للعقل
أن يتقبلهـــا إال يف اإلطـــار العجائـــي؛ ويبقي الســـؤال عن
ً
مطروحا أمام القـــارئ .هذا
داللـــة ذلك التضخيم للحـــدث
ً
ما جنـــده بوضـــوح يف « حكاية الناســـك»؛ وفيهـــا أن رجال
كانت لدية َّ
جرة ظل جيمع فيها الســـمن حىت امتألت ،وكان
الســـمن يف هذا البلـــد ً
غاليا؛ فقـــال هذا الرجل الناســـك يف
نفســـه« :ينبغي أن أبيع هذا الســـمن الذي عندي جميعه،
ً
وأشـــري بثمنه نعجة ،وأشـــارك عليها أحدا من الفالحني؛
ذكـــرا وأنىث ،وثاين عام تلـــد أنىث ً
فإنهـــا يف أول عام تلد ً
وذكرا،
ً
ً
وال تزال هذه الغنمـــة تتوالد ً
ذكورا وإناثا؛ حىت تصري شـــيئ�ا
ً
كثريا ،وأقســـم حصيت بعد ذلك وأبيع ما شـــئت ،وأشـــري
غيطـــا ،وأبين فيهـــا ً
األرض الفالنيـــ�ة ،وأنـــئ فيهـــا ً
قصرا
ً
ً
ً
وملبوســـا ،وأشـــري عبيـــ�دا وجواري،
عظيما ،وأقتين ثي ً�ابا
وأتـــزوج بنت التاجـــر الفالين ،وأعمل ُع ْر ًســـا مـــا صار مثله
قـــط ،وأذحب الذبـــاحئ ،وأعمل األطعمة الفاخـــرة واحللويات
غالمـــا ً
وغريهـــا ...وبعـــد ذلك حتمـــل زوجيت ،وتلـــد ً
ذكرا؛
فأفرح بـــه وأربيـــ�ه ...وآمره باملعـــروف فال خيالفـــي ...فإن
رأيتـــ�ه يلزم الطاعـــة زدته عطايـــا صاحلـــة ،وإن رأيت�ه مال
إىل املعصيـــة أنزل عليه بهـــذه العصا ،ورفعهـــا ليضرب بها
ولده؛ فأصابت جرة الســـمن اليت فوق رأســـه؛ فكســـرتها،
وســـاح الســـمن على رأســـه وثي�ابـــه وحليت�ه ،وصـــار عربة
ملـــن اعتـــر» .13إن العجائبي�ة هنا منشـــؤها تضخيم حدث
بســـيط؛ وتوقع نتـــ�اجئ عنه ال يمكـــن حتققهـــا؛ فهل يمكن
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أن تتحقـــق كل هذه األمور من خالل شـــراء نعجـــة واحدة؛
فيتحقـــق لهـــذا الرجل الناســـك كل هذه اآلمال :فيشـــري
األرايض ،ويبين القصور ،ويقتين الثي�اب ،ويشـــري العبي�د
واجلواري ،ويزتوج ،ويقيم ُع ْر ًســـا ال مثيـــ�ل له .لقد ضاعت
كل هـــذه اآلمال الـــي تمناها هـــذا الرجل؛ فانكســـرت جرة
الســـمن .إن الغاية من هذه احلكاية ليســـت إحداث املتعة
للقـــارئ أو تســـليت�ه ،بقدر مـــا هي رســـالة إىل هـــذا القارئ
مؤداها :ال تتوقع أشـــياء يســـتحيل حتققها .هذا ،فيما أرى،
هو املســـكوت عنه وراء هـــذه احلكاية.
أمـــا الزمـــان يف حكايـــات «ألـــف ليلـــة وليلـــة» فهـــو
مكتـــظ بالعجائبيـــ�ة؛ فمـــن الواضـــح أنـــه خيـــرج عـــن
ًّ
ح ــدود الزم ــان المألوف ــة ،ليش ــكل لنفس ــه إط ـ ً
عجائبي ـ�ا
ـارا
ً
ً
ً
متم ــزا .فه ــو لي ــس زمان ــا واح ــدا؛ ب ــل ع ــدة أزمن ــة ،يت ــواىل
ظهورهــا يف احلكايــات علــى حنــو ال خيضــع لرتتيــب محــدد؛
فـ«حكاي ــة امللتم ــس م ــع زوجت ــه» ــــ عل ــى س ــبي�ل املث ــال
ــــ تـــدور يف زمـــان خيتلـــف عـــن الزمـــان الـــذي تـــدور فيـــه
«حكاي ــة اخلليف ــة احلاك ــم بأم ــر هللا م ــع الرج ــل التاج ــر»،

آفـــــاق

وهم ــا ــــ أع ــي احلكايت ــن س ــالفيت الذك ــر ــــ خيتلف ــان يف
زمانهمـــا عـــن الزمـــان الـــذي تـــدور فيـــه ســـائر حكايـــات
«ألـــف ليلـــة وليلـــة»؛ ومـــن هـــذه احلكايـــات مـــا يلـــي:
«حكايـــة املـــرأة الصاحلـــة يف بـــي إســـرائي�ل» ،و«حكايـــة
بعـــض الصحابـــة يف خالفـــة عمـــر بـــن اخلطـــاب»
و«حكايـــة نـــي مـــن األنبيـــ�اء» ...وغـــر ذلـــك .إن مـــيء
الزمــان يف حكايــات «ألــف ليلــة وليلــة» علــى هــذا النحــو،
أم ــر يدف ــع الق ــارئ حن ــو البح ــث ع ــن تفس ــر لذل ــك؛ ح ــى
ال تب ـ�دو هــذه احلكايــات مفككــة ال رابــط بينهــا ،مــا دامــت
تــدور يف أزمنــة مختلفــة .إن هــذا األمــر يفتــح أمــام القــارئ
آف ــاق التأوي ــل .وق ــد يمك ــن الق ــول :إن ذل ــك يؤك ــد تراب ــط
حكايـــات «ألـــف ليلـــة وليلـــة» ووحدتهـــا؛ فاختـــاف
ً
الزم ــان يف ه ــذه احلكاي ــات مقص ــود إلي ــه قص ــدا؛ لتأكي ــد
فكـــرة مفادهـــا :أنـــه مهمـــا اختلـــف الزمـــان وتب�ايـــن،
فســيظل تعميــم احلكــم علــى املــرأة بالغــدر واخليانــة أمـ ًـرا
غ ــر مقب ــول ،وال يمن ــع ذل ــك م ــن وج ــود بع ــض النس ــاء
اخلائنـــ�ات .هـــذه فكـــرة مـــن بـــن أفـــكار أخـــرى كثـــرة
حاولـــت «شـــهرزاد» إقنـــاع «شـــهريار» بهـــا مـــن خـــال
حكاياتهـــا ،وجنحـــت يف ذلـــك.
أم ــا امل ــكان يف حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» فيكت ــظ
بالعجائبيـــ�ة؛ الـــي تأخـــذ القـــارئ إىل عوالـــم بعيـــدة
مـــن التأويـــل؛ فتفتـــح الداللـــة أمـــام هـــذا القـــارئ.
وه ــو م ــا جن ــده ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال ،يف «حكاي ــة الع ــور
العش ــرة»؛ إذ يدخ ــل الصعل ــوك قص ـ ًـرا لبنـ ـ�ات مل ــوك،
ترتك ــن القص ــر للصعل ــوك م ــدة أربع ــن ً
يوم ــا؛ فيتفق ــد
الصعل ــوك القص ــر يف ه ــذه امل ــدة« :وه ــا حن ــن نس ــلمك
مفاتي ــح القص ــر ،وفي ــه أربع ــون خزان ــة ،ول ــك أن تفت ــح
تس ــعة وثالث ــن ً
باب ــا ،واح ــذر أن تفت ــح الب ــاب األربع ــن؛
حـــى ال تفارقنـــا؛ فقلـــت لهـــن :ال أفتحـــه ،ثـــم خرجـــن
وقع ــدت يف القص ــر وح ــدي ،ولم ــا ق ــرب املس ــاء فتح ــت
ً
اخلزانـــة األوىل ودخلتهـــا؛ فوجـــدت فيهـــا بيتـــ�ا كاجلنـــة،
وفيــه بســتان أشــجار مخضــرة ،وثمــاره يانعــة ...ومياهــه
متدفقــة؛ فارتــاح بهــا خاطــري ،وتمشــيت بــن األشــجار،
ث ــم خرج ــت م ــن ذل ــك امل ــكان ،وأغلق ــت ب ــاب اخلزان ــة

كمـــا كان ،ولمـــا كان الغـــد فتحـــت ً
بابـــا آخـــر فوجدتـــه
ً
ً
بس ــتانا جمي ــا ل ــم ت ــر الع ــن مثل ــه ،ث ــم فتح ــت الب ــاب
الثال ــث فرأي ــت قاع ــة كب ــرة مفروش ــة بالرخ ــام املل ــون،
واملع ــادن الثمينــ�ة ،واألحج ــار الفاخ ــرة ...وجعل ــت يف كل
يـــوم أفتـــح ً
بابـــا أو بابـــان ،حـــى فتحـــت كل الغـــرف».14
ه ــذا الوص ــف املبال ــغ يف غرابتــ�ه له ــذا القص ــر؛ ال يمك ــن
فهم ــه إال يف اإلط ــار العجائ ــي؛ إذ ال يمك ــن تص ــور قص ــر
علـــى هـــذه الهيئـــ�ة؛ فلـــه أربعـــون خزانـــة ،واخلزانـــة
تتص ــل يف مخيلتن ـ�ا بم ــا حنف ــظ في ــه املمتل ــكات النفيس ــة؛
كالذهـــب والفضـــة واألمـــوال ،فـــإذا بنـــ�ا هنـــا جندهـــا
ً
حتـــوي بيتـــ�ا هيئتـــ�ه شـــديدة الغرابـــة ،واخلزانـــة الثانيـــ�ة
ً
حت ــوي بس ــتانا ،والثالث ــة قاع ــة كب ــرة ممتلئ ــة باملع ــادن
الثمينـــ�ة واألحجـــار الفاخـــرة .هـــذا كلـــه يطـــرح أمـــام
القـــارئ تســـاؤالت متعـــددة حـــول هـــذا القصـــر :مـــاذا
عســـاه أن يكـــون ،ومـــا الداللـــة الكامنـــة خلفـــه؟ وقـــد
يك ــون ذل ــك القص ــر ،عل ــى ه ــذا النح ــوً ،
طرح ــا ملعاجل ـ ِـة
ـدة م ــن الثن�ائي ـ�ات الضدي ــة ال ــي تكت ــز به ــا حكاي ــات
واح ـ ٍ
«أل ــف ليل ــة وليل ــة»؛ ه ــي ثن�ائي ـ�ة :الغ ــى املبال ــغ في ــه ،يف
مقاب ــل الفق ــر املبال ــغ في ــه .فهن ــاك يف حكاي ــات «أل ــف
ليل ــة وليل ــة» َم ـ ْـن ل ــه ه ــذا القص ــر ،وفيه ــا كذل ــك َم ـ ْـن
ال جي ــد طع ــام الي ــوم لنفس ــه وألس ــرته؛ وه ــو م ــا يبــ�دو يف
«حكاي ــة الصبيـ ـ�ة املقتول ــة»« :ق ــال اخلليف ــة جلعف ــر:
َّ
انظ ــر ه ــذا الرج ــل الفق ــر ،ث ــم إن اخلليف ــة تق ــدم إلي ــه
وقـــال :يـــا شـــيخ ،مـــا صنعتـــك؟ قـــال :يـــا ســـيدي ،أنـــا
صي ــاد ،وعن ــدي عيل ــة ،وخرج ــت م ــن بي ــي م ــن نص ــف
َ
ً
النه ــار ،وإىل ه ــذا الوق ــت ،ل ــم ُيق ِّس ــم هللا يل ش ــيئ�ا أق ــوت
بـــه عيـــايل .15»...
َّ
ويف كث ــر م ــن حكاي ــات «أل ــف ليل ــة وليل ــة» تتول ــد
ً
العجائبيــ�ة ،أحيان ــا ،م ــن آلي ــة س ــردية يمك ــن تس ــميتها
«األنســـنة»؛ أي إضفـــاء الطابـــع اإلنســـاين علـــى غـــر
اإلنســـان .ومـــن ينعـــم النظـــر يف «ألـــف ليلـــة وليلـــة»
يالحـــظ هيمنـــة تلـــك اآلليـــة علـــى حكاياتهـــا؛ هـــذا
م ــا يبــ�دو بوض ــوح ــــ عل ــى س ــبي�ل املث ــال ــــ يف «حكاي ــة
الش ــيخ الث ــاين والكلبت ــن» ،و«حكاي ــة الش ــيخ الثال ــث
العجائبية وانفتاح النص األدبي الشعبي «ألف ليلة وليلة» نموذجا
ً
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والبغل ــة» .ويظ ــل الس ــؤال :م ــا امل ــردود ال ــداليل لتل ــك
اآلليـــة؟ وهـــل هـــي تســـهم ،بطابعهـــا العجائـــي ،يف
انقتـــاح الداللـــة أمـــام القـــارئ؟
يف «حكاي ــة تتعل ــق بالطي ــور» ،عل ــى س ــبي�ل املث ــال،
َّ
يـــدور حـــوار بنـــ�اء بـــن الطـــاووس وزوجـــه وبـــن بطـــة،
ً
جميع ــا م ــن اإلنس ــان وبطش ــه ،والالف ــت
يؤك ــد خوفه ــم
لالنتبـــ�اه أن هـــذا النقـــاش يضفـــي علـــى هـــذه الطيـــور
ً
ًّ
ً
واضحـــا؛ فنقـــاش هـــذه الطيـــور يقـــوم
إنســـاني�ا
طابعـــا
علـــى أســـاس فكـــري يســـتن�د علـــى األدلـــة املنطقيـــة
والرباه ــن العقلي ــة ،ال ــي يؤس ــس عليه ــا اإلنس ــان رأي ــه
يف كل م ــا ين�اقش ــه م ــن قضاي ــا أو أف ــكار .فف ــي «حكاي ــة
تتعل ــق بالطي ــور» تذك ــر البط ــة أن اإلنس ــان ه ــو س ــبب
حزنهـــا وخوفهـــا ،وأنهـــا لذلـــك حتـــذر منـــه ،بـــل وحتـــذر
منـــه الطـــاووس وزوجـــه ،فيقـــول لهـــا الطـــاووس :ال
خت ــايف حي ــث وصل ــت إلينــ�ا ،فقال ــت البط ــة :احلم ــد هلل
ال ــذي ف ــرج ع ــي ه ــي وغ ــي .فلم ــا فرغ ــت م ــن كالمه ــا
ً
نزلــت إليهــا زوجــة الطــاووس ،وقالــت لهــا :أهــا وســهال
ً
ومرحب ــا ،ال ب ــأس علي ــك ،وم ــن أي ــن يص ــل إلين ـ�ا اب ــن آدم،
وحن ــن يف تل ــك اجلزيــرة ال ــي يف وس ــط البح ــر» ،16وتبــ�دأ
البط ــة يف ع ــرض األدل ــة ال ــي تربه ــن به ــا عل ــى منطقه ــا
يف اخل ــوف م ــن اإلنس ــان؛ فتذك ــر أنه ــا رأت أثنــ�اء نومه ــا
ً
ً
إنس ــانا خياطبه ــا قائ ــا« :أيته ــا البط ــة اح ــذري م ــن اب ــن
آدم ،وال تغـــري بكالمـــه ،وال بمـــا يدخلـــه عليـــك؛ فإنـــه
كث ــر احلي ــل واخل ــداع .واعل ــي أن اب ــن آدم حيت ــال عل ــى
احليت ـ�ان؛ فيخرجهــا مــن البحــار ،ويــريم الطــر ببن�دقيــة.
واب ــن آدم ال يس ــلم أح ــد م ــن ش ــره ،وال ينج ــو من ــه ط ــر
وال وحـــش» .17وال شـــك أن هـــذه األنســـنة للطيـــور يف
هـــذه احلكايـــة ليســـت ملجـــرد اإلمتـــاع أو التســـلية؛
فهـــي تســـهم يف انفتـــاح الداللـــة األدبيـــ�ة أمـــام القـــارئ.
وم ــن التأوي ــات ال ــي يمك ــن طرحه ــا هن ــا؛ أن هللا من ــح
ً
اإلنســـان عقـــا ليفكـــر بـــه ،وليســـتخدمه فيمـــا يعـــود
نفعـــه عليـــه وعلـــى ســـائر املخلوقـــات ،ال فيمـــا يضـــره
ويضـــر غـــره مـــن املخلوقـــات .هـــذا ،فيمـــا أرى ،هـــو
املســـكوت عنـــه يف أنســـنة الطيـــور يف «حكايـــة تتعلـــق

بالطي ــور»؛ فاإلنس ــان خليف ــة هللا يف أرض ــه ،وق ــد خلق ــه
هللا إلعمارهـــا؛ ال إلفســـادها.
ومـــن «األنســـنة» كذلـــك مـــا جنـــده يف «حكايـــة
الوزيـــر املحتـــال» حـــن جنـــد الصبيـــ�ة تتحـــدث مـــع
ً
ســـمكة؛ إذ توجـــه الصبيـــ�ة ســـؤاال إىل الســـمكة،
وجتيـــب الســـمكة يف احلـــال عـــن ســـؤالها« :وأمـــا مـــا
كان م ــن أم ــر اجلاري ــة فإنه ــا أخ ــذت الس ــمك ونظفت ــه
ورصتـــه يف الطاجـــن ،ثـــم إنهـــا تركـــت الســـمك حـــى
اس ــتوى وجه ــه وقلبتــ�ه عل ــى الوج ــه الث ــاين؛ وإذا حبائ ــط
املطبـــخ قـــد انشـــقت ،وخرجـــت منهـــا صبيـــ�ة رشـــيقة
الق ــد ،أس ــيلة اخل ــد ،ويف يده ــا قضي ــب م ــن اخل ــزران،
فغرســـت القضيـــب يف الطاجـــن ،وقالـــت :يـــا ســـمك،
يـــا ســـمك ،هـــل أنـــت علـــى العهـــد القديـــم مقيـــم؟
فلمـــا رأت اجلاريـــة ذلـــك غـــي عليهـــا .وقـــد أعـــادت
ً
الصبيـــ�ة القـــول ً
ثانيـــ�ا وثالثـــا؛ فأوقـــع الســـمك رأســـه
مـــن الطاجـــن وقـــال :نعـــم ،نعـــم ،نعـــم».18
كم ــا تتول ــد العجائبي ـ�ة كذل ــك ،يف كث ــر م ــن حكاي ــات
ُّ
«التحـــول»؛ وهـــي
«ألـــف ليلـــة وليلـــة» مـــن خـــال
آلي ــة س ــردية تق ــوم عل ــى حت ــول الكائ ــن إىل كائ ــن آخ ــر،
أو إىل أشـــياء أخـــرى؛ كأن يتحـــول الثعبـــان إىل عصـــا ،أو
ً
يتجم ــع الدخ ــان ويص ــر عفريت ـ�ا ،وق ــد حي ــدث ه ــذا م ــن
خ ــال إس ــباغ صف ــة كائ ــن آلخ ــر؛ كأن تظه ــر الس ــمكة
بوجــه بــوم ،أو أن يظهــر الثعبــان بوجــه قــرد ،وغــر ذلــك؛
ً
ً
واضحـــا لقوانـــن العقـــل واملنطـــق،
ممـــا يمثـــل انتهـــاكا
وهـــو األمـــر الـــذي ال يمكـــن تقبلـــه إال يف ضـــوء اإلطـــار
العجائــي؛ فليــس مــن املعقــول أن يكــون للســمكة وجــه
غ ــر ال ــذي نعرف ــه ،أو أن يظه ــر الثعب ــان بوج ــه ق ــرد .إن
هــذا التحــول جيعــل تلــك الكائن ـ�ات تب ـ�دو يف صــورة فــوق
طبيعي ــة ،جتعله ــا قريبــ�ة الش ــبه بالكائنــ�ات اخلرافي ــة،
الـــي يصعـــب علـــى العقـــل تقبلهـــا ملخالفتهـــا املعتـــاد
أو المألـــوف يف تلـــك الكائنـــ�ات ،ويف الوقـــت نفســـه ال
يمك ــن للعق ــل رفضه ــا عل ــى حن ــو ت ــام؛ ألن املتلق ــي ي ــدرك
ً
تمامــا أن هــذه الكائن ـ�ات موجــودة بالفعــل يف الواقــع ،وال
يمك ــن جتاهله ــا .فف ــي «حكاي ــة الع ــور العش ــرة» ،عل ــى

آفـــــاق

ً
ســـبي�ل املثـــال ،جنـــد حصانـــا لـــه جناحـــان يطـــر بهمـــا
بس ــرعة فائق ــة« :ث ــم انش ــغل ب ــايل ...فقم ــت إىل الب ــاب
األربع ــن وفتحت ــه؛ فش ــممت راحئ ــة ذكي ــة ،ث ــم رأي ــت
ً
ً
مشـــدودا َّ
ملج ًمـــا ،ســـرجه
يف وســـط الغرفـــة حصانـــا
م ــن الذه ــب األحم ــر؛ فركبتــ�ه فل ــم ي ــرح مكان ــه ،ول ــم
يتح ــرك م ــن موضع ــه ،فأخ ــذت املقرع ــة وضربتــ�ه به ــا؛
فصهـــل بصـــوت كالرعـــد القاصـــف ،وفتـــح جناحـــن
وط ــار يب ،وغ ــاب ع ــن األبص ــار يف ج ــو الس ــماء» .19وال
شـــك أن هـــذه الصـــورة العجائبيـــ�ة للحصـــان؛ تفتـــح
أمـــام القـــارئ أســـئلة متعـــددة حـــول الداللـــة الكامنـــة
خلـــف هـــذه الصـــورة :هـــل احلصـــان هنـــا شـــكل مـــن
أش ــكال العق ــاب العني ــف؛ اس ــتحقه ه ــذا الصعل ــوك؛
ُ ْ
خللف ــه الوع ــد ال ــذي أخ ــذه عل ــى نفس ــه ،وعاه ــد علي ــه
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الثقافـة الشعبية

العدد 59

د .علي أحمد عمران  -مملكة البحرين

ّ
حجاجية املثل الشعيب يف
ّ
طاب الر وايئ
اخل
ِ
تشكيل ِ
ّ ُ
رواية «سيدات القمر»
ُ َ
وخة احلاريث ُأ ُنموذجاً
جل

ّ
املهاد النظري:
ّ
يمكننـــ�ا القـــول أن األمثـــال الشـــعبي�ة تمتـــاز بثـــلاث خصائص
ّ
ّ
أساســـية هـــي :الطابـــع احلكـــي ،والطابـــع التعليـــي ،واالختصار
ّ
والرّتكزي ،فاملثل يســـاعد املســـتمع لـــه على اســـتيعابه وحفظه حلظة
ّ
ألنه يعـــرض نت�اجئ خربات ّ
مـــرت بها أجيـــال كثرية ،ويضع
اســـتماعه؛
املثـــل أمام ســـامعيه نت�اجئ تلـــك اخلربات حـــى يســـتضيؤوا بها فيما
ّ
ّ
ّ
الشـــعبي�ة ّ
تعرّب عـــن النفس
يعرتضهـــم يف حياتهم ،ذلـــك أن األمثال
البشـــرية يف جميـــع حاالتها.

1

وســـنحاول جاهديـــن يف هـــذا البحـــث اإلجابـــة عـــن إشـــكالية
ّ
مفادها :هـــل يمكن أن يكون يف املثل الشـــعيب حجـــاج بالغي؟ وكيف
تســـهم اآلليـــات البالغيـــة يف املثل الشـــعيب يف اإلقنـــاع واإلمتاع؟

أدب شعبي

ّ
ّ
مـــن أجـــل الربهـــان علـــى أن يف املثل الشـــعيب بالغة
ّ
ّ
ّ
وحجاجية
بالغيـــة
بامتيـــ�از ،وأنه يقوم علـــى ميكانزيمات
مـــن أجـــل إقنـــاع املتلقـــي باملعـــى املقصـــود مـــن وراء
اخلطـــاب .وقـــد ارتأينـــ�ا لبلوغ هـــذا الهدف أن نســـتعني
ّ
باملنهـــج التـــداويل 1بصفتـــه األنســـب لهذه الدراســـة.

تعريف احلجاج:
)1

َ
لغ ة:

عرفـــه ابن منظـــور يف لســـان العرب فقـــال يف مادة( ح
ُ
ُ ّ
ُْ
ُ ّ
وف َع
ج ج) :احلجـــة هي الرُبهـــان ،وقيل احلجة :نهي مـــا د ِ
به اخلصـــم ...وقال األزهـــريُ :
احل ّجة الوجـــه الذي يكون
َّ َ
ٌ
ٌ
به الظف ُر عنـــد اخلصومة .وهـــو رجل ُمحجـــاج أي َج ِدل.
ُ ّ
ّ
ُ َ ٌ
ٌ
خاصـــم ،وجمـــع ُ ّ
الت ُ
وحجاج،
والتحـــاج:
احلج ِ
ـــة :حجـــج ِ
َ
احل ّجةَ .
حاجـــة وح ً
وحاجـــه ُم ّ
ّ
جاجا :نازعـــه ُ
وح ّجـــه ًحَي ّجه
ِ
َح ًّجاَ :غ َل َبـــه ُ
باحل ّجه.
ويف احلديـــثَ :
آدم مـــوىس أي َغ َل َبـــه ُ
«فح َّج ُ
باحل َّجة.
َ
واحل ّجـــة :الدليـــل والربهان».2
وتنـــ�اول ابـــن فـــارس يف مقاييســـه احلجـــاج «:يقـــال
ً
حاججـــت فالنـــا فحاججتـــه أي غلبتـــ�ه باحلجة«،وذلـــك
الظفـــر يكـــون عنـــد اخلصومـــة» واجلمـــع :حجـــج
واملصـــدر :حجـــاج».3
وأورد الزمخشـــري يف «أســـاس البالغـــة» قولـــه:
ّ
«حجـــج :احتـــج علـــى خصمـــه حبجـــة شـــهباء ،واجلمع
شـــهب ،وحاج خصمه فحجـــه ،وفالن خصمـــه محجوج
ّ
وكانـــت بينهمـــا
محاجـــة ومالجة».4
ويف قامـــوس «روبـــر» تشـــر كلمـــة احلجـــاج إىل عدة
معاين متقاربـــة أبرزها القيام باســـتعمال احلجج ،وكذلك
هـــو مجموعة مـــن احلجج اليت تســـتهدف حتقيـــق نتيجة
واحـــدة ،وكذلك هو فن اســـتعمال احلجـــج أو االعرتاض
عليها يف مناقشـــة معين�ة».5
ّ
وأما يف قامـــوس «كامربج» فنجد احلجـــاج :هو احلجة
ّ
اليت تعلل أو تربر مســـاندتك أو معارضتـــك لفكرة ما».6

وخالصـــة القـــول مـــن هـــذه التعريفـــات ملصطلـــح
ً
احلجـــاج لغـــة هـــو الرتكزي علـــى الدليـــل إلثبـــ�ات قضية
معينـــ�ة ،أو بنـــ�اء موقـــف معـــن ،وقـــد أشـــارت أغلـــب
ّ
التعريفـــات العربيـــ�ة والغربيـــ�ة إىل أن احلجـــاج يكون بني
مخاطبني( مرســـل ومتلقـــي) ،يريد ّ
األول إثبـــ�ات قضية
معينـــ�ة ،أو بيـــ�ان موقف باســـتعمال احلجـــج ،والثاين له
احلق االعـــراض أو االنصيـــاع لهذا املوقـــف ،وكذلك يأيت
احلجـــاج للجـــدل ،وأحيانـــا للدفاع عـــن اعرتاض.
ً
اصطالحا:
) 2-1
لقد تعـــددت مفهومات احلجاج عنـــد الغرب والعرب
ً
ّ
ً
قديما وحديث�ا على حد ســـواء:
ً
احلجاج عند الغرب ً
قديما وحديث�ا:

لعـــل أبـــرز تعريـــف للحجـــاج ً
قديمـــا كان يف العصـــر
اليونـــاين وهـــو تعريف أرســـطو الـــذي يـــرى «أن احلجاج
يتنـــ�اول مـــن زاويتني :بالغيـــة وجدليـــة ،فمـــن الناحية
البالغيـــة يربط احلجـــاج باجلوانـــب املتعلقـــة باإلقناع،
عمليـــة تفكري ّ
ومـــن الزاويـــة اجلدلية يعترب احلجـــاج ّ
تتم
ّ
يف بنيـــ�ة حواريـــة وتنطلق مـــن مقدمات لتصـــل إىل نت�اجئ
ترتبـــط بها بالضـــرورة».7
ّ
ّأمـــا يف الدراســـات احلديثـــ�ة املعاصرة فقد بـــرزت ثلة

مـــن الباحثـــن الذيـــن اســـتن�دوا إىل احلجاج األرســـطي
وأســـهموا بشـــكل كبـــر يف تقديم نظـــرة جديـــدة للدرس
احلجايج مـــن أمثـــال «برلمـــان» وتيتيكا عنـــد حديثهما
عن البالغة اجلديـــدة وكذلك «ديكرو» «وأنســـكومرب»
ّ
يف التدوليـــات املدمجـــة ،و«ميشـــال مايـــر» يف نظريـــة
املســـاءلة ،و«توملـــن» ومشـــروعه احلجايج.
ّ
فقـــد ّ
عرف برلمـــان وتيتيكا احلجاج تعريفـــات عدة يف
مواضـــع مختلفة مـــن كتابيهما ّ
أهمها قولهمـــا« :موضوع
اخلطـــاب اليت من
نظريـــة احلجـــاج هـــو درس تقنيـــ�ات ِ
ّ
شـــأنها أن تؤدي باألذهان إىل التســـليم بمـــا يعرض عليها
ّ
مـــن أطروحـــات ،أو أن يزيد درجة التســـليم».8
ّ
أورد ديكرو وصاحبه يف كتابيهمـــا «احلجاج واللغة»:
ً
ّ
«إن احلجـــاج يكـــون بتقديـــم املتكلـــم قـــواًل ( ق( )1أو

الشعبي في تشكيل ِ
وخة الحارثي أُنموذجا
دات القمر»
طاب الروائي :رواية «سي
الخ
حجاجية المثل
ّ
ِ
لج َ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
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مجموعـــة أقـــوال) تفيض إىل التســـليم بقـــول آخر (ق)2
ّ
(أو مجموعة أقـــوال أخـــرى) .إن (ق )1يمثل حجة ينبغي
أن تـــؤدي إىل ظهـــور ( ق ،)2ويكـــون هـــذا األخـــر قـــوال
ً
ً
ضمنيـــ�ا ،إذن احلجـــاج عنـــد ديكـــرو وصاحبه
صرحيـــا أو
« إجنـــاز لعمليتـــن همـــا التصريـــح باحلجـــة مـــن ناحية
وعمل االســـتنت�اج مـــن ناحية أخرى ،ســـواء كانت النتيجة
مصرحـــا بهـــا أو مفهومة مـــن (ق.9»)1
وأما ميشـــال مايـــر فقد ّ
ّ
عـــرف احلجاج بقولـــه« :هو

دراســـة العالقـــة القائمة بـــن ظاهر الـــكالم وضمنه».10
ّ
ويقـــول« :إن ظاهـــر الـــكالم هـــو اجلـــواب وضمنـــه هو
ّ
الســـؤال» .11فمايـــر يـــرى أن احلجـــاج هو إثارة األســـئلة
احلجايج.
اخلطـــاب ِ
وعلـــى هذا األســـاس يبـــى ِ
ً
احلجاج عند العرب َ
قديما وحديث�ا:

ً
حاضـــرا بقوة عند العـــرب ً
ً
قديما وحديث�ا
جند احلجاج
ّ
منذ العصر اإلساليم وال ســـيما يف القرآن الكريم ،والسنة
ّ
ّ
ّ
النبوية الشـــريفة ،ولـــم يتوقف عند هذا احلد بل شـــمل
ّ
ّ
شـــى العلـــوم األخـــرى كالعلـــوم اللغويـــة والفلســـفية
ّ
واملناظـــرات واملســـامرات والنقاشـــات الـــي كانت تعقد
بـــن العلماءوغريهم.

احلجـــاج يف القـــرآن الكريم بلفـــظ ِحجاج وجدل
وورد ِ
ّ
وبرهان ،وفســـر ابـــن عاشـــور يف «حتريره وتنويـــره» قوله
َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ
ون َأ ْن ُف َس ُ
تعاىل﴿ :واَل جُت ِادل ع ِن ال ِذين خَيتان
ـــه ْم﴾12بقوله:
« املجادلـــة مفاعلـــة مـــن اجلـــدل ،وهـــو القـــدرة علـــى
ٌ
ّ
واحلجة فيـــه ،وهي منازعة بالقـــول إلقناع الغري
اخلصـــام
13
برأيك» .
ً
اخلطـــاب العريب،
وجنـــد احلجـــاج ضاربـــا جبـــذوره يف ِ
ّ
فلقد اهتـــم اجلاحـــظ بالفعـــل اللغوي واعتربه األســـاس
ّ
ّ
لـــكل عملية بي ّ
حجاجية« :فالـــكالم يف نظره ال يمكن
�انيـــ�ة
تمزيه عـــن البالغة ،فهو يضطلع يف حيـــاة الفرد بوظيفتني
أساســـيتني هما:
ّ
1 .الوظيفـــة اخلطابي�ة ومـــا يتصل بها من إلقـــاء وإقناع
واحتجـــاج ومنازعة ومناورة.

ّ
2 .الوظيفـــة البي�انيـــ�ة :البيـــ�ان والتبيـــن أو الفهـــم
واإلفهـــام» .14وهذا عبد القاهر اجلرجـــاين يف «إعجاز
ّ
ّ
بنظريـــة النظم األمـــر الذي
القـــرآن» يقنع املتلقـــي
ّ
طبع دالئلـــه بطبيعـــة حجاجيـــة بامتي�از.
ّ
وعـــرف حـــازم القرطاجين احلجـــاج بقولـــه« :لما كان
ّ ّ
ّ
كل ٍ
وإما أن يـــراد على جهة
كالم حيتمـــل الصـــدق والكذب،
اإلخبـــار واالقتصـــاصّ ،
وإمـــا أن يرد على جهـــة االحتجاج
واالستدالل» .15

وتنـــ�اول معظم العلماء العـــرب األوائل احلجاج بمعىن
ّ
اجلدل وهو ما أكـــده عبدهللا صولة بقولـــه« :ومهما يكن
ّ
من أمر ،فـــإن احلجاج واجلـــدل يكرث ورودهمـــا مرتادفني،
يف اصطـــاح القدماء من ذلـــك أن أبا الوليد البايج أســـى
كتابـــه وهو مـــن علـــم أصـــول الفقـــه بســـبي�ل املنهاج يف
ً
ً
حجاجا كما
مســـتخدما يف العنـــوان لفظة
ترتيب احلجج،
ً
16
نـــرى ،ولكنه يف املقدمـــة ينعته بكونه كتابـــا يف اجلدل» .
ّأمـــا احلجـــاج عند العـــرب املعاصرين فقـــد ّ
عرفه طه
ّ
«كل منطوق بـــه ّ
عبـــد ّ
موجـــه إىل الغري
الرحمـــن بقولـــه:
ّ
إلفهامـــه دعـــوى مخصوصة حيـــق االعـــراض عليها».17
ّ
الشـــهري فقـــد ّ
ّ
عـــرف احلجـــاج
وأمـــا عبدالهـــادي
وربطـــه باإلقنـــاع ،فقال« :احلجـــاج هو ّ
اآلليـــة األبرز اليت
ّ
وتتجســـد عربها اسرتاتيجية
يستعمل املرســـل اللغة فيها

اإلقناع» .18
ّ
ٌ
ّ
ّ
طابـــع
احلجـــاج
وأمـــا محمـــد العمـــري فـــرى أن ِ
ُّ
إقناعـــي إذا يقـــول« :لقـــد حمـــل إفالطـــون يف محاوراتـــه
علـــى اخلطابـــة الهتمامهـــا باإلقنـــاع بـــدل البحـــث علـــى
ّ
األرســـطية
احلقيقـــة» .19وقـــد اعتمـــد علـــى املرتكـــزات
اخلطــاب وربطهــا باإلقنــاع ،يقــول يف ذلــك« :وبــدأ
لبالغــة ِ
ّ
احلنــن مــن جديــد إىل ريطوريــة أرســطو الــذي تتوســل إىل
ّ
اإلقن ــاع يف كل حال ــة عل ــى ح ــدة بوس ــائل متنوع ــة حس ــب
ّ
ً
خصوصـــا
األحـــوال»  .20وقـــد «ركـــز علـــى « املقـــام»
اخلطاب ــة السياس ــية ،وه ــي مح ــاورة ب ــن األن ــداد ،ويك ــر
فيهــا النصــح واملشــاورات .وتعتمــد علــى احلجــج املقنعــة
واألســـلوب اجلميـــل املؤثـــر».21
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ّ
وســـنحاول يف هـــذا البحـــث أن نبـــن كيـــف تمنـــح
ّ
ً
ًّ
إقناعيـــا؟ ،وذلك أن
احلجـــايج بعـــدا
اخلطـــاب ِ
البالغـــة ِ
ّ
معظم األســـاليب البالغية تتوافر فيهـــا خاصية التحول
ّ
ّ
ّ
ومدونة
حجاجية،
ألداء أغراض تواصلية وإلجنـــاز مقاصد
ّ
البحـــث «نصـــوص املثـــل الشـــعيب يف رواية» ســـيدات
ًّ
ً
حجاجيا بامتي�از فقد اســـتحوذت
خطابا
القمـــر «وجدناها
ّ
الصيغ واألســـاليب البالغيـــة عليها بكرثة ،ســـواء أكانت
ّ
ً
بديعية.
صـــورا بي�اني�ة أم محســـنات
الصور البي ّ
�اني�ة:
)2

ّ
ّ
البالغية
تعـــد الصـــور البي�انيـــ�ة من أقـــوى اآلليـــات
ّ
ّ
احلجاجية اليت يســـتعملها املتكلم لغايـــة اإلقناع والتأثري،
ً
نموذجا أو نموذجني؛ وذلك الســـتحالة ذكرها
وسنســـوق
ً
جميعا يف هـــذا البحث.

 )1-2االستعارة التمثيلية:

ّ
ّ
«ســـيدات
التمثيلية يف رواية
لقد لعبت االســـتعارات
ّ
ً
ّ
القمـــر» ً
دورا بـــارزا يف حتديـــد مقصديـــة املثل الشـــعيب إذ
ّ
ّ
لغوي يف
اكتســـب النـــص دالالت واســـعة كان لها تأثـــر
ّ
مقصدية املتكلمُ /جوخـــة احلاريث بطريقة
إبالغ املتلقـــي
ّ
موجـــزة ومقتصـــدة يف اللغة ،واســـتطاع اإلبـــداع يف املثل
ّ
الشـــعيب أن يقول مـــا عجز عن قولـــه يف غيـــاب اللغة من
ّ
جهـــةّ ،
الداللية بـــن فضـــاءات مختلفة
وفجـــر احلـــدود
من جهـــة أخـــرى ..فاإلبداع الشـــعيب عرب املثـــل قد اخرتق
ّ
ّ
الل ّ
ّ
والبالغية
غوية
التمثيلية احلدود
بتوظيفه االســـتعارة
الدال

املدلول احلقيقي

ّ
ّ
ّ
ّ
اخلاصـــة بـــكل فضـــاء ،وبـــكل يشء ،وبـــكل موضـــوع،
ً
ً
ّ
ً
اخرتقها ليشـــكل منهـــا كاًل واحـــدا متن�اقضـــا يف لغته ،بي�د
ّ
أنـــه متجانـــس فيمـــا تويح إليـــه داللتـــه :فما االســـتعارة
ّ
الت ّ
ّ
مثيليـــة اليت جاءت يف
التمثيليـــة ،وما أبرز االســـتعارات
ّ
الت ّ
مثيلية -كما
« ســـيدات القمر»؟ ومفهـــوم االســـتعارة
ورد يف كتـــب البالغة -هـــو« :تركيب اســـتعمل يف غري ما
وضع لـــه؛ لعالقة املشـــابهة».22
ّ
ّ
و«حيـــد العرب االســـتعارة بالرّتكيب يســـتعمل يف غري
ما يوضع له يف األصل لعالقة املشـــابهة مـــع قرين�ة مانعة
ّ
من إرادة معنـــاه األصلي» .23وإن األمثلـــة اليت أدرجت يف
ّ
التمثيلية أكرثها قامـــت على أمثال عربي�ة
باب االســـتعارة
معروفة .24
فمـــن االســـتعارات اليت قامت علـــى ّ
التمثيـــ�ل قولها:
ّ
ّ
«تمـــي ّ
محـــب ،ومـــن ما
ختـــب مـــن الفـــؤاد
الريـــول
أشـــتهي علـــي كود وتعـــب».25

ّ
الشـــاهد قولـــه« :تمـــي ّ
ختـــب مـــن الفؤاد
الريول
ّ
محب » .
ّ
صـــورت ُجوخة احلاريث عـــر مثلها الشـــعيب هذا
لقـــد

مـــي األرجل مســـرعة حيـــث معشـــوق الفـــؤاد ،وحيث
ّ
ّ
ّ
حيـــب ال يشـــتهي فتشـــعر النفـــس بالتث�اقـــل والتعب،
ال
ّ
ّ
وحملهـــا قيمـــة عالية جتـــاه املحبوب وقيمـــة منحطة جتاه
ّ
ّ
املكـــروه الـــذي ال ّ
حتبـــه النفس ،وذلـــك من أجـــل التعبري

املدلول اجملازي

صورة املحبوب

ّ
احلب-
عملية
الريول -الفؤاد.

صورة املكروه

ما أشتهي -كود -وتعب.

الكره -التث�اقل -التعب
النفيس.

الريول

عضو مهم من أعضاء
اإلنسان

ذات قيمة عليا -امليش

ّ
املحبة
ما أشتهي( الكره)

ميش

فاعل املوضوع
(املفعول به)

فاعل الذ ّات

عشق املحبوب

هي

أنا

أنا

هي

عالقة بني اثنني

قيمة روحية عليا

أنا  +هي

هي  +أنا

يشء معنوي

ال ّ
أحبه ( أكره)

أنا  +هي

هي  +أنا

الشعبي في تشكيل ِ
وخة الحارثي أُنموذجا
دات القمر»
طاب الروائي :رواية «سي
الخ
حجاجية المثل
ّ
ِ
لج َ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
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ً
حجـــة مـــن ّ
أي ٍ
كالم عادي لذا توســـلت الكاتبـــ�ة به بقصد
توجيـــه خطابها وبقصد حتقيـــق أهدافهـــا احلجاجية اليت
تهـــدف إىل اإلقناع والتأثـــر يف املتلقي.
 )2-2الكناية:

ٌ
ٌ
ٌّ
بالغية قائمة علـــى تداعي املدلوالت،
الكناية صـــورة
ّ
وقـــد أورد النقـــاد واألدبـــاء والفالســـفة تعريفـــات كثرية
قديمـــة وحديث�ة نذكـــر منها على ســـبي�ل املثال مـــا أورده
عبدالقـــادر اجلرجـــاين فيقـــول« :املـــراد بالكنايـــة هنا ،أن
يريـــد املتكلم إثب�ات معىن مـــن املعاين ،فال يذكـــره باللفظ
ّ
املذكـــور لـــه يف اللغـــة ،ولكـــن يـــىء إىل معـــى هـــو تاليه
ً
ورديفه يف الوجود فيـــوىمء إليه ويجعله دليـــا عليه».26
ومفهـــوم الكناية عنـــد البالغيني العرب هـــو« :لفظ
أريـــد به ملزوم معنـــاه الوضعي من حيث هـــو كذلك ،فإن
ً
ملزومـــا ،احتـــاج العقل فيهـــا إىل تصرف،
لم يكـــن الالزم
ً
وبذلك التصـــرف يصري الـــازم ملزوما».27

ّ
ّ
عن طبيعـــة النفس البشـــرية عنـــد النـــاس ،فبتوظيف
ّ
ّ
احلب -ال
حتـــب -الفـــؤاد-
األلفـــاظ( املـــي -األرجل-
ّ
أشـــتهي -كود -تعـــب) حتمل بـــن طياتها أشـــد حاالت
ّ
احلب حنو الشـــخص املحبوب ،وأشـــد حـــاالت الكره حنو
ّ
الشـــخص املكروه.
ّ
ّ
املتكلـــمُ /جوخة احلـــاريث يف هذا املثل الشـــعيب
جلـــأ
ّ
ّ
إىل اســـتعمال االســـتعارة التمثيلية ،وعزفـــت عن القول
ّ
ً
حجاجيا منـــه ،فقد حاولـــت أن تبلغ
العـــادي؛ النه أقـــوى
ّ
مقاصدهـــا احلجاجيـــة الـــي تمثلـــه يف إقناع املتلقـــي بأن
ً
األرجل تســـر مســـرعة حنو املحبوب حاملة معهـــا الفؤاد
ّ
العاشق ،بينما ال تشـــتهي النفس املسري للشخص املكروه
ّ
النتيجة اليت ّ
توصلت
فتنهض متث�اقلة متعبة ،وهذه هـــي
إليهـــا ُجوخـــة احلـــاريث مـــن خـــال خطابها االســـتعاري
ّ
التمثيلـــي املوجـــود يف املثـــل الشـــعيب هـــذا .فاالســـتعارة
التمثيليـــة احلجاجيـــة يف هذا املثـــل الشـــعيب كانت أقوى

وتعريـــف الكنايـــة عنـــد «جـــورج اليكـــوف» هـــي
ً
ً
أن« :نســـتعمل كيانـــا معينـــ�ا لإلحالـــة علـــى كيـــان آخـــر
مرتبـــط بـــه».28
ً
ّ
ويقول إبراهيـــم النظام مفصاًل مـــزات املثل« :جيتمع
يف املثـــل أربع ال جتتمـــع يف غريه مـــن الكالم ،إجيـــاز اللفظ،
ّ
وإصابة املعىن ،وحســـن التشـــبي�ه ،وجـــودة الكناية ،فهو
نهايـــة البالغة».29
فبـــن املثـــل الشـــعيب والكنايـــة عالقة وطيـــدة األمر
ّ
ّ
اإلبداعيـــة الفن ّي�ة للقول،
الذي ألهم ُجوخـــة احلاريث القوة
ً
ً
ومـــا ال تريد قولـــه صراحـــة وعالنيـــ�ة ألســـباب أخالقية
ّ
ً
واســـعا بتبيّن هذه
أوعقدية أو أيديولوجية ،فاملجال أصبح
الطريقـــة للمثل الشـــعيب إذ اقتحم الفضـــاءات املمنوعة،
ً
ّ
ســـهلة تـــاركا
بلغة
ٍ
فقـــد حتـــدث عن املمنـــوع وامللفـــوظٍ ،
ّ
املجـــال للمتلقي ليـــؤول ما يقدر علـــى تأويلـــه ،فالكناية
ّ
تســـاعد املتلقي يف الكشـــف عن الداللة املســـكوت عنها،
ً
ّ
وأخالقيـــة
وبالتـــايل تربطـــه مـــع املتكلـــم عقـــودا ذاتيـــ�ة
ّ
ّ
ّ
اللغة ّ
ّ
ّ
الرمزية
وأيدلوجية ،حبيث أنهما يتكلمـــان
ونفســـية
نفســـها وينهالن مـــن املنهل املرجعي نفســـه ،وهذا الفعل

أدب شعبي

ّ
ّ
ّ
يؤهلهمـــا للتحليـــق بالنص بني احلقيقـــة واملجاز.
ونالحظ كيـــف تكون للكناية ّ
قـــوة حجاجية من خالل

األمثال الشعبي�ة:

-قوله« :احلمار ّلما يشبع يرفس».30

جـــاء هـــذا املثـــل علـــى لســـان «ظريفـــة» وهـــي
ّ
ّ
عب ــدة تول ــت خدم ــة أس ــرة «التاج ــر س ــليمان» كم ــا إنه ــا
مربيــ�ة «عب ــدهللا» وه ــي العب ــدة الوحي ــدة ال ــي حظي ــت
بمكان ــة مقبول ــة ب ــن أف ــراد األس ــرة ،إذ يمكنه ــا أن تش ــارك
الســيدات األكل يف الصينيـ�ة نفســها ،أعطــت لنفســها هــذا
ّ
االمتي ـ�از ول ــم ٌين�اقش ــها في ــه أح ــد ،وه ــذا م ــا جتل ــى بش ــكل
واضـــح أثنـــ�اء زيارتهـــا ل( ميـــا) بعـــد والدتهـــا لطفلتهـــا
ّ
ّ
فاملقصدي ــة ال ــي يري ــد الن ــص ع ــر ه ــذا املث ــل
«لن ــدن»،
الش ــعيب الب ــوح به ــا تتمث ــل يف احلدي ــث ع ــن مرحل ــة م ــا
ّ
الشـــبع حيـــث يبـــ�دأ احلمـــار ّ
بالرفـــس ،واملقصـــود
بعـــد
زوج ــة «س ــنجر» ول ــد «ظريف ــة» كان ــت فق ــرة معدم ــة
فلمـــا ّ
تزوجهـــا «ســـنجر» أصبحـــت ال تـــأكل إال أفخـــر
ّ
الطع ــام واللح ــم والدج ــاج ..فحاله ــا ح ــال احلم ــار بع ــد
ّ
الش ــبع ق ــام يرف ــس.
ويمكنن�ا رسم اخلطاطة اآلتي�ة:
(احلمار لما يشبع يرفس)
احلمار

يشبع جسمه

يرفس برجله

النتيجة

ّ
ّ
إن اســـتعمال املثـــل الشـــعيب /الكنايـــة يف حتديـــد
ّ
ّ
احلجاجيـــة لـــه مـــا يســـوغه علـــى مســـتوى
املقصديـــة
ّ
ومتلقيــه ومناســبت�هُ ،
فجوخــة احلــاريث علــى
القــول وقابلــه
لســـان «ظريفـــة» أرادت باملثـــل الشـــعيب هـــذا أن تقـــول
ّ
ّ
ع ــن زوج ــة «س ــنجر» أنه ــا كان ــت تطب ــخ له ــا وتعم ــل كل
ّ
ّ
يشء وتعطيهـــا «الدشـــاديش» واملالبـــس قبـــل الـــز واج
فق ــد كان ــت فق ــرة ج ـ ًّـدا فلم ــا ّ
تزوج ــت م ــن ولده ــا س ــنجر
ّ
وشــبعت نســيت كل ذلــك ومــا عــادت تــأكل مــن يدهــا وال
تأخ ــذ منه ــا دشداش ــات وال يشء ،فأرس ــلت « ظريف ــة»
املث ــل «احلم ــار لم ــا يش ــبع يرف ــس».
ّ
املثل الشعيب
ّ
املتلقي
املتكلم
ُجوخة احلاريث

ّ
النص

ّ
السياق

ّ
ّ
وكأن بـــن هذه األقطـــاب األربعة اتفـــاق معريف وعريف
وثقـــايف ،فقد اســـتعانت الكاتبـــ�ة بشـــخصية «ظريفة»
لتلقي املثـــل الشـــعيب يف هذ املوقـــف الذي شـــابه احلالة
اليت قيـــل فيها هذا املثـــل ،وذلك لتعكـــس طبيعة الفضاء
اإلجتماعـــي ،ومـــا ينتـــج عنـــه مـــن عالقـــات اجتماعية
ُعمانيـــ�ة قوية.
ٌ
فالكناية لها ٌ
مهـــم يف احلجاج ،إذ هي بمثابة الدليل
دور

الذي يلجأ إليـــه املتكلم إلثب�ات معاني�ه وإقنـــاع قارئه ،قال
الزركـــي« :وهي عند أهـــل البي�ان أن يريـــد املتكلم إثب�ات
معىن مـــن املعاين ،فال يذكره باللفظ املوضـــوع له يف اللغة،
ولكن يىجء إىل معىن هو تاليـــه ،ورديفه يف الوجود ،فيوىمء
به إليه ،فيـــدل على املعىن املراد مـــن طريق أوىل».31
فاملتكلـــمُ /جوخة احلاريث أطلقت هـــذا املثل يف صفة

كنايـــة لتصـــل إىل هدفها احلجـــايج ،وتقريـــب املتلقي إىل
أطروحتهـــا بهـــدف إقناعـــه وحـــى جتعله يكتشـــف ذلك

الشعبي في تشكيل ِ
وخة الحارثي أُنموذجا
دات القمر»
طاب الروائي :رواية «سي
الخ
حجاجية المثل
ّ
ِ
لج َ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
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بت�أويله ومىت اكتشـــف ذلك ّ
أقر بصحـــة األطروحة ،وهذا
ما تطمـــح إليه الكاتب�ة.
ح -احلمـــار لمـــا
يشـــبع يرفـــس

تأويل
املتلقي

ن -إهمال أصحاب
الفضل

فعبـــارة( احلمـــار لمـــا يشـــبع يرفـــس) هـــي حجة
ّ
يف صفـــة كنايـــة ،ونتيجـــة ّ
الضمنيـــ�ة ،مـــن
املؤولـــة
قبي�ل(إهمـــال األحبـــاب الذيـــن كانـــوا ينفقـــون الوقت
واجلهـــد يف محبتـــك وســـعادتك فبعـــد شـــبعك ترتكهم
فحالـــك حال احلمار الذي كان صاحبه يطعمه ويســـقيه
فلمـــا شـــبع رفســـه وقتله).
 )3-2اإلجياز:

أهمي ــة اإلجي ــاز ودوره ّ
لق ــد أش ــار «رب ــول» إىل ّ
الفع ــال
يف العملي ــة احلجاجي ــة ،فه ــو وس ــيلة للتأث ــر يف املتلق ــي،
إذ أن القص ــر املوج ــز أنف ــذ إىل األس ــماع ،وأحس ــن ً
موقع ــا
ُ
يف القلـــوب ،إذ يقـــول« :اإلجيـــاز هـــام مـــن زاويـــة تعـــى
ّ
ً
ســـاحا يواجـــه بـــه العـــدو بـــن
باحلجـــاج ،ألنـــه يشـــكل
القائلــن ،النســيان وعــدم االنتب ـ�اه وال حيتفــظ مــن القــول
ّ
إال بأقل ــه ،وح ــى ه ــذا القلي ــل مع ــرض للنس ــيان لبع ــده
عـــن اإلجيـــاز».32
ّ
وإذا مـــا جئن�ا إىل اإلبداع الشـــعيب جنـــد أن هذه اآللية
البالغيـــة موجودة بكـــرة ،إذ تعد خاصيـــة من خصائصه،
ّ
ّ
األهمية
وكأن املبـــدع أقـــام نصه علـــى اإلجياز بما فيه مـــن
ّ
يف انتب�اه املتلقي.
ّ
املتوصـــف»« :الوالـــد
ومثـــال ذلـــك« :آه ،صـــدق
شـــقي» .33

هنا يتجســـد اإلجياز يف احلجـــج اليت قدمتهـــا الكاتب�ة
لتدعيـــم الطـــرح ،ويكون ترتيب احلجـــج كاآليت:
النتيجة :الوالد ً
دائما يف شقاء وتعب.
ح :1الوالد
ح :2شقي

وهـــذا املثل يضـــرب باخلصوص للوالـــد /األب الذي
يعـــاين ويكابـــد اآلآلم واجلـــوع والفقـــر والعطـــش ومرارة
ً
شـــقاء مـــن أجله.
األيام مـــن أجل هـــذا الولد ،فهو يموت
ّ
فـــكل حجـــة اســـتعملتها راويـــة املثـــل الشـــعيب هي
اختصـــار جلمل كثـــرة ،وهـــذا االختصار واإلجيـــاز ،لكي ال
يدفـــع باملتلقـــي إىل امللـــل من جهـــة وإىل إقناعـــه من جهة
أخـــرى ،ويفســـح له املجـــال لتتوســـع يف التأويل ،وشـــرح
هـــذه احلجج ليقنع نفســـه بنفســـه.
ّ
ّ
البديعية:
املحسنات
)3

ّ
ّ
ّ
البديعيـــة يمكنهـــا أن تـــؤدي الوظيفـــة
املحســـنات
ّ
احلجاجيـــة ،ووجدنـــا املثـــل الشـــعيب يمتلـــك تللـــك
راجـــع إىل بالغة ّ
ٌ
نص
املحســـنات البديعية بكـــرة ،وذلك
املثـــل ،وملقصديـــة املبـــدع يف اإلقنـــاع والتأثـــر يف املتلقي.
 )1-3الطباق:
ّ
يتمـــز ّ
ّ
الطبـــاق أو التضـــاد حبضـــور قـــوي يف األمثال
ّ
ّ
ّ
يســـوغه على املســـتوى
الشـــعبي�ة ،وإن لهـــذا احلضور ما
اإلبداعـــي والثقـــايف واالجتماعي ،والطبـــاق أو التضاد كما
ّ
عرفـــه رايج األســـمر« :هـــو اجلمع بـــن متضاديـــن ،وقد
يكـــون هـــذان املتضـــادان اســـمني ،حنو«:كريـــم خبيـــل»
وفعلني حنـــو« :فرح حـــزن» وحرفني« :لنا علينـــ�ا»» .34
ّ
«إن الواقـــع الثقـــايف واالجتماعي الـــذي احتضن ّ
نص
ً
واســـتثمارا ليس ً
ً
املثل الشـــعيب ً
منسجما ،بل
واقعا
إبداعا
مملوءا باملتن�اقضـــات ،وبالتايل أصبح ً
لزامـــا على الفرد أن
ّ
يكيـــف حياته املعاشـــية( المادية واملعنويـــة) وفق قانون
هـــذه املتن�اقضات الـــي يعيشـــها ويعايشـــها ً
يوميا ،فهي
صـــورة حية وناطقـــة على هـــذه التن�اقضات الـــي تواجه
الفرد واملجتمـــع يف آن واحد».35
ومثال ذلك:
« أفيت معرفيت ،راحيت ما أعرف يشء».36
فبني«معرفيت» و«وما أعـــرف يشء» عالقة تضادية
إنفعالية ،ظهرت بشـــكل جلي على املســـتوى اللغوي.

أدب شعبي

معرفيت

ما أعرف يشء

إدعاء املعرفة /التب�اهي/
االعتداد والثقة بالنفس

إدعاء عدم املعرفة/
فيه الراحة

ّ
فالعناصـــر اللغويـــة ال تنفـــي بعضهـــا البعـــض ،وال
تتصارع فيمـــا بينها ،فهـــي تتكامل فيما بينهـــا بالرغم من
ّ
ّ
الطابـــع التن�اقيض الـــذي يمزيها ألن العالقـــة اليت جتمعها
ّ
ّ
هي عالقة ســـلوكية أخالقية اجتماعيـــة ،مؤداها أن الذي
ّ
يعيش باملعرفـــة يعيش متعبا من النـــاس وإن راحته يف أن
ّ
ً
يقول ال أعـــرف شـــيئ�ا ،فالعالقة التطابقية هـــي باألحرى
ّ
ّ
تكاملية.
حتويليـــة
عالقة
املعرفة

(تتحول وتتكامل)
2

تكون الراحة يف
إدعاء عدم املعرفة
ُ
فجوخـــة احلـــاريث جـــاءت بهـــذه األضـــداد مـــن أجل
ّ ّ
كل ثن�ائيـــ�ة بمثابة ّ
حجة.
تدعيـــم الطرح ويمكـــن أن نعـــد
 )2-3املقابلة:
ظهـــرت املقابـــات يف نصوص املثل الشـــعيب متنوعة
ّ
ومتعـــددة ،حيث منهـــا البســـيط القصري ،ومنهـــا املعقد
الطويـــل ،وذلـــك يظهـــر ًّ
جليـــا حســـب مقـــام الـــكالم
ّ
ومقصديـــة احلديـــث.

ّ
وعـــرف ابـــن رشـــيق القـــرواين املقابلة بقولـــه« :هي
ترتيـــب الكالم على ما جيـــب ،فيعطي ّأول الـــكالم ما يليق
بـــه أوال ،وآخـــره ما يليق بـــه آلخـــره ،ويـــؤىت يف املوقف بما
يوافقـــه ،ويف املخالف بما خيالفـــه ،وأكرث ما تـــيء املقابلة
يف األضـــداد ،فإذا جتاوز الطبـــاق ضديـــن كان مقابلة».37
ومن أمثلة املقابلة :مقابلة عنصرين بعنصرين.
ّ
املتوصف «املحبوب محبـــوب :جاء ضىح وجاء
يقـــول

غروب ،والرامد رامد :جاء حاش وســـامد».38
ّ
ًّ
محبوبـــا مهما كان الوقت
ومعىن املثـــل :املحبوب يظل
الـــذي يأيت فيه :ســـواء أكان ضـــى أو عند الغـــروب ،وغري

الشعبي في تشكيل ِ
وخة الحارثي أُنموذجا
دات القمر»
طاب الروائي :رواية «سي
الخ
حجاجية المثل
ّ
ِ
لج َ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ُ
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ّ
املحبـــوب يظـــل غري مريض عنـــه مهما اجتهـــد يف احلصاد
والسماد.
املحبوب

الرامد (غري املحبوب)

محبوب

رامد ( غري محبوب)

جاء حاش وســـامد
جـــاء ضـــى وجـــاء غـــروب
(غري مـــريض عنه مهمـــا اجتهـــد يف احلصاد والســـماد).
اكتســـبت املقابلـــة ّ
نـــص املثل الشـــعيب بنيـــ�ة أدبي�ة
ّ
ّ
وإيقاعيـــة محكمـــة ،من جهـــة ،ومن
وجماليـــة شـــاعرية

جهـــة أخـــرى أكســـبت النـــص بنيـــ�ة دالليـــة موســـعة
ّ
ومزدوجـــة اإليقاع ،وكمـــا يقول ّ
محمد ســـعيدي« :تتحد
أبعادهـــا وعالقاتهـــا باملبـــدع واملتلقـــي وتأويلهمـــا للحياة
وموقعهما مـــن القضايا االجتماعية والنفســـية والثقافية
واالقتصاديـــة والسياســـية والعقائديـــة».39
ّ
السجع
)3-3

عـــرف ّ
ّ
محمـــد إبراهيم شـــادي الســـجع بقولـــه« :هو
توافـــق نهايـــات اجلمـــل ،واألســـجاع يف النرث كالقـــوايف يف
الشـــعر .وقد جاء يف كالم العرب ً
قديما بالطبع والســـليقة
وكان له حســـنه وأثـــره».40
ّ
إيقاعيـــا ّ
ًّ
ً
بالدرجة األوىل ،وقد
خطابا
يعد املثل الشـــعيب
ّ
ّ
أكســـبت�ه هذه اإليقاعية اللغة الشـــعرية ،الـــي قام بني�انه
حركيتهـــا من جهةّ ،
ّ
وممـــا زاد يف قوة هـــذه اإليقاعية
على
ّ
ّ
ّ
ّ
تلـــك البنيـــ�ة البالغيـــة املتعـــددة ومتنوعـــة الر وافد من
ّ
تكرار وجناس وتضـــاد ومقابلة وتشـــبي�ه وغريها من جهة
ّ
ّ
أخـــرى ،وأن البنيـــ�ة اإليقاعية املحركة لنصـــوص األمثال
ّ
ـــعبي�ة ،خلقت موســـيقى خاصة ّ
الش ّ
وممزّية ،ســـواء على
اإليقاع

ّ
ّ
لذة التلفظ
ّ
مستمر
انفعال

اإليقاع

ّ
انفعال متوقف

ّ
ّ
مســـتوى التلفظ لـــدى القائـــل ،أو على مســـتوى التلقي،
ّ
ّ
ّ
حبواســـه لتلـــك اللـــذة اليت قد
حيـــث يستســـلم املتلقي
ّ
ّ
النص واليت ّ
حتـــرك الوجـــدان الداخلي فيحتضن
حيدثهـــا
ّ
ّ
نـــص املثل الـــذي اســـتقر يف األذن ،ثـــم يف باطـــن الذات،
ليتجاوب مع االســـتيعاب واملســـاءلة.41
مثال على ذلك:
ّ
املتوصف «املحبوب محبـــوب :جاء ضىح وجاء
يقـــول
ّ
غروب ،والرامد رامد :جاء حاش وســـامد».42

هـــذه البنيـــ�ة اإليقاعيـــة القائمـــة على ّ
الســـجع وهو
ّ
ّ
انتهـــاء آخـــر كلمـــة مـــن كل جـــزء من هـــذا النـــص حبرف
(الباء) يف القســـم ّ
األول ،وحرف (الراء) يف القســـم الثاين،
ً
حســـيا ،فيعطيان
ويعمل احلرفان على اســـتمالة املتلقي
موســـيقى خاصـــة ،جتعـــل مـــن املتلقـــي ينتبـــ�ه ،ومن ثم
يقتنـــع ويت�أثر.
ّ
وإن املبـــدع الشـــعيب قـــد اســـتعمل هـــذه ّ
الصـــورة
ّ
البالغيـــة ّ
«الســـجع» ليس لغايـــة جمالية ،وإنمـــا لغاية
ّ
املتلقية تت�أثر
حجاجيـــة ،ففي املوســـيقى حجاج .فالـــذات
باإليقـــاع أو قل ّ
الســـجع يف املثـــال فتحدث موســـيقاهما،
حركـــة انفعاليـــة لـــدى املتلقي الـــذي يت�أثر عند ســـماعه
لهذا النـــص أو ذاك بذلـــك الواقع املوســـيقي الذي حيدثه
ّ
الســـجع ،فإيقـــاع نص املثـــل الشـــعيب املـــزدوج( اللذة/
االنفعـــال) ومن ثـــم اإلقنـــاع واحلجاج.
ّ
ّ
يؤهل ّ
نـــص املثل الشـــعيب إىل مرتبـــ�ة أدبي�ة
ولعل مـــا
اإليقاعية الـــي ّ
ّ
حتركه على مســـتوى
وجماليـــة هي تلـــك
ّ
احلجاج).
اللـــذة وعلى مســـتوى االنفعـــال( ِ
ّ
لذة التلقي
املحبوب محبوب
ّ
الرامد رامد
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غري مريض
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خاتمة البحث
ّ
ّ
حجاجي ــة املث ــل الش ــعيب
لق ــد عاجلن ــا يف ه ــذا البح ــث
يف روايـــة « ّ
ُ
ُ
ســـيدات القمـــر» لألديبـــ�ة العمانيـــ�ة جوخـــة
احلـــارايثّ ،
وتتبعنـــا نصـــوص املثـــل الشـــعيب املبثوثـــة
ً
ّ
ًّ
حجاجي ــا .
عل ــى خارطته ــا اجلغرافي ــة ،وحللناه ــا حتلي ــا
ويمكننـ ـ�ا الوق ــوف عل ــى جمل ـ ٍـة م ــن االس ــتنت�اجات ال ــي
خلصنـــا إليهـــا بعـــد هـــذا البحـــث وجنملهـــا يف اآليت:
ًّ
ّ 1 .أن املثـــل الشـــعيب حيمـــل ً
حجاجيـــا بامتيـــ�از،
طابعـــا
ّ
فاملتكلــمُ /جوخــة احلــاريث تريــد مــن خاللــه الوصــول
إىل أغراضهـــا مـــن جهـــة التأثـــر ،وإقنـــاع املتلقـــي
مـــن جهـــة أخـــرى ،وقـــد ّ
تنوعـــت هـــذه األغـــراض
احلجاجيـــة يف روايـــة» ســـيدات القمـــر».

.

ّ
ّ
دورا ً
الشـــعيب لعـــب ً
مهمـــا يف روايـــة»
 2أن املثـــل
ســـيدات القمـــر» فقـــد ّ
عـــر بصـــدق مـــن خـــال
ّ
منهجــه التجريــي عــن األفــكار احلقيقــة والفلســفية
ّ
ًّ
ّ
ً
حجاجي ــة عالي ــة ج ــدا ال
أنموذج ــا ذا قيم ــة
له ــا ،ومث ــل
بـ ّـد مــن احتوائهــا يف ّ
الس ــلوك اإلنســاين ،وكان الهــدف
ّ
احلج ــاج باملث ــل الش ــعيب ه ــو إيص ــال
األس ــى م ــن ِ
ُ
رس ــالة البيئ ـ�ة املحلي ــة العماني ـ�ة القديم ــة املحافظ ــة
علـــى تقاليدهـــا وعاداتهـــا للقـــارئ بغيـــة حصـــول
اإلقنـــاع واالقتنـــ�اع.
ّ
ّ
الر ّ
الشـــعبي�ة الـــي أوردتهـــا ّ
وائي�ة ُجوخة
 3إن األمثال
ّ
احلـــاريث كلها مســـتقاة مـــن الواقـــع املحلـــي للبيئ�ة
ُ
العمانيـــ�ة بهـــدف توثيقهـــا لألجيـــال القادمة.
ّ
خلفية رئيســـة للعمل ّ
شـــكلت بعض املواقف ّ
الروايئ
4
ّ
الـــذي قدمتـــه الكاتبـــ�ة ،وكانـــت قرية العـــوايف هي
املركـــز الذي تـــدور عليه األحداث يف رواية«ســـيدات
ّ
ّ
القمـــر» .فهي مـــكان التكوين والذكريـــات اجلميلة،
ٌ
ٌ
ّ
وهـــي مـــكان ألحضـــان العائلـــة الدافئـــة ،ومـــكان
ً
ّ
الحقـــا مـــن أحـــداث ّ
متنوعـــة تتصـــل
لمـــا ســـيأيت
ّ
ّ
ّ
بالشـــخصيات الناميـــة ،منها خرجت الشـــخصيات
وإليهـــا تعود.
5لقـــد اشـــتغلت ّ
الر وائيـــ�ة ُجوخـــة احلاريث علـــى املثل
ّ
ّ
املحلـــي يف الروايـــة ُ
العمانيـــ�ة األمـــر الذي
الشـــعيب
ّ
النـــص ّ
الـــروايئ وإقناعيـــة
أضفـــى جماليـــة علـــى
ّ
ٍّ
حبميمية االلتحـــام بالواقع والتاريخ على حد ســـواء،
ّ
ّ
ّ
والروائي�ة وهي تشـــتغل علـــى املثل الشـــعيب املحلي
يف « ســـيدات القمر» تكون قد ّ
أصلـــت لهذا اجلنس
اجلديـــد الوافـــد على منطقـــة اخلليـــج العريب.
 6جنحـــت ّ
الر وائيـــ�ة ُجوخة احلـــاريث يف إبراز األســـلوب
ّ
الفيّن واإلبداعي ُ
المســـاهم يف تن�ايم أحـــداث روايتها
ً
ّ
معتمـــدة يف ذلك علـــى ٍّ
كبـــر من الثقافـــة والفكر
كم
ٍ
ّ
الشـــعبي�ة ُ
ُ
العمانيـــ�ة
ومســـتعين�ة بقـــوة األمثـــال
تمامـــا وروح اخلطـــاب ّ
املنســـجمة ً
الـــر وايئ وتوجيه
ِ
ًّ
ً
خطـــاب ّ
حجاجيا.
توجيهـــا
الر وايـــة
ِ

الشعبي في تشكيل ِ
وخة الحارثي أُنموذجا
دات القمر»
طاب الروائي :رواية «سي
الخ
حجاجية المثل
ّ
ِ
لج َ
ُ
ّ
ً
ّ
ُ
ُ

37

38

الثقافـة الشعبية

العدد 59

ّ
ً
ّ
ً
بالغيـــة
صـــورا
 7 .جـــاء املثـــل الشـــعيب حامـــا
كاالس ــتعارة والكناي ــة واإلجي ــاز والتمثيـ ـ�ل واملقابل ــة
والطبـــاق ّ
والســـجع ،...وهـــي عناصـــر تكســـب
الق ــول درج ــة عالي ــة م ــن اإلقن ــاع والتأث ــر ،ويمك ــن
النظ ــر إىل ه ــذه الوس ــائل نظ ــرة جمالي ــة ،باإلضاف ــة
ّ
ّ
ّ
احلجاجي ــة ال ــي ت ــؤدي ال ــدور األس ــاس
إىل النظ ــرة
ّ
يف نصـــوص األمثـــال الشـــعبي�ة املحليـــة.
ّ
 8 .أن العالقـــة الوطيـــدة بـــن املثـــل والكنايـــة قـــد
ّ
ّ
اإلبداعيـــة الفنيـــ�ة للقـــول،
ألهمـــت الكاتبـــ�ة القـــوة
ومـــا ال تريـــد قولـــه صراحـــة وعالنيـــ�ة ألســـباب
ّ
ّ
أخالقي ــة أو عقدي ــة أو إيديولوجي ــة ،فاملج ــال أصب ــح
ً
واســـعا بتبـــي هـــذه الطريقـــة للمثـــل إذ اقتحـــم
ّ
الفضـــاءات املمنوعـــة ،فقـــد حتـــدث عـــن املمنـــوع
ً
وامللفـــوظ ،بلغـــة ســـهلة تـــاركا املجـــال للمتلقـــي
ليـــؤول مـــا يقـــدر علـــى تأويلـــه ،فالكنايـــة تســـاعد
املتلق ــي يف الكش ــف ع ــن الدالل ــة املس ــكوت عنه ــا،
ّ
ً
ّ
وأخالقي ــة
وبالت ــايل تربط ــه م ــع املتكلــم عق ــودا ذاتي ـ�ة
ّ
ّ
ّ
ّ
ونفس ــية وأيدلوجي ــة ،حبي ــث أنهم ــا يتكلم ــان اللغ ــة
الر ّ
ّ
مزيـــة نفســـها وينهـــان مـــن املنهـــل املرجعـــي
ّ
ّ
نفســـه ،وهـــذا الفعـــل يؤهلهمـــا للتحليـــق بالنـــص
بـــن احلقيقـــة واملجـــاز.
ّ
ً
التمثيليـــة ً
دورا بـــارزا يف
9 .لقـــد لعبـــت االســـتعارة
ّ
ّ
ّ
مقصدي ــة املث ــل الش ــعيب إذ اكتس ــب الن ــص
حتدي ــد

دالالت واســعة كان لهــا تأثــر لغــوي يف إبــاغ املتلقــي
مقصديـــة املتكلـــمُ /جوخـــة احلـــاريث بطريقـــة
ّ
موج ــزة ومقتص ــدة يف اللغ ــة ،واس ــتطاعت اإلب ــداع
يف املثـــل الشـــعيب أن يقـــول مـــا عجـــز عـــن قولـــه يف
ّ
ّ
اللغ ــة م ــن جهـــةّ ،
الداللي ــة
وفج ــر احلـــدود
غيـــاب
ب ــن فض ــاءات مختلف ــة م ــن جه ــة أخ ــرى ..فاإلب ــداع
ّ
الش ــعيب ع ــر املث ــل ق ــد اخ ــرق بتوظيف ــه االس ــتعارة
ّ
التمثيليـــة احلـــدود اللغويـــة والبالغيـــة اخلاصـــة
ّ
ّ
ّ
ب ــكل فض ــاء ،وب ــكل يشء ،وب ــكل موض ــوع ،اخرتقه ــا
ً
ً
ّ
ّ
ً
ليشــكل منهــا كاًل واحــدا متن�اقضــا يف لغتــه ،بي ـ�د أنــه
متجان ــس فيم ــا ت ــويح إلي ــه داللت ــه.

ّ
ّ
	10.أن الكنايـــة يف املثـــل الشـــعيب يف «ســـيدات القمـــر»
كان له ــا ٌ
دور مه ـ ٌـم يف احلج ــاج ،إذ ه ــي بمثاب ــة الدلي ــل
الـــذي يلجـــأ إليـــه املتكلـــم إلثبـــ�ات معانيـــ�ه وإقنـــاع
قارئـــه ،فاملتكلـــمُ /جوخـــة احلـــاريث أطلقـــت هـــذه
ّ
األمثــال الشــعبي�ة يف صفــة كنايــة لتصــل إىل هدفهــا
احلجـــايج ،وهـــو تقريـــب املتلقـــي إىل أطروحتهـــا
بهــدف إقناعــه وحــى جتعلــه يكتشــف ذلــك بت�أويلــه
وم ــى اكتش ــف ذل ــك أق ـ ّـر بصح ــة األطروح ــة ،وه ــذا
م ــا تطم ــح إلي ــه الكاتبــ�ة.
ّ
	11.بـــرزت ّ
أهميـــة اإلجيـــاز يف املثـــل الشـــعيب يف هـــذه
الر واي ــة ودوره ّ
ّ
الفع ــال يف العملي ــة احلجاجي ــة ،فه ــو

وســيلة للتأثــر يف املتلقــي ،إذ أن القصــر املوجــز أنفــذ
إىل األســـماع ،وأحســـن ً
موقعـــا يف القلـــوب ،وإذا مـــا
ّ
جئن ـ�ا إىل اإلب ــداع الش ــعيب جن ــد أن ه ــذه آلي ــة اإلجي ــاز
البالغيـــة موجـــودة بكـــرة ،إذ تعـــد خاصيـــة مـــن
ّ
وكأن املبـــدع أقـــام ّ
نصـــه علـــى اإلجيـــاز
خصائصـــه،
بم ــا في ــه م ــن األهمي ــة يف انتبـ ـ�اه املتلق ــي.
ًّ
املحســـن البديعـــي ً
ّ
حجاجيـــا،
دورا
	 12.لقـــد لعـــب

باإلضاف ــة إىل وظيفت ــة اجلمالي ــة :فلق ــد اكتس ــبت
املقابل ــة ن ـ ّ
ـص املث ــل الش ــعيب بنيــ�ة أدبيــ�ة وجمالي ــة
شـــاعرية وإيقاعيـــة محكمـــة ،مـــن جهـــة ،ومـــن
ّ
جه ــة أخ ــرى أكس ــبت الن ــص بنيــ�ة داللي ــة موس ــعة
ومزدوجـــة اإليقـــاع.
ّ
	ّ 13.أن ّ
الطبــاق تمـ ّـز حبضــور قــوي يف األمثــال الشــعبي�ة يف
ّ
«س ــيدات القم ــر» ،وإن له ــذا احلض ــور م ــا يس ـ ّـوغه
ّ
عل ــى املس ــتوى اإلبداع ــي والثق ــايف واالجتماع ــي ،وإن
ّ
الثقـــايف واالجتماعـــي الـــذي احتضـــن ّ
نـــص
الواقـــع
ّ
ً
ُ
املثـــل الشـــعيب املحلـــي يف البيئـــ�ة العمانيـــ�ة إبداعـــا
واقع ــا منس ـ ً
ـتثمارا لي ــس ً
واس ـ ً
ـجما ،ب ــل ممل ـ ً
ـوءا بال ــم
تن�اقضات.
ّ
ّ
	14.أن اســـتعمال املبدعـــة ُجوخـــة لهـــذه الصـــورة
ّ
البالغي ــة ّ
«الس ــجع» يف املث ــل الش ــعيب لي ــس لغاي ــة
ّ
ّ
حجاجيـــة ،ففـــي املوســـيقى
جماليـــة ،وإنمـــا لغايـــة
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ّ
ّ
ّ
ِحجـــاج .فالـــذات املتلقيـــة تت�أثـــر باإليقـــاع أو قـــل
ّ
الســـجع يف املثـــال فتحـــدث موســـيقاهما ،حركـــة
ّ
ّ
انفعالي ــة ل ــدى املتلق ــي ال ــذي يت�أث ــر عن ــد س ــماعه
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أ .حسني محمد حسني  -مملكة البحرين

ثقافة النخلة من خالل
األمثال الشعبي�ة يف
مملكة البحرين
«اجلزء األول»

1

ربما تكون النخلة هي الشـــجرة الوحيـــدة يف منطقتن�ا اليت ُصنفت
ٌ
وكتـــب خاصة بهـــا تن�اولتها من أكرث مـــن منظور ،منذ
فيها دراســـات
القرن التاســـع امليـــادي بأقل تقديـــر ،ويف هذا الصدد يمكـــن الرجوع
لدراســـة عادل الشـــيخ حســـن «خنلة التمـــر يف املصـــادر العربي�ة»
واليت تعترب ثبـــت ببليوجرايف للكتب والدراســـات ،العربيـــ�ة واملعربة،
القديـــم منهـــا واحلديـــث ،والـــي تن�اولت النخلـــة (حســـن .)2002
ً
ً
وربمـــا يكون هذا االهتمام بالنخلـــة ألنها ارتبطت ارتب�اطـــا كبريا حبياة
شـــعوب هذه املنطقة منذ قديـــم الزمان.
ً
ال نعلـــم بالتحديد منذ مىت بدأ تقدير النخلة ،بل تقديســـها أحيانا،
من قبل الشـــعوب الـــي ســـكنت اخلليج العـــريب ،إال أنن�ا نســـتطيع
ٌ
اجلـــزم أنها كانت مقـــدرة الرتب�اطها حبياة الشـــعوب القديمة ،ويرجح
مايـــكل رايـــس أن النخلة قـــد ُجلبت إىل أرض ســـومر مـــن دملون ،أي
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ً
ً
البحريـــن قديما ،لإلكثـــار منها نظرا جلـــدب أرضهم ،وقد
نظر إليها الســـومريون باحرتام ،وكانت مكرمة يف الشـــعائر
واألســـاطري؛ ففي ترنيمة مكرسة لننســـين�ا ()Ninsinna
تعلـــن اآللهة عراقـــة مدينتهـــا أيســـن ( )Isinفهي أقدم
حـــى من دملـــون فتقـــول« :بيـــي وجد قبـــل دملـــون وكان
طرازه من شـــجر النخيل» (رايـــس  ،2002ص .)32
هذا ،وقـــد كانت النخلة تقـــدر وتدلل كونها الشـــجرة
الوحيـــدة اليت جيـــب أن ختـــدم بالطريقـــة الصحيحة لكي
يتمكن الفـــرد من االســـتفادة منها؛ فبقدر مـــا خيدم الفرد
النخلـــة تعطيه .ويالحـــظ أن حىت عملية تلقيـــح النخيل
يفضـــل أن يقـــوم بهـــا اإلنســـان حـــى يكـــون املحصـــول
ً
ً
مضمونـــا ووافـــرا .وهكذا ،رســـخ يف العقـــل اجلمعي ،منذ
ً
القدم؛ منظر الفـــاح وهو يهتم بالنخلـــة ويوليها اهتماما
ً
شـــديدا وكأنـــه يدللها ،وقد أنتجـــت لنا هذه الصـــورة أول
مثـــل ،أو كنايـــة ،ارتبطـــت بالنخلـــة؛ فيقـــال يف كنايـــات
ســـومر :كانـــوا يدللون امللك كمـــا يدلل خنيل دملـــون (كريمر
 ،2007ص .)63
كمـــا أن هنـــاك قصائـــد ســـومرية يظهر لنـــا فيها هذا
املثل جليا ،فهذا هو شـــليج ،ملك ســـومر ،يســـطر قصيدة
يمدح فيها نفســـه فيأيت يف ســـياق الوصـــف« :أنت مدلل
مـــن قبـــل ناينيجـــاال كنخلـــة يف أرض دملـــون املقدســـة»
(.)Annus 2002, p. 156

ثقافة النخلة يف األمثال الشعبي�ة

يف مملكة البحرين:

م ــن املع ــارف ال ــي ارتبط ــت بالنخل ــة ،ككيفي ــة زراعته ــا
واإلكث ــار منه ــا والعملي ــات اخلاص ــة باالهتم ــام به ــا من ــذ
بدايــة موســم التلقيــح وحــى نهايــة موســم جــي الرطــب.
وكذلـــك املعـــارف اخلاصـــة بإنتـــ�اج التمـــر والدبـــس،
وكيفيــة صناعــة األدوات واألوعيــة املتعــددة مــن مختلــف
أجزائه ــا؛ وهك ــذا ف ــإن للنخل ــة ثقاف ــة خاص ــة به ــا.
وهـــذه الثقافـــة أو املعـــارف اخلاصـــة بالنخلـــة ،مـــع
مـــرور الزمـــن ،ترســـخت يف العقـــل اجلمعـــي فأنتجـــت
ً
ً
ً
ً
تاريخـــا وموروثـــا شـــعبي�ا غنيـــ�ا ،مـــن أهازيـــج وأمثـــال
ومعتقـــدات شـــعبي�ة ،كمـــا انعكســـت
وقصـــص
وألغـــاز
ٍ
ٍ
تلـــك الثقافـــة علـــى الشـــعر واألدب؛ وهكـــذا توغلـــت
ثقاف ــة النخل ــة يف النتـ ـ�اج الفك ــري البحري ــي .ه ــذا ،وق ــد
رصـــد منصـــور ســـرحان هـــذا التوغـــل لثقافـــة النخلـــة
وذلـــك يف كتابـــه «النخلـــة يف النتـــ�اج الفكـــري البحريـــي
1931م – 2010م».
ويف هـــذه الدراســـة ســـوف نتنـــ�اول ثقافـــة النخلـــة
بتفاصيلهـــا ،ولكـــن مـــن خـــال األمثـــال الشـــعبي�ة يف
مملكــة البحريــن ،فالدراســة ليســت فقــط حــول األمثــال
الش ــعبي�ة املرتبط ــة بالنخل ــة ذاته ــا وثماره ــا ،ب ــل تتعل ــق،
ً
أيضـــا ،باألمثـــال الشـــعبي�ة املرتبطـــة باملنتجـــات الـــي
حتض ــر م ــن أجزائه ــا املختلف ــة ،كم ــا أنه ــا تتعل ــق بتوظي ــف
ألف ــاظ ثقاف ــة النخل ــة يف الكناي ــات واألمث ــال الش ــعبي�ة يف
مملكـــة البحريـــن.

مصادر األمثال الشعبي�ة يف مملكة البحرين:

كان ــت النخل ــة ،وح ــى عه ــد قري ــب ،تدخ ــل يف العدي ــد
م ــن ش ــؤون احلي ــاة اليومي ــة للن ــاس ،فل ــم تك ــن النخل ــة
تـــزرع ألجـــل ثمارهـــا فقـــط؛ فمـــن أجزائهـــا كانـــت تبـــى
املنـــازل أو تدخـــل يف بنـــ�اء أجـــزاء مـــن املنـــازل ،يف حـــال
ُبني ــت م ــن احلج ــر ،كاجلس ــور والس ــقوف ،وم ــن خوصه ــا
وعس ــق عذوقه ــا وجري ــد س ــعفها كان ــت تصن ــع األدوات
واألوعي ــة املختلف ــة ال ــي كان ــت تس ــتخدم يف العدي ــد م ــن
شـــؤون احليـــاة اليوميـــة .وبالتـــايل ،فـــإن هنـــاك العديـــد

لألســـف ال يوجد مرجع واحد شامل لألمثال الشعبي�ة
يف مملكـــة البحرين ،بـــل أن هذه األمثال متشـــتت�ة ،فمنها
ما وثـــق يف كتب متخصصـــة يف األمثال الشـــعبي�ة ،ومنها
ما وثـــق يف معاجم األلفاظ العامية ،ومنهـــا ما وثق يف كتب
الرتاث الشـــعيب ،وأخـــرى وثقت يف الصحـــف واملجالت،
ومنهـــا ما تـــم توثيقه عـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي.
ومـــع هذا التنـــوع يف املصـــادر ،واختـــاف طـــرق التوثيق،
ً
كان لزامـــا أن نت�أكد مـــن كل مثل نأخذه من تلـــك املصادر،
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وهكـــذا ،تم التعامل مـــع كل مثل على أنه موضوع دراســـة
جيـــب البحث عنـــه ،وحتديد مـــن قـــام بتوثيقـــه .وعليه،
فحىت األمثال اليت ســـمعتها أو جمعتها مـــن خالل عملية
اجلمـــع امليـــداين ،قمـــت بتوثيقهـــا وكتابـــة املصـــادر اليت
قامـــت بتوثيقها.
وهكذا ،ســـتجد أمـــام كل مثل شـــعيب أســـماء املصادر
اليت وثقتـــه ،أما املثـــل الذي الجتـــد أمامه أي مصـــدر آخر
فهـــذا من ضمـــن مجموعـــة أمثال ،حبســـب مـــا اطلعت
ُ
عليه من مراجـــع ،توثق للمرة األوىل .أمـــا أهم املصادر اليت
تـــم االعتماد عليهـــا يف توثيق األمثال الشـــعبي�ة يف مملكة
البحريـــن فيمكن تصنيفهـــا كالتايل:
)1

كتب األمثال:

1 .كتاب «األمثال الشعبي�ة البحريني�ة»:
ص ــدرت الطبع ــة األوىل م ــن ه ــذا الكت ــاب م ــن قب ــل
وزارة اإلعـــام يف العـــام 1989م دون حتديـــد واضـــح
لفريـــق اجلمـــع واإلعـــداد ،أمـــا يف الطبعـــة الثانيـــ�ة الـــي
ص ــدرت يف الع ــام 1997م ،فق ــد ت ــم حتدي ــد فري ــق اجلم ــع
واإلعــداد وهــم :أحمــد الضبيــب وإبراهيــم ســند وإبراهيــم
الســـبيعي ومبـــارك اخلاطـــر ،وكذلـــك تـــم حتديـــد فريـــق
املراجعــة والــذي يتكــون مــن كل مــن عبدالرحمــن مســامح
ً
وعبدالرحي ــم روزب ــه .ويض ــم الكت ــاب  429مث ــا مرتبــ�ة
ُ
حبســـب احلـــروف األجبديـــة ،وقـــد كتـــب عليـــه اجلـــزء
األول ،ولك ــن ل ــم يص ــدر ج ــزء ث ــان ل ــه فيم ــا أعل ــم.
2 .كتـــاب «أمثـــال البحريـــن الشـــعبي�ة ،النظريـــة
والتطبيـــق» ،صـــاح علـــي املـــدين:
صدرت الطبعـــة األوىل من الكتـــاب يف العام 1989م،
أمـــا الطبعة الثاني�ة فهي بـــدون تاريخ ،وهـــي الطبعة اليت
تـــم االعتماد عليها يف هذه الدراســـة .حيتـــوي الكتاب على
ً
قرابـــة  427مثال ،غـــر أن املدين رتبها بصـــورة موضوعية،
فاألمثال املتعلقة بالبحر يف قســـم واألمثال االجتماعية يف
قســـم آخر ،وهكذا .كذلك ،لـــم يتم ترقيـــم األمثال داخل
كل موضـــوع ،وال يوجـــد فهرســـة لها ،مما جيعـــل الوصول
ً
ألي مثل محـــدد صعبا جدا.

3 .كتاب «مثل ومعىن» ،فاطمة عيىس السليطي:
صدرت الطبعـــة األوىل من الكتـــاب يف العام 1989م،
ً
ويضـــم قرابـــة  174مثـــا تـــم توزيعها حبســـب مواضيع
ً ُ
منتقـــاة ولم ترتب أجبديـــا .كتب عليه اجلـــزء األول ،ولكن
لـــم يصدر جزء ثـــان له فيمـــا أعلم.
4 .كتاب «موســـوعة األمثال الشـــعبي�ة يف دول اخلليج
العريب» ،محمد علـــي الناصري:
أعـــد الناصري اجلـــزء األول من هذه املوســـوعة وقدم
لها يف العام 1979م ،وال نعلم بالتحديد ســـنة النشـــر ،أما
ً
بقيـــة األجزاء فلم تنشـــر .يضـــم اجلـــزء األول  879مثال،
واملرجـــح أن العديـــد من األمثـــال تم جمعها مـــن مصادر
محلية ،غـــر أن العديد منهـــا ال نرجح أنها كانـــت متداولة
بني العامة يف مملكـــة البحرين؛ فمن تلـــك األمثال أمثال
تت�داولهـــا النخبـــة فيما بينهـــا يف تلـــك الفرتة وهـــي نت�اج
لتأثـــرات ثقافية معين�ة.
وهكـــذا ،أجربنـــا علـــى البحـــث عـــن كل مثـــل ذكـــره
ً
الناص ــري يف كتاب ــه ،وم ــا إذا كان مت ــداوال ب ــن العام ــة يف
مملك ــة البحري ــن أم ال ،ونت ــج ع ــن ذل ــك ،أن أخذن ــا ع ــن
موســـوعة الناصـــري مجموعـــة محـــددة مـــن األمثـــال
وال ــي يمك ــن تقس ــيمها إىل ثالث ــة أقس ــام ،القس ــم األول
يض ــم األمث ــال ال ــي س ــمعتها أو ت ــم توثيقه ــا عل ــى أنه ــا
مـــن األمثـــال الشـــعبي�ة يف مملكـــة البحريـــن ،والقســـم
الث ــاين يض ــم األمث ــال ال ــي تعت ــر صيغ ــة موازي ــة ألمث ــال
ســمعتها أو تــم توثيقهــا علــى أنهــا مــن األمثــال الشــعبي�ة
يف مملكـــة البحريـــن .أمـــا املجموعـــة الثالثـــة ،فتضـــم
ع ــددا بس ــيطا م ــن األمث ــال ال ــي انف ــرد به ــا الناص ــري،
ً
ً
وه ــي أمث ــال ترتب ــط ارتب�اط ــا وثيق ــا بالثقاف ــة الش ــعبي�ة
يف مملك ــة البحري ــن ،ول ــم يت ــم توثيقه ــا ضم ــن األمث ــال
الش ــعبي�ة ململك ــة البحري ــن وال ضم ــن األمث ــال الش ــعبي�ة
يف منطقــة أخــرى يف اخلليــج العــريب ،حبســب مــا اطلعــت
علي ــه م ــن مراج ــع ،وحبس ــب حب ــث معم ــق ح ــى يف مواق ــع
التواص ــل االجتماع ــي وش ــبكة اإلنرتن ــت بص ــورة عام ــة.
ونرج ــح أن ه ــذه كنايـــات كان ــت تس ــتخدم عل ــى نط ــاق

أدب شعبي

ضي ــق ،وربم ــا الزال ــت مس ــتخدمة غ ــر أن ال أح ــد وثقه ــا
ب ــأي ص ــورة أخ ــرى.
)2

قوائم األمثال اليت توجد ضمن كتب:

تمـــزت بعض الكتب بنشـــر قوائم أمثال شـــعبي�ة تم
جمعها ،يف الغالـــب ،بصورة منفردة من قبـــل مؤلفي تلك
الكتـــب ،ومن أهم تلـــك القوائم ما جـــاء يف الكتب التالية:
1 .كتاب «فنون حبريني�ة» ،راشد العريفي:
نشـــر العريفي الطبعة األوىل من هذا الكتاب يف مطلع
الســـبعين�ات من القرن املنصرم ،دون كتابة تاريخ النشـــر
علـــى الكتـــاب .ومن ضمـــن مواضيـــع الكتـــاب موضوع
حـــول األمثال الشـــعبي�ة ويضـــم قائمة مكونـــة من 235
مثـــا (ص  – 151ص  ،)159وتعتـــر هـــذه األمثـــال من
أقـــدم ما وثق مـــن األمثال الشـــعبي�ة يف مملكـــة البحرين
فيما أعلم.
2 .كتاب «جزيرة ســـرة بني المايض واحلاضر ،دراســـة
وحتليل» ،عبدعلـــي محمد حبي�ل:
نشـــر حبي�ل الطبعة الثانيـــ�ة من هذا الكتـــاب يف العام
2010م ،لـــم أطلـــع على الطبعـــة األوىل ،ويضـــم الكتاب
ً
قائمـــة طويلة من األمثال تضم  559مثـــا ،واليت عنونها
حبي�ل «األمثال الشـــعبي�ة يف جزيرة ســـرة» (ص – 315
ص .)342
3 .كتـــاب «من تـــراث شـــعب البحريـــن» ،محمد علي
الناصري:
صــدرت الطبعــة األوىل مــن الكتــاب يف العــام 1990م،
وهـــو يتنـــ�اول مواضيـــع مختلفـــة مـــن الـــراث الشـــعيب،
وق ــد ذي ــل الناص ــري كل موض ــوع بقائم ــة أمث ــال تص ــب
يف نفـــس املوضـــوع ،مـــن هـــذه القوائـــم أمثـــال مرتبطـــة
بالرجـــل ،ومرتبطـــة باملـــرأة ومرتبطـــة بالبحـــر وغريهـــا،
وق ــد بل ــغ مجم ــوع األمث ــال ال ــي ذكره ــا الناص ــري يف ه ــذا
ً
الكت ــاب قراب ــة  363مث ــا ،ومنه ــا أمث ــال س ــبق أن ذكره ــا
يف كتاب ــه س ــالف الذك ــر «موس ــوعة األمث ــال الش ــعبي�ة يف
اخللي ــج الع ــريب».

)3

كتب األلفاظ العامية:

وثقت عدد مـــن الكتب املتخصصة يف شـــرح األلفاظ
والكنايـــات الشـــعبي�ة يف مملكـــة البحريـــن العديـــد من
الكنايـــات واألمثال الشـــعبي�ة ،ومن هذه الكتـــب اليت تم
الرجـــوع لها مـــا يلي:
معجـــم األلفاظ والتعابـــر الشـــعبي�ة ،محمد جمال:صدر يف العـــام  ،2015وقـــد وثق فيه الكاتـــب قرابة
ً
ً
 91مثال شـــعبي�ا.
مفـــردات لهجـــات مدينـــ�ة املحـــرق وقراهـــا ،عيىسمحمـــد العرادي :صدر يف العـــام  ،2016وقد وثق فيه
ُ
ً
الكاتـــب قرابة  50مثال شـــعبي�ا.
أفـــراد وثقـــت األمثال الشـــعبي�ة علـــى مواقع
)4
التواصـــل االجتماعـــي:
هناك عدد بســـيط من األفراد الذين عملـــوا جبدية يف
مواقع التواصل االجتماعي على توثيق األمثال الشـــعبي�ة
يف مملكة البحرين ،وذلك إما بعمليـــة جمع فردي لألمثال
وعرضهـــا أو اســـتضافة شـــخصيات مـــن حملـــة الرتاث
وحفظـــة األمثال الشـــعبي�ة .هـــذا ،وقد كنـــا حريصني يف
أخذ األمثال الشـــعبي�ة مـــن مواقع التواصـــل اإلجتماعي،
وكنـــا نتعامل مع كل مثـــل جديد ،نقرأه أو نســـمعه ،كمادة
للبحث ،فنبـــ�دأ بالبحث عنـــه يف املراجع ،والســـؤال عنه.
وهكـــذا ،ومـــن خـــال هـــؤالء األفـــراد ،تمكنا مـــن توثيق
الكثري مـــن األمثـــال الشـــعبي�ة يف مملكة البحريـــن واليت
لـــم يتـــم توثيقها مـــن قبل .هـــذا ،وقـــد تم أرشـــفت تلك
املجموعات مـــن األمثال ليتم اســـتخدامها ،ليس فقط يف
ً
هذه الدراســـة ،بل يف الدراســـات املســـتقبلية أيضا؛ حيث
أن هـــذه األمثال تمثل مـــادة غني�ة للبحث والدراســـة.
أمـــا قائمـــة األفـــراد الذيـــن أخذنـــا عنهـــم األمثـــال
فطويلـــة ،وبعضهـــم وثـــق عـــددا محـــدود مـــن األمثال
ً
ً
الشـــعبي�ة ،وآخرين بذلوا مجهودا كبـــرا يف توثيق األمثال
ً
ً
الشـــعبي�ة .فأما األفراد الذيـــن وثقوا مثال واحـــدا أو إثنني
فســـوف ُيســـلط عليهم الضـــوء عند ذكـــر املثـــل املحدد
الذي أخذ عنهـــم ،والذي ربما انفـــردوا بذكره ،أمـــا األفراد
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ً
األكـــر نشـــاطا ،والذين تـــم توثيـــق العديد مـــن األمثال
الشـــعبي�ة لهم ،فهـــم كالتايل:
 1 .عبدهللا جمعة (أبو جواد)
مـــن حملـــة الـــراث وحفظـــة األمثـــال ،أصلـــه مـــن
ُ
قريـــة أبـــو قوة ثم ســـكن ســـار ،خصص له حســـاب على
اإلنســـتقرام باســـم ( ،)@abu_jawad17الـــذي وثق
ً
ً
فيه بالفيديـــو قرابة  308مثال شـــعبي�ا ،وذلك يف الفرتة ما
بني مايـــو 2017م ومـــارس 2020م ،وبعـــد توقفه حتول
اســـم احلســـاب إىل ( ،)@bahrain_proverbsوقـــد
قامـــت صحيفـــة الوطن بعمل لقـــاء معه ،ويف هـــذا اللقاء
صـــرح أبو جواد أنـــه حيفظ أكرث من  500مثل شـــعيب ،كما
صـــرح إنه حفـــظ هـــذه األمثال مـــن واقع عملـــه كفالح،
واختالطـــه بالكثري مـــن األجيال (الصبـــاغ  .)2019هذا،
ويوجد حســـاب خاص علـــى «التيك تـــوك» ،أحد برامج
التواصل االجتماعي ،حيمل اســـم ()@abu_jawad17
ً
وهـــو يوثق جزءا مـــن أمثال أبـــو جواد.
 2 .عباس الصفار (أبو حسني)
مـــن حملـــة الـــراث وحفظـــة األمثـــال واملواويـــل
ُ
القديمـــة ،مـــن البالد القديـــم ،خصص له حســـاب على
اإلنســـتغرام باســـم ( )@abu_hussain_bhوثق من
خاللـــه بالفيديو عـــددا من األلفـــاظ واألمثال الشـــعبي�ة
مـــع شـــرحها ،كمـــا وثـــق بعـــض القصـــص واملواويـــل
الشـــعبي�ة القديمة ،واســـتمر من ديســـمرب 2017م وحىت
ً
ً
مطلع العام 2019م .لألســـف لم يوثق إال عـــددا محدودا
ً
ً
من األمثـــال الشـــعبي�ة وهي قرابـــة  29مثال شـــعبي�ا.
 3 .حسني جاسم خلف
وهو مهتـــم وجامع لألمثـــال ،من قرية كرزكان ،أنشـــأ
له حســـاب على اإلنستغرام باســـم (،)@bahranikoh
ويف حديـــث جمعـــي معـــه قـــال إن غالبي�ة ما ينشـــره من
أمثـــال وكنايات ســـمعها من والـــده الذي حيفـــظ العديد
منها ،وكذلك ،وثق األمثال الشـــعبي�ة عن أســـرته وأقاربه
مـــن حملة الـــراث وحفظة األمثـــال الشـــعبي�ة .وقد وثق
ً
ً
قرابة  215مثال شـــعبي�ا.

 4 .ضيوف حساب ()@bahrain_proverbs
كان عبـــدهللا أبو جواد الضيف األســـايس يف حســـاب
( )@bahrain_proverbsالـــذي كان حيمـــل اســـمه
يف الســـابق ،ولكنـــه لم يكـــن الضيـــف الوحيـــد ،فقد كان
هناك ضيوف آخـــرون ،ومنهم من حملـــة الرتاث وحفظة
األمثـــال ،ومن هذه الشـــخصيات تمـــز منهم:
 محمـــد احلايكي (بو رضـــا) ،من املحـــرقُ ،عرض لهً
ً
 60مثال شعبي�ا
 -عبداحلســـن راشـــد اخلباز ،من قرية كرانةُ ،عرض

له بعـــض األمثـــال واأللغاز الشـــعبي�ة الـــي ترتبط
ً
بالزراعـــة وخصوصـــا النخلـــة ،وعلى الرغـــم من قلة
مـــا وثقه إال أنهـــا ذات أهمية كبرية ألنهـــا لم توثق من
قبل .

5 .ضيوف حساب عبدهللا القطان
)(@abdullaalqattan_1
بـــدأ عبـــدهللا القطان ،مـــن البـــاد القديـــم ،يف توثيق
األمثـــال الشـــعبي�ة يف نهايـــة شـــهر نوفمـــر مـــن العـــام
2017م ،وذلـــك عـــن طريـــق اســـتضافة افـــراد مـــن
حملة الـــراث وحفظـــة األمثال ،بصـــورة عفوية ،ســـواء
يف الطريـــق أو األماكـــن الـــي عـــادة مـــا جيلســـون فيهـــا،
كإحـــدى املقاهـــي أو أحـــد املحـــات .وكان يوثـــق املثل يف
مقطـــع فيديـــو وينشـــره على حســـابه على اإلنســـتغرام
( .)@abdullaalqattan_1ويالحـــظ أنـــه كان يوجـــد
أفـــراد آخـــرون قامـــوا بتصويـــر مقاطـــع فيديـــو ،بنفس
طريقتـــه ،وإرســـال هـــذه املقاطع لـــه والذي بـــدوره كان
ينشـــرها على حســـابه.
وعلى الرغم من الســـلبي�ات يف طريقـــة توثيق األمثال
حيث يصعـــب حصر وحتديد أســـماء األفراد املشـــاركني؛
فعمليـــة التوثيق كانـــت عفويـــة .كذلك ،فـــإن الكثري من
ً
األمثـــال اليت وثقت كانـــت موثقة ســـابقا يف املصادر ،كما
أن البعـــض ال يقول أمثـــاال بل مجرد طـــرف ،وعلى الرغم
ً
مـــن ذلك ،وجدنا مـــن بني تلـــك األمثال الشـــعبي�ة أمثاال

أدب شعبي

عدد األمثال املكررة

القسم

عدد األمثال

األمثال اليت ذكرت فيها النخلة أو األكار

21

األمثال اليت ذكر فيها عذق النخلة أو ما يصنع منه

9

1

األمثال اليت ذكر فيها ثمر النخلة أو الدبس

42

2

األمثال اليت ذكر فيها جذع النخلة أو ما يصنع منه

3

األمثال اليت ذكر فيها ليف النخلة أو ما يصنع منه

4

األمثال اليت ذكر فيها سعف النخلة أو أحد أجزائها أو ما يصنع من من السعفة أو ما
يصنع من أحد أجزائها
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3

املجموع

115

4

جدول رقم ( :)1صنيف األمثال الشعبي�ة يف مملكة البحرين واليت ترتبط بثقافة النخلة.
لـــم يتـــم توثيقها مـــن قبل .هـــذا ،وقـــد اســـتمر عبدهللا
القطـــان يف توثيـــق تلك األمثال حىت نهاية شـــهر ســـبتمرب
مـــن العـــام 2020م ،وقـــد بلغ عـــدد األمثال الـــي وثقها
ً
ً
قرابة  125مثال شـــعبي�ا.
)5

كتب الرتاث والصحف املحلية:

ال يكاد خيلـــو أي كتاب حيمل طابع الرتاث الشـــعيب من
األمثـــال الشـــعبي�ة ،وال مجـــال هنا لذكـــر كل تلك الكتب
والدراســـات ،كما تـــم توثيق عـــدة أمثال شـــعبي�ة ضمن
مقـــاالت نشـــرت يف الصحف املحلية ،وســـوف نشـــر لها
من خـــال البحث.

تصنيف األمثال الشعبي�ة املرتبطة بثقافة النخلة:
بعـــد مراجعة دقيقـــة لألمثـــال الشـــعبي�ة ،يف املصادر
املختلفة ســـالفة الذكـــر ،والتأكـــد منها وحتديـــد األمثال
ذات الصيـــغ املتب�اينـــ�ة ،وبعـــد أن أضفنـــا لهـــا عـــددا من
األمثـــال الشـــعبي�ة اليت ســـمعتها مـــن خـــال احتكاكي
بالعديـــد من حملة الـــراث وحفظة األمثـــال ،بلغ مجموع
األمثال قرابـــة  2000مثال ،دون احتســـاب صيغ األمثال
املتب�اينـــ�ة .ومن خـــال البحث يف هـــذه املجموعة املحققة

ً
ً
من األمثال الشـــعبي�ة تمكنا مـــن رصد  111مثال شـــعبي�ا
ً
متعلقـــا بثقافة النخلة ،أي ما يمثـــل قرابة  % 5من مجموع
األمثـــال .هذا ،وقد قمنـــا بتصنيفها يف عدة أقســـام (انظر
جـــدول رقـــم )1؛ وذلك ليســـهل عمليـــة الشـــرح ولتكون
ثقافـــة النخلة حاضرة يف كل قســـم ،وال يكون مجرد ســـرد
لألمثـــال الشـــعبي�ة .ويالحـــظ يف اجلـــدول رقـــم ( ،)1أن
املقصود باألمثـــال املتكررة أي األمثال الـــي تكرر ذكرها يف
أكرث من قســـم؛ وذلك ألن هـــذه االمثال حتتـــوي على أكرث
من لفـــظ خيص ثقافـــة النخلة.

كتابة األمثال الشعبي�ة:
ً
حفاظـــا على أمانـــة النقل ،فقـــد قمنا بكتابـــة األمثال
بالكيفية اليت ســـمعناها أو بنفس الصـــورة اليت كتبت بها
يف املصـــدر املذكـــور أمام كل مثـــل .واجلدير بالذكـــر أنه يف
اللهجات املحكية يف مملكة البحريـــن يوجد تب�اين يف نطق
بعـــض احلـــروف ،كمـــا أن هنـــاك ظواهر صوتيـــ�ة أخرى
تـــؤدي لوجود تب�اين يف نطـــق كلمة معينـــ�ة .ودون الدخول
يف هـــذه التفاصيل والـــي يمكـــن الرجوع لها يف دراســـات
اللهجـــات املختلفة ،ســـوف نســـلط الضـــوء على بعض
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وبعـــض هـــذه األمثال ذكـــر فيهـــا األكار؛ حيـــث أن لفظة
األكار ال تذكـــر إال وذكـــرت معها النخلة.
واألكار ،واجلمـــع أكاره ،والبعـــض يلفظهـــا بالعنعنـــة
فيقـــول عـــكار وجتمـــع فيقـــال عـــكاروة ،وهو الشـــخص
الـــذي يتضمن النخيـــل ويهتم بها ،ويقوم بـــكل العمليات
اخلاصـــة بالنخلة مـــن أول موســـم تلقيـــح النخيل وحىت
آخر موســـم جـــي الثمار.
ه ــذا وق ــد وردت لفظ ــة أكار يف معاج ــم اللغ ــة بمع ــى
احل ــراث ،وق ــد اش ــتقت م ــن الفع ــل أك ــر بمع ــى حف ــر،
َ
األرض َجَي ُ
تمـــع فيهـــا المـــاء
ومنـــه األكـــرة أي احلفـــرة يف
ْ ُ
ً
ُفيغـ َـرف صافيــا (لســان العــرب مــادة أكــر) .ويف األحســاء
يســـى األكار بالكـــداد ،وهـــو الشـــخص الـــذي يســـتأجر
النخـــل بأجـــرة معلومـــة ملـــدة معلومـــة» (آل عبدالقـــادر
 ،2002ص .)50
وفيما يلـــي األمثال اليت ذكرت فيهـــا النخلة أو النخلة
ً
واألكار معا:
 1 .أبعد إخيت عين وخذ خريها مين (جمال  ،2015ص )110

2

العسو او العسگة

احلـــروف األساســـية الـــي يتب�ايـــن نطقهـــا يف اللهجات
املحكيـــة يف مملكـــة البحريـــن وهـــي أربعة حـــروف ،هي:
حرف اجليـــم (ينطق جيـــم أو ياء) ،وحرف الـــذال (ينطق
ذال أو دال) ،وحـــرف الظاء (ينطق ظـــاء أو ضاد) ،وحرف
الثاء (ينطق ثـــاء أو فاء) .وهذه الظاهـــرة األخرية ،أي نطق
الثاء فـــاء ،أصبحت نـــادرة وربما أصبحـــت مقتصرة على
بعـــظ األلفاظ.
القسم األول :األمثال اليت ذكرت فيها النخلة أو األكار:
ونقصد بها تلـــك األمثال اليت ذكر فيهـــا لفظ النخلة،
ســـواء ذكر اللفـــظ بصورة صرحيـــة أو ذكـــر يف املثل ضمري
يعـــود علـــى النخلة أو أن املثل يســـاق على لســـان النخلة.

مـــن األمثـــال الـــي تســـاق علـــى لســـان النخلـــة،
ومعنـــاه أنـــه عنـــد زراعـــة النخيـــل جيـــب تـــرك مســـافة
ب ــن كل خنل ــة وأخ ــرى ف ــإن ذل ــك س ــوف ينعك ــس عل ــى
جـــودة الثمـــر (جمـــال  ،2015ص  .)110وهـــذا املثـــل مـــن
األمثـــال املشـــهورة يف العديـــد مـــن البلـــدان العربيـــ�ة،
غـــر أن البعـــض اختلـــف يف تفســـره ،فمنهـــم مـــن
خص ــه بالنخل ــة ،ومنه ــم م ــن خص ــه بالنب�ات ــات بص ــورة
عام ــة ،بينم ــا انف ــرد البع ــض بتفس ــر غري ــب حي ــث رب ــط
املثـــل باملـــرأة .فالتكريـــي يف كتابـــه «جمهـــرة األمثـــال
البغداديــة» والــذي ذكــر املثــل بصيغــة «أبعــد أخــي عــي
وخ ــذ حمله ــا م ــي» ،ح ــدد أن املث ــل يق ــال عل ــى لس ــان
النخل ــة ،وأن هن ــاك أمث ــال قديم ــة ش ــبيهة ب ــه ذك ــرت يف
كت ــب اللغ ــة ،منه ــا م ــا ذك ــره الثعال ــي يف كتاب ــه التمثيــ�ل
واملحاض ــرة وه ــو «تق ــول النخل ــة جلارته ــا :أبع ــدي ع ــي
ظلـــك أحمـــل حملـــي وحملـــك» ،وأن املثـــل يضـــرب
لفوائـــد االبتعـــاد (التكريـــي  ،1971ج ،1ص  .)41وكذلـــك

أدب شعبي

ذكـــر احلنفـــي املثـــل يف كتابـــه «األمثـــال البغداديـــة»
بلف ــظ «بع ــد أخ ــي م ــي وخ ــذ حمله ــا م ــي» ،وق ــال أن
ً
املث ــل ي ــروى عل ــى لس ــان النخل ــة ،وربم ــا يض ــرب تعب ــرا
عـــن فـــرط احلســـد والغـــرة (احلنفـــي  ،2011ج 1ص .)91
أما مـــن ذكر املثـــل ولم خيصـــه بالنخلـــة وإنمـــا بالزرع
بصورة عامـــة فمنهم الرمضان فقد ذكـــر املثل بلفظ «أبعد
أخيت عـــي وخـــذ حملها مـــي» ،ولـــم خيصصـــه بالنخلة؛
حيث قال يف شـــرحه أنه يقال على لســـان الغرسة كقاعدة
تتبع يف ترك مسافة معقولة بني الغرســـة وأختها (الرمضان
 ،2016ص  .)41وكذلـــك ،محمـــد جـــر يف كتابـــه «املثـــل
الشـــعيب الفلســـطيين» وقد ذكـــر املثل بلفـــظ «ابعد عين
أخيت وخـــذ ثمرها مـــي» (جـــر  ،2014ص . )10
باملقابل انفـــرد عدد من الكتاب بتفســـر غريب للمثل
حيـــث ربط باملـــرأة ،مـــن هـــؤالء الكتـــاب علـــي أفرفار يف
دراســـته «صورة املـــرأة يف الثقافة الشـــعبي�ة» ،حيث ذكر
املثل «بعـــد أخيت عين أخـــذ غلتها مين» وفســـره أنه على
لســـان األخ الذي يتمـــى التخلـــص من أختـــه وحىت وإن
تكفـــل هو بإعالة أخته شـــريطة أن تعيـــش يف بيت زوجها
(أفرفـــار  .)2001وكذلـــك فعلـــت خدجية صبـــار يف كتابها
«املـــرأة بـــن امليثولوجيا واحلداثـــة» حيث ذكـــرت املثل
«بعـــد أخيت عين وخذ غلتهـــا مين» وذلك لتعـــزز به املعىن
الســـابق (صبـــار  ،1999ص ،)51وكذلـــك فعلـــت مني�ة بل
العافية يف كتابها «املـــرأة يف األمثال املغربيـــ�ة» (بل العافية
 ،2008ص .)68
2 .إســـعيد من بـــاگ النخـــل ،قـــال :وهللا ياســـيدي ما
دريـــت (عبـــاس الصفار).
يف هـــذا املثـــل صاحب النخـــل ،وهـــي األرض املزروعة
بالنخيل ،يســـأل العامـــل عنده والذي يعمل على حراســـة
النخـــل ،فيســـأله« :يـــا إســـعيد مـــن ســـرق النخـــل؟»،
فيجيـــب العامـــل وهو يقســـم« :ال أعلـــم»؟ .وربما يكون
ُ
هذا املثـــل مرتبط بقصـــة خياليـــة كانت تروى ،نســـيت،
ولـــم يبقـــى منهـــا إال صـــورة املثـــل ،ويضـــرب هـــذا املثل
ً
للشـــخص املهمـــل الـــذي ُطلب منـــه أن يعمل عمـــا ما،

فلما ُســـئل عن العمـــل فكأنما ال يعلـــم أي يشء عن العمل
الذي أســـند له.
 3 .أ – إذا صـــار الصـــرام كل الناس اكـــرام (الناصري ،بدون

تاريخ ،ص . )57

ب  -لـــن صار الصرام كل الناس إكـــرام (العريفي ،بدون

تاريخ).

ج – يل طـــاح الصرام كل النـــاس كرام (العـــرادي ،2016

ص .)179

الصـــرام هـــي عمليـــة قطـــع عـــذوق النخلـــة عندمـــا
ينضج الرطـــب أو يقارب علـــى النضج ،ويف فـــرة الصرام
يكرث الرطـــب ،وقد تعـــارف البعض على تقديـــم الرطب
كهديـــة لبعض معارفـــه أو أصحابـــه .أما املثـــل فيضرب
يف حـــال إعطـــاء يشء مـــا يف وقت كرثتـــه ورخـــص ثمنه،
ً
وخصوصـــا يف حـــال تـــم األمـــر وكأنه منـــة مـــن وراء هذه
العطيـــة الرخيصـــة ،ويطلـــق املثـــل يف لهجـــة التهكـــم
وأســـتهجان اليشء الـــذي تم بذلـــه أو إعطـــاءه (الناصري،
بـــدون تاريـــخ ،ص .)57واملثل معـــروف يف مناطـــق أخرى يف
اخلليـــج العريب بصور مختلفة ،فقد ذكـــره الرمضان بلفظ
«يف الصـــرام كل الناس كرام» (الرمضـــان  ،2016ص ،)497
وذكـــره العبـــودي بلفظ « يـــوم الصـــرام  ،كل كرام».
 - 44 .أم غـــزل املتني شـــرت خنـــل وأم غـــزل الدگيگ
باعـــت خنل (الناصـــري ،بـــدون تاريـــخ ،ص .)168
هذا مـــن األمثال اليت انفـــرد بها الناصري ولم نســـمع
بـــه ،ولم جند له ذكـــرا يف املصـــادر وكتب األمثـــال املتوفرة
لدينـــ�ا .ومعـــى املثـــل أن املـــرأة الدقيقـــة املتأنيـــ�ة يف غزل
ً
ً
الصـــوف واليت تقوم بانتقـــاء الصوف جيدا ،تكســـب ماال
ً
قليـــا ،وربما ختســـر ،مقارنة باملـــرأة اليت تســـرع يف الغزل
دون عمليـــة إنتقـــاء جيدة للصـــوف .فـــاألوىل باعت خنل،
ً
أي أرضـــا مزروعـــة بالنخيل ،لقلة المال ،والثاني�ة اشـــرت
خنـــا لكرثة األربـــاح .ويضرب املثـــل يف ذم التـــأين يف العمل
(الناصـــري ،بـــدون تاريـــخ ،ص  .)168وهذا املثـــل من األمثال
الـــذي يكرس صفـــة غري مرغوبـــة يف العمل وهي اإلســـراع
فيـــه حـــى وإن كان على حســـاب الدقة واإلدقـــان فيه.
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5 .أ -بشر النخلة بأكار جديد (العرادي .)2019
ب  -بشر النخلة باألكار اجلديد (العرادي .)2019
ذكـــر هذا املثـــل العرادي بصورتي�ه وفســـر معـــى األكار
(العـــرادي  )2019غـــر أنـــه لم يذكـــر يف أي موقـــف يضرب
املثـــل .هـــذا ،وقـــد نشـــرت صحيفـــة صـــرة اإلليكرتوني�ة
ً
ً
( )sobranews.comمقـــاال مفصال عن هذا املثل ،وجاء
يف املقـــال أن املثـــل متـــداول يف مناطق مختلفـــة يف اململكة
العربيـــ�ة الســـعودية وبصيـــغ مختلفة ،فصيغـــة «املثل يف
ّ
«األكــــار» ،فيما يستخدم األحسائيون
القطيف تستخدم
ّ
«الكداد» ،وغريهم يســـتخدم «فالح» .وعلـــى ذلك؛ فإن
ّ
ُ
شـــطر
صيغة املثـــل وردت يف ثالثة أشـــكال ،كأنها جميعها
ّ
ّ
ْ ّ
ـــار
بيت من الشـــعر علـــى وزن حبر الرمل :بشـــر النخله بأكـ ٍ
ّ
ّ
ّ
ْ
ْ
بفالح
جديد ،بشـــر النخلـــه بكـــد ٍاد جديد ،بشـــر النخلـــه ٍ
جديد» (صحيفـــة صـــرة اإلليكرتوني�ة  .)2017وجـــاء يف املقال
ً
ّ
اجلد ُّ
أيضا أن املثل يضرب «يف َ
والســـخرية؛ ُيضرب
مقايَم
َ ّ
املســـتجد من األمـــور .األحداث اليت
هذا املثل يف اســـتقبال
ّ
ُّ
تقـــع ،والوجوه الـــي تأيت ،والتغـــرات اليت تطـــرأ ..كل ذلك
ّ ً
ّ
ُ
الم ّ
يســـتحيل ـ يف الصورة ُ
تخيلة ـ فاّلحا جديدأ ســـوف يتوىّل
شـــأن النخلة» (صحيفة صربة اإلليكرتونيـــ�ة .)2017
ُ
وقـد ذكـر هـذا املثـل يف كتـاب «املختـار مـن األمثـال
الشـعبي�ة يف األحسـاء» بصـورة «بشـر النخـل بالكـداد
اجلديـد» ،وجـاء يف شـرح املثـل أنـه يضـرب «يف النشـاط يف
بدايـة كل عمـل ثم يفرت بعـده» (آل عبدالقـادر  ،2002ص .)50
 6 .أ -احلضرة لبوارها والنخلة ألكارهـــا (الناصري ،1990

ص . )166

ب -النخلـــة ألكارهـــا واحلضـــرة لبوارهـــا (عبـــاس
الصفـــار)
َ
الب ّوار هو الشـــخص الذي جيمع الســـمك من احلضرة

أثن�اء احنســـار المـــاء ،كما يقـــوم بتنظيفها مـــن الطحالب
وغريها مما يعلـــق جبوانبها ،ويقال فالن يبـــ�اري احلضرة،
ْ
ومنه يشـــتق االســـم ْم َبـــاراة (إمباراة) احلضرة ،وتســـى
األســـماك اليت جيمعها َ
الب ّ
ـــوار من احلضرة (بـــاره) .هذا،
ولـــم ترد لفظتـــا َب ّ
ـــوار ويبـــ�اري يف املعاجـــم العربيـــ�ة بهذا

عـــدد من اللهجات
املعىن ،غري أن الفعـــل «يب�اري» ورد يف
ٍ
املحكيـــة املعاصرة بمعـــى املالحظـــة واملراقبـــة والعناية
واالهتمـــام (انظـــر على ســـبي�ل املثـــال ،تيمـــور  ،2002ج ،2ص
)167؛ فيقـــال فـــان يبـــ�اري فـــان ،أي جيالســـه ويراقبه
ويهتـــم بهُ .
ويرجح تيمـــور يف معجمه أن الفعـــل «يب�اري»
بهذا املعىن اشـــتق من اجلذر «بـــرى» (تيمـــور  ،2002ج،2
ص  ،)167والذي يشـــتق منه الفعل يب�اري واالســـم مباراة
بمعىن محـــاذاة وموازاة .ويـــرى آخرون أنه ربما اشـــتق من
اجلذر «بـــرر» ومنها الـــر .أما االســـم َ
الب ّ
ـــوار فهو صيغة
ِ
«مبالغة اســـم الفاعل».
ُ
وقـــد ذكـــر املثـــل يف كتـــاب «األمثـــال الدارجـــة يف
الكويت» بصيغة «النخلة لعكارهـــا واحلضرة لبوارها»،
وجاء يف شـــرح املثل أن معنـــاه «إن فائـــدة النخلة لفالحها
وفائـــدة احلضرة لضامنهـــا» ،وأن هذا املثـــل يضرب «ملن
ال يهتم بشـــؤونه ويعتمـــد يف رعايتها على غـــره» (آل نوري
 ،1981ص .)383
7 .تعريين بـــكاس املـــه عســـاك يف البلد تعمـــه وعكازك
مـــن إخنيـــل (حســـاب )@ abdullaalqattan_1
يف هـــذا املثـــل دأب الزوج علـــى تعيري زوجتـــه بما يقوم
بـــه من أعمـــال لصاحلها ،حىت أنـــه يعريها بأنـــه جلب لها
كأس المـــاء ،وهنـــا انفجرت الزوجـــة بهـــذه الكلمات اليت
تســـاق كجزء من أهزوجة كما أنها تســـاق كمثـــل ،فتقول
الزوجـــة« :أتعريين حىت بـــكأس الماء ،فعســـاك أن تعىم،
وال جتـــد من يســـاعدك غـــر عـــكازك املصنوع مـــن جريد
النخيـــل» .ويضرب املثل للشـــخص الذي يعـــر اآلخرين
بأنـــه قدم لهـــم خدمة مـــا أو أعانهم على يشء بســـيط.
َ
َ
8 .خرفه خراف
َ
عمليـــة اخلراف هـــي عملية جـــي الثمـــار باليد ،حيث
يقـــوم الفـــاح بتســـلق النخلة ومعـــه وعاء خاص يســـى
املخرفـــة ،ويبـــ�دأ جبـــي الرطب باليـــد ووضعـــه يف املخرفة
(صـــورة رقـــم  .)1ويســـتخدم الفعـــل خـــرف ككناية عن
إســـتقاء املعلومات من شـــخص مـــا بصورة ذكيـــة ،فيقال
«فالن خرف فالن» أي اســـتقى كل املعلومات اليت يمتلكها
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ذلك الشـــخص ،وتأيت بصورة املبالغـــة فيقال «فالن خرف
فالن خـــراف» ،أو ختتصـــر فيقال «خرفـــه خراف».
ّ
9 .أ -شد حزامك يا خراف جاك املرزم (مرهون )2016
ّ

ب -ياك املرزم يا خراف الزم (جمال  ،2015ص )448

ّ
اخل ــراف ه ــو الش ــخص ال ــذي يق ــوم بعملي ــة خ ــرف
رط ــب النخي ــل ،ام ــا امل ــرزم فه ــو م ــن األن ــواء وال ــذي يبــ�دأ
مـــن نهايـــة يونيـــو وينتهـــي قبـــل منتصـــف أغســـطس،
ً
يس ــتمر قراب ــة ثالث ــة عش ــر يوم ــا (جم ــال  ،2015ص .)448
ويضي ــف مره ــون ،يف مقط ــع الفيدي ــو ال ــذي نش ــره عل ــى
 ،youtube.comأن يف هــذه الفــرة تنضــج غالبيـ�ة أنــواع
الرطـــب وتكـــون جاهـــزة للخـــراف وأن هـــذا املثـــل ،الـــذي
يتمث ــل ب ــه الف ــاح ،ه ــو كناي ــة ع ــن ك ــرة أن ــواع الرط ــب.
وق ــد ذك ــر آل عبدالق ــادر ه ــذا املث ــل بلف ــظ «إذا ج ــا امل ــرزم
ّ
...
ياخـــراف الـــزم» (آل عبدالقـــادر  ،2002ص .)32
	10.شگ اخليس
اخليـــس أو اخليســـة ،بصـــورة عامة ،تعىن األشـــجار
املتداخلـــة الـــي يصعب املـــرور مـــن خاللهـــا ،ومنهم من
خيصـــه بالنخيل املتداخلة؛ فاخليســـة تنتج من الفســـيل
الـــذي ينبت بصـــورة عشـــوائي�ة (جمـــال  ،2015ص )334
فتصبـــح خنيـــات متداخلة الســـعف يصعب املـــرور من

خاللهـــا .واللفظـــة فصيحة ،جاء يف لســـان العـــرب (مادة
َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ
َْ ْ
خيـــس) ْ ُ
ـــج ُر الك ِث ُري
اخْليســـة :الش
ـــر ،و ِ
ِ
«اخْليسِ ،بالكس ِ
ْ ْ َ ُّ
ال ُملتف» .أما «شـــق اخليس» فهـــذه كناية عن الهروب،
ســـواء عن العمـــل أو من مكان مـــا ،وقد اشـــتقت الكناية
مـــن الصـــورة املرتســـخة يف العقـــل اجلمعـــي ملـــن يهرب
ً
ً
مســـرعا ،ركضا ،من وســـط النخيل املتداخلة واملتشابكة
ً
ً
وكأنه يشـــق طريقا ســـالكا بينهـــا ،ويتوارى عـــن األنظار.
	 11.أ – الطول طول خنلة والعگل عگل صخلة
ب -الطول طول اخنلة والعل عگل اصخلة (الســـليطي
 ،1989ص)143

ج  -الطـــول طـــول النخلـــة والعقـــل عقل الســـخلة
(املـــدين ،بـــدون تاريـــخ ،ص )233
د  -طولـــه طـــول خنله وعگلـــه عگل صخلـــة (حبي�ل
 ،2010ص (،)333عبـــدهللا أبـــو جواد)

ُيضـــرب املثـــل كنايـــة عـــن أن مظهـــر الشـــخص ال
يعكـــس حقيقته ،كأن يكون شـــخص طويـــل القامة لكن
عقله صغري ،فيشـــبه بعقل الســـخلة ،أي الشاة الصغرية
(الســـليطي  ،1989ص  .)143وهـــذا املثل مـــن األمثال
املشـــهورة يف العديـــد من البلـــدان العربي�ة ،فقـــد ذكره كل
مـــن آل نـــوري (آل نـــوري  ،1981ص  )208والعبـــودي
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(العبـــودي  ،2010ج 2ص  )781واحلنفـــي (احلنفـــي
 ،2011ج 1ص  )244بلفظ «الطـــول طول خنلة والعقل
عقـــل صخلـــة» ،وذكـــره آل عبدالقـــادر بلفـــظ «الطول
ّ َ
َّ َ
الصخـــل» (آل عبـــد القادر
طـــول النخـــل والعقل عقـــل
 ،2002ص  ،)142وذكـــره اخلليل بلفـــظ «الطول طول
اخنله والعقل عقل ســـخله» (اخلليل  ،2012ص ،)148
وذكـــر يف كتاب «العمانيون حكمهم وأمثالهم الشـــعبي�ة»
( ،1980ص « )68كـــره كرب خنلة وعقله عقل صخله».
	12.أ -طيحـــة من گصرية وال طيحة مـــن طويلة (حبي�ل
 ،2010ص)332
ب -ال تطيـــح مـــن طويلـــة وطيـــح مـــن گصـــرة
)@abdullaalqattan_1
(حســـاب
يقصـــد بگصـــرة وطويلـــة يف هـــذا املثـــل النخلـــة
القصـــرة والنخلـــة الطويلـــة ،وقد تم تشـــبي�ه اخلســـائر
واملشـــاكل بالنخلة ،والطول والقصر هنا كناية عن شـــدة
تلـــك اخلســـائر ،ويقال املثـــل من بـــاب التخفيـــف على
الشـــخص ،وكأنما ُيقال له «أن اخلســـارة اليت حلت بك،
وهلل احلمد ،بســـيطة ولم ختســـر الـــيء الكثـــر ،وكأنك
وقعت مـــن خنلـــة قصرية ولـــم تقع مـــن خنلـــة طويلة».
وشـــبي�ه بهذا ،املثل «طيحـــة من الدرجـــة ،وال طيحة من
الســـطح» والـــذي ورد يف كتـــاب «املختـــار مـــن األمثال
الشعبي�ة يف األحساء» (آل عبدالقادر  ،2002ص .)140
	13.عجزان عن خنـــل أبوه راح ِّ
ينبت بالكـــرى (عبدهللا أبو
جواد)( ،حساب )@abdullaalqattan_1
ِّ
ينبـــت النخلة أي يقـــوم بعمليـــة التلقيـــح الصناعي

للنخلة ،والتنبيت هـــي عملية التلقيـــح الصناعي للنخلة
أي نقـــل حبـــوب اللقاح مـــن (النبـــ�ات) أو (الســـف) أي
الزهـــور املذكـــرة الـــي توجـــد يف الفحـــال إىل (الطلع) أي
الزهور املؤنثـــ�ة اليت توجـــد يف النخلة ،وقد اشـــتقت كلمة
تنبيـــت من اســـم (نبـــ�ات) وهو االســـم العـــايم لألزهار
املذكرة للنخلة أما االســـم العريب الفصيـــح للزهور املذكرة
للنخلة فهـــو (الســـف) ،وتســـي العامة حبـــوب اللقاح
ُ
ُ
(الگمـــح) أو (القمح).

وهكـــذا ،فمعىن املثل احلـــريف أن هناك شـــخص عجز
عـــن تنبيت خنل أبيـــ�ه واالهتمـــام به ،لكنه ذهـــب لينبت
خنيـــل اآلخريـــن باألجـــرة ،فكلمـــة بالكـــرى ،أي أن يعمل
الشـــخص مقابل المـــال .ويقـــال املثل للشـــخص الذي
يعجـــز عن حـــل مشـــكلته لكنـــه يســـارع حلل املشـــاكل
املماثلـــة عنـــد اآلخرين.
	14.عنـــدي خنيلـــة يف الگطيـــف ،گصيت منها ســـعفة
بنـــت يل عشـــة وعريش (عبداحلســـن اخلبـــاز )2019
ذكـــر هـــذا املثـــل عبداحلســـن راشـــد اخلبـــاز،
وذلـــك يف مقطـــع فيديـــو ُعـــرض علـــى حســـاب
) (@bahrain_proverbsعلـــى اإلنســـتقرام ،وذلـــك
بت�اريـــخ  10فربايـــر 2019م .وقـــال يف شـــرحه أن هـــذا
املث ــل يض ــرب لتوضي ــح م ــدى أهمي ــة النخل ــة وكي ــف يت ــم
االســـتفادة منهـــا يف العديـــد مـــن شـــؤون احليـــاة.
	15.گويم يا بت عيم نزرع جواين
يف هـــذا املثـــل الـــزوج يقـــول البنـــ�ة عمـــه ،كناية عن
زوجتـــه« ،انهـــي يازوجـــي نريـــد أن نـــزرع جـــواين»،
واجلـــواين نـــوع مـــن النخيـــل ،ذكـــره حنظـــل يف «معجم
األلفـــاظ العاميـــة يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــ�ة املتحدة»
باســـم جـــواين أو يـــواين وقـــال عنه« :تســـمية لنـــوع من
النخيـــل وتمورهـــا» (حنظـــل  ،1978ص .)146
ً
وه ــذا املث ــل مرتب ــط بقص ــة ش ــعبي�ة س ــمعتها م ــرارا
ُ
منـــذ طفولـــي ،وخُتتصـــر القصـــة يف اجلملـــة الســـابقة
والـــي تســـاق كمثـــل ،وتفاصيـــل القصـــة أن رجـــا
ً
جلـــب معـــه تمـــرا مـــن نـــوع جـــواين ،وقـــال لزوجتـــه
س ــوف ن ــأكل م ــن ه ــذا التم ــر وبعده ــا نق ــوم بزراعت ــه،
ف ــإذا أثم ــر س ــنقوم خب ــراف النخل ــة بأنفس ــنا .وحينه ــا
اختلف ــا عل ــى م ــن س ــيقوم بالصع ــود للنخل ــة للخ ــراف،
ومـــن ســـيبقى يف األســـفل ليجمـــع مـــا يتســـاقط علـــى
األرض ،وطـــال اخلـــاف وزاد غضـــب كل منهمـــا،
فم ــا كان م ــن ال ــزوج إال أن طل ــق زوجت ــه بس ــبب ذل ــك
اخل ــاف .يض ــرب املث ــل عن ــد اخل ــاف عل ــى تقس ــيم
عمـــل مـــا قبـــل أن يبـــ�دأ العمـــل.

أدب شعبي

	16.ال زين�ة الدني�ا إال بهلهاوال النخلة العالية إال حبملها
وال املـــره إال بالعواقب وال البحـــر إال باملراكب (الناصري
 ،1990ص )146

هـــذا املثـــل أصله مـــن أهازيـــج النســـاء كما يســـاق
ً
كمثـــل أيضـــا ،ومعنـــاه أن لـــكل يشء يوجـــد يشء يزين�ه؛
فالنخلـــة العالية يزينهـــا حملها من الثمـــر ،وكذلك املرأة
يزينهـــا أبن�اؤهـــا وبن�اتهـــا .ويســـاق املثـــل لتوضيح وجود
تالزم شـــيئني مع بعضهمـــا فيتمم أحدهما زينـــ�ة اآلخر.
	17.ناس تنبتها وتزم اعدوگها ،وناس تيج بالرباد تبوگها
ومعـــى املثـــل أن األكار أو الفـــاح يتعـــب يف االعتنـــ�اء
بالنخلة منذ بداية املوســـم ،حيث يقـــوم بعملية التنبيت،
أي التلقيح االصطناعـــي للنخلة ،وربط العـــذوق ،وعندما
نضج الثمر جاء من يســـرق الثمر .هذا ،وقد ســـمعت رواية
أخـــرى لهذا املثـــل ،وأظنها محرفـــة ،وهي «نـــاس تغلگها
وتـــزم اعدوگها ،ونـــاس على البـــارز تيج تبوگهـــا» ،وهنا
اســـتب�دلت عملية التنبيـــت بعملية أخرى وهـــي التغليق،
وهـــذه العمليـــة تكـــون يف نهايـــة املوســـم حيث يتـــم إزالة
العذوق اجلافـــة املتبقية وإزالة الســـعف اجلـــاف وكذلك
كرب الســـعف املتبقيـــة .وبذلك ،فاملثـــل يف صورته الثاني�ة
غري منطقي ،حيث بـــدأ بآخر عملية وقرنهـــا بربط العذوق.
ويضـــرب املثـــل للشـــخص االنتهـــازي ،على ســـبي�ل
املثـــال كالـــذي ينســـب العمل لنفســـه أو يقتبـــس أفكار
اآلخرين وينســـبها لنفســـه بينما هناك شـــخص آخر هو
من قـــام بذلك.
	 18.أ -خنـــل بو عنقا إزيده ســـماد ايزيدك رمـــاد (الضبيب
وآخرون  ،1989ص )345

ب – خنـــل بوعنـــك كل مـــا زدتـــه ســـماد زادك رمـــاد
(العريفـــي ،بـــدون تاريـــخ ،ص )157

«بـــو عنقا» اســـم علـــم ،ويضـــرب املثل عنـــد مقابلة
اإلحسان باإلســـاءة (الضبيب وآخرون  ،1989ص  ،)345فهو
كالنخل الـــذي كلما أعطيت�ه ســـمادا لينمو ويثمـــر ،فإنه ال
ينمـــو وال يثمر بـــل يموت ويتحـــول إىل رماد.

	19.أ -النخلة الطويلـــة ما اگدرها والصغرية فيها ســـلة
(حساب )@abdullaalqattan_1
ب -النخلـــة العـــودة ال أگدرها والصغرية كلها ســـلة
(حســـاب )@abdullaalqattan_1
املثـــل كنايـــة عـــن الشـــخص الـــذي ال يســـتطيع
التعام ــل م ــع مش ــاكله ،أو ال ــذي يته ــرب م ــن الواج ــب
ً
متعلـــا بكـــرة املعوقـــات ،فهـــو مثـــل الشـــخص الـــذي
خيل ــق لنفس ــه احلج ــج لك ــي ال يعم ــل يف النخي ــل ،فزيع ــم
أن ــه غ ــر ق ــادر عل ــى تس ــلق النخل ــة الطويل ــة ،وغ ــر ق ــادر
عل ــى العم ــل يف النخل ــة القص ــرة بس ــبب ش ــوكها .كم ــا
يض ــرب املث ــل يف وق ــت احل ــرة ب ــن أمري ــن أو ش ــخصني
ويصع ــب علي ــه االختيــ�ار ،فم ــع أي أم ــر أو أي ش ــخص
يتعام ــل فه ــو عاج ــز أم ــام األمري ــن أو الش ــخصني.
ُ
وق ــد ذك ــر ه ــذا املث ــل يف كت ــاب «أمث ــال وأق ــوال م ــن
عامي ــة األحس ــاء» بصيغ ــة «الطويل ــة م ــا أق ــدر أرقاه ــا
والقص ــرة كله ــا ش ــوك» (الرمض ــان  ،2016ص  .)715وق ــد
ورد املثــل يف كتــاب «دراســات يف الــراث الشــعيب ملجتمــع
اإلم ــارات» بلف ــظ «الطويل ــة م ــا ترنق ــه والقص ــرة فيه ــا
شـــوك»=(غباش  ،1994ص .)252
	 20.النخلة أكرم من راعيها (عبدهللا أبو جواد)

وه ــذا املث ــل ال يق ــال للبخي ــل ،ب ــل يق ــال يف املزاي ــدة يف
الك ــرم ،فمع ــى املث ــل أن ك ــرم النخل ــة ف ــاق ك ــرم صاحبه ــا،
فاملثـــل يقـــال ملـــن يزايـــد يف الكـــرم علـــى اآلخـــر أو ملـــن
رد املعـــروف بأحســـن منـــه ،وهـــذا املثـــل شـــبي�ه باملثـــل
الش ــايم ال ــذي ذك ــره محم ــد مبي ــض وه ــو «الك ــرم أك ــرم
مـــن صاحبـــه» ،وقـــال يف شـــرحه «كـــرم العنـــب حـــن
يك ــر زواره ويأكل ــون م ــن عنبـ ـ�ه وتينـ ـ�ه ف ــإن هللا يبـ ـ�ارك
صاحبــه يف ثمــار كرمــه فيب ـ�دو وكأنــه أكــرم مــن صاحبــه»
(مبيـــض  ،1986ص .)234
	21.الهوى قلع خنيل (الضبيب وآخرون  ،1989ص )347

أي أن الهـــواء لشـــدته اقتلـــع النخيل ،كنايـــة عن قوة
هبوب الريـــاح (الضبيـــب وآخـــرون  ،1989ص .)347
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القســـم الثاين :األمثال الـــي ذكر فيها عـــذق النخلة أو ما
يصنع منه:
الع ــذق ه ــو ذل ــك اجل ــزء م ــن النخل ــة ال ــذي حيم ــل
الثمـــار أي أنـــه أعضـــاء التأنيـــث يف النخلـــة بعـــد أن
تنضـــج .ويتكـــون عـــذق النخلـــة مـــن جزئـــن ،العـــود
أو الســـاق الـــذي يربـــط العـــذق بالنخلـــة ويســـى
(عرجـــون) ،وتســـميه العامـــة العســـگة أي العســـقة،
ولفظ ــة عس ــق واردة يف املعاج ــم اللغوي ــة به ــذا املع ــى،
َ
العرجـــون واجلمـــع ُ
فالعســـق هـــو ُ
الع ُســـق بضمتـــن
(لســـان العـــرب مـــادة عســـق) .ويرتبـــط بالعرجـــون
زوائـــد حتمـــل الثمـــار تســـى (شـــماريخ) .ويســـى
اجلـــزء العلـــوي مـــن الثمـــرة الـــذي يربطهـــا بالشـــمراخ
(القمـــع) وتلفظـــه العامـــة (گمـــع).
هـــذا وقـــد ورد لفـــظ «العـــذق» يف بعـــض األمثـــال
الشـــعبي�ة ،وكذلـــك ورد يف األمثـــال ذكـــر جزء منـــه وهو
العسق ،كما ورد يف األمثال الشـــعبي�ة بعض األدوات اليت
تصنع مـــن العذق وهي املنســـف والچيســـة والگرگور.
)1

األمثال اليت ذكر فيها العذق

ً
ذكـــر العـــذق يف بضعة أمثـــال منها ما جـــاء مزتامنا مع
ً
ذكر النخلـــة ،أو مزتامنا مـــع ذكر أنواع مـــن الرطب ،وهذه
األمثال هي:
1 .ناس تنبتها وتزم اعدوگها ،وناس تيج بالرباد تبوگها

ســـبق وأن شـــرحنا هـــذا املثل يف قســـم األمثـــال اليت
ذكـــرت فيهـــا النخلة
2 .جت إيم جت إيم جابت أعدوگ السليم (حسني خلف)

مـــن األهازيج اليت تقال عند دخـــول األم للبيت ،واليت
جرت عند البعـــض مجرى األمثال ،وهـــي تتضمن صورة
من الصـــور اليت ترســـخت يف العقل اجلمعـــي ،فقد كانت
ً
املرأة قديما تســـاعد يف عملية الصرام وجـــي ثمار النخلة،
وهذه األهزوجـــة أو املثل يصور دخـــول األم وبي�دها عذوق
رطب مـــن نوع الســـليم ،وربما تقال هـــذه األهزوجة عند
دخول األم ،أو أي شـــخص ،وهـــو حيمل اخلري معه.

)2

الكنايات اليت ذكر فيها العسو

العســـو هو العذق بعد أن يتم نفض البســـر أو الرطب
منه وال يبقى ســـوى العرجون مرتبطا بالشـــماريخ (صورة
رقـــم  ،)2وهنـــاك من خيصص كلمة (عســـو) باملكنســـة
الـــي تصنع مـــن العـــذق اجلـــاف .ولفظة عســـو وردت يف
معاجم اللغة ويب�دو أن املقصود بها يف األســـاس الشماريخ
اليابســـة ،جاء يف معجم لســـان العرب (مادة عســـا):
ْ
ِّ ْ ُ
العـــذ ِق يف لغة
مـــن
راخ
«العـــايس :الشـــم
شـــماريخ ِ
ِ
ُ ُ َّ ً
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
كعب .اجلوهري :وعســـا اليشء يعســـو عسوا
حرث بن
َبل
ٍ
ِ
َ ُ
َ
ســـاء ،ممـــدود َأي َيب َ
َ
ً
والـــــع َسا،
وصل َب.
ـــس واشـــتد
وع
ِ
ً ََ
البلح».
مقصـــورا:
ويبـــ�دو أن لفظـــة عســـو مرت بعـــد ذلـــك بتعميمات
وختصيصـــات حـــى ثبتـــت بمعىن العـــذق اليابـــس الذي
ازيل الرطب من شـــماريخه .ويســـتخدم العسو ،بصورة
أساســـية ،يف الكنـــس ويســـاعد يف ذلـــك وجـــود عيـــدان
الشـــماريخ الكثـــرة والقويـــة ويتم تصنيع املكنســـة اليت
ً
تســـى (عســـو) أيضا من العذق وذلك بعـــد أن يتم قطع
العســـقة وترك جزء بســـيط منهـــا بعد ذلك يتـــم ترتيب
الشـــماريخ بصورة معينـــ�ة وربطها.
يذكر أن من العامة من يعمم اســـم «العســـگة» ،أي
العســـقة ،على املكنســـة اليت تصنع من العســـو (العرادي،
 ،2016ص  ،)210واألصـــح أن العســـقة جزء مـــن العذق،
ً
ســـوف نأيت على ذكرها الحقـــا .ومن الكنايـــات اليت يذكر
فيها العســـو ما يلي:
 1 .أ -فالن عسو
ب -فالن صاير عسو
ج -فالن مستوي عسو
تســـتخدم لفظة عســـو كناية عن الشخص النحيف،
فيقـــال فالن عســـو ،أي فـــان حنيف ،وفالن صاير عســـو
ً
أو فالن مســـتوي عســـو أي حنف بعد أن كان ســـمين�ا .كما
يقـــال فـــان معســـوي أو معصـــوي أي حنيـــف ،وال نعلم
علـــى وجـــه الدقـــة إذا كان اصل اللفظة معســـوي نســـبة

أدب شعبي

للعســـو ،أو أن األصـــل معصوي ،بالصاد ،نســـبة للعصاة،
حيث تســـتخدم الكنايات ذاتها مع العصـــاة فيقال :فالن
عصايـــة ،وفالن صايـــر عصاية ،وفالن مســـتوي عصاية.
)3

األمثال اليت ذكر فيها العسق:

العســـقة ،وتلفظهـــا العامة العســـگة ،هـــي العود أو
الســـاق الذي يربط العـــذق بالنخلة ويســـى (عرجون)،
ولفظـــة عســـق واردة يف املعاجـــم اللغويـــة بهـــذا املعـــى،
َ
العرجون واجلمع ُ
فالعســـق هو ُ
الع ُســـق بضمتـــن .هذا،
وكمـــا ســـبق أن ذكرنـــا ،أن مـــن العامـــة مـــن يعمم اســـم
«العســـگة» ،أي العسقة ،على املكنســـة اليت تصنع من
العســـو .ومـــن األمثال الـــي ذكر فيها العســـق:
 1 .تسوي روحك عسگ من عسگ وأنت�ه خوص من
خوص (الناصري ،بدون تاريخ ،ص ( ،)254املدين ،من غري
تاريخ.)202 ،
لفظة عســـگ كناية عـــن الصالبة مقارنـــة باخلوصة،
ومعـــى املثـــل احلريف ،أنـــك تدعـــي أنك صلب كالعســـق،
بينمـــا أنت ضعيـــف كاخلوصة .ويســـاق املثـــل على وجه
ً
الســـخرية والتهكم حتديا باملعجب بنفســـه (الناصري ،بدون
تاريـــخ ،ص  .)254وللمثل صورة أخرى هي «تســـوي روحك
عقـــب من عقب وأنت�ه خـــوص من خوص» ،وســـوف نأيت
ً
على شـــرحه ال حقـــا عند احلديث عـــن اخلوص.
)4

األمثال اليت ذكر فيها املنسف:

4

الچيسة

ينظـــر (الشـــايب  ،2000ص  .)129 – 128ومـــن األمثـــال
ال ــي ذك ــر فيه ــا املنس ــف:
 1 .بسر يف منسف (السليطي  ،1989ص )27

ويضـــرب املثـــل للشـــخص كثـــر احلركـــة الـــذي ال

املنســـف عبـــارة عـــن إنـــاء دائـــري يشـــبه الطبـــق،
ويســـتخدم لغربلـــة الـــرز وتنقيتـــ�ه (صـــورة رقـــم ،)3
واللفظ ــة فصيح ــة بمع ــى الغرب ــال ،م ــن الفع ــل نس ــف
ـنسف ه ــي عملي ــة َت ْنقي ــة ّ
بمع ــى غرب ــل والــ ـ ْ
اجلي ــد م ــن
ِ
َّ
الـــردي (انظـــر معجـــم لســـان العـــرب مـــادة نســـف)
والعام ــة تق ــول تنس ــيف ،وتنس ــيف العي ــش ،أي ال ــرز،
هـــي عمليـــة تنقيتـــ�ه .ويصنـــع املنســـف مـــن العســـق،
حيـــث يتـــم قطـــع العـــذق وجتفيفـــه يف الشـــمس حـــى
ً
جيـــف تمامـــا ثـــم يتـــم تنقيعـــه يف المـــاء حـــى يلـــن،
وبعدهـــا يتـــم تقطيعـــه إىل شـــراحئ طوليـــة والـــي يتـــم
س ــفها ،وملزي ــد م ــن التفاصي ــل ح ــول صناع ــة املنس ــف

يس ــتقر يف مكان ــه؛ حي ــث أن البس ــر إذا وض ــع يف املنس ــف
ال تســـتقر يف مكانهـــا (الســـليطي  ،1989ص .)27
األمثال اليت ذكرت فيها الچيسة:
)5
ً
وتســـى أيضـــا ســـاية (فـــوالذ  ،2019ص  )92وهـــي
قف ــص خ ــاص بالدج ــاج وتصن ــع م ــن الش ــراحئ الطولي ــة
ال ــي أخ ــذت م ــن عس ــقة الع ــذق بع ــد جتفيف ــه وتنقيع ــه
يف الم ــاء ،ح ــى يل ــن ،وله ــا ش ــكل مخروط ــي ،وتس ــتخدم
ً
لنق ــل الدج ــاج أو حلف ــظ الدج ــاج وفراخه ــا لي ــا ح ــى ال
تتعـــرض لالعتـــداء مـــن قبـــل القطـــط أو الفـــران (فـــوالذ

 ،2019ص ( )92صـــورة رقـــم .)4
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الگرگور

1 .چيسة (السليطي  ،1989ص )151

يقال فـــان چيســـة كناية عـــن «الشـــخص الذي ال
ً
يمســـك ســـرا ،فهو ينشـــر ما يقال له أو يســـمعه بأســـرع
وقـــت» (الســـليطي  ،1989ص .)152
)6

األمثال اليت ذكر فيها القرقور:
القرقـــور ،واجلمـــع قراقـــر ،والعامـــة تنطقهـــا

«گرگـــور» ،هـــو إحـــدى أدوات صيـــد األســـماك وهـــو
عبـــارة عـــن قفـــص محكـــم الغلـــق يتمـــز بوجـــود فتحـــة
ترتبـــط برتكيـــب خـــاص يعـــرف باســـم «الفـــچ» وهـــو
عب ــارة ع ــن فتح ــة عل ــى ش ــكل قم ــع مخروط ــي تس ــمح
بدخــول األســماك إىل داخــل القرقــور وال تســمح خبروجهــا
ً
من ــه .يذك ــر ،أن القرق ــور كان يصن ــع قديم ــا م ــن الش ــراحئ
الطوليـــة الـــي تأخـــذ مـــن عســـقة العـــذق بعـــد جتفيفـــه
وتنقيع ــه يف الم ــاء ح ــى يل ــن .ه ــذا ،ويف مناط ــق أخ ــرى يف
اخلليــج العــريب اســتخدمت شــراحئ جريــد ســعف النخيــل
لصناعـــة أجـــزاء القرقـــور.

ومـــع التطـــور ،حلـــت األســـاك املعدنيـــ�ة محـــل
ش ــراحئ العس ــق أو اجلري ــد ،وب ــدأت تظه ــر حرف ــة جدي ــدة
مســـتقلة بذاتهـــا ،وهـــي حرفـــة صناعـــة القراقـــر مـــن
األســـاك املعدنيـــ�ة .هـــذا ،وال نعلـــم بالتحديـــد تاريـــخ
بداي ــة ه ــذه املهن ــة ،ولك ــن م ــن خ ــال تتب ــع ذك ــر القراق ــر
املصنوعــة مــن األســاك املعدنيـ�ة يف املراجــع ،يرجــح انهــا
ب ــدأت تنتش ــر يف مطل ــع خمس ــيني�ات الق ــرن العش ــرين
بأقـــل تقديـــر .يذكـــر ،أنـــه اشـــتهر شـــكالن للقرقـــور،
األول ،الش ــكل البيض ــاوي (ص ــورة رق ــم  ،)5وه ــو عب ــارة
ع ــن جزئ ــن نص ــف كروي ــن ولي ــس ل ــه ب ــاب ،وتك ــون
فتح ــة الف ــچ يف أح ــد طرفي ــه .أم ــا الش ــكل الث ــاين ،وه ــو
ً
الس ــائد حالي ــا ،فه ــو ش ــكل القب ــة ،ويس ــى الصغ ــر من ــه
«حـــزة» ويســـى الكبـــر «دابـــوي» أو «دابـــوج».
ومن األمثال اليت جاء فيها ذكر القرقور ما يلي:
1 .عايش يف گرگور
ُ
تســـتخدم لفظـــة گرگور كنايـــة عن املـــكان الصغري
والضيـــق ،فعايـــش يف گرگـــور اي أنـــه ســـاكن يف مكان

أدب شعبي

صغـــر وضيق ســـواء هـــذا املكان بيـــت أو شـــقة أو غرفة،
فيقال يف التشـــبي�ه «چنه گرگـــور» ،أي أن املكان صغري
وضيق مثـــل القرقور.
 2 .منيشن گرگوره بغيمة (حيىي )2017

منيشـــن أي وضع نيشـــان أي عالمة تـــدل على مكان
وجـــود القرقور الذي وضعه يف البحر وهـــذه العالمة عبارة
عن غيمـــة أي ســـحابة يف الســـماء ،بالطبع الســـحابة لن
تبقـــى يف مكانها كعالمة وســـوف يضيـــع القرقور .يضرب
املثل ملـــن ضيع دليلـــه (حيـــى  .)2017يذكـــر أن القرقور
توضع له عالمـــة تطفو فوق ســـطح البحر وتســـى هذه
العالمة چيب�ال واجلمع چيابي�ل .هـــذا ،وقد كان الچيب�ال،
وحـــى عهد قريـــب ،عبـــارة عن كـــرب النخيل الـــذي كان

المراجع باللغة العربية

1.آل خليف ــة ،الش ــيخ حمم ــد ب ن� عبدالوه ــاب ،ومس ــم،
ف
ين
البحـــر� .وزارة
عـــ� عطـــوة .زراعـــة النخيـــل ي�
ي
ـد�ت والزراع ــة ،مملك ــة البح ـ ي ن
ـر� ،الطبع ــة
ش ــؤون البل ـ ي
الثالثـــة 2004م.
خ
ن
2.آل عبدالق ــادر ،بإ�اه ـ يـم ب� عبداحملس ــن ،اخملت ــار م ــن
ف أ
أ
األمثـــال الشـــعبية ي� األحســـاء ،الـــدار الوطنيـــة
اجلج ديـــدة ،خ
ـــر ،اململكـــة العر بيـــة الســـعودية،
اخل ب
أ
الطبعـــة األوىل 2002م.
أ
ف
3.آل ن ــوري ،عبدال ــه ،األمث ــال الدارج ــة ي� الكوي ــت،
منش ــورات ذات السالس ــل ،الكوي ــت1981 ،م.
ت
 4.ب ن
ا� منظـــور ،لســـان العـــرب .دار إحيـــاء الـــراث
بـــروت ،لبنـــان
العـــر� ،ي
بي
ف
عـــ� ( .)2001صـــورة املـــرأة ي� الثقافـــة
أفرفـــار،
5.
ض ي
ت
ـــر�
�
عـــى
عـــام
مائـــة
كتـــاب:
ـــن
�
الشـــعبية،
ي
أ
األول ،سلســـ�ة بأ�ـــاث ت
املؤ�ـــرات ،1
املـــرأة ،اجلج ـــزء
أ
اجملج لـــس األعـــى للثقافـــة2001 ،م.
أ
6.التكر ي ـ ت
ـي ،عبدالرمح ــن ،ج�ه ــرة األمث ــال البغدادي ــة،
أ
يأ
اجلج ـــزء األول ،مطبعـــة األرشـــاد ،بغـــداد ،العـــراق،
1971م.
أ
ف
ـي ،ج ــال ،األمث ــال البغدادي ــة ،ال ــدار العر بي ــة
7.احلن ـ ي
أ
لملوس ــوعات ،ب ـ يـروت ،لبن ــان ،الطبع ــة األوىل 2011م.
أ
ف
 8.خ
اخلليـــل ،أمحـــد حممـــود ،حمكـــة األجـــداد ي� ت�اث
أ
ف
اإلمـــارات ،دراســـة سوســـيولوجية ي� األمثـــال
إ

يســـتخدم كطوافات؛ حيـــث كانت تربط بشـــبك الصيد
أو الگرگـــور ليطفو فـــوق الماء ويكون عالمة للشـــبك أو
ً
الگرگور وقد اســـتب�دل الكرب حاليا بقطع بالستيكية أو
من الفلني ،وســـوف نتن�اول الچيبـــ�ال بالتفصيل يف اجلزء
الثالث من هذه الدراســـة.
3 .ياكل ــون اجلي ــم ويطلع ــون م ــن الگرگ ــور (الناص ــري
 ،1990ص )167

اجليـــم هو الطعـــم الـــذي يوضـــع داخـــل الگرگور،
ً
ومعـــى املثل أن هناك أســـماك ذكية جدا قـــادرة على أكل
الطعـــم مـــن الگرگور ثـــم خترج منـــه قبل مـــيء البحار
ليجمـــع مـــا يف الگرگـــور ،وهـــذه كناية عن األشـــخاص
احلذريـــن الذيـــن يصعب أن يقعـــوا يف فـــخ أو مكيدة.

اإلم ــارات
ـي ،إ
الش ــعبية ،ن�دي ت�اث إ
اإلم ــارات ،أأب ــو ظ ـ ب ي
العر بيـــة املتحـــدة ،الطبعـــة األوىل 2012م.
ين
عـــ� ،أمثـــال
حســـن الشـــيخ
9.الرمضـــان ،حممـــد
ي
أ
ث
ش
وأق ــوال م ــن عامي ــة األحس ــاء ،ج ــوا� للن ــر ،ب ـ يـروت،
لبنـــان ،الطبعـــة الرابعـــة2016 ،م.
ن
ومعـــى ،اجلج ـــزء
الســـلييط ،فاطمـــة عيـــى ،مثـــل
	10.
ي
أ
اإلعـــام مملكـــة
لـــوزارة
احلكوميـــة
املطبعـــة
ول،
األ
إ
أ
ين
البحـــر� ،الطبعـــة األوىل 1989م.
أ
ف
11.الشـــايب ،عبـــد الـــه .مقـــاالت ي� ت�اث األحســـاء.
أ
الطبعـــة األوىل 2000م.
	12.الصب ــاغ ،ح ــوراء ( .)2019صاح ــب احل ــم ش
ال� ـ يـر أب ــو
أ
ج ــواد لـ«الوط ــن» :األمث ــال طر ي ــق إإلع ــادة إحي ــاء
ت�اث البح ـ ي ن
ـر� وتوثيق ــه ،حصيف ــة الوط ــن البحر يني ــة،
العـــدد الصـــادر يـــوم اجلج معـــة املوافـــق  07يونيـــو
2019م.
والســـبييع،
اهـــم،
13.الضبيـــب ،أمحـــد ،وســـند ،بإ� ي
ي
خ
واخلاطـــر ،مبـــارك ج
(�ـــع وإعـــداد)،
اهـــم،
بإ� ي
وعبدالرحـــم روز بـــه،
ومراجعـــة :عبدالرمحـــن مســـاحم
أ ي
أ
األمث ــال الش ــعبية البحر يني ــة ،اجلج ــزء األول ،املطبع ــة
اإلع ــام ،مملك ــة البح ـ ي ن
ـر� ،الطبع ــة
احلكومي ــة ل ــوزارة إ
أ
األوىل 1989م ،الطبعـــة الثانيـــة 1996م.
أ
ف ن
	14.العب ــودي ،حمم ــد ب ن� ن�رص ،األمث ــال العامي ــة ي� ج� ــد،
ش
الـــر�ض ،اململكـــة
للنـــر والتوز يـــع،
دار الثلوثيـــة
ي
العر بيـــة الســـعودية ،الطبعـــة الثانيـــة2010 ،م.
15.العـــرادي ،أبـــو حامـــد ( .)2019ش
بـــر النخـــ�ة ب� اكر
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أ
جديـــد ،حصيفـــة األ ي�م ،العـــدد  11156اجلج معـــة 25
كتـــو�  2019املوافـــق  26صفـــر .1441
أ
ب
16.العـــرادي ،عيـــى حممـــد ،مفـــردات هلجـــات مدينـــة
ن
مركـــزا� ث
بن
البحـــرا� للدراســـات
هيـــم
احملـــرق وقراهـــا،
ي
ت
والـــراث 2016م.
ف
يـــي ،راشـــد ،فنـــون ب�ر ينيـــة ،املؤسســـة العر بيـــة
	17.العر ي
البحـــر� ،بـــدون ت� ير�.خ
ش
ين
والنـــر ،مملكـــة
للطباعـــة
	18.امل ـ ن
ـد� ،ص ــاح ،أمث ــال البح ـ ي ن
ـر� الش ــعبية ،النظر ي ــة
ي
والتطبيـــق ،الطبعـــة الثانيـــة ،بـــدون ت� ي خ
ر�
	19.امل ـ ي ن
ـز� ،ماج ــد (1997م) .جمج تم ــع النخــ�ة  ،مصنوع ــات
ُ
�ة
ئ
النخيـــل ومـــا يســـتفاد مـــن أجزا�ـــا .جمج ـــ الواحـــة،
العـــدد .6
أ
عـــ� ،موســـوعة األمثـــال الشـــعبية
	 20.فالنـــارصي ،حممـــد ي
� دول خ
اخللي ــج الع ــر� ،دار امل ـ ش
ـر� الكب ـ يـر،
ـ
الع
ق
ـر
ي
بي
بي
بـــدون ت� ير�.خ
بـــروت – لبنـــان،
ي
ين
البحـــر�،
عـــ� :مـــن ت�اث شـــعب
21.النـــارصي ،حممـــد ي
ش
ش
البحـــر�ن
النـــا� ,املطبعـــة ال�قيـــة – مملكـــة
مل يذكـــر
ي
1990م.
ف أ
	22.ب ــل العافي ــة ،مني ــة ،املــرأة ي� األمث ــال املغر بي ــة ،دار
توبقـــال ش
للنـــر ،الـــدار البيضـــاء ،املغـــرب ،الطبعـــة
أ
األوىل 2008م.
ف أ
الكبـــر ي� األلفـــاظ
23.تيمـــور ،أمحـــد .معجـــم تيمـــور
ي
العامي ــة ،إع ــداد تو�قي ــق :حس ـ ي ن
ـن نص ــار ،مطبع ــة دار
ن
الكتـــب ث
الثـــا�،
والو�ئـــق القوميـــة ب�لقاهـــرة ،اجلج ـــزء
ي
الطبعـــة الثانيـــة .2002
� ،العماني ــون حمكه ــم وأمثاهل ــم
	24.ج ـ ي
ـا� اكر ،أي ،إس ،ج ي
الش ــعبية ،ت� ج� ــة :حمم ــد أم ـ ي ن
ـن عبدال ــه ،وزارة ال ـ تـراث
القـــويم والثقافـــة ،ســـلطنة معـــان ،الطبعـــة الثانيـــة
ي
.1980
ن
ـطي� ،يتضم ــن
ـع� الفلس ـ ي
25.ج ـ بـر ،حمم ــد امكل ،املث ــل الش ـ ب ي

ن
املعـــا� ومناســـبة املثـــل ،دار اجلج نـــدي ش
للنـــر
تفســـر
ي
ي
والتوز يـــع ،طبعـــة مز ي ــدة ومنقحـــة2014 ،م.
أ
والتعابـــر الشـــعبية،
 26.ج�ـــال ،حممـــد ،معجـــم األلفـــاظ
ي
ين
البحـــر�2015 ،م.
مطبعـــة املنامـــة ،مملكـــة
ت
ض
ن
ـا�
	27.حبي ــل ،عبدع ــ�
حمم ــد ،ج ـ ي
ـز�ة س ــرة ب ـ يـن امل ـ ي
ي ت
واحلـــا�ض  ،دراســـة و�ليـــل ،مطبعـــة املنـــار ،مملكـــة
ين
البحـــر� ،الطبعـــة الثانيـــة 2010م.
ن
حســـن ،عـــادل حممـــد عـــ� الشـــيخ ( .)2002خ�ـــ�ة
ين
	28.
ي
ف
�ة
التمــر ي� املصــادر العر بيــة ،جمج ـ عــامل الكتــب ،تصــدر
عـــن دار ثقيـــف ش
للنـــر والتاليـــف ،اململكـــة العر بيـــة
أ
الس ــعودية ،اجملج ل ــد الراب ــع والع ـ شـرون ،الع ــددان األول
ف
ن
ـو� /نو� ـ بـر –
ـا� (ع ــدد م ــزدوج) ،س ـ ب
ـبتم� – أ كت ـ ب
والث ـ ي
ديســـم� 2002م.
ب
أ
ف
اإلم ــارات.
	29.حنظ ــل ،ف ــاحل .معج ــم األلف ــاظ العامي ــة ي� إ
أ
ش
والنـــر ،الطبعـــة األوىل
مؤسســـة دار الفكـــر للطباعـــة
اإلم ــارات العر بي ــة املتح ــدة.
ـي ،إ
1978م ،أب ــو ظ ـ ب
يآ
ف
ث
خ
ت
ـر� � ،ج�ــة صــاحل
	30.رايــس ،مايــل ،اآل�ر ي� اخلليــج العـ ب ي
ـايم الش ــاهد ،مراجع ــة أمح ــد الس ــقاف
ـ� وس ـ ي
حمم ــد ع ـ ي
ف
ن
ـا� ،أب ــو
و�رص العب ــودي ،م ــن أص ــدارات اجملج م ــع الثق ـ ي
اإلم ــارات العر بي ــة املتح ــدة2002 ،م.
ـي ،إ
ظـ ب ي
�ة ف
31.رسح ــان ،منص ــور حمم ــد ،النخــ ي� النت ــاج الفك ــري
ن
يـــي 1931م – 2010م ،مـــن منشـــورات دار
البحر ي
أ
ين
البحـــر� ،الطبعـــة األوىل 2011م.
القـــرآن ،مملكـــة
خد�ـــة ،املـــرأة ي ن
بـــن املثيولوجيـــا واحلداثـــة،
	32.صبـــار ،ي ج
أفر يقيـــا ش
الـــرق ،الـــدار البيضـــاء ،املغـــرب ،الطبعـــة
أ
األوىل .1999
33.غبـــاش ،مـــوزه عبيـــد .دراســـات ف� ت
الشـــع�
الـــراث
ي
بي
ش
للنـــر
اإلمـــارات ،دار القـــراءة للجميـــع
جملج تمـــع إ
اإلمـــارات العر بيـــة املتحـــدة 1994م.
يـــع،
والتوز
د� ،إ
بي
�ة ف
ت
	34.فـــوالذ ،داود يوســـف أمحـــد ،النخـــ ي� الـــراث

أدب شعبي

أ
ن
يـــي ،الطبعـــة األوىل 2019م.
البحر ي
ت
كر� ــر ،مصوئي ــل ن ــوح ،إين ـ نـا� و� ــوزي ،طق ــوس اجلج ن ــس
 35.ي
املقـــدس عنـــد الســـومر ي ن
ي� ،ت� ج�ـــة ن�ـــاد خياطـــة،
ـد� للن ـ شـر والتوز ي ــع ت
منش ــورات دار ع ــاء ال ـ ي ن
وال� ج� ــة،
دمشـــق ،ســـور ية ،الطبعـــة الثانيـــة2007 ،م.
أ
ف
36.مبيـــض ،حممـــد ســـعيد ،احلـــم واألمثـــال الشـــعبية ي�
ـد�ر الش ــامية ،دار الثقاف ــة ،الدوح ــة ،قط ــر ،الطبع ــة
ال أـ ي
األوىل 1986م.
أ
ين
عـــ� ( .)2017األصـــول املعجميـــة
حســـن
ـــى،
	 37.ي� ي
يأ
ت
التعبـــرات األجنبيـــة ذات الصبغـــة ال�اثيـــة
لبعـــض
ي
أ
ف
األ ت
قـــراض
ي� اللهجـــة البحر ينيـــة ،مقار بـــة لظاهـــرة
ف
ن
الثـــا�.
اللغـــوي ي� العاميـــة البحر ينيـــة – اجلج ـــزء
ي
جمج ـــ�ة الثقافـــة الشـــعبية ،أرشـــيف الثقافـــة الشـــعبية
ش
ين
البحـــر�،
والنـــر ،املنامـــة
للدراســـات والبحـــوث
العـــدد 2017 ،39م.

المراجعباللغاتاألجنبية

-	 Annus, A. The God Ninurta in the Mythology and Royal Ideology of Ancient Mesopotamia (State Archives of Assyria Studies Vol. 14), Helsinki: Neo-Assyrian Text
Corpus Project, 2002.

الصحف اإلليكترونية ومواقع اإلنترنت

أ
حصيف ــة ص ـ بـرة إاإل تليك�وني ــة (« ،)2017ب ـ شـر النخ ـ�ة ب� اكر
ت
خ
جدي ــد» ،ن ـ شـر بت ـ ي
ـار�  16/12/2017ع ــى الراب ــط (� ــت
يخ
بتـــار� www.sobranews.com/ :)22/10/2020
الـــز�رة
ي
sobra/224

األفراد من مواقع التواصل اإلجتماعي

حس ـ ي نـن ج ــامس خل ــف ،م ــن حس ــاب (@)bahranikoh
ع ــى إاإلنس ــتقرام.
عب ــاس الصف ــار (أب ــو حس ـ ي نـن) م ــن حس ــاب (@_abu
 )hussain_bhعـــى إاإلنســـتقرام.
اخلباز ،مقطع فيديو شن� ي خ
عبداحلس� خ
ين
بتار�  10بف� يا� 2019م
عىل حساب إاإلنستقرام ).(@bahrain_proverbs
القطان،
عبدالهل)@(@abdullaalqattan_1

حساب

إاإلنستقرام

عبدال ــه ج�ع ــة (أب ــو ج ــواد) ،ع ــى حس ــاب إاإلنس ــتقرامَ
) ،(@bahrain_proverbsوالـــذي عـــرف ســـابقا ب�مس
م ــن ( ،)@abu_jawad17وكذل ــك حس ــاب أمث ــال أب ــو
ج ــواد ( )@abu_jawad17ع ــى التي ــك ت ــوك.
مرهـــون ،حســـن ( ،)2016مقطـــع فيديـــو بعنـــوان:ت
كيـــق خ�ـــزن الرطـــب ،عـــرض عـــى موقـــع youtube.
يخ
الـــز�رة
بتـــار�  ،1/8/2016عـــى الرابـــط ت(�ـــت
com
ي
خ
ي
بتـــار� https://www.youtube.com/ :)1/2/2022
watch?v=746LUZMV9uk

الصور
-من الاكتب.

.1

نـــرت كغـــاف ف
خلـــي جملج ـــ�ة
تصـــو� عـــ� درويـــش ،ش
ي
ي
ي
الثقاف ــة الش ــعبية ،أرش ــيف الثقاف ــة الش ــعبية للدراس ــات
ش
ين
البحـــر�،العـــدد2016،33م.
والنـــر،املنامـــة
والبحـــوث

تصو� الاكتب.
.5 .4 .3 .2
ي
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د.سعيد بوعيطة-املغرب

السرية الشعبي�ة العربي�ة
إشكالية التجنيس النيص
وتأصيل منهج املقاربة

املقدمة:
إن البحـــث يف الســـرد العـــريب القديـــم ليســـت باملهمـــة الســـهلة،
نظـــرا لغيـــاب اآلليـــات واملناهـــج املالئمـــة ملعاجلـــة هـــذا الـــراث
وقراءت ــه .باإلضاف ــة إىل أن أي إب ــداع ه ــو نتــ�اج س ــياق ثق ــايف خ ــاص.
له ــذا ،فم ــن العس ــر ق ــراءة ه ــذا ال ــراث الس ــردي م ــن خ ــال مناه ــج
مس ــتعارة م ــن بيئ ـ�ات ثقافي ــة مختلف ــة .لك ــن عل ــى الرغ ــم م ــن وج ــود
هـــذه الصعوبـــات ،فهنـــاك بعـــض النقـــاد والدارســـن العـــرب قـــد
حاول ــوا الول ــوج إىل ه ــذا ال ــراث وإع ــادة قراءت ــه بغي ــة معرف ــة تل ــك
الص ــورة احلقيقي ــة للمجتم ــع الع ــريب ال ــذي أنت ــج ه ــذا ال ــراث .حي ــث
تع ــد الس ــرة الش ــعبي�ة ،م ــن ب ــن أه ــم فن ــون ال ــراث الس ــردي الع ــريب
1

الــي حاولــت أن تعكــس رؤيــة ووجــدان وفكــر اإلنســان العــريب خــال

أدب شعبي

مرحل ــة م ــن مراحل ــه التاريخي ــة .ه ــذا الف ــن ال ــذي لطالم ــا
عـــر عـــن بطـــوالت العـــريب ومجـــد انتصاراتـــه ،والـــذي
يدرج ــه النق ــاد ضم ــن جن ــس اخل ــر أو الس ــرد.
لكـــن على الرغـــم من تعـــدد أحباث النقـــاد واختالف
دراســـاتهم يف تن�اول هـــذا الرتاث الســـردي العـــريب ،فإن
من بني أهـــم هذه الدراســـات ،أعمـــال الباحـــث املغريب
ســـعيد يقطـــن والباحـــث العـــرايق عبـــد هللا إبراهيـــم.
فقـــد تنـــ�اول كل منهمـــا اجلانـــب اخلطـــايب واجلانـــب
النـــي للســـرة الشـــعبي�ة .ركـــزت دراســـتهما علـــى ما
حققته األحبـــاث النقديـــة الغربي�ة يف مجال الســـرديات
بفروعهـــا .فقـــد أكـــد الناقد الفرنـــي روالن بـــارت على
أن الســـرد كامن يف األســـطورة واحلكاية كمـــا هو كامن يف
الكوميديا والرتاجيديـــا والقصة أيضا .لهذا ،فإن الســـرد
مصطلـــح نقـــدي مركـــب .يدخـــل يف بنـــ�اء العديـــد من
األشـــكال النرثيـــة (القصة واألمثـــال والســـر واملالحم
والرواية) .كمـــا أن القصة وهي مضمون الســـرد حاضرة
يف الكوميديـــا واملســـرح اإليمـــايئ والصـــور امللونـــة وإنها
حلاضـــرة أيضـــا يف كل واجهـــة زجاجيـــة ويف املحادثـــة،
حاضرة بكل هذه األشـــكال الغري متن�اهيـــة تقريب�ا ،يف كل
األزمنـــة ويف كل األمكنـــة ويف كل املجتمعـــات وإنها لتب�دأ
مـــع التاريـــخ اإلنســـاين نفســـه .فقد نشـــأ فعل الســـرد
بذلـــك مع نشـــأة اإلنســـان وجتلـــى يف كل أشـــكال احلياة
املرتبطـــة بـــه ويف كل األزمنـــة .لهذا فهو فعـــل ال حدود له
على حد تعبري ســـعيد يقطني .يتســـع ليشـــمل مختلف
اخلطابـــات ســـواء كانـــت أدبيـــ�ة أو غـــر أدبيـــ�ة يب�دعها
اإلنســـان أينما وجد وحيثما كان ،وهو مفهوم شـــامل لكل
صور احلياة اإلنســـاني�ة وأنماطها .إال أن اختي�ار الباحثني
لتلـــك املدونة الرتاثيـــ�ة العربي�ة القديمة (خاصة الســـرة
الشـــعبي�ة) .والبحـــث يف بني�اتها احلكائي�ة قصـــد إثب�ات
نصيـــة هذه الســـرة الشـــعبي�ة ومادتهـــا احلكائيـــ�ة ،أثار
ذاك العديد من األســـئلة اجلوهريـــة .خاصة فيما يتعلق
بإشـــكالية التجنيـــس ،إشـــكالية االنتقال من املشـــافهة
إىل اخلطـــاب (بن�اء النص) ،إشـــكالية املقاربـــة (تأصيل
منهج نقـــدي مالئم).

السرية الشعبي�ة وإشكالية التجنيس
كثرية هي اإلســـهامات املهمـــة يف مجال دراســـة أنواع
ً
عموما .فقـــد قارب بعض
المأثـــورات الشـــعبي�ة األدبيـــ�ة
َ
هذه اإلســـهامات موضوع اجلنس األديب بصورة مباشـــرة،
فيمـــا ركز بعضهـــا اآلخر علـــى حتديد اخلصائـــص الفني�ة
والســـمات األدبي�ة والقيم اجلمالية واالجتماعية ،لألدب
الشـــعيب وأنواعـــه وتنويعاتـــه .دون االنشـــغال بذكـــر
مصطلح «اجلنـــس»أو «النوع» .حيـــث يصبح اجلنس
ً
ً
ً
ًّ
شـــكال ًّ
لونا ً
تعبرييا .حسب
أدبي�ا ،أو شـــكال
أدبي�ا ،أو
والنوع
مـــا أكدتـــه ألفـــت الـــرويب يف تن�اولهـــا ملوضـــوع األنـــواع
القصصيـــة يف الـــراث الشـــفهي العريب ،وموقـــف الرتاث
النقـــدي منها .1حيث كشـــف من خالل هـــذا العمل على
موقف النقـــاد القداىم من القص واألشـــكال القصصية
الشـــفهية واملكتوبة .كما حددتا األركان األساسية لعملية
األداء (الـــراوي ،المـــادة احلكائيـــ�ة ،املتلقـــي) .لكن تبقى
إشـــكالية جتنيـــس الســـرة الشـــعبي�ة واحـــدة مـــن أبـــرز
القضايـــا اليت حـــاول بعض الباحثـــن معاجلتهـــا .يؤكد
أحمد شـــمس الدين احلجايج على ضرورة تن�اول الســـرة
(نوعا ًّ
الشـــعبي�ة بوصفهـــا ً
أدبي�ا مـــن أنـــواع األدب العريب
ُ
ُ
الـــذي أهمـــل ،أو أغفـــل .ألنـــه لم ينـــ�درج ضمـــن األنواع
األدبيـــ�ة املتداولـــة .وقد اشـــرك يف هذا اإلهمـــال كثري من
الباحثـــنً ،
عربـــا كانـــوا أم غـــر عـــرب .وقـــد أدى ذلك إىل
التهـــاون يف جمـــع نصوصهـــا ،فضاعـــت النصـــوص اليت
ُ
كانـــت تـــروي يف األربعيني�ات عـــن عنرتة ،وســـيف بن ذي
يـــزن ،واملهلهـــل ،بوفـــاة رواتهـــا .كمـــا ضـــاع كثـــر مـــن
النصـــوص املختلفـــة لســـرة بين هـــال لوفـــاة رواتها).2
لهذا ،ينفى احلجايج أن تكون الســـرة رواية .ألن الســـرة
فن ( بـــي وتطور وارتقـــى قبـــل أن تظهر الروايـــة وغريها
من األنـــواع األدبي�ة ،فإضافة لفظ روايـــة لعمل له قوانين�ه
ُ
اخلاصـــة الـــي اســـتقرتُ ،ي َعـــد إضافـــة بعيـــدة عـــن
املوصـــوف .فالروايـــة فن لـــم يســـتقر بعـــد ،..وال يمكن
تطبيـــق قواعـــد فن لـــم يكتمل على فـــن اكتمـــل منذ أمد
بعيـــد) .3ليخلـــص الباحث أحمـــد احلجـــايج إىل أنه على
الرغـــم من أوجـــه االتفـــاق بـــن الروايـــة والســـرة ،فإن
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الســـرة الشـــعبي�ة ليســـت روايـــة باملعـــى االصطاليح
للروايـــة .كمـــا أن أوجـــه االتفـــاق بني الســـرة الشـــعبي�ة
واألنـــواع امللحميـــة ال جيعل من الســـرة ملحمـــة يف نهاية
ً
املطـــاف .فضـــا عـــن أن تقاطـــع الســـرة مـــع التاريـــخ
ًّ
الوقائعـــي ،ال جيعل منه ًّ
تاريخيا علـــى اإلطالق .كما
نصـــا
جند بعض الدراســـات اليت تن�اولت الســـرة الشعبي�ة من
منظور تارييخ .أبرزها دراســـة عبد احلميد يونس (1910
 « )1988الهالليـــة يف التاريخ واألدب الشـــعيب» ،اليتطبعـــت بالقاهـــرة عـــام ( 1956كانـــت يف األصـــل حبثه
اجلامعـــي للحصول علـــى الدكتـــوراه عـــام  .)1950بعد
مرور أربع ســـنوات علـــى تقدمه ملوضوع «ســـرة الظاهر
بيـــرس» .يتمثل الدافـــع الرئيس وراء ذلـــك (خاصة هذه
ً
املرحلة حتديدا)يف محاولة تأصيل الســـرة الشـــعبي�ة .من
أجـــل العمـــل علـــى ترســـيخها واالعـــراف بهـــا يف املجال
الثقـــايف واألكادييم .مما جعل هذا املدخـــل التارييخً ،
جزءا
ً
رئيســـا ومرحليا من دراسات الســـرة الشعبي�ة بعد ذلك.4
خاصة الدراســـات اليت أجنزت يف البلـــدان املغاربي�ة (ليبي�ا
وتونـــس واجلزائـــر) .حيث ارتبـــط احلديث عن الســـرة
الشـــعبي�ة ،بســـرة بـــي هـــال .وربـــط ذلـــك باجلانـــب
التارييخ ملجتمعاتهـــا .يمثل عبد الرحمن بـــن خلدون رائد
هـــذا االجتاه .خاصـــة يف كتابه «العـــر» باعتبـــ�اره من أبرز
املصـــادر الـــي عملت على رصـــد «هجرة بـــي هالل وبين
ســـليم» واألحداث املرتبطـــة بها .كما يعد وثيقة شـــاهدة
علـــى معاصريه مـــن اجلماعـــات االجتماعيـــة العربي�ة يف
َ
البادية واحلضـــر .إذ لم حتظ القبائل العربيـــ�ة بذلك القدر
مـــن االهتمام التفصيلي امليداين الذي أبـــداه ابن خلدون يف
مقدمتـــه وتاريخـــه حيـــال قبيلـــي هـــال وســـليم ومن
جاورهمـــا يف الشـــمال األفريقـــي ،بوصفهمـــا نتـــ�اج رحلة
بدويـــة مشـــرقية حنـــو «املغـــرب الكبري» .حيث تســـتقر
البـــداوة املغاربيـــ�ة (األمازيغيـــة) .فقد جمـــع ابن خلدون
ً
عـــددا مـــن الروايـــات الـــي وردت على ألســـنة الهالليني
املعاصرين له يف شـــمال أفريقيـــا ،دون أن يصنفها يف باب
«التاريـــخ املعترب» .لكن ما نقله ابن خلدون من ســـرديات
ًّ
ً
ســـرديا لروايات
مصدرا
الهالليني ،ال يـــزال يمثل إىل اليوم
شـــعراء الســـرة ورواتها يف مصر وليبي�ا وتونـــس واجلزائر.

يشـــر ابـــن خلـــدون إىل أن الهالليني (زعموا أن الشـــريف
ابن هاشـــم كان صاحب احلجاز ،ويســـمونه شـــكر بن أيب
الفتـــوح ،وأنـــه أصهـــر إىل احلســـن بـــن ســـرحان يف أخته
ً
اجلازيـــة ،فأنكحه إياهـــا ،وولدت منه ولدا اســـمه محمد،
وأنـــه حـــدث بينهـــم وبـــن الشـــريف مغاضبـــة وفتن�ة،
وأجمعـــوا الرحلة عـــن جنـــد إىل أفريقيةَّ ،
وحتيلـــوا عليه يف
اســـرجاع هذه اجلازية ،فطلبتـــ�ه يف زيارة أبويهـــا ،فآزرها
إياهـــم ...فارتحلـــوا بـــه وبها ،كتمـــوا رحلتها عنـــه) .5كما
حتدث ابن خلـــدون عن بين هالل يف شـــمال أفريقيا ضمن
نظريتـــ�ه يف العمـــران البشـــري .لكن لم يذكر مـــا يف مصر.
يـــرى بعـــض املؤرخـــن أنها لـــم تقـــم بالتخريـــب ،لكنها
ســـاعدت احلكم الفاطـــي يف عمليـــات اإلطاحـــة بنظم
احلكـــم يف واليات شـــمال أفريقيـــا .يكمن جوهر الســـرة
الهالليـــة يف املفارقـــات الـــي تنتجهـــا العالقـــة بني نمط
احليـــاة املدني�ة ونمـــط احليـــاة البدوية ،والصـــراع القائم
ً
بني قيم ورؤى كل منهمـــا ،بوصفهما رموزا لرؤى اقتصادية
ً
واجتماعيـــة وسياســـية .انطالقـــا مـــن نظريـــة العمـــران
اخللدونيـــ�ة ذاتهـــا ،جنـــد أن محـــور الســـرة قد ركـــز على
الصـــراع بني النظام والتشـــكيلة الشـــعبي�ة الـــي ال تعدو
ً
تلـــك القبائـــل إال أن تكـــون رمـــزا لهـــا .إنه جوهر الســـرة
الهالليـــة ،وعنصرهـــا الرئيس الذي تطـــوف حوله عناصر
أخرى ثانويـــة .تتب�اين يف كل مرة ،لتشـــكل محتوى شـــكل
فـــي ذي طوابـــع محلية متســـقة مـــع ظـــرف كل منطقة
اتصلت بعالم الســـرة الهاللية ،بوصفه خطابات ســـردية
شـــعبي�ة منتجـــة للخيـــال التاريـــي .6إن درس الســـرة
الهالليـــة ،وفـــق مســـلك املقارنة الســـردية بـــن الرواية
املصريـــة واملغاربيـــ�ة؛ الليبيـــ�ة والتونســـية واجلزائريـــة
واملوريت�اني�ة ،من شـــأنه أن يسهم بنت�اجئ مهمة على صعيد
تنوع الصياغات الســـردية ،واملنطق الســـردي ومساراته،
وقيـــم الشـــخصيات وأدوارهـــا .7ففـــي مقدمـــة الطبعة
اجلزائرية لســـرة بـــي هـــال ،تـــرى الباحثـــة اجلزائرية
روزلني ليلى قريش أن الســـرة الهاللية (توافق التاريخ يف
خطوطهـــا العريضة ،لكنها تركت العنـــان للخيال على مر
الزمان ليب�دع وخيرتع ،إىل أن أصبحت الســـرة تســـجل لنا
ً
قصصـــا عجيبـــ�ة وجذابـــة يف آن واحـــد ،تبـــث يف األنفس
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الدهشـــة واإلعجاب وجتعلنا نعيـــش أحداثها ونتفاعل مع
أبطالهـــا ،كمـــا تربهـــن لنا الســـرة مـــن خـــال مغامرات
أبطالهـــا إىل أنهـــم أجـــداد ألغلـــب أبنـــ�اء وطننـــ�ا ،وهـــم
يتحركـــون يف ســـرتهم املذهبـــة بـــن تلـــك األســـطورة
والتاريخ) .8لقـــد خاضت روزلني جتربـــة ميداني�ة جمعت
ً
خاللها عـــددا مـــن روايات الســـرة الهاللية مـــن منطقة
«ســـيدي خالـــد» ونواحيهـــا التابعـــة لوالية «بســـكرة»
اجلزائريـــة .حصلت بها علـــى دكتوراه الدولـــة من جامعة
إيكس أن بروفانس (فرنســـا) ســـنة ( 1986طبعت سنة
 1989يف ديـــوان املطبوعـــات اجلامعيـــة ،اجلزائـــر) .ويف
الســـياق نفســـه ،نذكر دراســـة الباحث التونـــي محمد
املرزويق حول «منـــازل الهالليني يف الشـــمال اإلفريقي»،
ً
الـــي قـــدم فيهـــا رصـــدا للقبائل احلاليـــة الـــي تنتيم إىل
قبائـــل الســـرة الهالليـــة وبطونها:ريـــاح وهـــال ودريد
وزغبة وغريها يف كل من تونـــس واجلزائر واملغرب األقىص
ُ
وموريت�انيـــ�ا .9كمـــا تعـــد الدراســـة الـــي أعدهـــا الباحث
اللييب علي محمد برهانة ،ونشـــرتها كليـــة اآلداب والرتبي�ة
ً
نموذجـــا للدراســـات املهمة يف
جبامعـــة ســـبها الليبيـــ�ة،10
موضـــوع الســـرة الهالليـــة .تتمثـــل أهميتهـــا يف جمعها
لســـت روايـــات شـــفهية مـــن الـــرواة الليبيـــن .أراد لها
الباحث أن تتصـــل باملدونات التاريخيـــة اليت حتدثت عن

بين هالل وأشـــعارهم وهجرتهـــم إىل الشـــمال األفريقي.
كان مرجعـــه الرئيـــس يف ذلـــك مـــا ذكـــره ابن خلـــدون يف
ً
مقدمتـــه .وجبانب املدخـــل التارييخ ،قـــدم برهانة مدخال
ًّ
اجتماعيا ،فمدخل الدراســـة األدبي�ة ،ثم مدخل الدراســـة
املقارنـــة .ليختتـــم كتابـــه بملحـــق بالنصـــوص الســـتة
ًّ
ميدانيـــ�ا .لكن علـــى الرغم من املجهـــود الذي
املجموعـــة
اكتنـــف املداخـــل املذكـــورة ،فـــإن الروايات الـــي جمعها
محمـــد برهانـــة وردت دون شـــرح للمفـــردات وللعبارات،
ُ
ودون أية تعليقات تذكر .ممـــا يصعب فهمها على املتلقي
غـــر الليـــي ،وربمـــا الكثـــر مـــن الليبيـــن أنفســـهم غري
العارفـــن بلغة البـــدو وتراكيبها وأصواتهـــا .حيث أكدت
نبيلة إبراهيـــم على املالحظة نفســـها يف تقديمها للكتاب.
حيـــث تمنـــت لـــو اكتمـــل العمـــل باالهتمـــام بالروايات
ً
ً
شـــرحا وتعليقـــا .كمـــا جتلت كذلـــك التجارب
الشـــفهية
اجلـــادة يف مجـــال تدويـــن الســـرة الهالليـــة ،يف التجربة
املبكـــرة اليت قـــام بهـــا الباحـــث التونـــي الطاهـــر قيقة
نصا ًّ
( )1993-1922علـــى واحد وثالثني ًّ
بدويا للســـرة
الهاللية .جمعها والده عبد الرحمـــن قيقة عام  1927من
راو لييب كان يـــردد على عمال الرتاحيـــل الليبيني بتونس.
ٍ
حيـــث قـــام بت�دوين هـــذه النصـــوص بلهجـــة راويها اليت
يغلب عليها طابع املنطقة الصحراوية الليبي�ة التونســـية،
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ً
تيســـرا على القارئ
وعمل على تشـــكيل حروف كلماتها،
غـــر البـــدوي .كما قـــام بنقلهـــا إىل الفصـــى يف صفحات
مقابلة .11فال ختلو ســـرة شـــعبي�ة من مكونـــات تاريخية،
مهما كانـــت درجة الكثافـــة األســـطورية يف خطابها .لكن
باحـــي األدب الشـــعيب (امليدانيني) ليســـوا معنيني اآلن
(يف حقيقـــة األمـــر) بالبحـــث عـــن األصـــول .فقـــد صار
الهـــدف الرئيـــي نصـــب أعينهـــم (إن لم يكـــن الهدف
الوحيـــد) ً
قائما علـــى املواجهة املباشـــرة لألنـــواع األدبي�ة
الشـــعبي�ة يف الثقافة احليـــة باألهمية نفســـها اليت حتظى
بها هـــذه النصوص مما يضـــع محـــور األداء بأركانه األربع
املتعددة (الراوي ،النـــص ،املتلقي) يف مقدمة املوضوعات
الـــي َّ
تتغيا دراســـات الســـرة الشـــعبي�ة ،وإدراجها ضمن
األنـــواع األدبيـــ�ة .حبثها يف ما يتعلق بأســـماء األنـــواع .مما
يعطـــي شـــرعية للقلـــق الواضـــح يف اســـتخدام مفهـــوم
امللحمة ومفهـــوم الســـرة يف أعمال عبـــد احلميد يونس.
إنـــه القلق نفســـه البادي يف أعمـــال محمد رجـــب النجار،
ًّ
ً
ً
اســـما جديـــدا ليكون حاًّل
وإن كان هـــذا األخـــر قد أضاف
ًّ
توفيقيـــا للتب�ايـــن الذي بـــرز يف املجال الثقـــايف واألكادييم
املصري منـــذ األربعيني�ات .يتعلق األمر بمصطلح الســـرة
امللحميـــة .على الرغـــم من أن املصطلحـــات الثالثة ظلت
جارية االســـتخدام يف دراســـات النجار .لقد سبق النجار يف
التخلص من فـــخ مصطلح «امللحمـــة» للداللة على نوع
أديب شـــعيب هـــو «الســـرة الشـــعبي�ة» .يتمثـــل الدافـــع
الرئيـــي وراء ذلـــك يف مـــا ذهب إليـــه عدد غـــر قليل من
املستشـــرقني الذيـــن يـــرون أن األدب العـــريب يفتقـــر إىل
امللحمة .باإلضافة إىل كون العقليـــة العربي�ة تزنع بفطرتها
إىل التجريـــد ،وتعجـــز عـــن التجســـيم والتشـــخيص
والتمثيـــ�ل .لهذا ،فإن الثقافـــة العربي�ة (مـــن وجهة النظر
هذه) لم تعرف األســـطورة ،ولم تب�دع .وعلـــى رأس هؤالء
الفيلسوف الفرنيس إرنســـت رين�ان(Ernest Renan /
 .(1892حيـــث لقيـــت وجهة نظـــر هذا األخـــر صدى يف
األوســـاط الثقافيـــة العربيـــ�ة (عبـــاس محمـــود العقـــاد
وأحمـــد أمـــن ،على ســـبي�ل املثـــال) .12مما أثـــار حفيظة
عـــدد مـــن داريس األدب الشـــعيب .خاصـــة عبـــد احلميد
يونـــس الذي لم يعتمد يف دراســـته« :الهالليـــة يف التاريخ

واألدب الشـــعيب»مصطلح «ملحمـــة» لوســـم الســـرة
الهالليـــة .قـــول يف هذا اإلطـــار( :من العســـر أن نقول إن
الســـرة الهاللية ملحمة ( )Epicألنها تقوم على الشـــعر،
وتتحـــدث عـــن احلـــرب والبطولـــة ،وأنها صـــدى حلياة
فاعلة ،تثـــر يف املتذوقني من املشـــاعر ما جند لـــه ً
ضربا يف
املالحم املشـــهورة .ذلك ألن الطابع الغنـــايئ يزحمها يف كل
ناحية .ويـــكاد ال خيلو موضع من هذه الســـرة دون أن جند
شـــعورا ًّ
ً
ذاتي�ا ،وإن صدرت بأكملها عـــن قوم أو قبيلة.
فيه
وال نســـتطيع كذلـــك أن حنكم عليها بالغنائيـــ�ة اخلالصة،
ً
وهـــي يف موضعها العـــام ويف طريقة ســـردها تتخذ
مظهرا
ً
منافيا للغنائيـــ�ة .وعلى الرغم من ظهـــور العنصر الدرايم
فيهـــا ،فـــإن بدائيت�ه وســـذاجته ووقوفـــه يف التطـــور عند
حالة جنيني�ة يب�اعد بينها وبني أن نســـلكها يف هذا الضرب
ً
من الفـــن القويل) .13لكـــن عبد احلميد يونس بـــدا عاكفا
(عد ذلك بســـنوات)على الذود عن «املالحـــم العربي�ة».
حيث أطلق مصطلح «املالحم»على كل الســـر الشعبي�ة،
باعتب�ار ذلـــك ً
جزءا مما تقتضيه «الدراســـة املوضوعية».
أكد مـــن خالل ذلـــك علـــى إثبـــ�ات وجـــود «امللحمة»يف
تاريـــخ الثقافة العربيـــ�ة .فهي وإن تأخـــرت يف الظهور عن
مالحـــم شـــعوب أخـــرى يف الشـــرقني األوســـط واألدىن،
فذلك ألســـباب تتصـــل بالتطور الثقـــايف .14ثـــم أردف يف
ً
قائال( :لـــم يكن العـــرب ً
بدعا بني الشـــعوب
ســـياق آخر
اإلنســـاني�ة ،فقد مروا بطـــور نزع الفكر فيه إىل التجســـيم
والتشـــخيص وضروب من الطقوس املتوســـلة بالتمثي�ل.
وبرز البطـــل امللحيم يف أكرث مـــن بيئ�ة من بيئـــ�ات العرب،
ويف أكـــر من مرحلة مـــن مراحل تاريخهم .ومـــن املفيد أن
نمـــز منذ اللحظـــة األوىل بني ضربني مـــن املالحمFolk /
 Epicاليت ينتســـب تأليفها إىل اجلماعة أكرث مما ينتسب
إىل فرد بعين�ه .كما يقرر مؤرخـــو اآلداب ونقادها .أن هناك
امللحمة الشـــعبي�ة .وهناك امللحمة الفنيـــ�ة  ،Art Epicأو
األدبي�ة ،اليت تنســـب إىل مؤلف معـــروف .والضرب األخري
ُ
حُياكـــي األول .تب�دو فيـــه مالمح شـــخصية األديب الذي
أبدعهـــا .أمـــا الضـــرب األول ،فتقليـــدي ،يقتطـــع مـــن
التاريـــخ ،وإن جنـــح يف عالم اخليـــال ،والشـــخصية اليت
اشـــتهرت بت�أليف إحـــدى مالحمه غامضة ،ال يســـتطيع
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ً
تاريخ األدب أو احلضارة أن يمـــز لها ً
واقعا محددا .ويمثل
باحثو األدب املقـــارن للضرب األول بأشـــهر ملحمة عاملية
وهي إليـــاذة هومريوس .حيث يستشـــهدون على الضرب
الثاين بإنيـــ�ادة فرجيلًّ .
وأيـــا كانت التعريفـــات اليت ينتهي
إليهـــا باحثو األدب ،فإن هذا اجلنـــس األديب كان قد اختفى
مـــن عالم اإلبداع يف أكـــر بالد العالم ،ولكنه مســـتمر عند
الشـــعوب اليت يقـــوى فيها الشـــعور الوطـــي أو القويم،
ويبعث اســـتجابة لما بدأت حتســـه اجلماعات املتحضرة
من وجوب التحـــام األدب باجلماهري ،وهـــو االلتحام الذي
يعتصـــم بتصور جديـــد للبطل امللحيم ،والذي يتوســـع يف
تصويـــره ،ويقرن القصيـــدة القصصيـــة الطويلة ببعض
مقومـــات األدب الـــدرايم ،ومـــن حـــوار وحركة ونشـــيد
جمعـــي) .15لهـــذا ،يؤكـــد محمد رجـــب النجار أنـــه مهما
وضع النقـــاد من فروق ال ُيســـتهان ببعضها بـــن امللحمة
العربيـــ�ة وامللحمـــة الغربي�ة ،فإنهـــا ال ترتفع إىل مســـتوى
التب�اين النوعـــي .إذ يكفـــي أن يكون هـــذا التطابق بينهما
قائما يف الهدف والوظيفـــة ،وإن َّ
ً
تزيا كل منهما بزي يتلاءم
وبيئتـــ�ه ،وزمـــان نشـــأته ومزاجـــه القـــويم ،ومعتقداتـــه
وموروثاتـــه ،وأنماطـــه الثقافيـــة .16ألن املالحـــم العربي�ة
التاريخية أو الشـــعبي�ة قد توســـلت يف بعضهـــا بالنرث ،ويف
بعضها اآلخر بالشـــعر .فجاءت أغلـــب مالحمنا نرثية ،وان
اســـتعانت يف الوقت نفسه بالشـــعر املوضوعي الذي جاء
ً
تســـجياًل لألحداث امللحمية الرئيســـة .وذلك اســـتجابة
لدواعي التطـــور واالنتقال مـــن مرحلة التعبـــر بالنرث من
ناحيـــة ،واســـتجابة لطبيعة الفن القصـــي عند العرب،
الـــذي يمـــزج التعبـــر بني النـــر والشـــعر ً
معا مـــن ناحية
أخرى .وهل أضري فـــن الدراما يف يشء عندما توســـل بالنرث
بعـــد أن كان يقوم بالشـــعر ،وأن يظل كما هـــو ًّ
وفيا بعطائه
ووظائفه ،حـــى باملفاهيـــم األرســـطية .17يب�دو لنـــا األمر
لـــدى يونـــس (علـــى موضوعيتـــ�ه) ً
دفاعـــا عـــن الثقافة
العربيـــ�ة ومنافحة عن آدابها .إنه مســـلك ناجم عن رفض
دعـــاوى رينـــ�ان ورد فعـــل لـــه .لكـــن رد الفعل هـــذا ،أثار
حفيظـــة تلميـــذه أحمـــد علي مـــريس الـــذي حمـــل بذور
التوجهات امليداني�ة يف دراســـة األدب الشـــعيب من أستاذه
يونس .18فحني ســـلك هذا املنىح يف جامعـــة القاهرة ،كان

ًّ
بدهيـــا أن يتجاوز توجهات املدرســـة الوظيفيـــة اليت نأت
عن وصـــف مكونات الظاهـــرة األدبي�ة الشـــعبي�ة .لينحاز
إىل العمـــل امليـــداين ،وإىل نت�اجئـــه املحصـــودة مـــن وصف
ً
ً
خصوصيـــات الظاهرة األدبي�ة الشـــعبي�ة وصفا دقيقا كما
هـــي معيشـــة يف حيـــاة مجتمعاتهـــا .كي يتســـى لباحيث
األدب الشـــعيب أن يقيمـــوا معرفتهم النظريـــة باألجناس
ُ
ً
األدبي�ة الشـــفهية على أســـس أكرث رســـوخا .أما الباحث
أحمـــد شـــمس الديـــن احلجـــايج ،فقـــد قـــدم معاجلـــة
إضافيـــة لهـــذه املســـألة املتعلقة بدعوى وســـم الســـرة
الشـــعبي�ة باملالحم .يقول( :امللحمة مصطلـــح أطلق أول
مـــا أطلق على اإللياذة واألوديســـة ،ثم أطلـــق من بعدهما
علـــى أعمـــال أوروبي�ة أخـــرى مثل ملحمـــة روالن وملحمة
الســـيد .وقد ظهـــرت مالحم غريهـــا يف أرجـــاء مختلفة يف
العالـــم األورويب .وهنـــاك عناصر مشـــركة بـــن امللحمة
ً
األوروبي�ة والســـرة الشـــعبي�ة العربي�ة .لكـــن بينهما أيضا
ً
ً
كبـــرا ،فالســـرة عالـــم متســـع أكـــر بكثري من
اختالفـــا
امللحمـــة ،وهي الشـــكل األول الـــذي نبتت منـــه امللحمة.
فالســـرة حني تب�دأ يف التكســـر تتحـــول إىل ملحمة ،فهي
جزء مـــن الســـرة .ألن الســـرة هـــي الـــكل ،وامللحمة هي
َّ
اجلـــزء .ولو قارنـــا على ســـبي�ل املثال بني ســـرة بين هالل
وبني كل من اإللياذة واألوديســـة مجتمعتـــن ،لوجدنا أن
ً
كال منهمـــا تمثل حلقة من حلقات ســـرة واحدة ،فاإللياذة
تتـــوازى مـــع التغريب�ة ،وال تتســـع اتســـاعها ،فهي تقرتب
مـــن اجلزء اخلـــاص حبصـــار تونس يف كثـــر مـــن أبعاده،
املحاصرين،
وتلتقي معها يف كثري من عواطـــف املتحاربني
ِ
َ
وعواطف[املحاصرين] والعالم الذي[يعيشـــونه] :احلب
والكره والبطولة واخليانة .وتلتقي كثري من الشـــخصيات
ً
بينهمـــا مع كثري مـــن الفـــوارق أيضـــا ،قصة حـــب عزيزة
اجلميلـــة ويونـــس ال تتســـاوى مـــع قصـــة حـــب هيلني
ً
ً
كبـــرا بينهما،
اجلميلـــة وباريـــس .ولكن هنـــاك توافقـــا
وحىت غضبـــة دياب ملقتل صديقه عامـــر اخلفايج ،فيعود
بعـــد اعزتاله احلـــرب ليقاتل مـــع الهالليـــة ،تمثل غضبة
أخيل ملقتـــل صديقـــه برتوكليـــس ،وعودته ليحـــارب مع
اليونـــان؛ لينتقم لصديقـــه .اإللياذة كلهـــا ال تزيد يف بنيتها
عن بنيـــ�ة التغريبـــ�ة ،الوحـــدة الزماني�ة واملكانيـــ�ة ملعركة
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تـــدور ملـــدة أربعـــة عشـــر ُ
عاما حول أســـوار
تونس املريـــة ،تقابـــل معركة تدور عشـــرة
أعوام حول أســـوار طروادة ،وال شـــك[يف] أن
ً
هنـــاك فروقـــا كبـــرة بـــن العاملـــن .وعند
النظـــر إىل األوديســـة ،فهـــي ال تزيـــد عـــن
الريادة:رحلة أوليـــس إىل يف البحر للعودة إىل
وطنـــه .والثاني�ة رحلة أيب زيد الستكشـــاف
بـــر تونـــس والعـــودة إىل وطنـــه .رجـــان
يغرتبان؛ اليونـــاين يف البحر ،والعـــريب يف الرب.
ليـــس الشـــعر هـــو الفـــرق الوحيـــد بـــن
[املالحـــم والســـرة العربيـــ�ة] فالســـرة
العربيـــ�ة شـــعر .بعـــض الشـــعراء يـــروون
ً
شـــعرا ،قد يتكســـر الشعر بفعل
نصوصها
إضافـــات الـــراوي املســـتمرة وجملـــه
االعرتاضية ...وأهم فرق هو اتســـاع السرية
الـــذي يشـــمل يف طياتـــه أكرث مـــن ملحمة،
لوال أنها تتكسر لتصبح مســـتقلة املوضوع
ً
بعيـــدا عـــن اجلوانب األخـــرى .ليس هناك
ملحمـــة واحـــدة فيها هـــذا الفصل املتســـع
عـــن مواليـــد البطـــل ثـــم التـــدرج الســـليم حنـــو املراحل
املختلفـــة لعمـــره كمـــا يوجد يف هذه الســـرة .وســـرة بين
هالل تبـــ�دأ بفصـــل مواليد [األبطـــال] ،وتنتهـــي بفصل
ً
األيتـــ�ام ،الذي يمكـــن أن يعد فصـــا من فصـــول مواليد
ً
البطـــل أيضا ،فمرحلة امليالد تتكـــرر ثاني�ة يف بطل الهاللية
اجلديـــد علـــي أبـــو احللقـــان) .19خيتتـــم الباحـــث أحمد
شـــمس الدين احلجـــايج إضاءته الكاشـــفة بقولـــه( :إن
ً
علينـــ�ا أن نتقبـــل مصطلح ســـرة وصفا لهـــذا الفن الذي
أبدعتـــه العقليـــة العربيـــ�ة ،دون أن نســـبغ عليها أســـماء
أخـــرى ال تنطبق عليـــه إال يف بعض اجلوانـــب منها) .20إن
األنواع األدبي�ة الشـــعبي�ة ليســـت منفصلة يف ما بينها ،بل
تتعايـــش وتتـــ�آزر يف عالقـــات داخليـــة شـــديدة احليوية
والرتكيب .لهذا ،تقع أية محاولة لوضع الســـرة /الســـر
الشـــعبي�ة يف لـــب قضايا النـــوع األديب يف حرية مـــن األمر.
خاصـــة أن موضـــوع النـــوع ،يف جانب مـــن جوانبـــ�ه ،هو
عملية اخزتال وتقنني ،21يرفضها تداخـــل األنواع (النرثية

والشـــعرية) يف الســـرة ،وتراوغهـــا التشـــكيالت النصية
املتعددة لهـــا .باإلضافـــة إىل الطبيعة اخلاصـــة للروايات
الشفهية على مســـتوى األداء ،والتلقي (اجلمهور) ،وكذا
الســـياق الزماين/املـــكاين لـــكل رواية شـــفهية .مما جيعل
حتـــل هـــذه الشـــبكة املعقدة ،حتـــول دون وضـــع نصوص
الســـرة الشـــعبي�ة (على تعددها) يف إطار النـــوع اجلامع
الـــذي يتضمـــن قوانـــن رئيســـة ،أو موضوعـــات عامة.
تنســـحب علـــى مجمـــل نصـــوص الســـرة (الســـر
الشعبي�ة) .ســـواء الشـــفهية أو املدونة/املطبوعة (أحمد
شـــمس الدين احلجـــايج ،محمـــد حافظ ديـــاب ،محمد
رجـــب النجار ،طالل حـــرب ،عبد هللا إبراهيـــم ،الخ) .كما
جند دراســـات أخرى انتخبـــت نماذج محددة من الســـرة
الشـــعبي�ة ،كســـرة الظاهر بيربس (عبد احلميد يونس)،
ســـرة بين هـــال (أحمد ّ
ممـــو ،خالد أبـــو الليـــل ،روزلني
ليلـــى قريش ،صـــاح الراوي ،عبـــد احلميـــد بورايو ،عبد
احلميـــد حـــواس ،عبـــد احلميـــد يونـــس ،عبـــد الرحمن

أدب شعبي

أيوب ،عبـــد الرحمن قيقة ،محمد حســـن عبـــد احلافظ،
محمد علـــي برهانة ،محمـــد فهيم عبـــد اللطيف ،محمد
املـــرزويق ،وغريهـــم) ،ســـرة ذات الهمة (نبيلـــة إبراهيم)،
ســـرة عنرتة (شـــكري عياد ،عبد احلميد يونـــس ،محمود
احلفـــي ذهين ،وغريهم) ،ســـرة امللك ســـيف بـــن ذي يزن
ُ
(خطري عـــرايب أبـــو ليفة ،ســـعيد يقطني) .كمـــا اهتمت
بعـــض الدراســـات جبانـــب معـــن مـــن جوانب الســـرة
الشـــعبي�ة ،أو حلقة مـــن حلقاتهـــا ،كحلقة ميـــاد البطل
(أحمد شـــمس الدين احلجـــايج) ،أو ذلـــك اجلزء اخلاص
بعزيزة ويونس يف رحلة الريادة (صـــاح الراوي) ،أو مرحلة
التغريبـــ�ة (عزيز بوخالفة) ،أو شـــخصية من شـــخصيات
إحدى الســـر .من قبي�ل شـــخصية اخلفايج عامر بن درغام
حاكم العراق (باســـم عبـــد احلميد حمودي) ،وشـــخصية
الزنايت خليفة (أحمد شـــمس الدين احلجـــايج) ،أو مقاربة
موضوع محوري ،كموضوع األداء املوســـيقي (محمد أحمد
عمران) ،أو إبداعية األداء (محمد حافـــظ دياب) ،أو األدوار
السردية للمرأة (محمد حسن عبد احلافظ).

السرية الشعبي�ة من املشافهة إىل التحقق النيص :
يمكـــن أن نطـــرح رؤيـــة إجماليـــة ملفهـــوم الســـرة
الش ــعبي�ة ال ــذي أطل ــق ،من ــذ النص ــف األول م ــن الق ــرن
العشـــرين ،علـــى مجموعـــة مـــن اخلطابـــات الســـردية
الطويلـــة الـــي تولـــدت يف مجـــال املشـــافهة ،ورواهـــا رواة
وش ــعراء منش ــدون يف س ــاحات امل ــدن العربي ـ�ة الك ــرى ،ويف
املجال ــس ،واألري ــاف ،قب ــل دخ ــول املطبع ــة إىل احلواض ــر
أدبيــ�ا س ـ ًّ
خطاب ــا ًّ
ً
ـرديا
احلديثــ�ة .22تع ــد الس ــرة الش ــعبي�ة
متوات ـ ًـرا بالرواي ــة الش ــفهية ع ــر األجي ــال .حيك ــي بطريق ــة
ســردية ســرة حيــاة بطــل ،أو جماعــة .تعكــس مــن خاللهــا
ً
أح ــام املجتم ــع الش ــعيب وتصـ ــوراته .كمـ ــا تعك ــس أيض ــا
رؤيـــة الضمـــر اجلمعـــي لنفســـه وللعالـــم وللكـــون ،عـــر
تل ــك النص ــوص ،ب ــن الكائ ــن وم ــا جي ــب أن يك ــون .لك ــن
ه ــذا التأري ــخ يف مجمل ــه عب ــارة ع ــن مزي ــج م ــن الوقائ ــع
التاريخي ــة واملبالغ ــات امليثولوجي ــة ،له ــذا ،اعت ــر بع ــض
الباحثـــن الســـر الشـــعبي�ة تاريخـــا ينشـــد علـــى أبـــواب
األس ــطورة .23ولم ــا كان ــت الس ــرة الش ــعبي�ة عب ــارة ع ــن

تاري ــخ حي ــاة ف ــرد أو تاري ــخ حي ــاة جماع ــة ،فق ــد تع ــددت
أنواعهـــا وطرائـــق رواياتهـــا .فمنهـــا القبلـــي والقـــويم
واإلســايم .ذلــك أن ســرة بــي هــال ،أو الســرة الهالليــة
علـــى ســـبي�ل املثـــال ،ســـرة قبليـــة يف شـــكلها َّ
األو ّيل .إنهـــا
ســـرة جماعـــة .حتكـــي عـــن أحـــوال قبيلـــة بـــي هـــال
أحالفهــم مــن قبائــل العــرب يف جنــد واحلجــاز .ولــكل بطــل
مــن أبطــال الســرة الهالليــة فصــل أو أكــر خــاص بــه ،وإن
كانــت ســرة أيب زيــد الهــايل هــي املهيمنــة علــى حلقاتهــا.24
ذل ــك أن ل ــكل س ــرة م ــن ه ــذه الس ــر الش ــعبي�ة مجموع ــة
م ــن ال ــرواة املتخصص ــن .ينف ــرد كل فري ــق منه ــم بإنش ــاد
ً
ً
ســرة بعينهــا ،يتــوارث روايتهــا جيــا فجيــا ،وذلــك منــذ أن
تكاملــت يف منتصــف العصــر اململوكــي ،وإىل وقــت قريــب
يف بداي ــات الق ــرن العش ــرين ،باس ــتثن�اء الس ــرة الهاللي ــة
الـــي ال تـــزال حيـــة تـــروى إىل اليـــوم يف معظـــم البيئـــ�ات
العربيـــ�ة .وألن الســـرة الشـــعبي�ة مـــن األدب الشـــعيب
لكونهـــا مجهولـــة املؤلـــف ،فإنهـــا خاضعـــة عنـــد روايتهـــا
وتداوله ــا املس ــتمر ع ــر الق ــرون للتج ــدد واإلضاف ــة .25مم ــا
جعـــل نســـخ الســـرة الشـــعبي�ة الواحـــدة ختتلـــف يف مـــا
ً
ً
اختالف ــا كب ـ ً
ـرا أحيان ــا عل ــى حن ــو م ــا يظه ــر يف الس ــرة
بينه ــا
الهاللي ــة .كم ــا يمك ــن لن ــص الس ــرة الش ــعبي�ة أن يط ــول
بش ــكل ب ــارز .فيض ــم مخطوطه ــا آالف الصفح ــات .ش ــأن
س ــرة األم ــرة ذات الهم ــة والبط ــال وولده ــا عب ــد الوه ــاب
الــي تقــع يف حــوايل  26ألــف صفحــة مخطوطــة .26بهــذا،
ارتبــط مصطلــح الســرة بذلــك النــوع األديب الــذي يطلقــه
ً
الـــرواة (فضـــا عـــن اجلمهـــور املتلقي)علـــى مروياتهـــم
(رواياته ــم) ،ضم ــن خطابه ــم القص ــي .فق ــد يس ــمونه
ً
ً
أيضـــا «قصـــة»« ،ديوانـــا» ،و«رحلـــة» .كمـــا يرتبـــط
مصطلـــح «سرية»باســـم بطلهـــا .حيـــث تـــروي قصـــة
حيات ــه م ــن ال ــوالدة إىل الوف ــاة .غالب ــا م ــا تك ــون ش ــخصية
تاريخيــة وردت أخبارهــا يف كتــب التاريــخ والســرة واألدب.
مثل:عنــرة بــن شــداد ،واملهلهــل بــن ربيعــة (الزيــر ســالم)،
وســيف بــن ذي يــزن ،والظاهــر بيــرس ،الــخ .ممــا ســاهم يف
تأثــر الســرة الشــعبي�ة بــأدب الســرة مــن خــال مجموعــة
ً
مـــن العناصـــر .أبرزهـــا :ابت�داؤهـــا أيضـــا ببيـــ�ان النســـب،
وذك ــر النب ــوءات املبش ــرة بمي ــاد البط ــل ِّ
وتكون ــه ،وقي ــام
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ّ
احلـــديث علـــى صـــراع البطـــل مـــن أجـــل حتقيـــق
املســـار
ََُْ
أهداف ــه ،أو م ــا ينتظ ــر من ــه .لك ــن ذل ــك ال يع ــي أن الس ــرة
الشـــعبي�ة قـــد أفـــادت مـــن نصـــوص الســـرة النبويـــة
وحدهـــا ،فأخبـــار اجلاهليـــة وأيامهـــا وأخبـــار الفتـــوح
وقص ــص فرس ــانها وفارس ــاتها ،ق ــد ش ــكلت رواف ــد مهم ــة.
اس ــتقى منه ــا ال ــراوي الش ــعيب عناص ــر تش ــكيل األج ــواء
ً
امللحميــة يف صورهــا املختلفــة .كمــا اســتن�د أيضــا إىل تــراث
ش ــفهي ومكت ــوب م ــن اخلراف ــات واحلكاي ــات الش ــعبي�ة
املليئـــ�ة باجلـــن والســـحر وقصـــص األنبيـــ�اء واألوليـــاء
والصاحلـــن وكراماتهـــم .27ولمـــا كانـــت حيـــاة البطـــل
مراحـــل متت�اليـــة مـــن الصـــراع ،كانـــت املعـــارك الفرديـــة
ً
واجلماعي ــة م ــن أب ــرز أحداثه ــا .لك ــن الس ــر ضم ــت أيض ــا
ً
أعمـــاال كثـــرة متنوعـــة ذات طابـــع وجـــداين أو اجتماعـــي
أو س ــاخر أو دي ــي أو س ــحري .حي ــث ق ــام املح ــور الرئي ــس
لألحـــداث واألفعـــال يف مختلـــف الســـر علـــى التضـــاد
ب ــن اخل ــر والش ــر .ف ــكان البط ــل ومس ــاعدوه يف مواجه ــة
مســتمرة ملكائــد اخلصــوم .كمــا مــز البطــل بــكل اخلصــال
بالده ــاء والق ــدرة عل ــى احليل ــة واألعم ــال الماك ــرة .س ــاهم
ذل ــك يف ب ــروز تفريع ــات حكائي ـ�ة باس ــتمرار م ــن الوح ــدات
احلكائيــ�ة الكربى/احلكاي ــة الن ــواة .تع ــددت عل ــى إثره ــا
ً
الش ــخصيات تع ــددا جت ــاوز ق ــدرة الذاك ــرة عل ــى اإلحاط ــة
بالتفاصيــل واجلزئيـ�ات .كمــا جنــد إىل جانــب الشــخصيات
األساســـية املســـاعدة للبطـــل أو املواجهـــة لـــه املعرقلـــة
ملطامح ــه ،ع ــددا كب ــرا م ــن الش ــخصيات ال ــي تظه ــر يف
وحــدة حكائيـ�ة جزئي�ة/حكايــة صغــرى .باإلضافــة إىل قيــام
الس ــرة عل ــى الص ــراع ب ــن البش ــر ،ثم ــة تدخ ــل مس ــتمر
ملصلحـــة هـــذا الطـــرف أو ذاك .تقـــوم بـــه شـــخصيات
بش ــرية ذات ق ــدرات خارق ــة .ترتب ــط يف مجمله ــا باألولي ــاء
الصاحلـــن والســـحرة وشـــخصيات عجائبيـــ�ة كاجلـــن
والعمالقـــة واملمســـوخات املتنوعـــة أشـــكالها وقدرتهـــا
علــى التحــول واحلركــة .28مــن خــال هــذا البن ـ�اء ،شــكلت
نص ــا س ـ ًّ
الس ــرة الش ــعبي�ة ًّ
ـرديا .يتم ــز باملراوح ــة املس ــتمرة
بـــن الســـرد والوصـــف واحلـــوار القائـــم علـــى التفصيـــل
واالس ــتطراد واإلطن ــاب والتضم ــن .مم ــا س ــاهم يف تع ــدد
مســـتوياته الســـردية .ألن الكثـــر مـــن حكايـــات الســـر

الفرعي ــة املخ ــرة ع ــن أم ــر م ــى ،أو قص ــة م ــكان مع ــن،
تتكف ــل بس ــردها ش ــخصيات م ــن مس ــتويات مختلف ــة.29
ً
حريصــا علــى التحكــم يف
يبـ�دو مــن خاللهــا الــراوي الشــعيب
مســار األحــداث احلكائي ـ�ة .يــرز ذلــك مــن خــال متابعتــه
للبط ــل يف تنقالت ــه ومعارك ــه املتت�الي ــة .ال ــذي ق ــد تضط ــره
ظـــروف الصـــراع إىل االنتقـــال بـــن األمكنـــة ومتابعـــة
مســـارات األحـــداث املزتامنـــة .يعلـــن الـــراوي عـــن هـــذا
التح ــول يف املش ــاهد الس ــردية بعب ــارات دال ــة (ه ــذا م ــا كان
مــن امللــك بعلبــك ومــا جــرى لــه .وأمــا مــا كان مــن امللــك ذي
يــزن ،فإنــه بعــد هــروب امللــك بعلبــك ،احتــوى علــى جميــع
مال ــه س ــرة س ــيف ب ــن ذي ي ــزن) .30ولم ــا كان ــت الس ــرة
الش ــعبي�ة عب ــارة ع ــن قص ــة حي ــاة بطله ــا م ــن املي ــاد إىل
الوف ــاة وقص ــة صراع ــه الطوي ــل ،ج ــاء الس ــرد يف الغال ــب
ًّ
تعاقبيــ�ا .يت�اب ــع حي ــاة البط ــل وحركت ــه م ــن م ــكان إىل آخ ــر
ومواجهت ــه للعراقي ــل املتت�الي ــة .لك ــن ه ــذا الرتتي ــب ال خيل ــو
مــن مفارقــات زمني ـ�ة متنوعــة .ذلــك أن الــراوي قــد يلتــئ
إىل االرتـــداد إىل زمـــن ســـابق لزمـــن األحـــداث املروريـــة.
خاص ــة حينم ــا يــروم تفس ــر يشء ،أو تبريــر فع ــل أو ح ــدث
معـــن .حيـــث تنفتـــح املقاطـــع االرتداديـــة عـــادة بقـــول
الــراوي( :ولهــذا ســبب عجيــب ،وأمــر مطــرب غريــب) ،أو
بقولــه( :وكان ســبب ذلــك) .كمــا تضــم الســرة الشــعبي�ة
ح ــاالت م ــن االس ــتب�اق املتع ــدد .يرتب ــط أغلبه ــا بالنب ــوءات
املبشــرة بميــاد البطــل وأعمالــه .غالبــا مــا تــأيت عبــارة عــن
مجموعـــة مـــن الـــرؤى ،أو أقـــوال احلكمـــاء ،أو العرافـــن.
خت ــر حب ــدوث أم ــر لألف ــراد أو اجلماع ــات .كم ــا ق ــد يش ــر
ً
الـــراوي أيضـــا إىل حـــدث قـــادم إشـــارة غامضـــة .تكـــون
عبارت ــه يف ه ــذه احلال ــة عل ــى الش ــكل الت ــايل« :ألم ــر أراده
ُْ
ً
خُي ــر بم ــا س ــيقع إخب ـ ً
ـارا مختص ـ ًـرا واع ــدا
هللا» .كم ــا ق ــد ِ
بالتفصيـــل يف موضـــع الحـــق .كقولـــه( :ذكـــر كل يشء يف
مكانــه بعونــه هللا وســلطانه إذا وصلنــا إليــه) .31وإذا كانــت
هـــذه التقنيـــ�ات املختلفـــة مـــن التســـبيق ،تؤكـــد إحـــكام
الــراوي لبني ـ�ة مرويــة علــى مــا فيــه مــن إطنــاب وتفصيــل،
فإنه ــا ت ــرز م ــن جه ــة أخ ــرى س ــعيه إىل تش ــويق املتلق ــي/
امل ــروي ل ــه.

أدب شعبي

السرية الشعبي�ة وإشكالية املقاربة النقدية:
ثمة جهود تطبيقية بارزة اســـتن�دت إىل أدوات ومناهج
نقدية حديث�ة يف دراســـة الســـرة الشـــعبي�ة (محمد رجب
النجـــار ،صالح الـــراوي ،أحمد شـــمس الديـــن احلجايج،
عبـــد احلميد بورايو ،ســـعيد يقطـــن ،عبـــد هللا إبراهيم،
طالل حرب ،محمد حســـن عبد احلافـــظ) .عكفت هذه
املحـــاوالت على فحص نصـــوص الرتاث والمأثـــور األديب
الشـــعيب العريب املدون والشـــفهي من جانب .كما تعاملت
مـــع مختلف اإلســـهامات النقديـــة املعاصرة مـــن جانب
آخر .فقـــد أفادت مـــن املناهج النقدية احلديثـــ�ة من أجل
مقاربة نصـــوص األدب الشـــعيب يف حقول النقـــد األديب.
حيـــث جتاوز تلـــك الدراســـات الوصفيـــة والتاريخية اليت
كانت ســـائدة من قبـــل .ممـــا مكنها من ضبـــط مختلف
املعطيـــات الفني�ة واالجتماعية والثقافيـــة حتكمت يف هذا
الـــراث العـــريب ،واســـتقراء ســـماته اليت حتكمه وتشـــكل
املعمار الفين للســـرة الشـــعبي�ة العربي�ة.

إن املقاربـــات الـــي تن�اولت
الســـرة الهاللية (على ســـبي�ل
املثـــال) بوصفهـــا خطابـــا
ســـرديا ،اجتهـــت إىل الرتكـــز
علـــى املوضـــوع القصـــي/
احلـــكايئ يف هـــذا اخلطـــاب.
ســـواء يف بن�ائـــه الشـــمويل أو
يف البعـــض مـــن أجزائهـــا.
بهذا ،أبـــرزت هذه الدراســــات
(يف مجملهـــا) اإلشـــكاالت
التاريخيـــة واجلغرافيـــة حول
تـــداول الســـرة الشـــعبي�ة.
كمـــا عملـــت علـــى اســـتجالء
مختلـــف الـــدالالت األدبيـــ�ة
واالجتماعيـــة الـــي نتجـــت
عن دراســـة موضوعاتهـــا .مما
4
حول اهتمـــام هذه الدراســـات
بالســـرة الهالليـــة وأجزائهـــا
بوصفهـــا ًّ
«نصـــا» .مـــن هنـــا ،ظلـــت أســـرة األحبـــاث
الكتابيـــ�ة بمداخلها املتعـــددة .ولعل ما يدعم هـــذا االجتاه
ً
نصوصـــا مطبوعة طبعـــات عدة يف
أن للســـرة الهالليـــة
ً
املشـــرق العـــريب ومغربـــه ،فضال عـــن اكتشـــاف أكرث من
مخطـــوط ألجـــزاء منهـــا .32لكـــن علـــى الرغم مـــن انتب�اه
البعـــض مـــن هـــذه الدراســـات إىل أن الســـرة الهاللية ال
ُ َّ
تـــزال تـــروى «رواية شـــفاهية» وتـــردد بني النـــاس ،فإن
مما يثري الدهشـــة أن هـــذا االنتب�اه لم ِّ
يغـــر من منطلقات
البحـــث واجتاهاته .أو مـــن تلك اإلشـــكاالت الناجمة عن
النظرة «الكتابي�ة» للســـرة .مما لم يكشـــف عن شفاهية
ً
َّ ُ
رواية الســـرة .وأنها ال تـــزال تردد وتروى شـــفاهة ،وإىل أن
هنـــاك تنويعات يف موضوعاتها القصصيـــة .ما زال يطرح
أمـــام هذه الدراســـات مســـائل عـــدة .من قبيـــ�ل البحث
عـــن األصـــل أو النســـخة األم الـــي خرجـــت منهـــا هذه
التنويعـــات .أو حتقيـــق نص مـــن النصوص مـــع تنقيحه
ً
ســـعيا حنـــو خلق النص
وتصويب�ه لتخليصه من شـــوائب�ه
األمثـــل أو األكمـــل أو األدق.33

السيرة الشعبية العربية :إشكالية التجنيس النصي وتأصيل منهج المقاربة

69

70

الثقافـة الشعبية

العدد 59

من البحث يف األصول إىل التشكيل النيص:
ثم ــة اجت ــاه م ــن ه ــذه الدراس ــات يبح ــث ع ــن أص ــل
الســـرة الهالليـــة ،أو عـــن مخطوطتهـــا األصليـــة .يـــرى
ش ــويق عب ــد احلكي ــم أن (الن ــص األصل ــي امل ــدون له ــذه
الس ــرة السياس ــية الك ــرى ،م ــا يــزال يف ع ــداد املخطوط ــة
املحفوظـــة بمكتبـــ�ة الدولـــة املركزيـــة بربلـــن) .34أمـــا
الناق ــد املغ ــريب س ــعيد يقط ــن ،فيذك ــر يف مدخ ــل قراءت ــه
لســرة بــي هــال أنــه (تعــرض باحــث الســرة الشــعبي�ة
ً
عموم ــا ،وس ــرة ب ــي ه ــال عل ــى حن ــو خ ــاص ،صعوب ــة
تشـــكيل النـــص الكامـــل النمـــوذيج .لكـــرة الروايـــات
وتضاربهــا يف مواطــن عديــدة مــن بن ـ�اء الســرة .باإلضافــة
عل ــى ك ــون الس ــرة األصلي ــة املتكامل ــة ،كم ــا ه ــو الش ــأن
ً
مخطوطـــا،
بالنســـبة لبـــايق الســـر الشـــعبي�ة ،مـــا يـــزال
والنصـــوص املتداولـــة اآلن ،والـــي يتن�اولهـــا الباحثـــون،
مشــحونة بكــرة األخطــاء والتحريفــات .هــذه الصعوبــات
ً
النصي ــة وجيه ــة فع ــا ،ويمكننــ�ا م ــع ذل ــك ،أن نش ــتغل
بالنصـــوص املطبوعـــة ،ونســـعى مـــن ورائـــه إىل العمـــل
علـــى تشـــكيل النـــص األقـــرب إىل النـــص النمـــوذيج ،يف
انتظــار ظهــور هــذا النــص املرتــى .35لهــذا ،يقــرح ســعيد
يقط ــن ق ــراءة جدي ــدة ت ــروم البح ــث يف خصوصي ــة ه ــذه
الســرة مــن الناحيــة الداخلية/النصيــة .قصــد مالمســة
تقني�اتهـــا احلكائيـــ�ة والســـردية ،مـــع النظـــر يف مختلـــف
البنيــ�ات والوظائ ــف ال ــي تضم ــن اتس ــاقها وانس ــجامها.
ً
مم ــا يمك ــن م ــن الكش ــف ع ــن دالالته ــا وأبعاده ــا ،بعي ــدا
عــن أي إســقاط خــاريج ،أو أي ربــط آيل بمرجعيــة تاريخيــة
أو واقعيـــة ،كدراســـات كل مـــن عبـــد احلميـــد يونـــس،
ومحمــد رجــب النجــار ،وشــويق عبــد احلكيم..الــخ .لهــذا،
أك ــد س ــعيد يقط ــن يف كتابي ـ�ه «ال ــكالم واخل ــر ،مقدم ــة
يف الس ــرد الع ــريب» و«ق ــال ال ــراوي» عل ــى إع ــادة النظ ــر يف
مقارب ــة الس ــرة الش ــعبي�ة .ألن باح ــي الس ــر الش ــعبي�ة،
وإن عمل ــوا عل ــى حتويله ــا م ــن وض ــع الالن ــص إىل الن ــص.
بمع ــى أن ــه ال وج ــود للس ــرة الش ــعبي�ة قب ــل الكتاب ــة ،أو
ً
ال قيمـــة لهـــا بـــدون الكتابـــة .فضـــا عـــن تصـــور قاصـــر
يـــرى أن مفهـــوم النـــص ينحصـــر يف الشـــكل املكتـــوب

فحســـب .وســـموها بتســـميات مختلفـــة .حتكـــم فيهـــا
ً
غالبـــا هاجـــس املنافحـــة واملفاخـــرة والســـجال العقيـــم.
عل ــى الرغ ــم م ــن أن س ــعيد يقط ــن ل ــم يذك ــر لن ــا أمثل ــة
لهـــذه التســـميات الـــي يراهـــا غـــر علميـــة .ممـــا جعلـــه
يتبـــى املقاربـــة العلميـــة للســـرة الشـــعبي�ة .وذلـــك مـــن
خ ــال إع ــادة النظ ــر يف العدي ــد م ــن املفاهي ــم والتص ــورات
الس ــائدة للوص ــول إىل إقام ــة رؤي ــة جدي ــدة .مم ــا جعل ــه
ً
يقــرح يف البدايــة الســرد العــريب بديــا عــن كل املســميات
املقرتحــة للســرة الشــعبي�ة .كمــا قــدم تقسـ ً
ـيما لألجنــاس
األدبيــ�ة .جتل ــى يف احلكاي ــة الش ــعبي�ة واألدب القص ــي
واألدب الش ــعيب .عل ــى غ ــرار امللحم ــة والس ــرة والرواي ــة.
وأخ ــرى فرعي ــة .جتل ــت يف رواي ــة بطولي ــة ،وحكاي ــة اجل ــن
واحلي ــوان ،وخراف ــة بطولي ــة .له ــذا ،ي ــرى يقط ــن أن م ــا
جيم ــع ب ــن مختل ــف ه ــذه التس ــميات ه ــو «الس ــرد»الذي
ً
ُ
اســـما لـــ «اجلنـــس اجلامـــع» ملختلـــف
اعتمـــده الحقـــا
األن ــواع ال ــي اس ــتعملت يف األدبيـ ـ�ات العربيـ ـ�ة القديم ــة
واحلديثـــ�ة .36فقـــد ســـبق للثقافـــة الغربيـــ�ة نفســـها أن
عرف ــت هيمن ــة املفاهي ــم النقدي ــة احلديث ـ�ة ال ــي اخزتل ــت
اإلنس ــان وحضارات ــه وإبداع ــه يف الكتاب ــة فحس ــب ،عل ــى
أنـــواع الشـــعر الشـــفهي الـــي ظلـــت تلتهمهـــا مجـــرة
جوتنـــرج واحلضـــارة التكنولوجيـــة الغربيـــ�ة .لـــم جيـــد
ًّ
ً
بـــدا مـــن أن يطلـــق ً
متســـما
حكمـــا يبـــ�دو
بـــول زومتـــور
بنـــوع مـــن القســـوة املضـــادة للمقـــوالت النقديـــة الـــي
نقله ــا يقط ــن ،وغ ــره م ــن النق ــاد الع ــرب ع ــن اإلجن ــازات
النقديـــة األوروبيـــ�ة .يقـــول زومتـــور( :ليـــس حـــال
املفاهيـــم الـــي ينقلهـــا التحليـــل النـــي منـــذ عشـــرين
عامـــاًّ ،
ً
علميـــا يف يشء) .37لكـــن علـــى الرغـــم مـــن ذلـــك،
ف ــإن الدراس ــات النصي ــة ال ــي قارب ــت الس ــرة الش ــعبي�ة
املدون ــة واملطبوع ــة طبع ــات ع ــدة ،ق ــد اختط ــت مس ــلكها
ً
املنهـــي اســـتن�ادا إىل رؤيـــة الســـر الشـــعبي�ة بوصفهـــا
ً
نصوصــا ســردية ذات بني ـ�ات حكائيـــة متمــزة ومســتقلة.
تقب ــل اخلضـ ــوع للتحلي ــل الس ــردي ،بمع ــزل ع ــن أي أف ــق
خ ــارج الن ــص .حي ــث حتكم ــت يف ه ــذه املقارب ــات النصي ــة
فرضيتـــن متب�اينتـــن.

أدب شعبي

 .1الفرضية األوىل:
اســـتمدت مقوماتهـــا مـــن األنـــواع األدبيـــ�ة املكتوبة
(األدب الـــذي يب�دعـــه املبدعـــون األفـــراد) .حيـــث تقوم
بقيـــاس الســـر الشـــعبي�ة املطبوعـــة عليها .مما ســـاهم
يف جتـــاوز الروايـــات الشـــفهية بوصفها حتريفـــات مخلة
بالنص األصلي .لهذا ،اقتصـــرت تطبيقات هذه الفرضية
على مقاربة البىن الشـــكلية لنص الســـرة الشعبي�ة .دون
القـــدرة علـــى اخرتاق الســـياج النـــي لإلمســـاك بداللة
النص يف إطـــاره الثقـــايف واالجتماعي.
 .2الفرضية الثاني�ة:
عملت هـــذه الفرضيـــة علـــى تطبيـــق أدوات املناهج
االجتماعيـــة لدراســـة األدب علـــى الســـرة الشـــعبي�ة
باعتب�ارهـــا ذات صلة وثيقة بالتاريـــخ وبالواقع االجتماعي
والثقـــايف لألمـــة العربيـــ�ةً .
غالبـــا مـــا تنظـــر إىل الروايات
ً
الشـــفهية بوصفهـــا دليـــا علـــى هـــذه الصلـــة ،وليـــس
نوعـــا ًّ
بوصفهـــا ً
أدبيـــ�ا له نظامـــه اجلمـــايل اخلاص.
من أجل مقاربة نقدية للسرية الشعبي�ة:
تؤش ــر كل م ــن الفرضي ــة األوىل والثانيــ�ة عل ــى ثن�ائيــ�ة
املبــى واملعــى .ممــا جيعــل كل احنيــاز إىل طــرف مــن أطــراف
هـــذه الثن�ائيـــ�ات الضديـــة الشهرية:الشـــكل /املضمـــون،
النص/الســـياق ،املكتوب/املنطـــوق ،الداخل/اخلـــارج،
األصل/التنويع ــات ..ال ــخ .ي ــؤدي إىل إح ــدى اإلش ــكاالت
الـــي تواجـــه الباحثـــن يف مقاربـــة الســـرة الشـــعبي�ة
العربيـــ�ة .ممـــا يســـتوجب البحـــث عـــن منظـــور ثالـــث.
حيس ــم ذل ــك ال ــزاع القائ ــم ب ــن املناه ــج .قص ــد التح ــول
مـــن املناهـــج املتعـــددة إىل وحـــدة منهجيـــة مركزيـــة.
ً
تتفاع ــل أدواته ــا وإجراءاته ــا تفاع ــا إجيابيــ�ا .يمكنه ــا م ــن
أن تك ــون املي ــدان الرئي ــي لدراس ــة أن ــواع األدب الش ــعيب،
واجلامـــع االســـراتييج لـــأدوات واإلجـــراءات املســـتعارة
م ــن حق ــول معرفي ــة وعلمي ــة مختلف ــة ،يف م ــا يع ــرف بـــ
«املع ــارف البيني�ة»ال ــي تتطلبه ــا دراس ــة األن ــواع األدبي ـ�ة
الش ــعبي�ة يف مجاله ــا الش ــفهي :األنرثوبولوجي ــا واالجتم ــاع
وعلـــم العالمـــات والنفـــس والتاريـــخ واجلغرافيـــا

واالقتصـــاد والفهرســـة واإلحصـــاء واملقارنـــة ،واللغـــة
والنق ــد األديب واالتص ــال والتعب ــر حبرك ــة اجلس ــد ..ال ــخ.
ال يســتهدف هــذا الطمــوح املنهــي جتــاوز االحنيــاز الضيــق
للتخصص ــات وجت ــاور العل ــوم واملع ــارف وت ــآزر إمكاناته ــا
ً
فحســـب ،بـــل يكمـــن مســـعاه أيضـــا يف تعـــدي النطـــاق
الفــردي إىل النطــاق اجلماعــي يف العمــل واألداء البحثيــن.
إن ــه أح ــد الش ــروط املفق ــودة يف سياس ــات العم ــل البح ــي
يف ميــدان دراســة األدب الشــعيب .ممــا يمكــن معــه القــول
إن هــذه الرؤيــة تتســق ً
تمامــا مــع أبــرز اخلصائــص الفني ـ�ة
واألدائيـــ�ة لـــأدب الشـــعيب نفســـه (التواصـــل والتعـــدد
واجلماعي ــة يف مفه ــوم الس ــرة الش ــعبي�ة) .عل ــى الرغ ــم
مـــن تعـــدد املقاربـــات النقديـــة العربيـــ�ة الـــي تن�اولـــت
الس ــرة الش ــعبي�ة ،فإننـ ـ�ا س ــركز عل ــى التص ــور املنه ــي
عن ــد الباحث ــن عب ــد هللا إبراهي ــم وس ــعيد يقط ــن.
 .1عبد هللا إبراهيم وجتليات البني�ة السردية:
عم ــل الباح ــث عب ــد هللا إبراهي ــم م ــن خ ــال حبوث ــه
عل ــى اس ــتنب�اط جتلي ــات الس ــردية يف امل ــوروث الع ــريب كم ــا
تشـــكلت يف دائـــرة الثقافـــة العربيـــ�ة .ذلـــك أن الســـردية
حســب عبــد هللا إبراهيــم ال تعــى باملتــون الســردية ذاتهــا،
بق ــدر م ــا ترك ــز عل ــى طرائ ــق ظه ــور مكوناته ــا س ــرديا.38
بمعـــى تلـــك املمارســـة الـــي تتخذهـــا مكونـــات الســـرد
ضمــن البني ـ�ة الســردية .ليؤكــد عبــد هللا إبراهيــم علــى أن
بني ـ�ة الس ــرة الش ــعبي�ة تتش ــكل م ــن ع ــدد م ــن الوح ــدات
احلكائي ـ�ة .يمكــن للباحــث االنطــاق منهــا عنــد التحليــل.
ذل ــك أن مت ــون الس ــر الش ــعبي�ة تتك ــون م ــن ع ــدد كب ــر
م ــن مجموع ــة م ــن الوح ــدات احلكائي ـ�ة املرتابط ــة بش ــكل
متت�ابـــع .كمـــا تتمـــز الســـرة الشـــعبي�ة بنظـــام داخلـــي.
حيك ــم بنيته ــا الداخلي ــة .ومنط ــق داخل ــي يوج ــه تعاق ــب
مكونـــات وحداتهـــا احلكائيـــ�ة .39فقـــد ربـــط عبـــد هللا
إبراهي ــم مكون ــات الوح ــدة احلكائيــ�ة املتعاقب ــة بسلس ــلة
األفعـــال والشـــخصيات املتت�اليـــة وفـــق منطـــق ثابـــت.
حدده ــا كالت ــايل:
القرار:يقرر البطل الوصول إىل الهدف (احلافز).-الرحيل:رحيل البطل عن البـــؤرة املكاني�ة/األصل
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يف اجتـــاه محدد للبطل.
اخلصم/املعيق (مادي أو معنوي).املساعد (مادي أو معنوي). .2سعيد يقطني ودبن�امية الوظائف السردية:
ركـــز الباحـــث ســـعيد يقطـــن يف دراســـته للســـرة
الشـــعبي�ة علـــى التميزي بـــن احلكائي�ة والســـردية .حيث
اعتـــر أن احلكائيـــ�ة عامـــة ثابتـــ�ة موجـــودة يف األعمـــال
التخييلية والصـــورة واحلركة ، . . .أما الســـردية فخاصية
تمزي الســـرد كاعتب�اره ملفوظـــا .40فإذا اعتربنا أن الســـرة
الشـــعبي�ة تدخل ضمن إطار الســـردية وحدهـــا فوجودها
يكـــون مرتبطـــا إذا باإلنشـــاد والتلفـــظ .أما إذا أســـندناها
إىل احلكائيـــ�ة ،فإنـــه تغدو جنســـا ثابت�ا له عالقـــة وطيدة
بالقصة .لذا فالســـرة الشـــعبي�ة ثابت�ة ومتحولة يف الوقت
نفســـه .تكون ثابت�ة من حيث مادتهـــا احلكائي�ة اليت حتدد
جنســـيتها .لكن تصبح متحولة عنـــد ارتب�اطها باخلطاب
وصيـــغ التلفظ لهـــذا ،فـــإن (هـــذا التحول هو مـــن حيدد
نوعها) .41ارتبـــط هذا التصور النقـــدي جبماعة أنرتوفيون
وآن هيـــرو وبول ريكور حـــول المادة احلكائيـــ�ة باعتب�ارها
مظهرا مـــن احلـــاالت والتحـــوالت املســـجل يف اخلطاب
والضامن إلنتـــ�اج املعىن .42حيث اكد ســـعيد يقطني على
أن العمـــل احلكايئ (الســـرة الشـــعبي�ة) يتضمن وظيفة
مركزيـــة .تمثل الفعـــل املركزي (بؤرة احلكـــي) ،ووظائف
أساســـية .ترتبط باألفعال اليت تتولد مـــن الفعل املركزي.
اليت هـــي الوظيفة املركزيـــة أو اخلرب .43لكـــن بؤرة احلكي
عند ســـعيد يقطـــن هـــي الفعل وليـــس املكان كمـــا جاء
عنـــد عبد هللا إبراهيـــم .تقوم بني�ة العمل احلكايئ للســـرة
الشـــعبي�ة حســـب ســـعيد يقطني علـــى البنيـــ�ة املركزية
والبني�ات األساســـية األخرى .تقوم البني�ة املركزية للعمل
احلـــكايئ علـــى عـــدد مـــن الوظائـــف أو احلوافز حســـب
مختلف حتديـــدات الشـــكالنيني الروس .حددها ســـعيد
يقطني مـــن خالل مـــا يلي:44
الدعوى:غايـــة العمـــل احلـــكايئ والـــيء الـــذييســـتن�د إليـــه يف انبن�ائه.

األوان :ميــاد البطــل (مثال)حلظــة بدايــة حتقــقالدعــوى.
القرار:إجناز الدعوى.النفاذ:حتقق الدعوى.تتشـــكل هذه البنيـــ�ة يف مجملها على مبـــدأ االخزتال.
تتولـــد عنها بنيـــ�ات عدة .لكونهـــا صورة مخزتلـــة لعدد ال
حصر لـــه مـــن البني�ات األساســـية .تقـــوم هـــذه األخرية
كذلـــك على عـــدد مـــن الوظائـــف املطابقة .كما تشـــمل
هذه البني�ة األساســـية كل األفعـــال واحلاالت والتحوالت
الـــي ترتبـــط بصفـــة مباشـــرة أو غـــر مباشـــرة بالبنيـــ�ة
املركزيـــة .حيـــدد تراكم هـــذه البنيـــ�ات البنيـــ�ة احلكائي�ة
الكربى للســـرة الشعبي�ة .تفســـح البني�ة اليت توصل إليها
ســـعيد يقطني من خـــال منهج النقدي املجـــال للتقعيد
االستنب�اطي لبني�ة السرية الشـــعبي�ة .يرتجم هذا التقعيد
كما يقوم جـــان بي�اجيه بمعادلة رياضية ،أو يمر بواســـطة
نمـــوذج إحيـــايئ آيل .تمنح درجـــات مختلفة مـــن التقعيد
االســـتنب�اطي املرتبطة بقرارات املنظر يف حني جيب حتديد
نمـــط البني�ة املركزية .45ترتبط الوظيفـــة املركزية (البني�ة
املركزية)وكذا الوظائف األساســـية (البني�ة األساســـية)
باملحور األفقي .مما يســـتلزم تعيني البني�ة الكربى للســـرة
الشـــعبي�ة الـــي تمثـــل اخـــزال نمـــوذيج لبـــايق البني�ات
الصغـــرى .أمـــا املســـتوى العمـــودي ،فيحقـــق مختلـــف
البنيـــ�ات الصغـــرى من خـــال عمليـــة الرتاكـــم احلكايئ.
ترتبـــط البنيـــ�ة املركزيـــة األوىل للســـرة الشـــعبي�ة الـــي
اســـتخلصها ســـعيد يقطني بعناصر :دعـــوى ،أوان ،قرار،
نفاذ .وبواسطة التقعيد االســـتنب�اطي وباستعمال نموذج
آيل وباســـتعمال كذلك مبـــدأي الرتاكم واالخـــزال .46مما
يمكن من اســـتخالص البني�ة الكربى للســـرة الشـــعبي�ة.

اخلالصة:
عل ــى الرغ ــم م ــن ه ــذه البنيـ ـ�ة الش ــمولية ال ــي تم ــز
الس ــرة الش ــعبي�ة العربيــ�ة ،فإنه ــا ليس ــت ملحم ــة .مم ــا
جيعــل محاولــة بعــض الدارســن تســمية الســر الشــعبي�ة

أدب شعبي

باملالحــم ً
نوعــا مــن تبســيط الســرة ،وتقريبهــا إىل املالحــم
الغربيـ�ة .ذلــك أن امللحمــة مصطلــح أطلــق ،أول مــا أطلــق،
عل ــى اإللي ــاذة واألوديس ــا .كم ــا أطل ــق م ــن بعدهم ــا عل ــى
أعمـــال أوروبيـــ�ة أخـــرى ،مثل:ملحمـــة روالن ،وملحمـــة
الس ــيد ،وق ــد ظه ــرت مالح ــم أخ ــرى مختلف ــة يف العال ــم
األورويب .فعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود عناصـــر مشـــركة
ب ــن املالح ــم األوروبيــ�ة والس ــر الش ــعبي�ة العربيــ�ة ،ف ــإن
بينهم ــا تب�اينــ�ا كب ـ ً
ـرا .تتم ــز الس ــرة بعال ــم أوس ــع بكث ــر
م ــن امللحم ــة .فح ــن تب ـ�دأ الس ــرة يف التكس ــر ،تتح ــول إىل
مالح ــم .لتش ــكل أج ــزاء م ــن الس ــرة ال ــي ه ــي ال ــكل .أم ــا
امللحم ــة فعب ــارة ع ــن ج ــزء.

الهوامش
ف
ـرو� (ألفــت) املوقــف مــن القــص ي� ت�اثنــا النقــدي،
1.الـ ب ي
ط ،1مركــز البحــوث العربيــة ،القاهــرة ،1991 ،ص121:
ف
ـا� (أمحــد ش�ــس الـ ي ن
ـد�) مولــد البطــل ي� السـ يـرة
2.احلجـ ج ي
الشــعبية ،ط ،2دار اهلــال ،القاهــرة ،1996 ،ص.24:
ف
ـا� (أمحــد ش�ــس الـ ي ن
ـد�) مولــد البطــل ي� السـ يـرة
3.احلجـ ج ي
الشــعبية( ،مرجــع ســابق) ،ص.42:
يخ
الســرة اهلالليــة ي ن
التــار�
بــن
اهــم) ي
اهــم (احســق بإ� ي
 4.بإ� أ ي
ة ف
جمجةلة
واألســطوري:حماوةل ي� التخيــل املقــارن: ،املأثــورات
الشــعبية القطريــة ،س ،5العــدد  ،1990 ،20ص.37:
ت
ّ
 5.ب ن
الرمحن)املقدمــة� ،قيق:أمحــد
ا� خلــدون (عبــد
أق
ن
فلســط� ،2004 ،ص.112:
الزعــي ،ط ،1دار األر�،
ي
بي
ّ
 6.ب ن
الرمحن)املقدمــة (املرجــع نفســه)،
ا� خلــدون (عبــد
ص.142:
 7.ن
ا� خلــدون (عبــد الرمحن)كتــاب العـ بـر وديــوان املبتــدأ
ب خ ف
والــر ب� ومــن عــارصمه
واخل بــر ي� يأ�م العــرب والعجــم ب
أ
كــر ،اجملج لــد  ،4دار الكتــاب
مــن ذوي الســلطان األ ب
ن
بــروت ،1967 ،ص.267:
اللبنــا� ،ي
ي
ق
ـرزو� (حممد)عــى هامــش السـ يـرة اهلالليــة؛ دراســات
8.املـ ي
نو�ــاذج ،ط ،1رساس للنـ شـر ،تونــس ،2002 ،ص ص،49:
.51
9.شــكر (عائشــة)حوار مــع الدكتــور عبــد الرمحــن أيــوب
(حوار):اهلالليــة ،ودور الذاكــرة الشــعبية ،جمج ــ�ة :أدب
ونقــد املرصيــة ،العــدد ،11بف� يا�/مــارس  ،1985ص.109:
ق
ـرزو� (حممد)عــى هامــش السـ يـرة اهلالليــة (مرجــع
	10.املـ ي
ســابق) ،ص.64:
ن
ـي هالل:دراســة أدبيــة لغويــة
ـ�
 11.ب�هانــة (عـ ي
حممد)سـ يـرة بـ ي
�ة
ي
اهــم ،ط ،1منشــورات لكيــة
إ�
:نبيــ
تقد�
مقارنــة،
ب ي

حاول العديد مـــن الباحثني العـــرب ويف مقدمتهم كل
من عبـــد هللا إبراهيم وســـعيد يقطـــن مالمســـة البني�ة
النصيـــة للســـرة الشـــعبي�ة مـــن خـــال تطبيـــق آليات
ومناهج نقدية غربي�ة على نص الســـرة الشـــعبي�ة .إال أن
هـــذه املحاوالت لـــم تف النـــص حقه مـــن التحليل .ذلك
أن قـــراءة الناقدين لنص الســـرة الشـــعبي�ة ،اقتصر على
البنيـــ�ة النصية مســـتبعدين الســـياق الثقايف الذي نشـــأ
فيه نص الســـرة الشـــعبي�ة .حيث كان لهذا السياق األثر
البارز يف تشـــكالته ويف بنيت�ه الســـردية ،ويف تفاعله النيص
مع أنواع ســـردية أخـــرى متنوعة.
آ
ســها ،1994 ،ص95:
اآلداب ب ج�امعــة ب
أ
األنصــاري (مصطــىف
ين
)إقل� قســطينية مــن
	12.
حســن ي
ة
الغــزوة اهلالليــة وحـ تـى ن�ايــة الــدوةل احلفصيــة ،أطروحــة
آ
دكتــوراه خمخ طوطــة ،قــم التـ ي خ
ـار� ،لكيــة اآلداب ،جامعــة
ين
عــن ش�ــس ،القاهــرة ،2002 ،ص.73:
(فــا�ة حممــد صــاحل ي ن
ن
ن
حسيــي ي ز
بــي هــال
13.
أم�)غــزوة ي
ي
ن
ن
ســل� لملغــرب ،ط ،1مكتبــة ال�ضــة املرصيــة،
وبــي ي
ي
القاهــرة ،2006 ،ص.43:
يخ أ
ف
	14.يونــس (عبــد احلميد)اهلالليــة ي�
التــار� واألدب
الشــع� ،ط ،2دار الكتــب املرصيــة ،القاهــرة،1995 ،
بي
ص.156:
يخ أ
ف
التــار� واألدب
15.يونــس (عبــد احلميد)اهلالليــة ي�
الشــع� (املرجــع نفســه) ،ص.185:
بي
16.املرجع نفسه ،ص.143:
أ
رجــب)األدب امللحــ� ف� ت
الــراث
	17.النجــار (حممــد
ي ي
ت
ـر� ،ط ،1مهعــد الشــارقة للــراث،2017 ،
ـع� العـ ب ي
الشـ ب ي
ص.92:
ف أ
ن
ـع�
	 18.با� الشــيخ ي
(التيل)منطلقــات التفكـ يـر ي� األدب الشـ ب ي
ئ
ئ
اجلج ــزا�ي ،ط ،1املؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،اجلج ــزا�،
 ،1990ص.26 ،25:
ـريس (أمحد)املأثــورات الشــفاهية ،ط ،1منشــورات دار
	19.مـ ي
الثقافــة ،القاهــرة ،1981 ،ص.29:
ف
ـا� (أمحــد ش�ــس الـ ي ن
ـد� )مولــد البطــل ي� السـ يـرة
	 20.احلجـ ج ي
الشــعبية( ،مرجع ســابق) ،ص.67:
 21.املرجع نفسه ،ص.112:
ف
ن
مــ�
الــويع
	22.
�
الالمعقــول
(حممد)معقــول
أحظــا�
اجلج
ي
ي
ي
ف
�ة
خ
العر�:صــورة املغيــب ي� اخمليــ الشــعبية املوريتانيــة
ن ب
«� ي ً
وذجــا» ،ط ،1إصــدارات ئ
واإلعــام،
دا�ة الثقافــة إ
 ،2002ص.105:
ف أ
23.بورايــو (عبــد احلميد)البعــد ت
ـ� ي� األدب
ـ
والنف
يع
االج�
ي
ي
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الشــع� اجلج ــز ئا�ي ،ط ،1بونــة للبحــوث والدراســات،
بي
عنابة/اجلج ــز ئا� ،2008 ،ص.136:
ف
الشــع� ي� منطقــة
	24.بورايــو (عبــد احلميد)القصــص
بي
بســكرة؛ دراســة ميدانيــة ،ط ،1منشــورات وزارة الثقافــة،
اجلج ــز ئا� ،2007 ،ص.107:
ف
25.بورايــو (عبــد احلميــد) ي� الثقافــة الشــعبية اجلج ز ئا� يــة:
يخ
والقضــا� والتجليــات ،ط ،1منشــورات الرابطــة
التــار�
ي
أ
ت
الشــع� ال�ــاد الكتــاب اجلج ز ئا� ي ن
يــن،
الوطنيــة لــ�دب
بي
اجلج ــز ئا� ،2006 ،ص.84:
ـ� والبطـ�ة الضحيــة
 26.فبورايـ أـو (عبــد احلميــد) البطــل امللحـ ي
املــرو�ت
خطــاب
ي� األدب الشفوي:دراســات حــول
ي
أ
ة
الشــفوية:األداء؛ الشــل؛ الــدالةل ،ط ،1ديــوان
املطبوعــات اجلج امعيــة ،اجلج ــز ئا� ،1998 ،ص.132:
ن
ـي هالل:دراســة أدبيــة لغويــة
	 27.ب�هانــة (عـ ي
ـ� حممد)سـ يـرة بـ ي
مقارنــة (مرجــع ســابق) ،ص.95:
ن
بــي هــال ،روايــة
	28.قيقــة (عبــد الرمحن)مــن أقاصيــص ي
ـي مــن جــادو ،قــدم هلــا ونقلهــا إىل
شــفوية عــن شــيخ ليـ ب ي
العربيــة الفصىح:الطاهــر قيقــة ،ط ،1الــدار التونســية
ش
للنــر ،تونــس ،1985 ،ص.176:
ف
	 29.ممــو (أمحد)دراســات هيلكيــة ي� قصــة الــراع ،ط،1
الــدار العربيــة للكتــاب ،تونــس ،1983 ،ص.123:
30. Becker (Antina),The Hilili saga in The Tunisian
south, 1ér éd,Indiana university press, Bloomington, 1978,P:65.
ين
ن
ـي هــال ،ط ،2دار موفـ يـم
 31.ليــى قريــش
(روزل�)سـ يـرة بـ ي
للنـ شـر ،اجلج ـز ئا� ،1988 ،ص.7:
	 32.امكل (صفــوت) املأثــورات الشــعبية:عمل وفــن ،ط ،1اهليئة
املرصيــة العامــة للكتاب ،القاهــرة ،2000 ،ص.179
33.عبــد العــايط (عبــد الباســط) التـ ي ن
ـويع
ـدو� إ
واإلبــداع :الـ ي
ف ي
ـع� ي� مــر ،جمج ـ�ة  :املأثــورات الشــعبية (الدوحــة)،
الشـ ب ي
ـو�  ،1991ص.69:
ـ
أكت
،24
العــدد
ب
أ ف
	 34.يد�ب (حممــد حافظ)إبداعيــة األداء ي� السـ يـرة الشــعبية،
ط ،1اهليئــة العامــة لقصــور الثقافــة ،القاهــرة ،1996 ،ج،1
ص.91:
أ
الشــع� ،ط،1
35.يونــس (عبــد احلميد)األســطورة والفــن
بي
ف
امــ� ،القاهــرة ،1980 ،ص.98:
املركــز
الثقــا� اجلج
ي
ي
ف
يقطــن (ســعيد)الالكم خ
 36.ي ن
الثقــا�
املركــز
ط،1
،
ــر
واخل
ب
ي
العــر� ،الــدار البيضــاء ،1997 ،ص.11:
بي
ين
(سعيد)ســرة ن
بــي هالل:مدخــل إىل
عن:يقطــن
	37.نقــا
ي
ي
قــراءة جديــدة ،جمج ــ�ة ن ز
�:وى (مســقط) ،العــدد الثالــث،
يونيــو ،1995 ،ص.75:
	 38.ي ن
واخلخ� (مرجع سابق)ص.31:
يقط� (سعيد)الالكم ب
ف
ث
العــر� ،ب�ــث ي� البنيــة
اه�)النــر
(إ� ي
	 39.عبــد الــه ب
بي
ت
ن
ـي للثقافــة والفنــون والــراث،
الرسديــة ،ط ،1اجملج لــس الوطـ ي
قطــر ،2002 ،ص.181:
ف
اه� ّ
)الرّسديــة العربيــة ،ب�ــث ي� البنيــة
(إ� ي
	40.عبــد الــه ب

ف
ئ
ّ
ـا�
ـر� ،ط ،1املركــز الثقـ ي
ـا� العـ ب ي
الرّسديــة لملــوروث احلـ ي
بــروت ،1993 ،ص.93:
العــر� ،ي
بي
ت
 41.ي ن
يقطــن (ســعيد)الرواية والــراث الــردي ،ط ،1املركــز
ف
العــر� ،الــدار البيضــاء ،1992 ،ص.73:
الثقــا�
ي
بي
ف
	 42.ي ن
يقطــن (ســعيد)قال الــراوي ،البنيــات احلاكئيــة ي�
ف
العــر� ،الــدار
الثقــا�
الســرة الشــعبية ،ط ،1املركــز
ي
ي
بي
البيضــاءـ ،1997ص.15:
 43.ي ن
واخلخ� (مرجع سابق) ،ص.92:
يقط� (سعيد)الالكم ب
ف
ن
يقطــن (ســعيد)قال الــراوي –البنيــات احلاكئيــة ي�
	 44.ي
الســرة الشــعبية (املرجــع نفســه) ،ص.52:
ي
ت
بشــر
45.بياجيــه (جــان) البنيويــة � ،ج�ة:عــارف منيمنــة ،ي
بــروت،1985 ،
أو�ي ،ط ،4منشــورات عويــدات ،ي
ب
ص.8:
 46.ي ن
واخلخ� (مرجع سابق) ،ص.92:
يقط� (سعيد) الالكم ب

المصادر:
 نا� خلــدون (عبــد الرمحن)كتــاب العـ بـر وديــوان املبتــدأ
ب خ ف
واخلـ بـر ي� يأ�م العــرب والعجــم والـ بـر ب� ومــن عــارصمه مــن
أ
ن
ـا�،
ذوي الســلطان األ كـ بـر ،اجملج لــد  ،4دار الكتــاب اللبنـ ي
بـ يـروت.1967 ،
ت
ّ
بنالزع�،
ـد
ـ
قيق:أمح
�
ـة،
ـ
م
الرمحن)املقد
ـد
ـ
(عب
ا� خلــدون
بي
أق
ن
ـط�2004 ،
ط ،1دار األر� ،فلسـ ي

المراجع باللغة العربية:
ف أ
بنـع�
ا� الشــيخ
ي
(التيل)منطلقــات التفكـ يـر ي� األدب الشـ ب ي
ئ
ئ
اجلج ــزا�ي ،ط ،1املؤسســة الوطنيــة للكتــاب ،اجلج ــزا�،
.1990
ف
ن
مــ�
 أحظــا� (حممد)معقــول الالمعقــول ي�ي
الــويع اجلج ي
العر�:صــورة املغيــب ف� خ
اخمليــ�ة الشــعبية املوريتانيــة،
ي
بي
ط ،1إصــدارات ئ
واإلعــام .2002 ،
دا�ة الثقافــة إ
أ
األنصــاري (مصطـىف حسـ ي ن
)إقل� قســطينية مــن الغــزوة
ـن ي
اهلالليــة وحـ تـى ن�ايــة الـ ة
ـدوةل احلفصيــة ،ط ،1منشــورات
آ
اآلداب ،جامعــة عـ ي ن
ـن ش�ــس ،القاهــرة.2002 ،
لكيــة
ف
ش
ن
ـد� )مولــد البطــل ي� السـ يـرة
ـا� (أمحــد �ــس الـ ي
احلجـ ج يالشــعبية ،ط ،2دار اهلــال ،القاهــرة.1996 ،
ف
الــرو� (ألفت)املوقــف مــن القــص ي� ت�اثنــا النقــدي،
 بيط ،1مركــز البحــوث العربيــة ،القاهــرة.1991 ،
ق
ـرزو� (حممد)عــى هامــش السـ يـرة اهلالليــة؛ دراســات
 ناملـ يو�ــاذج ،ط ،1رساس للنـ شـر ،تونــس.2002 ،
أ
ف
ت
امللحــ� ي� الــراث
النجــار (حممــد رجــب)األدبي
الشــع� العــر� ،ط ،1مهعــد الشــارقة ت
للــراث.2017 ،
بي
بي
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أ.نورة حمد الهاجري-قطر

أزياء املرأة وزينتها يف
األدب الشعيب يف قطر

املقدمة:
تهتـــم املـــرأة جبمالهـــا وأزيائهـــا وزينتهـــا ،وغالبـــا يف املجتمعـــات
التقليدية يلجـــأ املرء إىل بيئت�ه املحيطة ليســـتفيد مما حولـــه يف إنت�اج
ّ
مـــا حيتاجه مـــن أمور ضروريـــة كانـــت أم كمالية ،والشـــك أن املرأة يف
ّ
كل الثقافـــات كان لها تراثها اخلـــاص فيما يتعلق باملالبـــس وأنواعها
ّ
زينتها،وتطيبها اليت تتمـــز بها ،لذا
ومناســـباتها .ولهـــا أيضـــا أدوات
ّ
فإن املالبـــس وأدوات الزينـــ�ة تعد مـــن مكونات الـــراث الثقايف.
ّ
يف املقابـــل يعد األدب الشـــعيب أحد مكونات الـــراث الثقايف أيضا
للمجتمعـــات .فهو الوعاء اللغـــوي الذي ّ
يضم تراث األمـــم وثقافاتها

1

الزي النسايئ القطري التقليدي،
متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاين

يف مرحلـــة من مراحـــل تطورها ،ولما كانـــت الثقافـــة كال مركبا واحدا
مـــن مجموعـــة عناصر ،فال خـــاف أن جنـــد عناصر الـــراث اخلاصة
باملالبـــس ،وأدوات الزينـــ�ة ،تـــرد يف األدب الشـــعيب بـــكل أنواعه من
شـــعر ،وأمثال ،وألغاز،وحكايـــات ،وحكم.

أدب شعبي

يف هـــذا الشـــأن،عكفت عـــدد مـــن الدراســـات علـــى
تنـــ�اول مالبـــس املـــرأة وزينتهـــايف قطـــر مثل:زينـــ�ة املرأة
القطرية ،مـــن إصدار وزارة الثقافـــة (د.ت) ،وكتاب غرزة
من المايض لســـلىم النعييم ( ،)2013وهـــذان الكتابان
يعتمـــدان على عـــرض مالبس املـــرأة ،أنواعهـــا وموادها.
وال يتنـــ�اول حضور هـــذا الرتاث المادي يف األديب الشـــعيب.
يف حني جـــاءت املؤلفات املعني�ة بدراســـة األدب الشـــعيب
مهتمـــة جبمع وتدوين وشـــرح كما هو احلـــال يف الدواوين
الشـــعرية،واألمر نفســـه مع بقية األنـــواع األدبي�ة األخرى
كانت العناية اجلمع وشـــرح املفردات،أو دراســـتها دراسة
اجتماعيـــة أو لغويـــة يف الغالب ،يف حني لم أرصد دراســـة
تن�اولـــت البحث عـــن تراث املـــرأة يف املالبـــس والتزين يف
األدب الشـــعيب ،عدا دراســـة كويتي�ة بعنوان :املوســـوعة
املختصـــرة لألزيـــاء واحللـــي وأدوات الزين�ة الشـــعبي�ة يف
الكويـــت ،لســـلوى املغريب،ســـنة ( )1986م .وهي عبارة
عن رصـــد وجمع ملفردات أزياء املـــرأة وحليها وزينتها ،وقد
أوردت املؤلفـــة شـــواهد من الشـــعر واألمثـــال واأللغاز-
دون تتبـــع مقصود-تدليال على مفـــردات األزياء واحللي.
لـــذا فـــإن هـــذه الدراســـة تســـعى لبيـــ�ان أزيـــاء املـــرأة
ال ــي ج ــاءت يف األدب الش ــعيب يف قط ــر ،وتوضي ــح أدوات
الزين ـ�ة ال ــي ج ــاء ذكره ــا يف أن ــواع األدب الش ــعيب ،ورص ــد
املف ــردات املتعلق ــة بأزي ــاء امل ــرأة وأدوات زينته ــا يف األدب
الش ــفاهي اجلماع ــي.
ومـــن خـــال املنهـــج الوصفـــي التحليلـــي ،نرصـــد
توظيـــف الشـــاعر العـــايم لزينـــ�ة املـــرأة عنـــد وصفها يف
القصائـــد ،ونقـــف على توظيـــف أزيـــاء املـــرأة وزينتها يف
األمثال واأللغـــاز ،واحلكايات ،مما يســـهم بالتايل يف جمع
مفـــردات احلقل الواحـــد وتميزيها ،وبيـــ�ان أكرثها حضورا
يف نـــوع أديب دون آخر.
وقد انقســـم البحـــث إىل جزأين  :قســـم نظري عرضت
فيه أزيـــاء املرأة وزينتهـــا يف قطر ،واألدب الشـــعيب يف قطر.
يف حـــن جاء اجلـــزء الثـــاين دراســـة تطبيقية تابعـــت فيها
ورود مفـــردات أزياء املـــراة وزينتها يف أنواع األدب الشـــعيب
يف قطر .وانتهى البحث خباتمة وتوصيـــات وقائمة املراجع.

القسم األول  :القسم النظري
)1

أزياء املرأة وزينتها يف قطر:

ُ ُّ
تعد أزيـــاء املـــرأة وأدوات زينتها أحد عناصـــر الثقافة
الماديـــة ( ،)MATERIAL CULTUREفالثقافـــة المادية
ُ ِّ
تمثـــل «صـــدى لتقنيـــ�ات ومهـــارات ووصفـــات انتقلت
عرباألجيال،وخضعت لنفس قـــوى التقاليد املحافظة»،1
ُ ِّ
وال شـــك أن أزيـــاء املـــرأة تمثـــل موضـــة()FASHION
ويرتبـــط مصطلـــح موضـــة عـــادة بتنـــوع طـــراز الزي،
«وتبـــ�دأ املوضـــة عادة بواســـطة فـــرد معـــن أو جماعة
معينـــ�ة مـــن األفـــراد ،ويف حالـــة مـــا إذا اســـتمرت هذه
املوضـــات فـــرة كافيـــة ،حبيـــث يبـــ�دو مـــن غـــر املهم
اســـرجاع أصـــل هـــذا النمـــط الســـلوكي ،أو مكانـــه
األصلـــي ،فإنهـــا تصبـــح عـــادة اجتماعيـــة» 2وبالتأكيد
أن كال مـــن املوضة واألزيـــاء خيضعان لعنصـــري التغيري
والبيئـــ�ة اللذيـــن يتواجـــدان فيها.وتت�أثـــر أزيـــاء املـــرأة
وزينتهـــا بالتغـــرات يف الداخـــل واخلارج.
ويف املجتمــع القطــري تت�أثــر مالبــس النســاء وزينتهــن
بالبيئـــ�ة الـــي تعيـــش فيهـــا املـــرأة .وقـــد كان املجتمـــع
ً
ً
القطـــري مجتمعـــا تقليديـــا ينقســـم بشـــكل عـــام إىل
قس ــمني :الب ــدو ،واحلض ــر ،وال يع ــي ه ــذا اختالف ــا كب ــرا
يف املمارســـات ،بـــل علـــى العكـــس هنـــاك مـــن العـــادات
والتقاليـــد مـــا يتشـــابه بـــه البـــدوي واحلضـــري ،ومنهـــا
املالب ــس واألدوات وغريه ــا ،وإن كان هن ــاك اخت ــاف فإن ــه
ً
يكـــون بســـيطا وليـــس شـــديد التب�ايـــن.
واألزيـــاء كذلك ،عالمة ســـيميائي�ة تشـــر إىل دالالت
ً
ً
عـــدة ،فهي «بوصفهـــا متطلبا أساســـيا لإلنســـان ،تؤدي
وظيفـــة نفعيـــة واضحـــة ،هـــي يف ذات الوقـــت وظيفـــة
اجتماعية هامة ،حيـــث يتخدها الفـــرد يف كل جماعة رمزا
ّ
تدل عليـــه ،وتعرب عن وضعه يف اجلماعة ،وتؤســـس لنوع
العالقة اليت يســـعى الفرد إىل حتديد مالمحهـــا بين�ه وبني
ُ ُّ
أفـــراد جماعتـــه» .3فاملالبـــس تعـــد أهم العالمـــات اليت
تنقل معلومات عن الشـــخص وعمره ،وجنســـه ومكانت�ه،
ً
ومهنتـــ�ه أيضـــا ،أو حـــاالت فرحـــه وترحه .لهـــذا ال ُيمكن
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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أن ننظـــر إىل املالبس واألزيـــاء على أنها أغطية للجســـم،
ّ
اجلـــو ،أو برودته فحســـب.
ووقايـــة من حرارة
كانـــت خياطة املالبس تقوم بها املـــرأة يف مقاعد الضىح
كما تقـــوم بتطريز هذه املالبس ملناســـبة األعيـــاد والزواج،
حيـــث اعتمـــدت املـــرأة على نفســـها يف خياطة مالبســـها
وتزينها باخلطوط وصبغهـــا باأللوان املتوفـــرة« ،وكان من
أهم األشـــياء اليت يتـــم إجنازها يف تلك املقاعـــد هو اخلياطة
ً
جبميـــع أنواعهـــا فيصنعـــن ثي�ابـــا للســـيدات ،وللرجـــال،
والعبـــاءات ،وخبانـــق للفتي�ات ،ومالبـــس األطفال».4
وقـــد تعـــددت أشـــكال األزيـــاء القطريـــة وألوانهـــا،
وتمـــزت باختالفهـــا طبقـــا للعمر،واحلالـــة االجتماعيـــة
(مزتوجـــة أو عزبـــاء) ،فهنـــاك مالبـــس معينـــ�ة للفتي�ات
صغريات الســـن ،تتمزي بألوانها الزاهية ،وهناك العباءات
َّ
ِّ
َّ
املشـــجرة للسيدات الشـــابات ،وأخرى للسيدات
والثي�اب
َّ
ً
ُ
واضحا عند أهل
المســـنات ذات ألوان داكنة ،وكان ذلـــك
احلضـــر أو املناطق الســـاحليةَّ ،أمـــا البدو فقـــد انعدمت
َ
َّ
املشـــجر منها،
عندهـــم مظاهر تعـــدد املالبـــس وخاصة
فكانـــت املالبـــس بلـــون واحـــد (ســـادة) ،إال مـــا زخرفته
املـــرأة البدوية ،وكانت األلوان الســـائدة عندهم :األســـود
واألحمـــر ،والنيلي».5
ّ
ويهمنـــا هنا اســـتعراض مالبـــس املـــرأة وزينتها عند

النســـاء القطريات ،وهي ختتلـــف باختالف اجلـــزء الذي
ُ
تغطيـــه من بـــدن املـــرأة ،وختتلـــف كذلك بنـــوع القماش
الـــذي تســـتخدمه املـــرأة ،وأحيانـــا خيتلـــف بنـــوع هيئ�ة
التطريز الـــذي يكون عالمـــة ممزية فيـــه ،أو طريقة قص
الثـــوب مثال .لذلك ليس من الســـهل إطـــاق عبارة مثل:
ً
كان لباس املرأة بســـيطا ،فالنظر الدقيق والفاحص يف هذه
املالبـــس وطرائق صنعهـــا وخياطتها وتطريزها تكشـــف
عن حس فـــي جميل عند املـــرأة .فهناك ألبســـة وأغطية
الرأس ،تشـــمل عدة أشـــكال وهيئ�ات «هي:امللفع ،امللفة،
البطولة أوالربقـــع ،البخنق ،اللثام الغشـــوة».6

ســـد ،الدراعة وهـــو رداء طويل يصـــل إىل نهاية القدم،
ذو أكمـــام طويلـــة واســـعة وتســـى الدراعـــة عنـــد أهل

أثواب املرأة

الباديـــة الثوب ،وكانت املرأة تســـتخدم اخليـــوط الوبرية
والقطنيـــ�ة واالبريســـم لتطريـــز مالبســـها .ومـــن أنـــواع
الدراريـــع :الدراعة البدويـــة  /محرزنـــة  /مطرقة ،دراعة
منجولة  /منكولة ،دراعة ســـنف ،دراعـــة زم ،دراعة تلي،
دراعة مكـــورة ،دراعـــة ثريا ،دراعـــة كلوش.7
الثـــوب ،وهو رداء تلبســـه املـــرأة فوق مالبســـها ،وهو
يتمزي باتســـاع واضح وانســـياب يف طول األكمـــام والبدن،
وهو من أوســـع ثيـــ�اب املرأة.
ومـــن مســـميات هذه األثـــواب ما يلي :ثـــوب مفحح،
ثـــوب مجـــرح ،ثوب نشـــل ،ثـــوب كـــورار ،ثـــوب مركب،
ثوب نقدة،ثوب لعريـــة ،ثوب جز .8وجميـــع هذه األثواب
واســـعة الطـــول واألكمام،ولكنهـــا ختتلـــف باختـــاف
التطريزواخليـــوط املســـتخدمة ومـــن هـــذه األثـــواب
البســـيط ما ُيســـتخدم بشـــكل يويم ،ومنها ما ُيستخدم
للمناســـبات مثـــل الـــزواج واألعياد .

أدب شعبي

املرتعشة

وتلبــس املــرأة عنــد خروجهــا مــن بيتهــا العبــاءة ،وهــي
رداء أس ــود يغط ــي امل ــرأة م ــن رأس ــها إىل قدميه ــا وكان ــت
امل ــرأة تلب ــس عب ــاءة ال ــرأس ،ولي ــس عب ــاءة الكت ــف كم ــا
ه ــو ش ــائع الي ــوم ،واألم ــر نفس ــه م ــع العب ــاءة ال ــي توج ــد
أن ــواع ع ــدة منها،وهن ــاك م ــا ُيض ــاف ل ــه خي ــوط الذه ــب،
ً
وأحيان ــا تض ــاف إىل العب ــاءة ِقط ـ ٌـع م ــن الذه ــب اخلاص ــة
بالعباءة،وق ــد كان ــت للعب ــاءة قيم ــة معنوي ــة« ،فامل ــرأة ال
تع ــر عباءته ــا الم ــرأة أخ ــرى ك ــي تلبس ــها إال بع ــد التأك ــد
ُ
مـــن حســـن خلقهـــا» ،9وذلـــك لمـــا للعبـــاءة مـــن قيمـــة
ُ ِّ
تمث ــل ش ــرف امل ــرأة وس ــمعتها.
تلبـــس املـــرأة الشـــيلة أو الغدفـــة «لتغطيـــة الـــرأس
10
يف جمي ــع األوق ــات ،س ــواء يف امل ــزل أو أثنـ ـ�اء اخل ــروج»
وتصن ــع ع ــادة م ــن نس ــيج قط ــي خفي ــف ،أس ــود الل ــون،
وينـــ�در أن تســـتغين املـــرأة عـــن الشـــيلة أو تـــرك رأســـها
ً
مكشـــوفا حـــى لـــو كانـــت بمفردهـــا ،وعرفـــت املـــرأة
القطري ــة «الغش ــوة»وهي «قطع ــة قم ــاش رقيق ــة م ــن
القطــن أو غــوال مســتطيلة أو مربعــة الشــكل ،تغطــي بهــا
الفت ــاة وجهه ــا ،وت ــأيت فوقه ــا مباش ــرة العب ــاءة ،وتس ــتعمل
عن ــد اخل ــروج م ــن امل ــزل».11

شميالت

ً
ُ
وتغطـــي املـــرأة وجههـــا أيضـــا بالبطولـــة أو الربقـــع
َ
الشـــابة،وعرفت املـــرأة البدوية
وتلبســـه املرأة املزتوجة أو
الربقـــع املقرون وهـــو من قمـــاش قطين ،منـــه الطويل إىل
ماي َّ
منتصف الصـــدر ومنه القصري .وأما الربقـــع فمنه ُ
زين
بالذهـــب فيعرف باســـم برقع ريـــايس ،وبرقـــع ّ
منجم.12
أما ُ
البخنـــق فهو غطاء الـــرأس للفتيـــ�ات الصغريات،
ِّ
ِّ
ســـن الـــزواج  .وهنـــاك اللثام وهـــي قطعة
وختلعه بعـــد
ُ
ً
خجـــا وحياءً،
قماش تغطى بهـــا املرأة فمهـــا وأرنب�ة أنفها
وقـــد تتلثم املـــرأة والفتاة على َّ
الســـواء ،وتتلثـــم بامللفع أو
البخنق أو ما ُين�اســـب من أقمشـــة.13
وعرفـــت املـــرأة مـــن املالبـــس الداخليـــة ِّ
الســـروال،
ً
َّ
َ
والشـــلحة ،ولـــم تعـــرف املـــرأة األحذيـــة إال حديثـــ�ا،
وكذلـــك القفـــازات.
وإىل جانـــب املالبـــس ،عرفت املـــرأة احللـــي الفضية
والذهبيـــ�ة وتزينـــت بهـــا واقتنتهـــا ،حســـب ظروفهـــا
َّ
االقتصاديـــة ،وكمـــا أن لألثـــواب والعباءات مناســـبات،
كذلـــك فليـــس كل الذهب علـــى هيئ�ة واحدة ،بـــل منه ما
كان كبـــر احلجم ومنـــه الصغري ومنـــه ما تتزين بـــه املرأة
على رأســـها أو عنقها،أو يديهـــا أو تضعه على خصرها،كما
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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كان لقدمهـــا زينـــ�ة .وكانـــت هنـــاك بعـــض األحجـــار
ُ
والفصـــوص تســـتخدم مـــع الذهـــب مثـــل« :العقيـــق،
والفـــروز ،واللؤلـــؤ ،واملرجـــان».14
ومن الذهـــب الـــذي كان ُيزيـــن رأس املرأة وشـــعرها:

«الطاســـة – لوح الســـعد – الدين�ار – القبقب  -الهاليل -
ّ
احلبـــوب أو القراميـــل» ،15وهناك ذهب ُي َ
زين به الشـــعر
مثـــل املشـــباص ،والريشـــة وهما حليتـــ�ان مـــن الذهب
توضعـــان علـــى جانـــي الـــرأس لتثبـــت الشـــعر وتكون
مطعمـــة ببعـــض األحجـــار الكريمـــة وتكون على شـــكل
ريش الطـــر أو ورقة الشـــجر.16
ً
وكان لألنف زين�ة أيضا تســـى الزميم ،وله مســـميات
عـــدة .ولبســـت املـــرأة قـــرط األذن ،فعرفـــت الشـــغاب،
وكـــوايش على شـــكل قمع.17
وعرفـــت املـــرأة حلـــي العنق واجليـــد مثل املرتعشـــة،
النكلـــس ،املجلد/املقلد ،املعرة ،املرتهـــش ،املرية وغريها.
وكان لليد قطع ذهبي�ة مثل األســـاور ،منها :الشميالت،
والبن�اجـــر ،والصويـــرات ،املضاعـــد ،واخلصـــور ،18وكان
لألصابع خواتم متعددة ومســـميات عدة وأشكال متنوعة
مثل :املحبـــس ،اخلاتم ،واملرايم ،الشـــاهد والكف ،وهناك
حلية ذهبي�ة للقـــدم مثل خاتم إفتاخ واحلجـــول ،ولكنها لم
ً ً
تكن منتشـــرة انتشـــارا كبريا .19وهناك حلي ذهبي�ة للوسط
أشـــهرها محزم الذهب.
ويف ســـبي�ل اكتمـــال الزينـــ�ة وجمـــال املظهـــر،
اســـتخدمت املـــرأة القطريـــة ويف اخلليـــج عامـــة «مـــواد
مختلفـــة ومتعـــددة ،كانـــت هـــذه املـــواد يف الغالـــب مـــن
مص ــادر طبيعي ــة متوف ــرة يف البيئ ـ�ة ،وق ــد يع ــود اس ــتخدام
بعضهـــا يف اجلزيـــرة العربيـــ�ة واملناطـــق املحيطـــة بهـــا
ً
إىل عهـــود قديمـــة جـــدا» .20ومـــن املـــواد األساســـية
َ
املس ــتخدمة يف زينــ�ة امل ــرأة :احلن ــاء ،والد ّي ــرم ،واحلرم ــل،
ُ ُ
ُ
واجلـــاوة ،والزعفـــرانِّ ،
والعصفـــر ،والكحـــل،
والســـدر،
َ
واملحلـــب وغريهـــا ،وكانـــت املـــرأة تصنـــع مـــن بعـــض
هـــذه املـــواد خلطـــة لتحافـــظ بهـــا علـــى جمـــال شـــعرها،
فق ــد «كان ــت النس ــاء والبنــ�ات يداوم ــن عل ــى اس ــتعمال

الرشـــوش أو املشـــاط أو الشـــومطري علـــى مـــدار العـــام.
ُ
غزيـــرا
فـــإن هـــذا مـــن شـــأنه أن يطيـــل الشـــعر ويجعلـــه
ً
كثيفـــا» .21أمـــا يف الباديـــة فـــكل امـــرأة تعتـــي بنفســـها
وببن�اته ــا ،وكان ــت بع ــض األس ــر امليس ــورة تس ــتعمل ام ــرأة
ُ
لالهتمـــام بالشـــعر تعـــرف بالعجافـــة عنـــد احلضـــر.
أما الرشـــوش فهو «خليط من مواد طبيعية مستمدة
من البيئـــ�ة كالورد املجفف ،واملســـك ،والصندل ،والظفر،
والزعفـــران ،واحلنـــاء ،ومـــاء الـــورد ،واملحلـــب ،وتتب�اين
ً
ً
تركيب�ة هـــذه املـــواد تب�اينـــ�ا بســـيطا وفقـــا للطريقة اليت
تتبعهـــا كل جماعـــة» 22يف حـــن ُيشـــكل املحلـــب مـــادة
أساسية يف مشـــاط املرأة يف البادية ويســـتخدم املشاط أو
الرحيان لتعجيف الشـــعر.
ولـــم تغفل املـــرأة راحئـــة جســـدها وبشـــرتها ،فكانت
تســـتخدم المـــاء ،والســـدر «وتقـــوم بدهن وجههـــا بأحد
املـــواد الدهنيـــ�ة العطرية كدهن العـــود ،والزبـــاد أو الورد،
وقد اســـتخدمت الكحل احلجـــري لتجميـــل عينيها .كما
اســـتخدمت نب�ات الديرم لتصبغ شـــفتيها باللون األحمر،
وتبييض أســـنانها».23
وعرفـــت املرأة مـــن األطيـــاب والبخـــور الكثـــر منها:
الطيـــب ،دهن الزباد ،املســـك ،دهـــن العنرب ،دهـــن العود،
دهـــن الصنـــدل ،الـــورد ،البخـــور ،وكان من أدواتهـــا املرش
واملبخرة .24
ّ
يتكـــون منها تـــراث املرأة فيما
هذه أهـــم العناصر اليت
َخَي ّ
ـــص أزياءها ومالبســـها وزينتها ،وهي بال شـــك عناصر

متنوعة من القمـــاش واملصوغات والنب�اتـــات الطبيعية،
تكشـــف عن حـــرص املـــرأة القطرية وعنايتها بمالبســـها
وتنوعاتهـــا ،كمـــا كشـــفت عـــن توظيـــف املـــرأة لعناصر
بيئتها لتحقيق عنايتها بشـــعرها وزينتها على حد السواء.
)2

األدب الشعيب يف قطر:

ال ختل ــو أم ــة ،أو مجتم ــع م ــن ت ــراث ش ــعيب تتن�اقل ــه،
ً
س ــواء أكان ه ــذا ال ــراث مادي ــا أو غ ــر م ــادي ،وم ــن ال ــراث
الثقـــايف جنـــد األدب الشـــعيب،الذي ينبـــع مـــن الوعـــي
والالشـــعور اجلمعـــي.25

أدب شعبي

وينقســـم األدب الشـــعيب إىل عـــدد مـــن املوضوعات
ً
تزيـــد أو تنقـــص قليـــا عنـــد الباحثـــن ،ومـــن أشـــهر
موضوعـــات األدب الشـــعيب« :األســـطورة الكونيـــ�ة،
وأســـاطري األخيار واألشـــرار واحلكاية اخلرافية ،واحلكاية
الشـــعبي�ة ،واللغـــز ،واملثل الشـــعيب ،والنكتـــة ،واألغني�ة
الشـــعبي�ة» 26فهـــذه كلهـــا أنـــواع أدبيـــ�ة شـــعبي�ة،ويرى
أكـــر الباحثـــن صحة افـــراض «األصل الفـــردي لألدب
الشـــعيب ،ولكن هذا الفرد اخلـــاق ال يعيش حيـــاة ذاتي�ة
بعيـــدة عـــن املجموع ،بل هـــو يعرب عن الناس (الشـــعب)
وي َع ّ
ـــر بهـــمُ ،
ُ
وي َع ّرّب لهـــم ،ولهـــذا فهم يســـتقبلون إبداعه
27
شـــعيب إذ تكمن
منتج
ويرددونـــه بينهـــم» ليتحـــول إىل ٍ
ٍ
فيـــه روح الشـــعب وجتاربه ومشـــكالته.
وبصـــرف النظـــر عن نوعيـــة هـــذا األدب ســـواء أكان
ً
حكايـــة أو لغز أو مثـــا أو غري ذلـــك ،فإن لـــأدب وظائف
ّ
عـــدة هي:
 1 .الوظيفة الثقافية،
2 .الوظيفـــة اجلماعيـــة والقومية الـــي حتافظ على
تـــراث اجلماعة ،
3 .الوظيفة النفعية بمعىن املتعة الفني�ة،

ّ
املعارضـــة تعد مادة األدب الشـــعيب ميدانـــا رحبا لكثري من
التخصصـــات العلمية من األنثربولوجيـــا ،واللغة،واألدب،
واالجتمـــاع ،وعلم النفـــس ،وغريها مـــن التخصصات.
وال جـــدال يف «أن األدب الشـــعيب ملـــيء باألفـــكار
ً
ً
شـــكال ً
فنيـــ�ا
العميقـــة الـــي حيـــاول دائمـــا أن يلبســـها
ً
رائعـــا» ،31للمجتمعـــات يف زمـــن مـــن األزمـــان.
وعند النظـــر يف األدب الشـــعيب يف قطر،جنـــد اهتماما
ملحوظـــا بالـــراث عامـــة ،واألدب الشـــعيب خاصة،مـــن
خـــال جمعه ،وتدوينـــ�ه ،ودراســـته قدر املســـتطاع ،وإن
ً
كانت دراســـته ليســـت معمقة كلها،وليســـت أيضا كثرية
يف عددهـــا .ولعـــل أكـــر الدراســـات العلميـــة يف موضوع
احلكايـــة الشـــعبي�ة قامت بهـــا د.كلثم الغانـــم ،واألغني�ة
ّ
اهتـــم به املرحـــوم محمد
الشـــعبي�ة والقصص الشـــعيب
طالـــب الدويـــك ،يف حني تعـــد األنـــواع األدبيـــ�ة األخرى
قليلة الـــدرس والتنـــ�اول البحيث .
ً
وتبقى اجلهـــود اليت تن�اولـــت األدب الشـــعيب جهودا
فرديـــة تدعمهـــا وزارة الثقافة ،يدفعها احلـــس الذايت أكرث
ّ
مـــن العليم البحـــي ،32وهي جهـــود مقدرة ومشـــكورة –
والســـيما بعد إغـــاق مركز الـــراث الشـــعيب اخللييج يف
قطر عـــام .2005
ً
ّ
وتعد قلة الباحثني يف الرتاث أيـــا كان نوعه ماديا أو غري
مادي عقبـــة كبرية ،ال يمكـــن إنكار أثرها يف عـــدد املؤلفات
ً
املقدمـــة وأحيانا نوعيتها .فـــا تزال أكرثاملؤلفـــات ال تربح
مســـتوى اجلمع والتحقيق،وهو مســـتوى مهـــم ،ولكن ال
ِّ
ُيشـــكل كل أنواع املعرفة واملعاجلـــة العقلية للبي�انات.

4 .الوظيفة التفسريية أي تفسري الظواهر.28
ً
معيـــارا ً
لغويـــا لتمـــز األدب
وتـــأيت اللغـــة العاميـــة
الشـــعيب عـــن الرســـي ،وكذلـــك التن�اقـــل الشـــفاهي،
ومجهوليـــة املؤلـــف ،ومعيـــار احليويـــة واالســـتمرار أي
(المأث ــور) ،ث ــم معي ــار املحت ــوى النف ــي ،أي التعب ــر ع ــن
وجـــدان الشـــعب ونفســـيت�ه 29مـــن أهـــم املعايـــر الـــي
ُي َ
عـــرف بهـــا األدب الشـــعيب.

وإذا مـــا نظرنـــا إىل أنواع األدب الشـــعيب يف قطر جند أن
ّ
الكثري قد ُجمـــع يف مؤلفات يمكن عدها علـــى النحو اآليت:

وتلقـــى األدب الشـــعيب آراء متعـــددة ،بـــن مؤيـــد له
ً
ومعـــارض ،فقـــد «يعتقـــد البعـــض ،غلطـــا أن االهتمام
باجلوانب الثقافية الشـــعبي�ة ال يؤدي إىل العثور على تعابري
ذات قيمـــة فني�ة عاليـــة ،ولكن ْ
اخلوض يف معظم أشـــكال
ّ
التعبري يف املوروث الشـــعيب ُيمكن مـــن الوقوف على ما فيه
من بالغة خاصـــة» ،30بل علـــى العكس من تلـــك النظرة

 1 .دواويـــن الشـــعر النبطي  :وقد يقول قائل إن الشـــعر
ً
شـــعبي�ا ،فمفردة شـــعيب يف االصطالح
النبطي ال يعد
تشـــر يف النهايـــة إىل مجهوليـــة املؤلـــف ،والشـــعر
ّ
النبطـــي يف ُجلـــه معـــروف القائـــل ،وهـــذا صحيح،
ّ
ًّ
شـــعبي�ا من منظور مجهولية
فالشـــعر النبطي ال يعد
ٌّ
شـــعيب من جهـــة أنه يكتـــب باللغة
املؤلـــف ،ولكنه
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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4 .األلغـــاز الشـــعبي�ة  :لـــم أجـــد عنـــد البحـــث ً
كتابـــا
اهتـــم جبمـــع األلغـــاز الشـــعبي�ة إال إصـــدار علـــي
الفياض،وعلـــي املناعـــي ( مـــن أفـــواه الـــرواة) وهو
ً
كتـــاب جمـــع عددا مـــن فنـــون األدب الشـــعيب ،كان
اللغـــز الشـــعيب مـــن بينها .
5 .املثل الشـــعيب :كان للمثل الشـــعيب مؤلفـــات اعتنت
فنيـــ�ا أو ً
علميا ً
باجلمـــع والشـــرح دون دراســـته ً
لغويا
ً
اجتماعيـــا ،ومـــن أشـــهر الكتب اليت عنيـــت باملثل
أو
الشـــعيب يف قطر ،كتاب محمد عبدهللا املـــري ،وكتابا
خليفةالســـيدالمالكـــي،33وكتابربيعـــةالكواري.34
6 .النكتـــة النادرة :لم أجد عند البحـــث ً
كتابا أوىل النادرة
 /النكتة عناية يف اجلمع أو الدراســـة.

العاميـــة ،ويمثـــل روح الشـــعب أكـــر مـــن الفردية.
فقضايـــا الشـــعر النبطـــي قبـــل مرحلـــة اكتشـــاف
النفط كانت تلتمس مشـــاعر الناس،هـــذا باإلضافة
ً
كثـــرا من هـــذه األشـــعار كان يت�داولـــه الناس
إىل أن
ويتن�اقلونـــه وحيفظونه؛ داللة على حبهم وشـــغفهم
ُ
بهـــذا الفن الشـــعري الذي عـــر عنهـــم ،وأعجبوا به،
والدواويـــن كثـــرة وقـــد أشـــرفت وزارة الثقافة على
إعدادهـــا وإخراجها.
ّ
 2 .احلكايات الشـــعبي�ة  :يعد كتاب القصص الشـــعيب
مرجعا ً
ً
مهما ،فهـــو يف األصل
ملحمـــد طالب الدويـــك
دراســـة ميداني�ة جلمع احلكايـــات يف أوائل ثمانيني�ات
القـــرن العشـــرين امليـــادي .وهناك بعـــض الكتب
القصرية الـــي تن�اولـــت احلكايات مثل كتـــاب خولة
املناعي ،ودراســـات د.كلثم الغانم

3 .األغني�ة الشـــعبي�ة :يعد كتـــاب الدويك عن األغني�ة
الشـــعبي�ة يف قطـــر ،مـــن أهـــم الروافد الـــي تن�اولت
األغنيـــ�ة واعتنت جبمعهـــا ميداني�ا من أفـــواه الناس،
وكذلك كتاب أناشـــيد األطفال الرتاثي�ة اليت وضعته
د .كلثم الغانم.

ويف ســـبي�ل اهتمام الدولة باألدب الشـــعيب خصصت
برامج تلفزيونيـــ�ة وأخرى إذاعية ،وعـــر صفحات اجلرائد
اليومية منذ بداية ســـبعيني�ات القرن العشـــرين امليالدي،
وحىت يومنـــا هذا والربامج متنوعـــة وقائمة .
ّ
ال ش ــك أن ل ــكل ن ــوع م ــن أن ــواع األدب الش ــعيب بنيــ�ة
لغوي ــة ،وتركيبــ�ا معينــ�ا يتغ ــر في ــه م ــع األن ــواع األدبيــ�ة
الشـــعبي�ة األخـــرى ،فأســـلوب الشـــعر مختلـــف عـــن
األســـلوب احلـــكايئ الســـردي ،وتركيبـــ�ا املثـــل واللغـــز ال
ّ
يتشـــابهان ،وهـــذا يتصـــل بالدوافـــع الـــي ينـــىء فيهـــا
املرس ــل نص ــه واآلث ــار ال ــي يتوق ــع إثارته ــا عن ــد املتلق ــي.
ّ
والش ــك أيض ــا أن نم ــاذج األدب الش ــعيب «تتف ــاوت م ــن
حيــث القيمــة البالغيــة» 35فليــس جميعهــا علــى الدرجــة
نفس ــها م ــن الكف ــاءة التعبريي ــة.
ّ
ً
وعـــاء لغويـــا
ومـــزة األدب الشـــعيب تتمثـــل يف كونـــه
ُ
خاصـــا ،ولكـــن أفـــكاره وموضوعاتـــه تبـــى مـــن حيـــوات
الن ــاس ومعاش ــهم ،ف ــاألدب الش ــعيب ُيع ــر ع ــن الن ــاس
وأحوالهـــم وأدواتهـــم وطرائـــق عيشـــهم ،وتفكريهـــم،
فالناظـــر يف األدب الشـــعيب بفنونـــه املختلفـــة يتلمـــس
ب ــكل وض ــوح العناص ــر الثقافي ــة وغ ــر الثقافي ــة م ــن حي ــاة
ٌ
ووعـــاء
النـــاس واملجتمـــع يف املتـــون الشـــعبي�ة املتعـــددة.
لغ ـ ٌ
ـوي يهت ــم ،حبم ــل ه ــذه األف ــكار واملعطي ــات احلياتيــ�ة،

أدب شعبي

يكـــون مـــن» احليـــف أن نعتـــر النتـــ�اج القـــويل الشـــعيب
ً
ً
قطاعـــا
هامشـــيا» 36وخاصـــة أن أكـــر املمارســـات،
ّ
واحلـــرف واالعمـــال ،تـــؤدى معهـــا فنـــون قوليـــة عـــدة.
لذلك تكمن قـــوة األدب الشـــعيب -يف تقديري -يف أنه
ِّ
ّ
ُيمثـــل صـــوت اجلماعة ،فاألدب الشـــعيب ُيعـــد يف بعض
أنواعه قـــوة من قبيـــ�ل (الرأســـمال الرمـــزي les biens
،)symboliquesفاملثـــل علـــى ســـبي�ل املثـــال ،لكلمته
ســـلطة ونفوذ،وتأثري يصـــل إىل حد متاخمة فعل الســـحر
ً
يف النفـــوس 37بل إن كثـــرا من املوروثـــات القولية الوجزية
«بغض النظـــر عن أنواعهـــا تعترب مدونة للســـلوك حتمد
بعضـــه وتـــذم البعـــض األخـــر» .38ويف اخلليـــج العريب،
وقطـــر اليزال للشـــعر النبطي الشـــفاهي قـــوة وحضور يف
املناســـابات الوطنيـــ�ة ،والوقائـــع اليت ّ
يمر بهـــا الوطن.

ِّ
يتح ــدث عن ــه ،ول ــه.إذ تش ــكل مف ــردات ذل ــك املجتم ــع،
ً
ُ
يتكـــئ ،عليهـــا
وعناصـــر تراثـــه املتنـــوع ،مـــادة معرفيـــة
ً
املنت ــج يف صياغ ــة فك ــره س ــواء أكان ه ــذا اإلب ــداع فردي ــا أو
ً
جماعيـــا كمـــا هـــو يف األدب الشـــعيب.
إذا ما نظرنـــا إىل عناصر أزيـــاء املرأة وزينتهـــا يف األدب
الشـــعيب يف قطر ،عـــر املتـــون املتنوعة يمكننـــ�ا مالحظة
عـــدد ال بأس بـــه مـــن التوظيف الشـــعيب لرتاث املـــرأة يف
ِّ
املالبـــس داخل النصوص الســـردية والشـــعرية على حد
الســـواء ،وال ريـــب َّأن املبـــدع ُ
الم ِنتـــج يلتقط مـــن تراث
املالبـــس مـــا حيتاجـــه يف إنت�اجـــه ،فليـــس بالضـــرورة أن
يكـــون كل ما هـــو خـــارج األدب داخـــل األدب ،ويف مالبس
املـــرأة وأزيائهـــا يمكن مالحظـــة كيف التقـــط األدب تلك
َّ
العناصـــر ووظفهـــا عن طريـــق العـــرض القادم:
مالبس املرأة وزينتها يف األمثال :
)1
ً
ِّ
اســـتطاع املثـــل أن ُيوظـــف عـــددا من املفـــردات من

ال يمكـــن حبال مـــن األحـــوال ،يف األدب الشـــفاهي أن
ّ
حتقـــق الكلمـــة املكتوبة ثقـــل األثر وتوصلـــه للمخاطب/
القـــارئ ،كمـــا هو احلـــال مـــع الكلمـــة املنطوقـــة؛ وذلك
ألن ً
كثريا مـــن المأثورات الشـــفاهية تكـــون مصاحبة مع
حركات اجلســـد وتعبـــرات الوجه ،مما ال يســـمح للخط
الكتـــايب أن ينقلها،وعلـــى الرغـــم مـــن أن الشـــفاهية قد
ً
ً
قليـــا أو ً
كثريا ،وقد ترقـــع كما يرقع الثـــوب أحيانا
تتحـــور
ُ ُّ
عند نســـيان كلمة أو تعبري ،فإن الكتابـــة لرواية واحدة يعد
تقييـــ ً�دا للحرية الشـــفاهية الـــي ُت ّ
مزّي اآلداب الشـــعبي�ة.
ّ
ومـــع هذا تعـــد الكتابـــة إحـــدى الوســـائل املمكنة حلفظ
ُ
المأثـــور القـــويل ،وإن ف ِقـــد بعض خصائصـــه القولية.

مـــن هـــذه األمثـــال« :الثـــوب اللـــي أطـــول منـــك
ّ
يعتـــك» ،39وله أكرث مـــن رواية :ثوب مهـــب ثوبك يعتك،
والثـــوب الطويل يعتـــك .وهناك مثل «الثوب ما ينشـــق
بـــن عاقـــل ومجنـــون» 40و«حـــاة الثـــوب رقعتـــه منه
وفيـــه»« 41ثويب مـــن ثوب أبـــوي».42

لذلـــك نســـعى يف اجلـــزء الثـــاين ملحاولـــة تبـــن أثـــر
الـــراث المادي  -أزيـــاء املرأة وزينتها ،-من خالل دراســـة
مفـــردات هذا احلقل يف املتـــون املتنوعة لألدب الشـــعيب،
َ
ّ
مما توفر لنـــا من الكتب اليت ّتمت اإلشـــارة إليها ســـابقا.

وعنـــد النظر يف هذه األمثال الســـابقة ،جنـــد أن لفظة
(الثـــوب) جـــاءت يف معناها العام فهـــي ال ُيقصد بها ثوب
رجـــل ،أو امرأة بل عمـــوم األثواب .ومثلهـــا لفظة لباس يف
املثل «كل وقت ولـــه لباس» .43

القسم التطبيقي :

وقـــد جاء توظيف مفـــردة ثوب الـــزري ،والزري خيوط
ذهبي�ة أوفضية املســـتخدمة يف تطريز ثي�اب املرأة وبشـــت
ْ
ُ ْ َ
الرجل،جـــاء يف األمثـــال اآلتيـــ�ة« :ث ْو َبـــه ز ِري َي ْر َطـــخ وما
عنـــده ِقـــدر يطبـــخ» 44كما تنـــ�اول املثـــل الشـــعيب أنواع
القماش مثل الربيســـم :احلرير باللهجـــة العامية ،ولفظة

أزياء املرأة وزينتها يف األدب الشعيب
ٌُ
ً َّ
ٌ
غـــوي حيمـــل
وعـــاء ل
قلنـــا ســـابقا إن األدب الشـــعيب
ً
وموضوعـــات ،فهوحيمـــل تـــراث املجتمـــع الـــذي
أفـــكارا
ٍ

حقـــل مالبـــس املـــرأة فجـــاءت ألفاظـــه متنوعـــة مثـــل:
(الثـــوب ،والعبـــاءة ،وثـــوب الـــزري ،والربيســـم ،خيوط
الصـــوف ،واحلريـــر ،والســـروال ،لبـــاس ،ومـــن أدوات
خياطـــة األثواب،حضـــرت اإلبـــرة).

أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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ْ
احلريـــر ،والصـــوف ،وكلمـــة شـــميلة :وهـــي القطعة من
ّ
القمـــاش اخلشـــن ،قـــد تمكنا مـــن رصـــد مجموعة من
ْ
«اشـــميلي ْ
ّوتقر عيين
األمثال جـــاءت على هـــذا النحـــو:
ِ
َ ْ
«عتيـــج الصوف وال
أحســـن من لبس احلرير» . 45واملثل ِ
يديد الربيســـم» .46فالنوع األديب اســـتطاع أن يلتقط من
عناصـــر تـــراث املرأة مـــا يعرب بـــه تفضيل األمـــر املعروف
على األمـــر املجهول .ويف توظيف مفـــردة احلريرجند املثل:
«إن لبســـت ا ْ
لبس حرير ،وإن عاشـــرت عاشـــر أمري».47
ِ
ج ــاءت العب ــاءة ضم ــن املف ــردات ال ــي وظفه ــا املث ــل
ً
الش ــعيب أيض ــا ،وكان املع ــى عام ــا ين�اس ــب اإلنس ــان دون
َ
ْ َ
وخـــذ َع َباتـــه» .48ويف
ختصيـــص يف القـــول« :امدحـــه ِ
وصــف تشــابه األمــور واختالطهــا علــى املــرء جــاء القــول:
َ
«ب ــرق الع ــي ِتش ـ َـابه» 49وج ــاء توظي ــف قم ــاش الص ــوف
ً
ً
َ
«:حَي ـ ِـد ْه ِخي ــط الص ــوف»،50
توظيف ــا عام ــا يف املث ــل اآليت ِ
ويف ذكـــر الربقـــعَ /
الب ٌّطولـــة جـــاء املثـــل «اللـــي يســـتيح
ِ
51
يلب ــس بطول ــة» .
ً
وجــاء مثــل واحــد موظفــا للفظــة (ســروال) يف عبارتــه
«ترقـــص بـــا ســـروال كيـــف ا ْم َس ْ
ـــر وله» 52وجـــاء مثـــل
ِ
ً
واحــد أيضــا يوظــف لفظــة «اجــال» وهــو قمــاش قطــي
ً
ً
تغطــي بــه املــرأة رأســها ويكــون طويــا ،وقــد يكــون لباســا
ْ
للص ــاة فيس ــى ِ(اج ــال الص ــاة) ،وج ــاء يف املث ــل «خ ــل
الشــقرا علــى اياللهــا» 53وهنــا يســتخدم اجلــال :اليــال،
بمع ــى الغط ــاء الع ــام ل ــرك األم ــور كم ــا ه ــي علي ــه .ويف
إش ــارة إىل حي ــل امل ــرأة وخداعه ــا ذكراحل ــذاء يف َ
«احل ِري ــم
مقلب ــات النع ــل».54
وجاءت اإلبـــرة إحدى أهـــم األدوات اليت تســـتخدمها
املـــرأة يف خياطـــة أثوابها ،بـــل ومالبس أهلهـــا وحاجياتها.
وعلـــى ســـبي�ل هـــذا التوظيـــف نلحـــظ األمـــور التاليـــة
َ
َ
«العافيـــة يف خ ْرق إبرة» ،55وهو يضـــرب يف صعوبة إدراك
َ
األمر .ويف عدم حتمـــل األمور حضر املثل َ
«مـــن كل إبرة زاع
هيب».57 ،56
ويف مقابـــل املواد املحسوســـة ،جاء اســـتعمال وصف
َ
مثـــل زبرةالتأنق امللفـــت ،برق :ملعـــة .58ومنه املثـــل «ز ْب َر ْه

ْ
علـــى َب ِايـــق» ،59ويضرب للـــيء الـــذي ال يعطي حقيقة
أمـــره ،أما ما خيـــص احللي :فقد اســـتطاع املثل الشـــعيب
أن يوظف مفـــردات من حقل املصوغـــات واحللي ولكنها
ً
بـــدت قليلة جدا بالنســـبة لعناصـــر زين�ة املـــرأة وأزيائها،
تأت
فقـــد كان الرتكزي على مفـــرديت الفضة والذهـــب ،ولم ِ
ً
إشارة إىل أســـماء العقود واحللي وغريها فجاء املثل موظفا
كلمة الذهـــب يف القول (مهـــب كل اللي يلمـــع ذهب)،60
61
وأيضـــا« :إذا كان الكالم من فضة فالســـكوت من ذهب
ولم يرد هـــذان املثالن إال عنـــد خليفة المالكـــي ،ويب�دو يل
أن هذين املثلني ليســـا من البيئ�ة القطريـــة ،بل هو معلوم
يف البيئـــ�ة العربي�ة قاطبة ،فهما مثـــان عربي�ان أصل األول
يرجـــع للمثل «ليـــس كل مـــا يلمع ً
ذهبـــا» أما الثـــاين فلم
تتغري صياغتـــه عند إلقائه باللهجـــة العامية.
وقد جـــاءت مفردات عامـــة مثل «البشـــتخته» وهو
الصندوق حلفـــظ اللؤلؤ واملجوهـــرات والنقـــود واألوراق
ّ
تصـــور تاجر لؤلـــؤ ،أو صاحب ســـفن
املهمـــة ،وال ُيمكـــن

أدب شعبي

ً
غوص ،أو صاحـــب أموال ال يملك صندوقـــا حلفظ ماله،
ً
ً
فالبشـــتخته صندوق حلفـــظ ما كان غاليا ونفيســـا ،وقد
جـــاء املثـــل لربط بـــن أصـــل اإلنســـان وقيمتـــه ،وبني ما
حيفظ من أمـــور ثمين�ة يف الصندوق فـــكان على هذا القول
«األصـــل يف البشـــتختة» .62وبهذا نلحظ عدم تســـجيل
ّ
وظفت حقـــل ُ
احللـــي بالرغم من
عـــدد كبري من األمثـــال
تنوعه وتعـــدد أماكن تقلـــده وارتدائه لـــدى املرأة.
وإذا مـــا نظرنـــا يف املثـــل الشـــعيب لدراســـة أدوات
التزين،جنــد تــردد كلمتــن هــي الكحــل والعــود ،فأمــا الكحــل
فهــي مــادة تســتخدمها املــرأة إلبــراز جمــال عينيهــا ،يف حــن
العـــود قطـــع مـــن اخلشـــب طيـــب الراحئـــة ،تســـتخدمها
املـــرأة والرجـــل ،ويف األمثـــال الـــي جـــاء فيهـــا الكحـــل مـــا
ِّ
«الشـ ْـن شـ ْـن لــو ت َك َّحــل كل ُيـ ْ
ـوم» .64 ،63ويســتخدم
يلــي:
ِ
ِ
الفع ــل «يكحله ــا» يف املث ــل ،فاس ــتطاع مب ــدع املث ــل م ــن
توظي ــف الكح ــل والغاي ــة من ــه للتجم ــل ليعك ــس ذل ــك يف
َ
إنتــ�اج املث ــل «ج ــا يك ِّحله ــا واعماه ــا» ،ويض ــرب لإلنس ــان
ً
ـرا فزيي ــده ُس ـ ً
ـوءا .65وللتعب ــر ع ــن
ال ــذي يري ــد أن ُيصل ــح أم ـ
ً
ِّ
انته ــاء مفع ــول ال ــيءُ ،وظ ــف الكح ــل أيض ــا يف املث ــل «راح
ُ
ْ ْ
ك ُحـــل َباك َيـــه» وللتعبـــر عـــن اخلـــر الـــذي يصنـــع لغـــر
ّ
مس ــتحقه ،وأيض ــا «الكح ــل يف ع ــن الرم ــدى خس ــارة»،66
ٌ
وهن ــاك مث ــل آخ ــر ي ــدل عل ــى براع ــة الش ــخص الس ــارق يف
االس ــتيلاء عل ــى م ــا يري ــد ،إذ ج ــاء يف املث ــل «يب ــوق الكح ــل
م ــن الع ــن».67
وهنـــا جنـــد يف األمثـــال الســـابقة أن مـــادة الكحـــل
ِّ
ُوظفـــت مـــرة بداللتهـــا علـــى التجمـــل والتزيـــن ،ومـــرة
اســـتخدمت للداللة على حتســـن األمـــور دون جدوى من
بـــاب االســـتعارة البالغية،كمـــا يف القول« :جـــاء يكحلها
واعماهـــا» فليـــس املقصود هنـــا التكحيـــل بمعىن وضع
الكحـــل إنمـــا تعديـــل األمر وحتســـين�ه.
أمـــا املفـــردة الثانيـــ�ة الشـــائعة يف التزين بعـــد الكحل
فهـــي كمـــا ذكرنا مفـــردة العـــود ،وجـــاء يف املثـــل «تعرف
العـــود مـــن دخانـــه» 68ويضـــرب علـــى مـــدح الصفات
احلســـنة لإلنســـان الطيب ،فالصفـــات احلســـنة دليل
َّ
على اإلنســـان الفاضل ،كمـــا أن الدخان داللـــة على العود

الطيب.واملثل اآلخر «مـــا بعد العود قعـــود» 69ومع كلمة
َّ
ِّ َ
ُ
الفعـــل «يتبخـــر» وهي مفردة تســـتعمل
العـــودُ ،وظف
لإلشـــارة على فعـــل التطيب بالعـــود ،إذ جـــاء يف املثل «ما
َ ْ
َّ
ُ ْ َ َّ
ـــر ْه ِتبخ ْر يـــوم ِت َبخ ْر ِا ْحـــرق». 70
عم
لقـــد اســـتفاد منتج املثـــل مـــن األحوال الـــي حتصل
عند اســـتعمال عناصـــر وأدوات تراثيـــ�ة ماديـــة ،للتعبري
عـــن أحوال ومواقـــف حياتي�ة أخرى ،فالتعبـــر عن احلال
بمـــا هو معلـــوم ،ومدرك غايتـــ�ه عند النـــاس ،ليكون املثل
ً
ِّ
ِّ
محققا غايتـــ�ه ،وتاركا أثـــره ،وبالتايل ُحيقق لـــه الذيوع بني
املتلقـــن الذيـــن يصبحون منتجـــن له يف قابـــل املرات.
وحضرت مفـــردات أخرى من حقـــل التزين والتطيب
مثل« :اخلنـــة :الراحئـــة الطيب�ة ،الشـــعر ،عجافـــة :املرأة
اليت تســـرح شـــعر املـــرأة ،اجلمال «فكمـــا قلنـــا إن مبدع
ً
ّ
املثل يلتقـــط مما يـــراه يف بيئتـــ�ه ويجده حســـنا ويوظفه
ً
قـــوال ،ففـــي املقابلة بني شـــدة الرجل ،ونعومة املـــرأة ،يأيت
هـــذا املثـــل «الرجل ملصـــن واملـــرأة ملخـــن» 71ويف اجلمال
العـــام جاء املثل التـــايل «الزين زين لو قعد مـــن النوم».72
ً
وأيضـــا هناك مثـــل آخر يصـــف اجلمـــال « جمالها حيت
الطري من الســـما».73
أم ــا يف توظي ــف مف ــردات خاص ــة بالش ــعر وتصفيف ــه،
ُ
74
فق ــد وج ــدت هذي ــن املثل ــن «ش ــعرها يقع ــد معه ــا»
ويضــرب هــذا املثــل للداللــة علــى اكتمــال حســن الــيء،
أمـــا املفـــردة الثانيـــ�ة فقـــد كانـــت لفظـــة« :العجافـــة»
75
وج ــاءت يف املث ــل «ق ــال م ــن مداحته ــا ق ــال عجافته ــا»
ويضـــرب يف وصـــف الشـــخص املؤيـــد للمســـؤول عنـــه،
ً
فه ــو ل ــن يعيبــ�ه أب ــدا.
)2

مالبس املرأة وزينتها يف أغاين
األطفال الشعبي�ة:

ً
عنصـــرا ً
مهمـــا يف املجتمـــع التقليدي
يشـــكل الطفـــل
ُ
أو احلديـــث وتـــويل املؤسســـات رعايـــة الطفـــل العناية
الشـــديدةً ،
بـــدءا مـــن مؤسســـة األســـرة إىل مؤسســـات
املجتمـــع املـــدين.يف املجتمـــع التقليدي الذي يتقـــارب فيه
األفـــراد ويتعاونـــون بشـــكل تلقـــايئ ،جند الطفـــل حيظى
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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برعاية مـــن أفراد أســـرته النســـاء والرجـــال .ويف املجتمع
القطري«يكـــون األطفـــال محوراالهتمـــام املباشـــر مـــن
اجلميـــع أثنـــ�اء العالقـــات اليوميـــة املباشـــرة بـــن أفراد
األســـرة ،ويف مرحلة الطفولة املبكرة أواملهد ،تقوم النســـاء
برعاية جميع شـــؤون الطفل وعندمـــا يصبح عمره خمس
ســـنوات تنتقل معظم تلك املهام إىل رجال األســـرة» 76يف
حني تســـند رعايـــة البنـــت للمرأة.
والعجـــب أن يـــرز ُ
«دور األم الـــي حتفظ أغـــاين كثرية
ً
توظفهـــا أثن�اء قيامها بدورها يف رعايـــة األطفال فضال عن
دورهـــا يف رضاعة الطفـــل ،ورعايت�ه ونظافته الشـــخصية
وتدليلـــه وتنويمـــه وإيقاظـــه» .77عنـــد النظـــر يف بعض
األناشـــيد الرتاثي�ة جنـــد حضورا لـــراث األنىث بمـــا يتلاءم
مع ســـنها الصغري  .وقد جاءت مفردات تشـــر إىل الذهب
الـــذي تلبســـه الفتـــاة مثـــل :الهـــايل ،والرثيـــا ،اخلاتم،
والنكلـــس ،واملضاعد.
ومن هذه األناشـــيد مـــا كانت تداعب بـــه األم ابنتها أو
اجلدة حفيدتها كمـــا يف هذا املقطع:
يا نور يا بنت من يمنع التايل
ّ
وسميه
شبه ريم ترتعي كل

كما يظهـــر جليا توظيف مفرديت السالســـل ،والذهب
باإلطالق العام دون تســـمية لنـــوع هذه ُ
احللي .
ومن األناشـــيد اليت ترافـــق لعب األطفـــال جند منها
مـــا قـــد وردت فيه كلمـــات من حقـــل تـــراث أزيـــاء املرأة
وزينتهـــا ،كمـــا يأيت يف لعبـــة األطفـــال الشـــعبي�ة  :قوم يا
شـــويب،إذ جاء يف أحـــد املقاطع.
الشايب :سرى عايب
سرى عايب
ما أقدر أقوم
الشايب :ييت عند هاذي
الفتي�ات :هي وهللا
الشايب :عطتين خاتم
الفتي�ات  :هي وهللا
ويف مقطع آخر من اللعبة نفسها
الشايب :خوايت دوروا
الفتي�ات:هيه وهللا

زينها واضح ويف القذلة هاليل
والرثيا يف احلضن بألف شرية
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حيث جند مفـــرديت الهاليل :وهي حليـــة ذهبي�ة خاصة
بالـــرأس ،والرثيا وهي حلية تزيـــن العنق والصدر.
ومـــن أناشـــيد املناســـبات ،تـــأيت األغنيـــ�ة املشـــهورة
الحتفالية منتصف شـــهر رمضـــان «القرنقعـــوة» حيث
ُ َ َّ
ـــرد ُد املقطع:
ي
قرنقعوه قرقاعوة

الشايب :ييت عند هاذي
الفتي�ات هيه وهللا
الشايب:عطتيننكلس
الفتي�ات :هيه وهللا

80

حيـــث مفردتـــا -اخلاتـــم –وهي حليـــة أصابـــع اليد،
والنكلـــس حليـــة للعنق.
ومن أناشـــيد األلعاب ،كمـــا يف لعبة «ســـويرة راحت
الرب» ،جـــاء املقطع :

عطونا هللا يعطيكم

خوايل يا داليل

بيت مكة يوديكم
ّ
يا مكة يا ملعمورة

يا عزويت وسنادي
خوايل يا داليل

يا أم السالسل والذهب يانورة
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يا مضيعدي وهاليل

81

أدب شعبي

فاملضاعـــد مـــن حلية املعصـــم ،أمـــا الهـــايل فحلية
الـــرأس .وجـــاء يف تكملـــة األغني�ة:
أيم تن�اديين
ما أدري اشتيب فيين
تيب حتنيين
يف مليلة الصيين

82

ّ
حيث ركـــز املقطع على احلنـــاء ،إحـــدى أدوات الزين�ة
الـــي تزين بها الفتاة نفســـها.
ومن الزين�ة أيضا تســـريح الشـــعر واستخدمت أغني�ة
اللعبة «غزاله غزلوكي»
لفظ (أتمشط ) يف املقطع التايل:
غزالة غزلوكي غزلوكي
يف الماي زعبلوكي زعبلوكي
قاعدة أتمشط
جاءها الرويم
قالها :قويم

83

ً
ً
وهنـــاك لعبة ّ
حب السمســـم جنـــد أســـلوبا طفوليا يف
حـــال حدوث خـــاف بني الفتيـــ�ات ،يقـــول املقطع:
ربعج يا محريب يف بري
ومكسراتن تكسري
ربعج يا مريم يف قصر
محني�ات من عصر

84

وبه ــذا جن ــد أن األناش ــيد اخلاص ــة باألطف ــال وظف ــت
هـــي األخـــرى بعـــض املفـــردات مـــن حقـــل أزيـــاء املـــرأة،
ولكنهـــا اختـــذت مـــا ين�اســـب هـــذه املرحلـــة الطفوليـــة
وم ــا يتعل ــق باألش ــياء ال ــي ق ــد تك ــون م ــن زينــ�ة الفت ــاة
نمـــوذج يتنـــ�اول
الصغـــرة وحليهـــا ،ولـــم أقـــف علـــى
ٍ
ً
البخنـــق مثـــا أشـــهر أغطيـــة الـــرأس للفتـــاة القطريـــة
واخلليجيـــة .

)3

مالبس املرأة وزينتها يف األلغاز الشعبي�ة :

تعد األلغاز أو األحايج أحد الفنون القولية الشـــعبي�ة،
وقـــد كان يف املجتمـــع اخلليـــي عامـــة ،طرائـــق عـــدة من
األلغاز ،هناك ما يســـى :اللغز الرحيـــاين ،واللغز االجبدي،
واللغـــز الدرســـعي .85وهـــي ألغـــاز شـــعرية تـــرواح بني
البيتـــن إىل أربعة أبي�ات ،وهنـــاك اللغز اجلملة.ويف بعض
األحيان يتعمد امللغز إخفاء اســـم املرأة من خالل أســـلوبه
اللغزي الذي يســـتخدمه.
منتج اللغـــز يلجأ للبيئـــ�ة لينهل من معينهـــا ويف بيئ�ة
تقليديـــة ،فيســـتخدم بعـــض مفـــردات البيئـــ�ة وتراثها
ليســـأل ّ
عما يريـــد ،يقرب الـــيء للســـامعني ،ويجعله
ّ
مبهمـــا يف اآلن نفســـه .فبنـــ�اء اللغـــز يتكون مـــن «ثالثة
عناصـــر أساســـية :يشء موصوف(مقصـــود مجهـــول)+
ّ
وصـــف لهذا الـــيء +عبـــارة مضللـــة .وإىل جانب عنصر
فرعي رابع هـــو صيغة اللغز االســـتهاللية»( 86أحازيك).
واللغـــز الشـــعيب «إىل جانب التوســـل باملفارقـــة والتضاد
أو التقابل،يعتمـــد أيضـــا علـــى الصور املجازية ،وتشـــكل
مصـــدر املتعة اجلمالية فيه .ويصاغ صياغة مموســـقة أو
موقعـــة موزونة يف عبارات متوازنة ،ومتوازية حىت يســـهل
حفظه وترديـــده» ،87لذلك فإن اللغز يأخـــذ صفة العبارة
الثابت�ة الـــي ال تتغري على عكس احلكايات الشـــعبي�ة اليت
يمكن للـــراوي أن حيدث تغيـــرا فيها.
عنـــد رصدنـــا لأللغاز الـــي وردت يف كتاب (مـــن أفواه
ً
ً
الرواة) جند عـــددا قليال من األلغاز اعتمـــد يف تركيب�ه على
بعـــض املفـــردات – اليت يمكن القـــول إنها تـــأيت من تراث
املـــرأة وزينتهـــا – وإن كانـــت مطلقـــة يف اســـتعمالها عند
توظيفهـــا يف اللغز .
نذكر من هذه األلغاز القليلة،اللغز الرحياين اآليت:
برق ملع يف مريت واحسبه برق
واثره جبني اللي عليه التواصيف
اسمه ذكر وسط املدين�ة وشرق
وعويد ريحان على ساحل السيف
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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الثقافـة الشعبية

العدد 59

وفصيص يا قوت ذكر يف املحرق
88
ّتوه على قد الغرض ما بعد شيف
والشـــاعر هنـــا يوظـــف الياقـــوت :حجـــر كريـــم،
والرحي ــان ،أح ــد النب�ات ــات ،وه ــو لغ ــز خي ـ ّ
ـص اس ــما مخفي ــا
لفتـــاة تســـى مريـــم.
وهنـــاك ألغاز تتنـــ�اول تراث املالبس ،فـــأوردت بعض
الكلمـــات من هـــذا احلقـــل مثل (:جوخـــه) ومنهـــا اللغز
التايل« :بنتنـــ�ا عفرا ،عليها جوخة صفـــرا» .89جوخة أحد
املالبس ،وتســـتعمل يف مالبـــس الرجال ،والنســـاء.ومن
األلغاز اليت تشـــتهر يف اخلليـــج ،وإجابت�ه (احلنـــاء) اللغز
َ
(خ َض ْر يف الســـوقَ ،ح َم ْ
التايل
ـــر يف أمك).90
ويظهـــر يل أن األلغـــاز الشـــعبي�ة  -حســـب العينـــ�ة
ّ
الـــي وقفـــت عليهـــا – قـــد وظفـــت القليـــل مـــن تراث
املرأة يف مالبســـها وزينتها ،علـــى عكس األنـــواع األدبي�ة
الشـــعبي�ة األخرى ،ولكن عند النظر يف األلغاز الشـــعبي�ة
يف الكويـــت ،وجدت أن اللغز الشـــعيب قد ألغـــز لعناصر
تراثيـــ�ة مـــن حقـــل أزياء املـــرأة وزينتهـــا ،91ممـــا يعين أن
اللغـــز قـــادر علـــى توظيـــف هـــذا الـــراث ،بيـــ�د أن قلة
العنايـــة جبمعـــه يف قطر ،حالـــت دون اســـتقصاء عناصر
غـــر الـــي وردت يف هـــذا البحث.
)4

مالبس املرأة وزينتها يف الشعر النبطي:

لغ ــة الش ــعر النبط ــي ه ــي «اللهج ــة البدوي ــة عام ــة
والنجدي ــة خاص ــة ،ه ــذه اللهج ــة ل ــم تبتع ــد ع ــن أصله ــا
الفصي ــح بمق ــدار ابتع ــاد اللهج ــات األخ ــرى احلضري ــة،
ّ
رغ ــم أنه ــا مثله ــا ،حتلل ــت م ــن قواع ــد اإلع ــراب وحركات ــه،
وطـــرق التعريـــف ،واالشـــتقاق وقوالبهـــا» 92ويمكـــن أن
يك ــون الش ــعر النبط ــي ضم ــن األنم ــاط الفولكلوري ــة م ــن
عـــدة جوانـــب هـــي :تغايـــر بعـــض األوزان والقـــوايف فيـــه
عـــن الشـــعر الفصيح،وهـــو واســـع االنتشـــار والتـــداول
ويتوارث ــه الن ــاس ،كم ــا أن لغت ــه اللهج ــة البدوي ــة ،وه ــي
اللهج ــة الش ــعبي�ة يف بيئ ـ�ة الش ــعر النبطي.أم ــا م ــا خيرج ــه
مـــن دائـــرة الفولكلـــور فكـــون أغلـــب األشـــعار معروفـــة
القائ ــل ،لذل ــك ،يمك ــن الق ــول بعب ــارة أخ ــرى« ،إن الش ــعر

النبط ــي وع ــاء فولكل ــوري يص ــب في ــه األف ــراد إنت�اجه ــم
وفكره ــم ،وق ــد يضيف ــون إلي ــه م ــن إبداعه ــم م ــا يرثي ــه،
ويجعـــل لـــه خصوصيـــة متجـــددة». 93
ِّ
وال شـــك أن الشـــعر لغـــة خاصـــة ،ترتقي عـــن اللغة
اليوميـــة الـــي يتحدث فيهـــا النـــاس ،ويقضون شـــؤون
حياتهـــم بها ،فهو لغـــة أدبي�ة لهـــا خصائصهـــا الفني�ة من
تركيب ،وأســـلوب ،وخيال ،وقوالب مـــن األوزان والقوايف،
وهذا مـــا جيعل إبـــداع منتـــج فيـــه مختلفا عن آخـــر ،كما
أن العناصـــر اليت يوظفها الشـــاعر من عاملـــه اخلاريج ،ال
تبقى كمـــا هي ،بـــل إنه بواســـطة اخليال يكســـبها معىن
ً
ً
جديـــدا مغايرا لمـــا هي عليـــه يف الواقع.
ويف موضوعن ــا ح ــول ت ــراث امل ــرأة يف األزي ــاء والزينــ�ة،
جن ــد أن الش ــاعر النبط ــي يف قط ــر ق ــد اس ــتطاع توظي ــف
مف ــردات ه ــذا العال ــم ال ــرايث الم ــادي للم ــرأة يف ش ــعره.
فقـــد وردت مفـــردات املالبـــس مثـــل :الثـــوب ،الربقـــع،
البطاطيـــل ،احلريـــر ،الغـــدايف /الغشـــوة ،االبريســـم،
العبـــاءة الزبـــون ،الغشـــاية .أمـــا يف ُ
احللـــي فجـــاءت
الكلم ــات :الق ــادة ،احل ــزام ،اللؤل ــؤ ،احل ـ ّ
ـص ،الياق ــوت،
ّ
الدانة،والـــدر ،واألحجـــار ،والترب،والشـــغاب ،واملحازيـــم،
واخلاتـــم ،أمـــا يف أدوات الزينـــ�ة فقـــد تنوعـــت بـــن
األطيـــاب مثـــل :الشـــمطري ،واملســـك ،والعـــود،
الرحي ــان ،والرش ــوش ،وم ــن أدوات التزي ــن مث ــل :الزمي ــم،
واأللعـــاس واملخازيـــم ،والديرمـــان ،يف حـــن جـــاءت
ّ
احلنـــاء مـــن مـــواد التجمـــل الـــي تـــرز جمـــال املـــرأة يف
الشـــعر وتصفهـــا عنـــد الشـــاعر النبطـــي.
وعند عرضنا لألشـــعار اليت تن�اولـــت مالبس املرأة جند
هذه األبي�ات للشـــاعر أحمد بن علي شـــاهني الكواري:
لو شافها العابد ّ
لقط العمامة
يف شف ّ
سيد البسات البطاطيل
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ً
وقوله أيضا:

ّ
عذب اللما يا زين دقه وشامه
حدر اللثامه تذهل العقل تذهيل

95

أدب شعبي

حيـــث جـــاءت لفظتـــا البطاطيل جمـــع َب ْطولـــه وهي
الربقـــع واللثامة وهو اللثـــام ماتغطي به املـــرأة وجهها من
قطـــع القماش .
ويف وصـــف املرأة ولبســـها العبـــاءة ،جاء قول الشـــاعر
خالد بـــن معجب الهاجـــري اآليت :
وكيف ّ
باسوي ال شفت قرنه الحندر
َ ّ
96
منت زها جيب العباه
ال حَتدر فوق ٍ
وجـــاء يف وصـــف طـــرف العبـــاءة ورفعـــه ما ُيســـى
الشـــليل يف قـــول الشـــاعر أحمد بن علـــي الكـــواري على
النحـــو التايل:
ِّ
أندب الظفران ْ
واويم بالشليل
وازهم الطيب على طاري بن�اه

97

والشليل هو طرف العباءة سواء عباءة الرجل أو املرأة.
ّ
وق ــد ج ــاءت مف ــردة الث ــوب وه ــو م ــا يع ــرف بالدراع ــة،
َّ
فكمـــا قلنـــا إن البدويـــات يطلقـــن اســـم الثـــوب علـــى
َّ
الدراع ــة .وج ــاءت ه ــذه املف ــردة (الث ــوب) يف ق ــول الش ــاعر
املع ــروف عل ــي ب ــن س ــعيد ب ــن س ــبيت املنص ــوري عن ــد
وصف ــه جم ــال املحبوب ــة:
ونهد يشيل الثوب يف ّزمة الصبا
ٍ
صغري يشادي بالتواصيف فنجايل

98

وجـــاءت الغشـــوة أو الغدفة وهـــي غطـــاء يلقى على
ً
وجـــه املـــرأة؛ حـــى ال تنكشـــف للرجـــال يف الشـــعر أيضا
مثل قول الشـــاعر عمـــر بن راشـــد العفيشـــة ،عند مدح
شـــجاعة ممدوحـــه وتشـــبي�ه شـــجاعة الفارس الشـــاعر
العريب عنـــرة بـــن شـــداد ،إذ يقول ابن عفيشـــة:
إىل من الصبايا ّ
فرعن ورمن الغدايف
صارم ممهور
ركض مركاض عنرت يف يمين�ه
ٍ
ً
يصف الشـــاعر ســـعيد املحـــرول النعيـــي موقفا مع
نســـاء كبريات الســـن يذهنب للمدرســـة املســـائي�ة لتعلم
القـــراءة والكتابـــة بأســـلوب فكاهـــي ،جـــاء وصفـــه لهن
ولباســـهن الغشـــوة /غطـــاء الوجه علـــى النحـــو التايل :
99

َ ْ
ما شفت فيهن َمن زهت بالغشاية

يف السوق ما يوفن مطاليب ّديان

100

ويف انتقاد الشـــاعر نفســـه لظهور املرأة للسوق يصف
نوع قماش العبـــاءة اليت ترتديها املـــرأة بقوله:
تلقي ِامل ِريين على الكتفني ملوايه
مرفوعة لني تظهر لك توازيها
ٍ

101

فاملريـــي ،نوع من أنـــواع أقمشـــة العباءة .وجـــاء ذكر
ً
احلرير ،واالبريســـم وهـــو احلرير أيضا باللهجـــة العامية،
إذ يصـــف الشـــاعر عبدهللا بن ســـعد املســـند حالـــة الود
بينـــ�ه وبني محبوبتـــ�ه باحلرير الناعـــم يف قوله :
تب�ادل رقيق الود نسج املحبة
ِتلف بازهار الغرام حرير

102

ويف نقـــد الشـــاعر عمـــر بـــن عفيشـــة لتغـــر مالبس
النســـاء يف عهـــده جنـــده يقـــارن بـــن املالبس الواســـعة
الســـابقة ،وبـــن املالبـــس املســـتحدثة الـــي ينكرها وال
يتقبلهـــا حـــن يقول:
ّ
االول مالبسهن ابريسم وماهود
واليوم بالشلحة ّ
ويا ّأم العبايا

ّ
ومحيص النيسو على الزند مزنود

ومسروالت بالشلش كالعرايا
أطاليق بال خطم وقيود
ويمشن
ٍ

نس ّ
وسط الشوارع ّ
فن الغشايا

103

فالشـــاعر يتحســـر علـــى مالبـــس النســـاء الســـابقة
حيـــث كان احلريـــر والماهـــود وهمـــا قماشـــان يســـران
جســـم املـــرأة وال يشـــفانه ،علـــى عكـــس ّ
املحيـــص وهـــي
نـــوع مـــن تفصيـــل وخياطـــة القمـــاش مشـــدودة علـــى
اجلســـم ،والنيســـو نـــوع مـــن القمـــاش لـــن ناعـــم .أمـــا
الشـــلش فهـــو قمـــاش شـــفاف أبيـــض ،كمـــا أن النســـاء
أصبحـــن كمـــا يـــرى الشـــاعر ،يرفعـــن الغشـــوة  -غطـــاء
الوجـــه -وال يســـرن وجوههـــن .
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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وقد أقدم الشـــعراء علـــى االهتمام بوصـــف ُحلي املرأة
وتشـــبي�ه أســـنانها باللؤلؤ،وذلك من األوصاف املشـــهورة
واملكرورة يف الشـــعر ،فأســـنان املرأة اجلميلة عند الوصف
تشـــبه اللؤلؤ .ويمكن لنـــا أن نقف على وصف الشـــعراء
النبطيـــن للحلي واألحجـــار الكريمـــة من خـــال نماذج
شـــعرية متفرقة.
يقول الشـــاعر صالـــح بن ســـلطان الكـــواري يف مدح
حاكـــم قطر الســـابق الشـــيخ خليفة بـــن حمـــد آل ثاين -
ً
رحمـــه هللا -واصفـــا الدولة الـــي بدت مثـــل جميلة تزهو
بالقالئد ولبســـت أحســـن احللل من الثي�اب يف أبي�ات من
شـــعر العرضة:
دار يا اللي زهت بأغلى قاليدها
ولبست ثوبها بعزوم راعيها

104

والقالئـــد مـــن حلـــي العنـــق ،أمـــا عـــن حلـــي اليـــد،
واخلواتم يف اليد ،يذكر الشـــاعر عمري بن راشـــد العفيسة
وصـــف فتـــاة جميلـــة بقوله :
زها امللتفت يف الرسغ والكف متحين

ّ
ويزها املحابس واملحابيس يزهنه

105

فامللتفـــت حلية مـــن الذهب تضعهـــا املـــرأة يف يدها،
واملحابـــس نـــوع من خواتـــم اليد.
ويف وصـــف حليـــة األذن املعروفـــة بالشـــغاب يقـــول
الشـــاعر خالد بن معجب الهاجري عند التغزل بمحبوبت�ه
ويصورهـــا وهي ترتدي احللـــي يف األذن بقوله (شـــغاب)
(صـــوغ) ،إذ يقول:
وحلية الصـــدر بقوله
ٍ
ذاك ّ
طبه عند لباس الشغاب
صدر لبيب
صوغ على ٍ
البس ٍ

106

أما ما جاء يف الشـــعر بذكر األحجـــار الكريمة من لؤلؤ،
وياقوت ،ومرجـــان ودانات فكثري.
ويمكن ذكر نماذج لذلك ،على النحو اآليت :
إذ يصـــف الشـــاعر أحمد بـــن علـــي الكـــواري حبات
العـــرق على وجـــه الفتاة اجلميلـــة حببات اللؤلـــؤ الثمني:

احلـــص يف قوله :

ّ
يوم شفت صحون خده بالعرق
قلت ِّ
107
حص من قعر حبر غميق

ويصـــف الشـــاعر صالـــح بـــن ســـلطان الكـــواري
قصيـــدة وصلتـــه مـــن صديقـــة الشـــاعر محمـــد بـــن
راشـــد النعيـــي بأوصـــاف جميلـــة فقصيـــدة صديقـــة
تش ــبه اجلواه ــر الكريم ــة ،إذ يق ــول الش ــاعر صال ــح ب ــن
ســـلطان الكـــواري:
أحلى من الشهد يف ذوقه مع السكر
وأحلى من الراح والتفاح وألوانه
وأغلى من الماس والياقوت واجلوهر
وأغلى من الكرهم الفاخر ومرجانه

108

ويصف الشـاعر عبدهللا بن سعد املهندي بي�اض أسنان
ِّ
محبوبت�ه ،ويشبهه بالش ِرين نوع من اللؤلؤ يف قوله :
ِّ
َ ْ
الوضح الش ِريين
يا جايل
من غايل الدانات موصوف

109

ويف وصـــف زينـــ�ة املـــرأة مـــن أطيـــاب وعطـــور وشـــم
الوج ــه ،أو حن ــاء الي ــد ،ت ــردد الكث ــر م ــن الش ــعر يف ذك ــر
ه ــذه الزينـ ـ�ة ،ويمك ــن أن نش ــر إىل بع ــض م ــن األبيـ ـ�ات
النبطي ــة ال ــي ج ــاءت عل ــى ذكره ــا عل ــى س ــبي�ل املث ــال ال
احلص ــر ،فف ــي ذك ــر تزي ــن وجهه ــا بالوش ــم جن ــد اللفظت ــن
(الوش ــوم ،واأللع ــاس) ونبــ�ات العن ــدم ال ــذي تس ــتخدمه
امل ــرأة لوش ــم نفس ــها.
حيث يذكر الشـــاعر عبـــدهللا بن ســـعد املهندي ذلك
عند وصف البـــاد بالفتاة اجلميلـــة يف قوله:
فتاة من زهاة الوشويم
وتصبح ٍ

ْ
جميلة تزها ِجْلداد الوضاحي
ٍ

110

فالوشـــم كمـــا هو معلـــوم نقـــش باإلبر تعملـــه الفتاة
يف ذقنها تمـــأه بالكحل ،وتدهنـــه بالزباد نـــوع من الدهن
ً
طلبـــا للزين�ة.والوشـــم زين�ة قديمة مـــن العصر اجلاهلي.

أدب شعبي

وجـــاء ذكر لفظة األلعـــاس وهي داللة على الوشـــم يف
قول الشـــاعر عمري بن عفيشـــة يف وصف امـــرأة جميلة :
ّ
وكن وصف نقش احلرب دقات األلعاس
يا زين من حتت الثن�ايا وشامه
ْ
وأمـــا الزين�ة األخرى فهـــي ِ(از َميم) وهـــي حلية توضع
ً
يف األنـــف وترد أحيانا يف لفظة أخرى هـــي (اخلزام وجمعها
مخازيـــم) ويوظـــف هذه الكلمة األخرية الشـــاعر ســـعيد
بن عبدهللا املحـــرول بقوله :
ِّ ّ
ِطيِّب ولنه البسات املخازيم
ّ
112
اللي لهن قليب وعيين معناه
111

ويف ذكـــر كلمة زميم ،يقول الشـــاعر حســـن بن فرحان
النعييم:
يا زين خط الشافعية بيمناه
ّ
113
وزمي ٍم كن الربوق املعانه
ويف اســـتخدام املرأة للعطور ،مثل العود واملســـك ،ومن
النب�اتـــات :الرحيـــان حيث تصنـــع املرأة عطورهـــا ،فتكون
ذات راحئـــة جميلة ،يطلـــق عليهـــا بالعامية (خنينـــ�ة) أو
ّ
(اخلنة).وهناك نبـــ�ات اخلزاىم.
ِ
يذكر الشـــاعر أحمد بـــن علي الكواري املســـك يف قوله
ّ
عند وصف املحبوبه،وراحئتهـــا األخاذة بقوله :
مسك رواحي زباده
يعمل على
ٍ
ْ َ
ّ
114
باحلب ساير
َيشغف بها من كان

َ
فش ْ
ـــعر املـــرأة كما يصفـــه الشـــاعر ُي ْع َمل ويمشـــط
ً
مخلوطا باملســـك لزييد بهـــاءه وجماله وطيبـــ�ه .ويصف
وي ّ
الشـــاعر محبوبتـــ�ه وتثين عودهـــا الغض ُ
شـــبهه بعود
الرحيـــان ،يف قوله:

ومن أنـــواع الزيـــوت الـــي تصنعهـــا املـــرأة لالهتمام
بشـــعرها وختلط بذلك عدة أنواع للعناية بشـــعرها ليبقى
ً ً
ً
جميـــا كثيفـــا براقا ما يعرف بالشـــمطري يقول الشـــاعر
صالح بن ســـلطان الكـــواري يف أحـــد أبي�اته :
ما حال هز الردوف النابي�ات
ماحال ريح الشمطري يف اجلعود
ً
َّ
الشمطري أيضا بقولة:
ويذكر الشاعر ابن املحرول

116

عليك يا غاذي قرون جثيلة
اللي على ريح الشمطري لواها

117

وإىل جانـــب الشـــمطري هناك الرشـــوش الـــذي جاء
ذكـــره عند الشـــاعر عمري بـــن راشـــد العفيشـــة بقوله:
هايف اخلصرين مذري الزوايا

فوق متن�ه بالرشوش ّ
معملين�ه

118

فالرشـــوش هي أعشـــاب دقيقة تطحـــن وتنقع يف ماء
وجتعل على شـــعر الرأس لتكســـبه راحئـــة جميلة.
أما الزينـــ�ة األخرية واملهمـــة اليت ال تنقطـــع عنها املرأة
ِّ
مهمـــا كان ســـنها فهي احلنـــاء ،حيـــث ختضـــب اليدين،
والشـــعر ،وتنقـــش اليديـــن بنقـــوش عدة ،وجـــدت عند
البحـــث يف األشـــعار عبارة ( خـــط الشـــافعية) وهي كما
يذكـــر مـــن نقـــوش حنـــاء اليـــد ،ولم أقـــف على أســـماء
لنقـــوش أخـــرى غريهـــا  .يقول الشـــاعر حســـن الفرحان
النعييم يصـــف الفتـــاة اجلميلـــة بقوله:
يا زين خط الشافعية بيمناه
ّ
119
وزميم كن الربوق املعانه
ويف وصـــف احلنـــاء يقول الشـــاعر عبدهللا بن ســـعد
املســـند البيت التايل:
ماخذ من قايد احلمر لونه
يا ٍ
ّ
120
أحيه لوال مخضبات البن�اين

بقصر معتدل غض عودها
طويلة
ٍ
ّ
115
تعطف مثانيها كما عود ريحانه

ويذكر الشاعر ابن املحرول زين�ة احلناء يف اليد بقوله:

فالرحيـــان ،ورد عطـــري راحئتـــه جميلـــة وعـــودة ليف
معـــروف يف اخلليـــج بكـــرة .

لو قلت كود جروح قليب مساليم
ّ
121
نقض علي اللي زها الكف حناه
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر
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وتعـــد الشـــفاه اجلمليـــة امللونـــة ،إحـــد عناصـــر
الصـــورة الـــي يرســـم بهـــا الشـــاعر قصيدتـــه عنـــد
وص ــف امل ــرأة اجلميل ــة لذل ــك جن ــد كلمت ــن (الديرم ــان،
والعندم)،يقـــول الشـــاعر حســـن بـــن فرحـــان النعيـــي
هـــذا البيـــت :
يا منتهي شكواي ،ما ازين حالياه
زين ،وزان املفرعة ديرمانه

122

ويـــأيت ذكر نبـــ�ات العنـــدم عند الشـــاعر عبـــدهللا بن
ســـعد املهندي حيـــث يقول :
يا جايل الوضح الشريين
من غايل الدانات موصوف
ِّ
عنديم الشفتني
يف
حلوات الهل احلب شاغوف

123

فالعنـــدم شـــجر أحمـــر ،ودم الغـــزال يطبخ مـــع حلاء
شـــجر األرطى وختضـــب به النســـاء .
ً
وهك ــذا جن ــد أن الش ــعر النبط ــي ق ــد اس ــتطاع أيض ــا
توظيـــف العديـــد مـــن املفـــردات مـــن تـــراث املـــرأة
ومالبس ــها وزينته ــا س ــواء عن ــد وص ــف امل ــرأة أو اقتب ـ�اس
م ــا تس ــتخدم ليص ــف م ــا يري ــد مث ــل وص ــف الب ــاد مث ــل
املـــرأة اجلميلـــة.

وعنـــد تفحـــص كتـــاب أســـاطريمن تـــراث قطـــر،
جنـــد الرتكـــز علـــى حـــدث األســـطورة أكـــر فـــا تقـــدم
تفاصي ــل ع ــن الش ــخصية أو مالبس ــها ،مم ــا ال يس ــاعدنا
هنـــا يف الوقـــوف علـــى عناصـــر ختتـــص بـــراث املـــرأة
وزينتهـــا وعنـــد النظـــر يف كتـــاب القصـــص الشـــعيب يف
قط ــر ج ،2للدكت ــور محم ــد طال ــب الدوي ــك ،جن ــده ق ــد
ً
ً
ـددا كب ـ ً
ميدانيــ�ا
ـرا م ــن القص ــص ال ــي جمعه ــا
جم ــع ع ـ
م ــن الن ــاس يف قط ــر.

تنتشـــر احلكايـــات واألســـاطري يف املجتمعـــات
التقليدي ــة ال ــي حت ــاول البح ــث ع ــن إجاب ــات لم ــا حي ــدث
له ــا م ــن ظواه ــر ،فاألس ــاطري ع ــادة ت ــأيت «لش ــرح ممارس ــة
أو معتق ــد أو ح ــدث أو ظاه ــرة طبيعي ــة»  124وم ــن أش ــهر
األســـاطري يف قطـــر ،أســـطورة يم وغيـــان ،أســـطورة
بودري ــاه ،أس ــطورة ّ
جني ـ�ة امل ــز ،أس ــطورة النوخ ــذا ك ــزول،
أس ــطورة س ــهيل وبن ـ�ات نع ــش ،أس ــطورة ش ــنق ب ــن نب ــق،
وأغلـــب هـــذه األســـاطري تتحـــدث عـــن عالقـــة اإلنســـان
بالبح ــر ،ماع ــدا أس ــطورة س ــهيل وبنــ�ات نع ــش تتح ــدث
ع ــن النج ــوم.

وقد قســـم كتابه يف اجلـــزء الثاين إىل حكايـــات واقعية،
وأخرى خرافيـــة ،وثالثة فكاهية ،ورابعـــة حكاية احليوان،
وأما األخرية فحكايـــات املعتقدات.
ُ
ومن خـــال النظر ،وجـــدت أن مالبس املـــرأة وزينتها
ً
عنصرا فاعـــا يف ذاته يف احلكايات
قليلـــة الورود ،ولم تكن
ّ
بشـــكل كبري إذا مـــا قيس بعـــدد احلكايات الـــي يعول أن
تكون كبـــرة يف عددها .ومـــن هذه العناصـــر جند :احلجل
 /اخللخـــال ،امليـــداس /احلذاء الثـــوب ،امللفـــع /غطاء
للرأس ،والقناع ،املشـــط ،واملضاعد والكف ،واإلشـــارة إىل
معىن عـــام مثل :الذهـــب ،واملالبس.
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األساطري واحلكايات الشعبي�ة:

أدب شعبي

وق ــد ج ــاءت عن ــد تتبعن ــا له ــا يف احلكاي ــات عل ــى ه ــذا
النح ــو:125
1

عنوان القصة
صاللة همجة

الصفحة مالبس املرأة وزينتها
51
حجل مشخص

والرتفي ــه ،وم ــا كان ً
خاص ــا بالعم ــل يقص ــد من ــه التش ــجيع
علـــى العمـــل وختفيـــف حـــدة الشـــعور بالتعـــب.128
وعندمـــا نعرض ألغاين العمـــل يف البحر ،جنـــد أن املرأة
ال تغيـــب ،حيث يظهر الغواص والعاملني على الســـفين�ة
من خـــال ترديد املقاطع الشـــعرية عند رفع الشـــراع ،أو
جتديف ،أي عمـــل آخر ،وربمـــا عند الرتويح عن أنفســـهم
علـــى ظهـــر الســـفين�ة .ومن هـــذه املقاطـــع الـــي ذكرها
محمد طالـــب الدويك يف كتابه األغني�ة الشـــعبي�ة يف قطر
جند هـــذا القصيد:

الولد الصغير في
العين
ولد العجافة

55

خلخال

60

الذهب والمالبس

أوالد السلطان

73

الميداس

بنت الحطاب
وألمير
من أنطق األميرة

89

العجافة

99

7

فسيجرة

133

8

بنات الملك الثالث

185

9

سارة

188

الشعاب ،مضاعد،
ّ
الكف ،الحلي
وش حيليت واحتي�ايل
الميداس ،اللؤلؤ
فريمز للمـــرأة بوصفهـــا (راعي احلجـــل) ،130واحلجل
والمرجان
ثوب مرصع بالذهب حلية توضع يف القـــدم .ومن أغاين البحارة على الســـفين�ة
ً
والجواهر
أيضا هـــذا املقطع :
تنسل :تمشط

غصون غصون

260

الملفع – المشط

والد السبع بنات،
والد السبعة أوالد

301

القناع

2
3
4
5
6

10
11

ظيب سطا يب
يا حيف ٍ

نالحظ هنـــا أن احلكايات وإن كانت قد وظفت شـــيئ�ا
ً
من مالبـــس املرأة وزينتهـــا ،ولكن كما يظهـــر كان توظيفا
ً
قليـــا ،فالغالـــب أن احلكايـــات تهتم باحلـــدث أكرث من
بن�اء الشـــخصية نفســـها ووصفهـــا ،وهذا ما يعـــزز غياب
أســـماء الشـــخصيات يف احلكايات الشـــعبي�ة ً
غالبا أيضا.
وبالتـــايل غيـــاب وصوفهـــا ونلحـــظ كيف غابـــت العطور
وأدوات التزيـــن األخرى.
)6

األغاين الشعبي�ة:

«مـــن املحتمـــل أن يكـــون الغنـــاء أقـــدم موســـيقى
عرفه ــا اإلنس ــان» 126إذ كان خيف ــف اإلنس ــان ع ــن نفس ــه
بتلحـــن الـــكالم مـــن خـــال املقطوعـــات ذات األوزان
املك ــررة .وكث ــرا م ــا «تعتم ــد ه ــذه األغ ــاين عل ــى الش ــعر
الشـــعيب» ،127وجتمـــع األغـــاين عـــدة وظائـــف أهمهـــا:
الوظيفتـــان الرتفيهيـــة والتشـــجيعية وخاصـــة أغـــاين
البحـــر ،ومـــا كان يقصـــد بـــه َّ
الســـمر ،فهـــو للتســـلية

راعي احلجل واملعنا
ّ
129
من طال هجره محنا

يا البسات الرباقع

من الغوى كل يشء زين
صف اخلتم يف األصابع
صف اخلتم يف اكفوفه
األخضر وعيين تشوفه
يا هللا يا هللا
لوال النيب ماسعين�ا

131

وعنـــد االنتهاء مـــن عمليـــة غـــوص الـــردة ،يقذفون
بالدقـــل والفرمـــن ،ويزنلـــون األشـــرعة وجميـــع آالت
الســـفين�ة .ومـــن أغانيهـــم :
ياما طاحت واقعدناها
فص اخلاتم يف يمناها

132

ومن أغانيهم على السفين�ة:
مال غدا يل صار
أيا ٍ
يف ّ
عبات الشمال

ّ
كم هلت من عني
أزياء المرأة وزينتها في األدب الشعبي في قطر

93

94

الثقافـة الشعبية

العدد 59

ومن أمثلة األغاين ما يلي :
زرتين أهال ّ
وحيا بك
عد ما تسعى لك أقدايم
أوعدد ما بينت أطيابك
من زباد وعنرب الشايم

135

حيث جنـــد أن الشـــاعر ركز علـــى تطيب املـــرأة بذكره
مفرديت (الزبـــاد ،والعنرب).وهناك آخر أشـــار إىل تزين املرأة
بالكحل حـــن يقول يف اللحن الســـامري:
زارين بالدىج حلو املعاين
ناعس الطرف بوعني كحيلة

ّ
كن خديه براق اليماين

ّ
وردتني على خده جميلة

136

بومنحر مسطوح
ٍ

اخلاتمة:

ماله عظام ٍبي�ان
على خده نضوح
نقاط الزعفران

133

ويف املقطـــع الســـابق إشـــارة إىل تزين املـــرأة بالزعفران
على وجههـــا .وعنـــد التجديـــف ،ال يرتكون الغنـــاء ،ومن
أغانيهم املقطـــع القادم:
شط احبشا األفواد من شط
رسم املودة ّ
مطين مط

عنهم سلين�ا يف هوى ناس

خذين هوى مدقوق األلعاس
ً
ومدق ــوق األلع ــاس ،كم ــا ورد معن ــا س ــابقا إش ــارة إىل
الوشـــم الـــذي تتزيـــن بـــه املـــرأة .وباإلضافـــة إىل أغـــاين
العم ــل عل ــى ظه ــر الس ــفين�ة جن ــد أغ ــاين كان ــت ت ــردد يف
األس ــمار.وقد كان لألغ ــاين أن ــواع منه ــا :الس ــامري ،امل ــوال،
اجلفـــري ،وغريهـــا.
134

وهكذا يظهـــر أن األدب الشـــعيب بمختلـــف أنواعه قد
اعتمد على تـــراث املرأة يف املالبس والزينـــ�ة ليكون ً
جزءا من
مرجعيتـــ�ه الرتاثي�ة يف الوصـــف وصناعة الفكـــر واخليال.
ورأينـــ�ا كيـــف أن هذه األنـــواع األدبيـــ�ة تنوعـــت يف اختي�ار
املفـــردات الـــي حتتاجهـــا وتربزهـــا يف لغتها األدبيـــ�ة وظهر
هناك تفاوت ،فبـــدت أغاين األطفال الشـــعبي�ة أقل تركزيا
علـــى أدوات التجميـــل واكتفائها بالرتكزي على ما ين�اســـب
الفتاة الصغـــرة ،من زين�ة وحلي ،أما الشـــعر النبطي فكان
ً
أكـــر األنواع توظيفـــا لعناصر تـــراث املرأة علـــى الرغم من
احتكامـــه لوزن داخلـــي ،وقافية.
يف حني كانت احلكايات ورغم ســـرديتها إال أن اهتمامها
باحلـــدث جعلهـــا ال تبين الشـــخصية من خـــال أوصافها
لذلـــك لم يظهـــر تراث املـــرأة ً
كثريا ،وجـــاء يف املعـــى العام،
الذي ال يغـــر من أحـــداث احلكاية يف حال حـــدث تغيري ما
فيه ،مثل تردد كلمـــات اجلواهر والذهـــب والثوب اجلميل
دون ختصيص لنوع اجلواهر أو الثي�اب وأنواعها ،وأســـمائها.

أدب شعبي

وبهذا نصـــل ،إىل أن األدب الشـــعيب مـــادة ثرية يمكن
االســـتفادة منهـــا يف معرفة تفاصيـــل من الـــراث المادي
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	54.
ي
ص26
أ
ف
55.املري ،حممد :األمثال الشعبية ي� البيئة القطرية ،ص127
ف
ال�ح خ
56.املاليك ،خليفة  :ش
اخملترص ي� أمثال قطر ،ص .248
يَ َ َ
ف
	57.لك  :أ لَك ،زاع  :استفرغ ما ي� جوفه .
ًف
الع� ِتشابه).
	58.وردت سابقا ي� املثل :ب(�ق ب في
ال�ح خ
	 59.املاليك ،خليفة  :ش
اخملترص ي� أمثال قطر ،ص 282
ي
	60.املصدر السابق ،ص .241
املاليك ،خليفة :ماذكر من أمثال قطرعىل لسان البدو واحل�ض ،ص13
61.
ي
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الد�ر القطرية ،كتاب املأثورات الشعبية،
	62.الكواري ،ربيعة  :أمثال من ي
الر�ضة ،قطر ط  ،2016 ،1ص.25
وزارة الثقافة و ي
أ
ف
63.املري ،حممد :األمثال الشعبية ي� البيئة القطرية ،ص .109
ز� ولو ىحص من النوم" "و ي ن
الز� ي ن
	 64.ي أ� ت� مع هذا املثل السابق مثل" ي ن
الز�
ي
ش� ،ولو ّ
الش� ي ن
ز� ولو حصا من النوم ،و ي ن
ين
غسل عينه".
65.املصدر السابق ،ص .218
ف
خليفة:ال�ح خ
ش
اخملترص ي� أمثال قطر ،ص . 9
املاليك،
 66.ي
	67.املصدر نفسه ،ص.303
ف
خ
ش
خليفة:ال�ح اخملترص ي� أمثال قطر ،ص .89
املاليك،
	 68.ي
حل�ض
املاليك ،خليفة :ماذكر من أمثال قطرعىل لسان البدو وا  ،ص
	69.
ي
214
أ
ف
	70.املري ،حممد :األمثال الشعبية ي� البيئة القطرية ،ص472
ف
ال�ح خ
71.املاليك خليفة :ش
اخملترص ي� أمثال قطر ،ص 51
ي
	72.املصدر السابق ،الصفحة نفهسا .
73.املصدر السابق ،ص .101
حل�ض
املاليك ،خليفة :ماذكر من أمثال قطر عىل لسان البدو وا ،
	74.
ي
ص 124
75.املصدر السابق ص .195
ةف
 76.ن
الطفوةل ي� اجملج تمع القطري ،متاحف قطر.الدوحة.
الغا� ،لك�ث  :نأ�شيد
قطر.ط ،2015 ،1ص .10
	77.املصدر السابق ،ص .13
	78.املصدر السابق ،ص .44
ةف
	 79.ن
الغا� ،لك�ث  :نأ�شيد الطفوةل ي� اجملج تمع القطري.54 ،
	80.املصدر السابق ،ص 86 ،85
81.املصدر السابق ،ص .92
ةف
	 82.ن
الغا� ،لك�ث  :نأ�شيد الطفوةل ي� اجملج تمع القطري ،ص .93
83.املصدر السابق ،ص.96 ،
	84.املصدر السابق ،ص.99 ،
أ
األلغاز الشعبية ف� الكويت و خ
العر�،دار
ليج
اخل
 85.النجار ،حممد:
ي
بي
السالسل .الكويت .الكويت .ط،1989 .2ص ص24-32
 86.املرجع السابق ،ص 7
أ
األلغاز الشعبية ف� الكويت و خ
العر� ،ص 17
ليج
اخل
	 87.النجار ،حممد:
ي
بي
ت
عيل :من أفواه الرواة ،وزارة الثقافة والفنون وال�اث ،الدوحة
	88.الفياض ،ي
قطر ،ط ،2009 ،2ص 259
	89.املصدر نفسه ،ص .262
	90.املصدر نفسه ،ص .267
أ
ف
خ
العر�،ص 185-
 91.النجار ،حممد :األلغاز الشعبية ي� الكويت واخلليج ب ي
213-216 ،201-206 ،187
ف
خ
النبيط ي� منطقة اخلليج واجلج يز�ة العربية،
	92.احلسن ،غسان  :الشعر
ي
أ
أبوظ� ،اإلإمارات.
دراسة عملية ،القمس األول ،وزارة االعالم والثقافة :
يب
ط ،2002 ،2ص.110
93.املرجع السابق ،ص .148
	94.صقر،عبد البديع ج(�ع شو�ح) :من الشعر القطري ،الدوحة قطر ،د.
ط.1389 ،هـ  .ص .232

95.املصدر نفسه ،الصفحة نفهسا.
ت
96.الفرحان،محد ج(�ع و�قيق) :ديوان الشاعر خالد ب ن� معجب
اهلاجري ،وزارة إاإلعالم ،الدوحة ،قطر ،ط،1995 ،1ص95
	 97.صقر،عبد البديع ج(�ع شو�ح) :من الشعر القطري،ص 251
	 98.النعييم ،زايد( ش�ح تو�قيق) :ديوان ب ن
ا� سبيت .وزارة إاإلعالم
ي
والثقافة .ط.1993 .1ص 105
ت
	99.الفرحان،محد ،العفيشة محد ج(�ع و�قيق):ديوان العفيشة ،وزارة
االعالم ،الدوحة ،قطر ،ط ،1990، 1ص415
ت
تدو�):ديوان ب ن
	100.املسيفري ،سعد ج(�ع و ي ن
ا� احملرول� ،قيق محد
الفرحان،وزارة إاإلعالم ،قطر ط،1986 ،1ص 142
101.املصدر نفسه ،ص .148
ج ت
ن
	102.الفرحان ،حسن�(،ع و�قيق) :ديوان الشاعر عبدالهل ب� سعد
املسند ج ،1وزارة إاإلعالم ،الدوحة ،قطر،ط،1988 ،1ص 171
ت
103.الفرحان،محد.العفيشة محد ج(�ع و�قيق):ديوان العفيشة ،ص .456
ت
،عيل ج(�ع و�قيق) :صاحل ب ن� سلطان الكواري،
	104.
الفياض،عيل ،ي
املنايع ي
ي
وزارة الثقافة والفنون و تال�اث،الدوحة ،قطر،ط ،2012، 1ص .511
ت
105.الفرحان،محد .العفيشة محد ج(�ع و�قيق) :ديوان العفيشة ،ص180
106.الفرحان ،محد :ديوان الشاعر خالد ب ن� معجب اهلاجري ،ص .42
ج ت
صقر(�ع و�قيق) :من الشعر القطري ،ص .229
	107.عبد البديع
،عيل وآخرون  :شاعر مسيسمة صاحل ب ن� سلطان الكواري،
	 108.ي
املنايع ي
كتارا ،الدوحة ،قطر ،ط ،2017 ،1ص.148
ت
عيل وآخرون ج(�ع و�قيق) :ديوان عبدالهل ب ن� سعد املسند،
	 109.ي
املنايع ،ي
كتارا ،الدوحة ،قطر ،د .ط ،2017 ،ص .134
ت
	110.الفرحان ،محد ج(�ع و�قيق) :ديوان الشاعر عبدالهل ب ن� سعد ،ج،1
ص .46
ج ت
111.الفرحان ،محد.العفيشة محد ( �ع و�قيق):ديوان العفيشة،ص 171
تدو�) :ديوان ب ن
	112.املسيفري ،سعد ج(�ع و ي ن
ا� احملرول ،ص 97
ا� فرحان ،اجملج لس الوط�ن
113.النعييم ،محد ( ج�ع تو�قيق) :ديوان ب ن
ي
ي
للثقافة والفنون و تال�اث ،الدوحة ،قطر ،ط2007 .2ص.96
ج ت
صقر(�ع ،و�قيق) :من الشعر القطري ،ص 238
	114.عبدالبديع،
ج ت
115.الفرحان ،محد (�ع و�قيق) :ديوان العفيشة ص 157
ت
ن
عيل ج(�ع و�قيق ) ديوان صاحل ب� سلطان
 116.ي
،عيل .الفياض ،ي
املنايع ي
الكواري،ص.483
	117.املسيفري ،سعد ج(�ع) :ديوان ب ن
ا� احملرول ،ص 89
ت
	118.الفرحان ،محد ج(�ع و�قيق) :ديوان العفيشة ص 227
	119.النعييم،محد ( ج�ع تو�قيق) :ديوان ب ن
ا� فرحان ،ص 96
ي
ت
،عيل وآخرون ج(�ع و�قيق) :ديوان عبدالهل ب ن� سعد املسند،
	 120.ي
املنايع ي
كتارا ،الدوحة ،قطر ،د .ط ،2017 ،ص 130
121.املسيفري،سعد ج(�ع)  :ديوان ب ن
ا� احملرول ص .97
	122.النعييم ،محد ( ج�ع تو�قيق)  :ديوان ب ن
ا� فرحان ،ص .96
ي
عيل وآخرون ،ديوان عبدالهل ب ن� سعد املسند ص.134
،
 123.ي
املنايع ي
	 124.ن
�ث
أساط� من ت�اث قطر ،متاحف قطر ،قطر ،متاحف قطر،
:
لك
،
الغا�
ي
الدوحة قطر ،ط،2015 ،1ص5
125.الدويك ،حممد :القصص الشع� ف� قطر ،ج ،2مركز ت
الشع�،
اث
ال�
بي ي
بي

أدب شعبي

ف
ت
دايع
الدوحة ،قطر .د �.1984 .1.ذكر الصفحات ي� اجلج دول ،فال ي
لذكرها هنا .
أ
ف
126.الدويك ،حممد :األغنية الشعبية ي� قطر ،وزارة االعالم والثقافة ،اجملج لد
 ،1ط ،1990 ،2ص.117
	127.املصدر نفسه ،ص .122
	128.املصدر نفسه ،ص125
	129.املصدر نفسه ،ص 100
أ
ف
	130.الدويك ،حممد :األغنية الشعبية ي� قطر،ص100
131.املصدر نفسه ،ص 103
	132.املصدر نفسه ،ص 117
133.املصدر نفسه .ص113
	134.املصدر نفسه ،ص .114
أ
ف
135.الدويك ،حممد  :األغنية الشعبية ي� قطر ص.150
136.املصدر نفسه ،ص .172

المصادر:
ف
الشـــع� ي� قطـــر ،ج ،2مركز تال�اث
الدويـــك ،حممد  :القصصبي
الشـــع� ،الدوحة ،قطر .ط1984 .1.
بي
أ
ف
الدويك ،حممد  :األغنية الشـــعبية ي� قطـــر ،وزارة االعالم والثقافة،اجملج لد  ،1ط.1990 ،2
ش
صقـــر ،عبد البديع ج(�ع و�ح )  :من الشـــعر القطـــري ،الدوحة
قطر ،د .ط .1389هـ
ة ف
 نالغا� ،لك�ث  :نأ�شـــيد الطفـــوةل ي� اجملج تمع القطـــري ،متاحف قطر
.الدوحة  .قطـــر .ط2015 ،1
ن
الغـــا� ،ث
أســـاط� مـــن ت�اث قطـــر ،متاحف قطـــر ،قطر،
لكـــم :
ي
متاحف قطـــر ،الدوحـــة قطـــر ،ط2015 ،1
ج ت
حســـن�(،ع و�قيق) :ديوان الشـــاعر عبدالهل ب ن� سعد
الفرحان،املســـند ج ،1وزارة االعالم ،الدوحة ،قطر  .ط1988 ،1
ت
الفرحان ،محد ،العفيشـــة محد ج(�ـــع و�قيق):ديوان العفيشـــة،
وزارة االعـــام ،الدوحة ،قطـــر ،ط1990, 1
ت
الفرحـــان ،محد ج(�ـــع و�قيق) :ديوان الشـــاعر خالد ب ن� معجب
اهلاجـــري ،وزارة إاإلعالم ،الدوحـــة ،قطر ،ط1995 ،1
ت
عيل ج
(�ـــع و�قيق  :صاحل ب ن� ســـلطان
عـــ�،
ي
املنايع ،ي
الفيـــاض ،يت
الكـــواري ،وزارة الثقافـــة والفنـــون وال�اث ،الدوحـــة ،قطر،ط،1
2012
الـــرح خ
املالـــ� خليفة  :شاخملتـــر ف ي� أمثال قطر،اجملج لـــس ن
الوط�
ي
ي
للثقافة والفنـــون و تال�اث.الدوحة .قطـــر.ط2005 .1
املالـــ� ،خليفة ج
(�ـــع وإعداد )  :مـــا ذكر من أمثـــال قطر عىل
ي
لســـان البدو واحلـــرض  ،د .ن  .ط2007. 2
أ
ف
املـــري  :حممد  :األمثـــال الشـــعبية ي� البيئة القطريـــة ،مراجعةت
و�قيـــق  :أمحد حممـــد ،دار الثقافـــة ،الدوحة ،قطر ،د.ط  .ســـنة
1985
ت
ن
ن
املســـيفري ،ســـعد جوتدو�):ديوان با� احملرول� ،قيق محد
(�ع ي

الفرحان ،وزارة االعـــام ،قطر ط1986 ،1
ن
عـــ� وآخـــرون  :شـــاعر مسيســـمة صاحل ب� ســـلطان
ي
املنـــايع ،ي
الكـــواري ،كتـــارا ،الدوحـــة ،قطـــر ،ط2017 ،1
ت
عـــ� وآخرون ج
(�ـــع و�قيق) :ديوان عبدالهل ب ن� ســـعد
 ياملنايع ،ي
املســـند ،كتارا ،الدوحة ،قطـــر ،د .ط2017 ،
النعيـــ� ،محـــد ( ج�ع تو�قيـــق)  :ديـــوان ب نا� فرحـــان ،اجملج لس
ي
الوطـــي للثقافة والفنـــون و ت
ن
الـــراث ،الدوحة ،قطـــر ،ط2007 .2
ي
ت
ش
النعيـــ� ،زايد( �ح و�قيـــق) :ديوان ب نا� ســـبيت .وزارة إاإلعالم
ي
والثقافة .ط.1993 .1

المراجع:
ف أ
الشع� ،دار املعارف،
التعب� ي� األدب
اه� ،نبيةلة  :أشاكل
ي
 بإ� يبي
القاهرة ،مرص ،ط1981 3
ف ن
البسام ،ليىل  :تال�اث التقليدي ملالبس النساء ي� ج�د ،مركز تال�اثالشع� لدول خ
اخلليج ،الدوحة  .قطر .ط1985 ،1
بي
�ث
ن
لو�
املوروث
قضا�
من
:
القويل ،ب�ث أن بو يج
�
�
التباب،
ج
ي
ي
في
خ
ش
لو� ي� امللفوظ واخملطوط  .دار نينوى للدراسات والن�،
و إثنو ج ي
سور� ط2015 ،1
دمشق ي
ـــــــــــــــــــ:زينة املرأة القطرية ،إصدار إدارة املطبوعات شوالن�
وزارة الثقافة والفنون ت
وال�اث  .الدوحة – قطر د .ط  .د.ت
ت
العر� ،الثقافة املادية،
اجلج واهري ،حممد  :موسوعة ال�اثالشع� ب ي
بي
ججم،6اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة،مرص ط2011 .2
أ
الشع� ججم4
الشع� ،األدب
اجلج واهري ،حممد  :موسوعة تال�اثبي
بي
اهليئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،مرص ،ط2012, 2
احلسن ،غسان  :الشعر النبيط ف� منطقة خاخلليج واجلج يز�ة العربية،
أ ي ي
أبوظ�،
دراسة عملية ،القمس األول ،وزارة االعالم والثقافة :
يب
اإلإمارات .ط2002 .2
أ
األلغاز الشعبية ف� الكويت خ
العر�،دار
ليج
واخل
النجار ،حممد:ي
بي
السالسل .الكويت .الكويت .ط1989 .2
ف
النعييم ،سىمل  :غرزة ف� ضاملا� ،ب�ث ي� املالبس النسائية
ي
ي
ي
القطرية لويدنس ،الدوحة  :قطر ،د .ط2013 ،
البحر� ،طباعة ش
ين
ين
و� والسياحة .
ون� جمج لس
كنوزالبحر� تلل� ي ج
ين
البحر�  .ط1998 . 1
املنامة .

الموقعاإللكتروني:

-جريدة العرب القطرية

الصور:
-من الاكتبة.

الصور خالبحر� ،طباعة ش
ين
ون� جمج لس
اخلاصة ب�ملرأة من كتاب :كنوز
ت
ين
ين
البحر�  .ط. 1
و� والسياحة  .املنامة .
البحر� لل� ي ج
ت
-الصور أغلفة الكتب من شبكة إاإلن�نت.
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العدد 59

د .عبدالقادر سوداين  -تونس

التطبب يف تونس
خالل القرن :19
قبيلة الهمامة مثاال

املقدمة
نظـــرا ألهمية العـــادات والتقاليـــد ،يالحظ تعدد الدراســـات اليت
تن�اولـــت أهمية الرتاث الشـــعيب يف املجـــاالت املختلفـــة ،حيث لبثت
ّ
ســـجيتها .وعليه ،نهض لفيف من الباحثني
الطبيعة البشـــرية على
بتبي�ان ما للثقافة من أهمية يف حياة الشـــعوب ،وقـــد بدأ هذا املجهود
حثيثـــ�ا منذ القرن التاســـع عشـــر .وكانت تـــدور أغلبها حـــول احلقل
الثقـــايف والعالقـــات االجتماعيـــة ،مما زاد مـــن أهمية دراســـة تراث
الشعوب لالســـتفادة منها.

1

ونتيجـــة لذلـــك ،وجـــد االستشـــراق ،مثـــا ،دعامـــة سياســـية
منقطعـــة النظـــر مـــن احلكومـــات السياســـية ،ففـــي فرنســـا تـــم
تأســـيس املعهـــد الفرنـــي للشـــرق األوســـط l’institut français
 du proche orientويف ألماني ـ�ا تــم بعــث معهــد الشــرق واجلمعيــة

عـادات وتـقـالـيـد

األلماني ـ�ة االستشــراقية واملعهــد األلمــاين للعلــوم العقليــة
يف اخلـــارج .وأدى هـــذا األمـــر إىل تقـــارب املؤسســـات
الرســـمية الغربيـــ�ة ،وخاصـــة يف تقـــارب الدولتـــن
الفرنس ــية واأللمانيـ ـ�ة .1به ــذا املع ــى أصب ــح ال ــراث ه ــو
القاطـــرة الـــي تقـــود بقيـــة مرافـــق الدولـــة ،ويســـاهم يف
حتديـــد إســـراتيجيات الســـلطة السياســـية ،وقـــد بانـــت
تلك ــم التأث ــرات يف السياس ــة التوس ــعية األروبيــ�ة يف ب ــايق
املجـــاالت املتاخمـــة ألروبـــا.
يف هـــذا الســـياق ،حـــاول ماكـــس فيـــر إجنـــاز نظرية
ّ
سوســـيولوجية متكاملة وقدم عرضا يربط جميع أشـــكال
اجلماعات الكـــرى باالقتصاد :بـــدءا بالعائلة واجلماعات
املزنلية فالعشـــرة واجلماعـــة العرقية فالديـــن ،2وكانت
دراســـات فيرب وكلـــود ليفـــي شـــراوس محـــاوالت جادة
لتنـــ�اول الثقافات املحليـــة وفق رؤيـــة رصين�ة.
عـــاوة علـــى ذلـــك ،فقد ســـعت اغلـــب الدراســـات
االستشـــراقية إىل تدمـــر البـــي الثقافيـــة التقليديـــة
ملجتمعـــات املغـــارب وتعويضهـــا ببـــى ثقافيـــة جديـــدة
تســـمح للسياســـيني يف أروبـــا بفـــرض نمطهـــم الثقايف،
مغتنمـــن يف ذلك ضعـــف إدراك التكويني�ات الســـكاني�ة
ّ
املحليـــة ألهمية مخزونهـــم الثقايف.هذه اجلـــدة يف البحث
الســـيايس الغـــريب دفعـــت الكتابـــات يف املغـــارب إمـــا إىل
محاولة التشـــبه بالعقل الســـيايس الغريب وبني الرغبة يف
احلد من هـــذا املد الفكري بالتشـــديد على اخلصوصيات
السياســـية املحلية.
وهـــذا مـــا دفعنا إىل دراســـة تـــراث التطبـــب يف تاريخ
تونـــس ،وخاصة لـــدى قبيلـــة الهمامة يف وســـط وجنوب
غـــرب البـــاد ،ومحاولـــة تبيـــ�ان كيفيـــة اســـتثمار املوارد
الطبيعيـــة من قبل الســـكان كإشـــكالية مركزيـــة يف هذه
اخلطاطـــة .كمـــا ال يفوتنـــ�ا أن نشـــر إىل أننـــ�ا ركنـــا إىل
األنرتوبولوجيـــا كمنهـــج حبـــي ،لقدرته على كشـــف قفا
التاريـــخ والوجـــه املضمـــر للذهنيـــ�ة اجلماعيـــة ،وأعـــاد
دراسة اإلنســـان كأســـاس للفكر واألحباث .يف هذا السياق
سنســـعى إىل اإللمـــام بهـــذا املـــوروث القبلـــي للهمامـــة
من خـــال الركـــون إىل املنهـــج االنرتوبولويج الـــذي يهتم

بت�اريـــخ األعمـــاق ،دون أن نغفـــل كتابات الرحالـــة الذين
زاروا املنطقـــة وكذلـــك بعـــض اآلثـــار المادية مـــن قبي�ل
املغاور اجلبليـــة واللباس والســـلوكيات اليومية ،والرتاث
الالمادي مثـــل االعتقـــادات اجلماعية والوشـــم وغريها،
معتمديـــن علـــى املالحظة امليدانيـــ�ة ،والرتاث الشـــفوي،
وبعـــض الشـــذرات الـــواردة يف املصادر.

الرتاث احلضاري لقبيلة الهمامة:
)1

مجموعات الهمامة واستثمار الرتاث الطبيعي:

يقـــع مجـــال الهمامـــة يف وســـط وغـــرب البـــاد
التونس ــية ،وه ــي م ــن أك ــر القبائ ــل التونس ــية مس ــاحة
وس ــاكنة بش ــرية .وتمت ــاز بمن ــاخ ش ــبه صح ــراوي ج ــاف،
حتي ــط به ــا اجلب ــال م ــن كل جان ــب ،وه ــي محاط ــة كذل ــك
بغاب ــات شاس ــعة وثري ــة م ــن الواح ــات ال ــي تمت ــد عل ــى
مس ــافة  12ك ــم ،وجن ــد به ــا النخي ــل والزيت ــون والغ ــال،
ويذكـــر الرحالـــة األعـــداد املحرتمـــة ألشـــجار النخيـــل
والزيتـــون بمدينـــ�ة قفصـــة.3
وإزاء ث ــراء الع ــادات والتقالي ــد القبلي ــة ،فق ــد أس ــهب
الكث ــر م ــن الرحال ــة يف احلدي ــث ع ــن الع ــادات والتقالي ــد
لـــدى شـــعوب املغـــارب .4إذ عـــرف عـــن البـــدو األكل
دون أدوات واســـتعمال اليـــد مباشـــرة ،وختزيـــن الطعـــام
يف اجلـــرار ،وتقنيـــ�ات تصبـــر الطعـــام مثـــل القديـــد
والشـــرحية ،إذ جتفـــف كميـــات معتـــرة مـــن ثمـــار التـــن
ّ
والتــن الشــوكي ثــم تمــزج بزيــت الزيتــون وختــزن يف جــرار
مــن الطــن ،حــى يقتــات منهــا البــدو يف أوقــات املســغبة.
ّ
أمـــا اللحـــم فيقـــع تفتيتـــ�ه إىل قطـــع صغـــرة ويجفـــف
حت ــت أش ــعة الش ــمس ،ث ــم يم ــزج باملل ــح املس ــتخرج م ــن
الســـباخ ،وحيفـــظ كذلـــك يف جـــرار طينيـــ�ة .وتســـتعمل
ش ــحوم األض ــايح كده ــون يف الطب ــخ عندم ــا يفتق ــدون إىل
الزي ــت ،وإعط ــاء نكه ــة لذي ــذة للطع ــام.
وقـــد أمدتنـــ�ا جملـــة مـــن الدراســـات االثنوغرافيـــة
بمروح ــة ثري ــة م ــن الدراس ــات ال ــي أحاط ــت بالع ــادات
والتقاليـــد ،ومـــن ذلـــك األنشـــطة اليوميـــة لبعـــض
التطبب في تونس خالل القرن  :19قبيلة الهمامة مثاال
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املجموع ــات الطرفي ــة مث ــل صناع ــة احللف ــاء والفخ ــار.5
ع ــاوة عل ــى ذل ــكُ ،يع ــرف الهمام ــة بإتق ــان صناع ــة ال ــرىح
احلجري ــة ،وله ــا صي ــت حس ــن ل ــدى كل س ــكان اإليال ــة،6
وقـــد تـــم اســـتعمال الـــرىح لطحـــن احلبـــوب وحتضـــر
الرثيـــد والدشـــيش.
ومـــن العـــادات الغذائي�ة الشـــائعة لـــدى الهمامة هو
األغذية املســـتمدة من الشـــعري ،لذلك يقـــع حتويله عادة
إىل ثريد ،ألنـــه أكرث قدرة على الديمومـــة ومقاومة تقلبات
املنـــاخ وقســـاوته .ومعلـــوم أن تتـــ�ايل ســـنوات اجلفـــاف
وطبيعة املنـــاخ جتعل الهمامة يقبلون على زراعة الشـــعري
الذي يســـتطيع أن جيابه ضعف التساقطات ،عكس بقية
احلبوب الـــي تتطلب كميات معتربة مـــن األمطار ،عالوة
ّ
يعـــد علفا ّ
جيـــدا للموايش.
على أنه
ومـــن العـــادات االســـتهالكية للهمامة يمكـــن ذكـــر
إقبالهـــم على أكل الكســـكيس والزميطة املمزوجـــة بالتمر
والعســـل ،دون أن نغفل مردود الماشـــية مـــن حليب وما
يشـــتق منه من لـــن وزبدة و«دهـــان» ،وقد ّ
تمـــزا كذلك
بادخـــار مأكوالتهـــم يف «بيـــت املونـــة» والـــي ّ
شـــيدت
ّ
ّ
والقـــر ،فداخـــل كل بيت
احلـــر
بطريقـــة هندســـية تالئم
الشـــعر جنـــد مكانـــا خبالفـــة اخليمـــة يكـــون بمنـــأى عن
الشـــمس والرطوبة ،ويســـتعمل عـــادة للتخزين وحفظ
املـــواد القابلة للتلـــف .ويف أعلى َمناخ القبيلـــة يف الزملة أو
احلـــرش ،وهما مـــن التضاريـــس املرتفعـــة والبعيدة عن
مجـــاري المـــاء ،والـــي ختصص لرتكـــز الـــروين أو املطمور
خلزن احلبـــوب والتمـــر و«الكباب» و«الشـــرحية» ،وهو
ما يـــويح بقـــدرة الهمامـــة على تصبـــر الغذاء.
ويف حـــاالت القحـــط الشـــديد ،يســـتغل الهمامـــة ما
هـــو متـــاح يف الطبيعة مثـــل الكمـــأة (الرتفـــاس) والتني
الشـــوكي ،ويؤكل الرتفاس بعـــد أن يطبخ يف المـــاء وامللح
بعـــد تنظيفه من الـــراب ،كما يمكـــن أن يطبخ مع بعض
األكالت وثمـــة من يشـــويه علـــى النار .وقـــد انعكس ثراء
ّ
مقـــدرات مجـــال الهمامة يف قـــدرة البدو على اســـتغالل
الـــراث الطبيعـــي مـــن أجـــل اتب�اع نظـــام غـــذايئ وصيح
يقيهم مـــن األمراض.

)2

استغالل الطبيعة للتويق من األمراض:

ال تفوتن�ا اإلشـــارة إىل أن البعد الـــرويح لبث أهم عامل
للوقايـــة مـــن األمراض وخاصة النفســـية واملســـتعصية
منهـــا ،وينهـــض «دبري» العـــرش بمهمة وضـــع احلجاب
واحلـــرز الكفيل بمـــداواة ّ
املس والعـــن والعكس .وتلعب
كذلـــك الزاويـــة دورا محوريـــا يف ختفيـــف آالم املريديـــن
وتكـــون ملســـة من شـــيخ الزاوية وحـــى مجرد دعـــاء قادر
على إدخال الســـكين�ة على املريض ،ورغـــم ذلك لم يعدم
الهمامة ســـبيلا من أجـــل التويق مـــن األمراض.
وإزاء غيـــاب طـــب حديـــث فقـــد درج الهمامـــة على
تســـخري الطبيعـــة من أجـــل معاجلـــة بعـــض األمراض
والتـــويق مـــن البعـــض اآلخـــر ،فيتعهـــد البدوي أســـنانه
بالســـواك وعينيـــ�ه بالكحـــل ودهـــن الـــرأس باحلنـــاء
وتغطيـــة الرأس اتقاء احلـــر والقر ،واملداومـــة على املغيث�ة
(احلجامـــة) إلخـــراج الدم الفاســـد.
ومن عـــادة الهمامـــة االهتمـــام بصحة املـــرأة احلامل
حـــى يكـــون مولودهـــا يف أبهـــى حـــال ،فتكـــر مـــن أكل
اجللجـــان ألنـــه مقوي للبـــدن .ومـــن العـــادة اجلارية أن
املـــرأة وعندمـــا حيني وقـــت الوالدة جتعـــل حتتها إنـــاءا فيه
مســـمار وقرن فلفل حـــار وشـــمعة وعلبة وقيـــد وقماش
حرير أخضـــر ويشء من الكمـــون .ويبخر املـــكان بالبخور،
أمـــا املســـمار فزيعمون أنـــه يزيـــل النفـــس ،أي تثقب به
عني احلســـود ،أما الشـــمعة تفاؤال باملولـــود اجلديد حىت
يعيـــش يف النـــور .وبعد الـــوالدة تمضـــغ القابلـــة الكمون
مضغـــا جيدا وترشـــه على وجـــه املولـــود زاعمـــة أن ذلك
جيعلـــه ذا طالع حســـن.7
عـــاوة علـــى ذلـــك ،فقـــد أورد بعـــض الرحالـــة
معلوم ــات مس ــهبة ح ــول النظ ــام الغ ــذايئ للهمام ــة ،م ــن
ذل ــك أن الناص ــري الح ــظ أثنــ�اء عب ــوره مج ــال الهمام ــة
أن بعـــض الســـكان يســـمنون الـــكالب ويأكلونهـــا.8
ويبـــ�دو أن الرغبـــة يف زيـــادة الـــوزن كانـــت وراء أكل حلـــم
ال ــكالب ،فف ــي ف ــرة س ــابقة ،وخ ــال عص ــري املرابط ــن
واملوحدي ــن ،اس ــتخدم س ــكان منطق ــة القس ــطيلية حل ــم
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2

حي ــوان يس ــى احل ــرذون ،وحل ــم ه ــذا احلي ــوان أك ــر مم ــا
تأكل ــه النس ــاء ألن ــه يس ــمن وخيص ــب الب ــدن .9ويع ـ ّـر أكل
احليوان ــات املمنوع ــة ش ــرعا ع ــن ضع ــف ال ــوازع الدي ــي
لـــدى مجموعـــات الهمامـــة مـــن جهـــة ،وعـــن شـــيوع
ه ــذه املمارس ــات الغذائيــ�ة م ــن جه ــة أخ ــرى .فق ــد درج
الهمام ــة عل ــى تنــ�اول اخلم ــور ،بمختل ــف أنواعه ــا ،فق ــد
ذك ــر بع ــض الرحال ــة أنه ــم كان ــوا ش ــاهدين عل ــى تقدي ــم
اخلمـــر يف مائـــدة خليفـــة قفصـــة .10ممـــا يعـــي تنـــوع
المائ ــدة يف جه ــة قفص ــة والهمام ــة ،ف ــإذا ب ــدأت الفئ ــات
احلضري ــة يف اإلقب ــال عل ــى املس ــتهلكات الواف ــدة ،مث ــل
اخلمـــر والســـكر والقهـــوة ،فـــإن البـــدو ّ
عولـــوا بشـــكل
أســـايس علـــى عائـــدات الطبيعـــة يف نمطهـــم الغـــذايئ.
ورغـــم شـــيوع بعـــض األمـــراض اخلاصـــة بســـكان
الواح ــات 11فق ــد أش ــار الرحال ــة أن غالبيــ�ة الب ــدو يبــ�دون
يف صح ــة ّ
جي ــدة ،وال يت�أث ــرون بالبق ــاء أيام ــا دون طع ــام،
فـــا ريـــب أن العيـــش يف فضـــاء مفتـــوح (اخليمـــة)
يمن ــع عنه ــم األم ــراض ،مم ــا يؤك ــد ق ــدرة الهمام ــة عل ــى
التص ــدي لبع ــض األوبئ ـ�ة ،غ ــر أن توات ــر األم ــراض دف ــع
الهمام ــة إىل البح ــث ع ــن عالج ــات م ــن خ ــال الفض ــاء
الطبيع ــي املحي ــط به ــم.

عالج األمراض واألوبئ�ة:
)1

التداوي باألعشاب الطبي�ة:

يعكس ما ســـلف ذكـــره ،تمكـــن الهمامة من حســـن
اســـتثمار الطبيعة من خالل تسخري األعشـــاب للتداوي.
يف هـــذا الســـياق ،يتنـــ�اول الرجـــال مســـتحضرا مـــن
األعشـــاب ،باهـــض الثمن لذيـــذ املطعم ،ويثـــر عندهم
شـــهوة للنســـاء ،فمن أكل منـــه أوقية واحـــدة قىض يومه
جـــذالن فرحـــان ،دون أن خيـــى عاقبة ما ،ويقـــال أن أهل
تونس أخذوا ســـر هـــذا العقـــار من األتـــراك.12
عـــاوة على طلب الوقاية من العلـــل الظاهرة والباطنة
فقد أطنب الهمامة يف اســـتعمال النب�اتـــات املتوفرة لعالج
بعض األمـــراض ،مـــن ذلك اختـــاذ احللبة كعـــاج جلملة
مـــن األمـــراض ،فبعـــد ريح حبـــات احللبة يضـــاف إليها
الســـمن ثم يمزجـــا ويطبخـــا معـــا لتنظيف األمعـــاء من
األدران ،وتســـتعمل كذلـــك يف حاالت اإلســـهال واحلىم.
ولعالج مرض الصفـــراء يقوم البدو بتصفيـــة ّ
الرب واللنب
وشـــربهما على الريق ملدة ســـبعة أيـــام متت�الية حىت تذهب
الصفـــراء عن البـــدن .وعندما يقـــرب موعد زفـــاف الفتاة
النحيلة ولزيادة تصفية جســـمها ،فتقوم بتغلية احللبة ثم
تســـحق ويضاف إليهـــا دقيق الذرة ويطبخـــا حبليب البقرة
التطبب في تونس خالل القرن  :19قبيلة الهمامة مثاال

103

104

الثقافـة الشعبية

العدد 59

*جدول باألغذية والنب�اتات اليت يستعملها البدو كدواء:
املادة املستعملة

كيفية االستعمال

العالج

العسل وامللح

تأخر نطق الصيب

دهن اللسان

الثوم والعسل

إخراج البلغم وقتل الدود

خيلط ويشرب على الريق

البواسري

يعجن ثم يوضع يف املكان الرطب للبواسري

خلطهما وأكلهما على الريق

آألم املفاصل

قشرة السمك

احلروق البليغة

يزنع جلد السمك ويوضع كضمادات

الفلفل احلار

احلىم وصعوبة التنفس

يؤكل نيئ�ا

اخلل البارد

يقطع رعاف األنف

يقطر يف األنف

إطالق عسر البول وتفتيت احلىص

مزجهما وطبخهما ثم أكلهما

قطع الربو

يعصر ويشرب يف احلال باردا

يطرد الريح ويقوي املعدة ويطرد الرطوبة

يأكل حارا

يقوي املعدة

يصفى ثم يشرب حارا يابسا

يعالج السعال والرئة

يطحن ويمزج مع احللبة ويؤكل ليال

الثوم والعسل وامللح
احلبة السوداء والعسل

احللبة والسمن
اخلل
القرنفل
اللبان الذكر
الزجنبي�ل

وقبـــل أكلـــه يضـــاف إليه العســـل ،أمـــا الفتاة الـــي ال جتد
حليب�ا أو ذرة فتســـتعيض عـــن هذه الوصفة بـــأوراق نب�ات
الدريـــاس وحفنة من الشـــعري.13
وعلـــى ضـــوء ذلـــك ،تمكـــن البـــدو مـــن اكتســـاب
جتربة تســـخري مختلـــف املـــواد الطبيعية يف عـــاج بعض
األمـــراض المألوفـــة ،فأثن�اء عبـــور بعـــض الرحالة ملجال
بادية املهاذبـــة صادفتن�ا امرأة لدغت بأفعـــى قرني�ة كبرية،
وكانـــت هـــذه املـــرأة ممـــددة يف خيمتهـــا الرثـــة وحذوها
مجموعـــة مـــن العجائـــز «الســـحرة» بصـــدد مداوتهـــا،
فقمـــن بذحب كلـــب وغمس دمه مـــع الزيت وباشـــرن دهن
جســـم امللدوغة ،ثم باشـــر هوالء األطباء الرحالة مداوتها،
وبرأت املـــرأة تماما من إصابتها ولكن ال نعرف هل بســـبب
تطبب النســـوة أم بطـــب الرحالة.14
وخالل جرح أحد الهمامة يســـتعمل الســـمن الساخن
على موضـــع اجلرح ويدهـــن به داخل اجلـــرح حىت يلتئم،

أمـــا الرعـــاة فكانـــوا يعمـــدون إىل وذح الشـــاة 15فيحكونها
بقطعة صوف ثـــم يضعون الصـــوف على مـــكان اجلرح،
وكان الرعـــاة كذلـــك يســـتعملون شـــحم الماعـــز كـــدواء
للحـــروق وللجـــروح .وإذا كان اجلـــرح متقرحـــا فيقع ريح
احللبـــة ومزجهـــا بالســـمن ثم تكبـــس على اجلـــرح لعدة
أيـــام .أمـــا عـــاج الشـــقيقة فمن خـــال خلـــط الليمون
والزعفـــران واخلـــل ومـــاء الورد يطلـــى به الصدغـــان ،ثم
يكبـــس الـــرأس بعصابة.
ّ
نستشـــف من هذا اجلدول تمكن الهمامة من حســـن
اســـتثمار الطبيعة من خالل تسخري األعشـــاب للتداوي،
ولكنهم برعوا كذلك يف تســـخري الطبيعة لغايات جتميلية.
)2

التجميل والزين�ة بموارد الطبيعة:

جيـــدر بنـــ�ا اإلشـــارة إىل أن التجميـــل ّ
مـــس اإلنـــاث
والذكور ســـواء بســـواء ،مع تســـجيل فروقـــات يف أهداف
ّ
كال اجلنســـن .ومـــن ذلـــك االختـــاف البـــن يف النمط
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ّ
الغـــذايئ بـــن الرجال والنســـاء ،فالنســـاء قد ركـــزن على
األغذيـــة اليت تضفـــي النضارة علـــى أجســـامهن ،عالوة
ّ
على ذلـــك فقد ركزت النســـاء علـــى األطعمـــة اليت تزيد
مـــن بدانتهـــن ،ألن املقيـــاس العام جلمـــال املـــرأة يرتبط
بشـــكل كبـــر بمـــدى اكتن�ازهـــا للحكـــم أو مـــا ّ
يعـــر عنه
بـ«الصحـــة» .أمـــا الرجـــل فيـــأكل األطعمـــة الـــي تزيد
مـــن قوته اجلســـدية واجلنســـية ،فالقوة البدنيـــ�ة كانت
شـــرطا ضروريا للرجل ،اعتبـــ�ارا لطبيعـــة النمط املعييش
القائم على القوة اجلســـدية .زيادة علـــى ذلك ،فالفحولة
كانت ركنا أساســـيا يف اهتمامات الرجـــل ،لذلك فقد اقبل
ألهمامـــة علـــى أكل خصية الذبيحـــة الذكر بعـــد جتفيفها
ليتمتـــع بأكرث نشـــاط جنيس.
يف هـــذا الســـياق ،يتنـــ�اول الرجـــال مســـتحضرا مـــن
األعشـــاب ،باهـــض الثمن لذيـــذ املطعم ،ويثـــر عندهم
الشـــهوة للنســـاء ،فمن أكل منه أوقية واحـــدة قىض يومه
جـــذالن فرحـــان ،دون أن خيـــى عاقبة ما ،ويقـــال أن أهل
تونـــس أخذوا ســـر هذا العقار مـــن األتـــراك .16يف املقابل،
تفننت النســـاء يف تســـخري الطبيعة يف الزين�ة ،إذ يتم طلي
الوجه والشـــعر بالطفل الذي يضفي نضـــارة على الوجه،
عالوة علـــى ذلك وعند اســـتحمام املرأة فإنهـــا ختلط الماء
بعود القرنفـــل واخلزامة لتبقى راحئتها عطرة .وتســـتعمل
احلنـــاء كدواء وزينـــ�ة يف نفس الوقت ،فتخضيب الشـــعر
باحلناء مثال يســـاهم يف تغذية الشـــعر ويف إكسابه ملعانا،
زيـــادة على أن احلناء تســـاهم يف عـــاج آالم املفاصل.
ويف ضـــوء ذلـــك ،احتفـــظ املجتمـــع التونـــي جبملة
مـــن العـــادات والتقاليـــد ،املتفاعلـــة مع الفضـــاء القبلي
وخصوصياتـــه ،إذ تـــم اســـتعمال اللبان والزعـــر إلعطاء
الوجه نضـــارة ،وماء مـــرارة الذبيحة ملعاجلة بثـــور الوجه،
ومـــزج الطحـــن واحلليـــب الطـــازج لوقاية اجلســـم من
احلـــرارة املرتفعـــة ،وتغلية زيـــت الكراث 17لوقف شـــيب
الشـــعر ،ومعاجلة تســـاقط الشـــعر من خالل عجن دود
األرض وحكـــه على فـــروة الرأس.
أنتجت جملة هـــذه املظاهر شـــخصية قبلية متموجة
متماهيـــة مع متطلبـــات كل عصر ،مما انعكـــس يف النمط

املعيـــي الفردي واجلماعـــي ،فقد تمزيت املـــرأة ّ
الهمامية
باالهتمـــام جبمالهـــا ،إذ جتمعها عالقة ّ
مودة مع الشـــباحة
ّ
وتمـــزت كذلـــك بمعرفتهـــا بطـــرق اســـتخراج
(املـــرآة)
اخلضـــاب واملســـاحيق مـــن الرتبـــة واألشـــجار اجلبلية،
فتســـتعمل اجلبس والرماد إلزالة الشـــعر ،كما تســـتعمل
الكحـــل واحلرقوس والســـواك والطني واجلـــدرة (خليط
مـــن اخلـــزاىم والقرنفـــل) لزيادة جمـــال الشـــعر ونظارة
الوجـــه .وقبـــل اســـتعمال احلرقوس يتـــم مزجـــه بالماء
بواســـطة املرود ثـــم يقـــع تمريره علـــى الوجه تســـتخدم
قـــذاة احللفـــاء للقيـــام ببعـــض الرســـوم فـــوق الرموش.
واحلرقـــوس هـــو وقف على النســـاء املزتوجـــات ،وخاصة
ّ
خالل الفـــرة الواقعة بني الزواج والـــوالدة األوىل ،وتتكفل
احلنانة بتجميل النســـاء وتكون عادة مـــن عجائز العامة.
وقد يكـــون البربـــر املســـتقرون يف جبال املجـــال الذي
ّ
اســـتقر به الحقا الهمامة ّأول من تعاطى الوشـــم ،إذ كانوا
ّ
ال ّ
وهـــن موشـــمات .وينجز الوشـــم
يزوجـــون بن�اتهـــم إال
ّ
بعد سلســـلة من الغـــرزات واحلزات اجللديـــة اليت تمكن
من نشـــر قليـــل مـــن الســـخام (رماد القدر) بـــن األدمة
والبشـــرة وقطعة مـــن الصـــوف ،وتنطلق العمليـــة بوخز
اجللـــد ثـــم وضـــع الســـخام علـــى اخلـــدش ،ثـــم يدعك
اجلرح بزيت الزيتون وأوراق العنب .وســـادت لدى نســـاء
القبيلة عـــادة وخز جلود أبن�ائهن وبن�اتهـــن منذ طفولتهم،
إنه وشـــم احلماية املســـى ّ
عياشـــة ،ومن املهم اإلشـــارة
ّ
الشـــر «ســـال
هنـــا إىل ربط ســـيالن الـــدم بالربكة وزوال
الدم ،فات الهم» ،فالوشـــم كان من الطقوس الســـحرية
ونوعا مـــن التمائم الدائمة ،ودواء لعـــاج ألم كان باإلمكان
طـــرده بطريقـــة مغايرة وهو زخـــرف جمايل للجســـد .كما
يكتيس الوشـــم طابعـــا طبيـــ�ا إذ من شـــأنه التخفيف من
األلـــم وطـــرد األرواح الشـــريرة وخاصـــة تلك الـــي حتوم
حـــول املولود الصغري حســـب املعتقد الشـــعيب.

اخلاتمة
ّ
وجماع القـــول أن أبرز التداعيات الـــي حتدثها اجلواحئ
الطبيعيـــة يمكـــن ذكـــر مـــا يشـــيعه الوبـــاء من الشـــك
التطبب في تونس خالل القرن  :19قبيلة الهمامة مثاال
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واخلـــوف والعطالـــة الفكرية والـــزوع حنـــو الفرداني�ة ،يف
هذا الســـياق ســـقنا هذه اخلطاطة واليت تتن�اول أساســـا
دور األوبئـــ�ة يف تشـــكيل الشـــخصية اجلمعية ،سياســـيا
واجتماعيـــا .وقـــد اخرتنـــا احلقبـــة احلســـيني�ة احلديث�ة
مجـــاال للبحث ،لشـــيوع ظاهرة األوبئ�ة يف هـــذه الفرتة من
جهـــة ،ومن جهة أخـــرى فقد بقيت تداعيـــات الوباء ،على
ذهنيـــ�ة الســـلطة واملجتمـــع ،ماثلة حىت فـــرة متأخرة من
تاريـــخ تونس.
فمن شـــدة وطـــأة هـــذه األمـــراض علـــى املجتمعات
درجـــت بعـــض الشـــعوب ،ومنهـــا تونـــس ،بالتحقيـــب
باألوبئـــ�ة :فيشـــار إىل ســـنة مـــا بالعـــام األصفـــر ،وعـــام
الوبـــاء ،وعام الفنـــاء ،وحتتفظ الذاكـــرة اجلماعية ببعض
مالمـــح تأثـــرات الوباء من خـــال األنوماســـتيكية (علم
األســـامة) اليت تزخر بتســـمية املواليد اجلـــدد بـ«العايش
والعايشـــة» ،واليت تكشـــف عن تفيش املـــوت يف صفوف
املجتمـــع ،مما جعـــل الســـواد الغالـــب منهم يتوســـلون
للمواليـــد اجلـــدد العيـــش والنجاة مـــن الوباء.
وتماشـــيا مع ما تـــم ذكره ،فقد هرع عموم التونســـيني
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حالة الكفاف احلضـــاري ولكنه بنّي كذلك قدرة الســـكان
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يعكس حســـن تفاعل الســـكان مع البيئـــ�ة الطبيعية.
وقد كشـــفت ردة فعل الســـيايس زمن الوباء عن جملة
مـــن الـــدالالت السياســـية منها التشـــجيع علـــى التدين
الشـــعيب وهو األمـــر الذي يعاضـــد القناعات السياســـية
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د .عبد العايل احمامو – املغرب

أساليب القسم يف
الدارجة املغربي�ة،
دراسة وظيفية

تقديم:
حيتـــاج املغاربة ،كغريهم من املجتمعات ،إىل االســـتعانة بالقســـم
للتأثـــر على الســـامع بصـــدق القـــول أو التأكيد على فعـــل اليشء أو
الرغبـــة فيـــه .وإن كانـــت هذه العـــادة متداولة شـــفهيا بشـــكل كبري
ُ
قســـم
بـــن ســـكان أقىص شـــمال إفريقيـــا إىل درجة اعتبـــ�ار كل من ي ِ
كثـــرا كاذبا؛ حيث شـــاع بـــن العامة اســـتعمال «يل كيحلـــف بزاف
كيكـــذب بـــزاف» .ويف دراســـتن�ا هذه ســـنميل إىل ذكـــر مجموعة من
األســـاليب اليت يســـتعملها املغاربة على اختالف فئاتهم االجتماعية،
وتمثالتهـــم الذهني�ة.

1

وتهـــدف هـــذه الدراســـة إىل فحـــص االســـتخدامات اللغويـــة
اخلاصة بأســـاليب القســـم ووصفها يف الدارجـــة املغربيـــ�ة ،ولتلبي�ة
الغـــرض من هـــذا العمـــل ،تم جمع مـــن خالل مـــا يزيد عـــن أربعة

عـادات وتـقـالـيـد

أشـــهر ختللتها مقابالت وجهـــا لوجه ومتابعـــة لصفحات
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي واالعتمـــاد علـــى أســـئلة
مباشـــرة لعينـــ�ة مختارة مـــن املبحوثني تنوع فيها الســـن
واجلنس واملســـتوى الثقـــايف واالجتماعـــي .دون أن ننىس
مبدأ املعايشـــة اليت يتيح للباحث تســـجيل أغلب الصيغ
الشـــائعة املتداولة بـــن املغاربة يف مختلـــف الوضعيات.
وألن اســـتخدام القسم شـــائع بني املغاربة فقد اخرتنا هذا
األسلوب لدراســـة وظيفية معمقة .وتبقى طبيعة العمل
استكشـــافية مبنيـــ�ة على وصـــف وحتليل املـــن املحصل
عليه ،إضافـــة إىل االعتماد على تقني�ة املالحظة املباشـــرة
لتحليل أســـاليب القســـم يف املنت قيد التحقيـــق .أما نت�اجئ
البحث فأظهرت أن للقســـم أغراضا متعـــددة ،من بينها:
التعبري عـــن القبول ،واالعتـــذار ،واملجاملـــة ،والتهديد..
وارتب�اطـــا بالدراســـات الســـابقة؛ فـــإذا كان أســـلوب
القســـم من املواضيع ُ
المســـتهلكة يف العربيـــ�ة الفصىح،
فالظاهـــرة ال جتـــد نفـــس االهتمام مـــن طـــرف الباحثني
والدارســـن يف اللهجات العربي�ة ،والدليـــل على ذلك ندرة
هـــذه األعمال الـــي توصلنـــا إىل بعض منهـــا أبرزها:
دراســـة غابريي�ل روزنب�او Gabriel Rosenbaum1املعنونـــة بــــ «Oaths in modern spoken
egyptian Judeo-Arabic with a
comparison to oaths taken by
 ،»christians and Muslimsوالـــي يهدف من
خاللهـــا إىل وصـــف صيغ اليمـــن اليت اســـتخدمها
اليهـــود يف مصـــر ،مقارنـــة بالصيغ اليت يســـتخدمها
املســـلمون واملســـيحيون األقباط خاصـــة .ليخلص
إىل ارتبـــ�اط جميـــع صيغ اليمـــن اليهوديـــة العربي�ة
ُ
بالدين والتقاليـــد اليهودية ،كما أنها تســـتخدم بني
ُ
اليهـــود فقط ،وتســـتعمل فيها الكلمات أو األســـماء
العربيـــة ،وبالتايل فهي غـــر معروفة وغـــر مفهومة
من قبـــل غـــر اليهـــود .أمـــا خبصوص املســـيحيني
(معظمهم أقباط) فإنهـــم يعارضون أداء اليمني ،إال
أنهـــم يعتمدونها يف حياتهم اليوميـــة ،وترتبط جميع
صيغ اليمـــن الـــي تعتمد علـــى املفـــردات العربي�ة

بالدين علـــى عكس الصيـــغ العربيـــة .بينما ختلص
الدراســـة إىل أن املسلمني ُيســـمح لهم بالقسم باهلل
فقـــط ،وهذا مـــا يقومون به علـــى الـــدوام ،وإن كان
الكثـــر منهـــم يعتقد أن هـــذا غري مرغـــوب فيه ومن
األفضـــل عدم احللـــف علـــى اإلطالق.
دراسة عاصم اخلوالدة 2املوســـومة بـuses of the« :discourse marker Wallahi in Jordanian
spoken Arabic: a pragma-discourse
 »perspectiveحيـــث تهـــدف دراســـته إىل وصف
َ َّ
هَّللا) يف العربي�ة
اســـتخدامات العالمة اخلطابيـــ�ة (و ِ
املنطوقة بـــاألردن بن�اء علـــى مجموعة مـــن البي�انات
التواصلية اليت حتدث بشـــكل طبيعي بني املتكلمني،
َ َّ
هَّللا) متعددة
وتشـــر النتـــ�اجئ املتوصـــل إليهـــا أن (و ِ
الوظائـــف ،وقد توصل الباحث يف دراســـته إىل عشـــر
وظائـــف مختلفة للكلمـــة ،كما وجد أيضـــا أن الكلمة
تـــأيتغالبايفبدايـــةالكالمأكـــرمنوســـطهأونهايت�ه.
دراسة «األســـاليب اإلنشائي�ة غري الطلبي�ة يف اللهجةاليمانيـــ�ة الشـــمالية وصلتهـــا بالعربيـــ�ة الفصىح»
وهـــي للباحثـــن إبراهيـــم عبود ياســـن وأمـــر رفيق
عولـــة3؛ وتنـــ�اول البحث األســـاليب اإلنشـــائي�ة غري
الطلبي�ة حبســـب مـــا ُيســـتخدم يف اللهجـــة اليماني�ة
الشـــمالية ،ومـــدى صلتهـــا بالعربيـــ�ة الفصـــى أو
بعدهـــا عنهـــا ،حيث تـــم ختصيص محور ألســـلوب
َ َ
ـــم يف اللهجة اليمانيـــ�ة أكد فيـــه الباحثان على
القس ِ
مطابقته ألســـلوب القســـم يف الفصىح ،ويســـتعمل
اليمنيون مـــن أدواته (الـــواو ،والباء) ،ومـــن األفعال
(أقســـم ،وأحلـــف) فقـــط وبنفـــس الرتكيـــب الذي
يف الفصـــى مـــن حيـــث احلـــذف والذكـــر حلروف
القســـم وأفعاله ،كمـــا أن هناك ألفاظـــا مخصوصة
يســـتعملها اليمانيون لتأدية القســـم منهـــا« :حبجر
هللا تســـلم يل حقـــي» و«مســـؤول بـــاهلل تبـــوك»
و«العيـــش وامللـــح» 4و«ليكون ّ
ســـي وآخـــر زادي»
و«مخوتـــك».5
أساليب القسم في الدارجة المغربية :،دراسة وظيفية
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تعريف القسم:
َ
ومقســـما :حلف ،ويقال:
أقسم إقســـاما
القســـم من:
ِ
أقســـم باهلل حلـــف به فهو مقســـم .6القســـم ،بالتحريك:
الم َ
ـــم ،وهو املصـــدر مثـــل ُ
الم ْق َس ُ
اليمـــن ،وكذلـــك ُ
خرج،
واجلمع َ
أقســـام .وقد أقســـم باهلل واستقسمه به وقاسمه:
حلف له .وتقاســـم القـــوم :حتالفوا .وأقســـمت :حلفت.7
ويمكــن أن نضيــف أيضــا أن القســم :طريــق مــن طــرق
توكيـــد الـــكالم وإبـــراز معانيـــ�ه ومقاصـــده علـــى النحـــو
ال ــذي يري ــده املتكل ــم ،إذ ي ــؤىت ب ــه لدف ــع إن ــكار املنكري ــن،
أو إزال ــة ش ــك الش ــاكني ،وه ــو م ــن املؤك ــدات ال ــي تمك ــن
ال ــيء يف نف ــس الس ــامع وتقوي ــه ،ولتطم ــن إىل اخل ــر.8
ويف هذا يقول ابن ســـيده« :اعلم أن القســـم هو يمني
يقســـم بها احلالف ليؤكد بها شـــيئ�ا خيرب عنـــه من إجياب
أو جحـــد ،وهـــو جملة يؤكـــد بها جملـــة أخـــرى ،فاجلملة
ِّ
َّ
املؤكدة هي املقســـم عليـــه ،واجلملة املؤكدة هي القســـم،
واالســـم الذي يدخل عليه حرف القســـم هو املقســـم به.
واملقســـم به اســـم هللا عز وجـــل ،وكذلك كل اســـم ذكر يف
الم َ
قســـم لتعظيم املقســـم به فهو ُ
قســـم به».9
كمــا أن القســم هــو اســتعانة احلالــف بقــوة أعظــم مــن
قوتــه ،تدفــع املخاطــب إىل تصديــق الــكالم ،فقبــل القســم
كان أم ــر احلال ــف إىل نفس ــه ،إن ص ــدق أو ك ــذب ،أم ــا بع ــد
َ
أن حل ــف فق ــد ص ــار أم ــره إىل هللا ،إن حل ــف صادق ــا غ ِن ــم،
َ
وإن حلــف كاذبــا غـ ِـرم ،ومــن هنــا يثــق املخاطــب يف الــكالم
املحلــوف عليــه.
واملقســم بــه ال يكــون إال عظيمــا ،فالنــاس ال يقســمون
إال بمـــا لـــه مكانـــة عظيمـــة يف حياتهـــم ،وإن كان األصـــل
عن ــد املس ــلمني أن يك ــون ب ــاهلل س ــبحانه وتع ــاىل فحس ــب،
وق ــد ورد القس ــم يف لغ ــة التنزي ــل كث ــرا؛ يق ــول هللا تع ــاىل:
﴿تـــاهلل ألكيـــدن أصنامكـــم بعـــد أن تولـــوا مدبريـــن﴾
(األنبيـ ـ�اء ،)75 ،وم ــن القس ــم بغ ــر هللا قس ــم الس ــحرة
الذي ــن تص ــدوا مل ــوىس علي ــه الس ــام فأقس ــموا بفرع ــون
إذ كان حيتــل يف نفوســهم مكانــة اإللــه والقدســية ،ويف هــذا

ِّ
وعصيهـــم وقالـــوا
جـــاء قولـــه تعـــاىل﴿ :فألقـــوا حبالهـــم
بع ــزة فرع ــون إن ــا لنح ــن الغالب ــون﴾ ( الش ــعراء.)44 ،
ونقـــرأ يف معجـــم  oxfordمـــا مفـــاده أن القســـم هـــو
دعــاء أو دعــوة شــعائرية إىل هللا أو إىل مــن حيظــى بالتعظيــم
والتقديــر واملهابــة ،شــاهدا علــى حقيقــة الــكالم أو التعبــر،
أو الطابـــع امللـــزم لوعـــد أو تعهـــد ،الـــذي حنتـــاج معـــه إىل
أفع ــال القس ــم لدع ــم ه ــذا الوع ــد أو التعه ــد ،أو إىل ألف ــاظ
وكلم ــات خاص ــة نوظفه ــا للغ ــرض ذات ــه.10
والقس ــم يف الرتكي ــب جمل ــة ي ــؤىت به ــا لتوكي ــد جمل ــة
أخــرى ،وإزالــة الشــك عــن معناهــا ،أو يــؤىت بهــا لتحريــك
النف ــس ،وإث ــارة الش ــعور ،ويف ه ــذا نق ــرأ يف ش ــرح املفص ــل
أن القس ــم «جمل ــة فعلي ــة أو اس ــمية تؤك ــد به ــا جمل ــة
موجبـــة أو منفيـــة»ُ ،11
ويســـتعمل القســـم إلنشـــاء
التوكيــد يف الــكالم اخلــري حنــو« :وهللا مــا أنكــرت فضــل
متفض ــل عل ـ ّـي» أو يف ال ــكالم الطل ــي .أم ــا ال ــكالم ال ــذي
يتضم ــن قس ــما فيك ــون مركب ــا م ــن جملت ــن؛ هم ــا جمل ــة
القس ــم وجمل ــة املقس ــم علي ــه ،وه ــذا م ــا يمثل ــه البي ــت
الشـــعري اآليت:12
َ
بعينيك يا َس َ
لىَم ْارحيم ذا صبابة
ِ
غري ما ُيرضيك يف ِّ
َأىَب َ
السر واجلهر
فالظاهر أن الشاعر أقســـم يف هذا البيت بعيين حبيبت�ه
ســـلىم ،بينما جملة املقســـم عليه هي (ارحيم ذا صبابة).

أدوات القسم يف الفصىح:
ارتأينـــ�ا اخلـــوض يف أدوات القســـم يف اللغـــة العربي�ة
الفصىح حـــى نقف على أبـــرز ما حافظت عليـــه الدارجة
املغربي�ة من هذه األدوات ســـواء كانت حروفـــا أم أفعاال أم
غري ذلك مما تعلـــق بالرتكيب من حيـــث الذكر أو احلذف
حلـــروف القســـم وأفعالـــه ،لـــرى كذلـــك مـــا اختص به
املغاربـــة دون غريهم يف التعبري عن أســـلوب القســـم.
وأدوات القســـم يف الفصـــى هـــي ( :البـــاء ،والـــواو،
والتـــاء ،والـــام ،ومن).

عـادات وتـقـالـيـد

1 .الباء :وهـــي أصل حروف القســـم القرتانها باملقســـم
ّ
ألقومن
بـــه ظاهرا أو مضمـــرا ،ويف هذا قولنا « :بـــاهلل
بواجـــي ،وبه ألجتهـــدن يف ذلـــك»؛ فلـــو كان احلرف
غـــر الباء لمـــا دخل علـــى مضمـــر .أما أكـــر األفعال
اســـتعماال مع البـــاء هي ( حلف ،وأقســـم ،وشـــهد،
وســـأل) ،وقد ينـــوب املصدر أو االســـم عـــن الفعل
كما يف « قســـما بـــاهلل ألقومـــن بواجـــي» ،و«يمين�ا
بـــاهلل ألخدمن وطين» ،ويجوز حذف الباء يف القســـم
حنـــو « هللا ألفعلن».13
2 .الـــواو :اســـتعمال الـــواو يف القســـم أكـــر شـــيوعا
مـــن البـــاء ،ولـــواو القســـم يف الفصـــى ثالثـــة
أحـــكام هـــي:
 حـــذف فعـــل القســـم معهـــا؛ فـــا جيـــوز أن تقـــول«أقســـم وهللا».
 ال تســـتعمل يف قســـم الطلـــب فـــا يقـــال« :وهللاأمهلـــي قليـــا».
 ال تدخل على ضمـــر فال جيوز قـــول «وك» أو «وه»بينمـــا جيوز قول «بـــك» و«به».
3 .التـــاء :ال تدخـــل إال علـــى اســـم هللا عـــز وجـــل ،وال
يذكـــر معها فعـــل القســـم ،وهي من حروف القســـم
األصليـــة وتســـتعمل يف موقعهـــا املالئـــم لها.
4 .الـــام :مـــن معانيها القســـم؛ وختتـــص باجلاللة حنو
«هلل ال يؤخـــر األجل» ،ومـــن ورودها يف الشـــعر قول
ذي األصبـــع العدواين:14
ْ َ َ
ابن ِّ
َاله ُ
عمك ال أفضلت يف َح َسب
ِ
ِّ
ْ َ
ََ ُ
عيِّن ،وال أنت َّدياين فتخز ِويِن.
فاملالحـــظ أن الشـــاعر حـــذف الم اجلـــر والـــام اليت
بعدهـــا ،وحـــذف املضـــاف ونـــاب عنـــه املضـــاف إليـــه؛
واألصـــل « هلل در ابـــن عمـــك».
ّ
ِ 5 .م ْن :وهـــي مختصة بلفـــظ ( ريّب) فال يقســـم بها مع
ْ ّ
ـــن ريّب ألفعلن كذا»
غريه ،والعرب تقـــول « ِم

ومن أفعال القسم نذكر ما يلي:
ُ
قسـ ُـم :وهــو مــن أكــر األفعــال شــيوعا واســتعماال يف
6 .أ ِ
القســم ،وقــد ورد كثــرا يف القــرآن الكريــم ،ومــن ذلــك
َُ
ُ ّ
ـفق﴾ (االنش ــقاق،
قول ــه تع ــاىل ﴿ :ف ــا أ ِ
قس ــم بالش ـ ِ
 .)16ومن ــه يف الش ــعر ق ــول جمي ــل بثين ـ�ة:15
َ ٌ
ْ ُ ْ
ساك ما َّذر شارق
سم ال أن
وأق
ِ
ْ
َ َ َّ ٌ
ب آل يف َم َّلمعة قف ِر
وما ه
َ َ
7 .حلـــف :مـــن األفعـــال الشـــائع اســـتعمالها كثـــرا يف
أس ــلوب القس ــم ،وق ــد ورد أيض ــا يف الق ــرآن الكري ــم،
ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــاىل﴿ :وليحلفـــن إن أردنـــا إال
احلســـى وهللا يشـــهد إنهـــم لكاذبـــون﴾ (التوبـــة،
 .)95ومـــن وروده يف الشـــعر قـــول اخلنســـاء:16
ّ
َ
َ َ
أهل اللواء ليوض َع ْن
حلفت على ِ
ََ ْ ََْ َ
ُ ّ َّ
ت
فما أحنثتك اخليل حىّت أبر ِ
8 .آلــــى :مـــن أفعـــال القســـم الـــي وردت يف القـــرآن
َّ
َ
ـص َ
ـون مــن نســائهم َت َر ُّبـ ُ
أرب َعــة
الكريــمِ ﴿ :للذيـ َـن ُيولـ
ِ ِ
ْ
أش ـ ُـه ٍر﴾ (البق ــرة ،)226 ،وم ــن وروده يف الش ــعر م ــا
قال ــه جمي ــل بثينــ�ة:17
ب َغ ُ
باحل ِّ
َآل ْي ُت ال ْ
اص َطفي ُ
ريكم
َ
ْ َ َّ
َّ ُ َّ
مس بالق ِاع
حىَّت أغيب حتت الر ِ

صيغ القسم املستعملة من طرف املغاربة:
)1

أداء القسم يف التقاليد املغربي�ة:

تبعا للديانة اإلســـامية ،خاصة ما جـــاء يف األحاديث
النبويـــة ،على املســـلم أن يقســـم باهلل فقط ،وال يســـمح
له بأداء القســـم بغـــره ،ويعترب ذلك شـــركا .فاملســـلمون
يعتـــرون أنه مـــن األفضل عـــدم القســـم ،وإن كان ذلك ال
ُ
حُيـــرم يف املحادثـــات العامـــة ،حيث يـــؤدون اليمني ولكن
ليس باالعتماد على هللا أو أســـمائه احلســـى فقط ،ولكن
بالرســـول والقرآن وبعض األسماء أو األشـــياء املقدسة أو
الرموز الدينيـــ�ة وغريها.
أساليب القسم في الدارجة المغربية :،دراسة وظيفية
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واملغاربـــة من بني الشـــعوب اليت تســـتخدم القســـم
بشـــكل متكرر ،وكما هـــو معتاد يف العديد مـــن املجتمعات
العربي�ة؛ فإن صيغ القســـم األكرث شيوعا تعتمد باألساس
على اســـم هللا ،والرســـول ،والقرآن الكريم ،واألشياء اليت
حتظى بالتعظيـــم والتقدير واملهابة.
والشـــك أن العديد مـــن األلفاظ والكلمـــات والصيغ
املستعملة يف القســـم عند املغاربة وردت يف القرآن الكريم
واألحاديـــث النبوية الشـــريفة ،ويف التقاليد اإلســـامية،
وإن كان جتنب القســـم هو االعتقاد الشائع بني املتكلمني؛
فهنـــاك حاالت مذكورة يف القـــرآن ،ويف األحاديث النبوية،
وحىت يف القوانـــن الوضعية ،حيث جيب على الشـــخص
أن يـــؤدي اليمني ،وإن كان ذلـــك إجباريا يف بعض احلاالت
واملؤسســـات كاملحاكـــم مثال .وبصـــرف النظـــر عن هذه
احلـــاالت فاملتفق عليه ضـــرورة جتنب اليمني حســـب ما
شـــاع بني املغاربة قـــول ( :يل حلف بزاف كـــذاب) ،أو بن�اء
َ َ ُ ْ ُ َّ َ َّ
َ
َّ
ـــن ه َّم ٍاز
على اآليـــة الكريمـــة ﴿ :واَل ت َِطـــع كل حاَّل ٍف م ِه ٍ
َّ َّ
َّ َّ ِّ ْ َ ْ ُ ْ َ
َ
يـــم﴾ (القلم.)12 – 10 :
مش ٍ
ـــاء ِبن ِم ٍيم من ٍاع للخ ِرْي معت ٍد أ ِث ٍ
وإن كان االعتقـــاد بضـــرورة جتنب القســـم ال يقتصر على
املســـلمني فقط ،بل كذلك احلـــال يف الثقافـــة اليهودية؛
وهذا ما أشـــار إليه غربيـــال روزنبوم يف مقارنت�ه ألســـاليب
القســـم بني يهود مصـــر وتلـــك املتدوالة عند املســـلمني
واملســـيحيني املصريني.18
وباســـتحضار اليمني اليت جتب باحلنـــث فيها الكفارة
نـــورد قـــول اجلصـــاص احلنفي يف كتابـــه أحـــكام القرآن:
َ
ْ
ْ ُ
«واألي َمـــان علـــى ض َربـــن مـــاض ومســـتقبل ،والمايض
َ
ينقســـم قســـمني لغو وغ ُموس وال كفـــارة يف واحد منهما،
واملســـتقبل ضـــرب واحد وهـــو اليمـــن املعقـــودة وفيها
َ
الكفـــارة إذا َح ِنـــث» ،19بينما يرى الشـــافعي أن الكفارة يف
الغمـــوس واجبـــة ،ووجوبها مقـــرن بعقدها .20واســـتدل
احلنفيـــة والمالكية علـــى أنه ال كفـــارة يف اليمني الغموس
بقوله تعـــاىل إن الذين يشـــرون بعهـــد هللا وأيمانهم ثمنا
قليـــا أولئك ال خـــاق لهم يف اآلخـــرة؛ فذكـــر الوعيد فيها
ولـــم يذكر الكفـــارة فلو أوجبنـــ�ا فيها الكفـــارة كان زيادة يف
النـــص وذلك غري جائـــز إال بنص مثله .21واســـتدلوا أيضا

َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ
ـــم األ ْي َمان ﴾
بقوله تعـــاىل﴿ :ول ِكـــن يؤ ِاخذكم ِبمـــا عقدت
(المائـــدة ،)89 :وعقـــد اليمـــن ما الزتم فعال مســـتقبال
يـــردد بـــن حنـــث وب ّ
ـــر ،فخرجـــت اليمني الغمـــوس من
ِ
ِ
ّ
األيمـــان املعقودة فلـــم يلزم بهـــا كفارة ،ثم ختـــم عز وجل
َ ُ
َُ
اآلية بقولـــه ﴿ َو ْاحفظـــوا ْأي َمانك ْم ﴾ يعين يف املســـتقبل،
احلنث.22
مـــن ِ
واألكيـــد أن املوقـــف جتاه الوعـــود يشـــبه املوقف من
اختـــاذ أغلظ اإليمـــان ،بالرغـــم أن وفقا للقانـــون والتقاليد
اإلســـامية ،هنـــاك حاالت يســـتوجب فيهـــا أداء اليمني
والشـــهادة املبني�ة على القســـم ،من ذلك ما جـــاء يف قوله
َّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ َّ
ـــهد ُاء ِإاَّل
تعـــاىل﴿ :ال ِذين يرمـــون أزواجهم ولم يكن لهم ش
َّ
َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ َ ْ ََْ ُ َ َ َ
ـــاهَّلل إ َّن ُه َلمنَ
أنفســـهم فشـــهادة أح ِد ِهم أربع شـــهاد ٍ
ات ِب ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ
َ َ
ان م َ
ـــت َّ َ َ ْ
َّ
ـــن
الص ِاد ِقـــن واخْل ِامســـة أن لعن
هَّللا علي ِ
ـــه ِإن ك ِ
ِ
َْ
َ َ َ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ََْ َ َ َ َ
ات
الك ِاذ ِبـــن ويدرأ عنهـــا العذاب أن تشـــهد أربع شـــهاد ٍ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ
َّ َّ ُ َ َ ْ َ
هَّللا َعل ْي َها
اهَّلل ِإنـــه ل ِمن الك ِاذ ِبني واخْل ِامســـة أن غضـــب ِ
ِب ِ
َ َ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
ـــم َو َر ْح َم ُتهُ
َ
هَّللا َع َل ْي ُك ْ
َّ
ِإن كان ِمـــن الص ِاد ِقـــن ولواَل فضـــل ِ
اب َحك ٌ
ـــو ٌ
هَّللا َت َّ
َو َأ َّن َّ َ
يم﴾ (النـــور  .)10 – 6 :ومعىن الكالم:
ِ
والذيـــن يرمـــون أزواجهـــم ،ولـــم يكـــن لهـــم شـــهداء إال
أنفســـهم فشـــهادة أحدهـــم ُ
أربع شـــهادات بـــاهلل إنه من
الصادقـــن ،تقوم مقـــام الشـــهداء األربعـــة يف دفع احلد
عنـــه ،فرتك ذكـــر تقوم مقـــام الشـــهداء األربعـــة ،اكتفاء
بمعرفـــة الســـامعني بمـــا ذكـــر يف الـــكالم ،فصـــار مرافع
الشـــهادة مـــا وصفت .ويعـــي بقوله« :فشـــهادة أحدهم
أربـــع شـــهادات بـــاهلل» فحلف أحدهـــم أربع أيمـــان باهلل
من قـــول القائل :أشـــهد بـــاهلل إنه مـــن الصادقـــن فيما
رىم زوجتـــه بـــه مـــن الفاحشـــة« .واخلامســـة» ،يقول:
َّ
والشـــهادة اخلامســـة «أن لعنـــة هللا عليه» ،يقـــول :أن
لعنـــة هللا له واجبة عليـــه وحالة إن كان فيمـــا رماها به من
الفاحشـــة مـــن الكاذبني.23
وأثنـــ�اء محادثايت مـــع مجموعة من املبحوثـــن والرواة
املغاربـــة ( على اختالف اجلنس والســـن  :تالميذ – طلبة
– جتار ،)..فكثـــر منهم يتبع املواقف الســـائدة يف املجتمع
املغريب املتأثرة خبلفيات ومرجعيات متعـــددة أبرزها الدين
اإلســـايم .وإن كان منهم مـــن يعرتف بأن القســـم أو أداء

عـادات وتـقـالـيـد

اليمـــن من األمور املشـــين�ة اليت قـــد يتعود عليها لســـان
الفـــرد وإن كان ال يقصد القيام بذلـــك ،كما ينصح أغلبهم
بعـــدم القســـم أو تأديـــة اليمـــن خاصـــة أنـــه ( يل حنت
خاصو يصـــوم) أو أداء كفارة اليمني؛ وهـــذا االعتقاد مبين
َ ُ َ ُ ُ ُ َّ ُ َّ ْ
هَّللا ِباللغ ِو
على النـــص القرآين ،قال تعـــاىل ﴿ :اَل يؤ ِاخذكم
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ
ـــان َف َك َّف َار ُتهُ
ِيِف أيما ِنكـــم ول ِكن يؤ ِاخذكـــم ِبما عقدتم اأْليم
َ ُْ ُ َ َْ ُ
يكمْ
َ ْ َْ َ
ْ َ ُ َ َ َ َ َ
ـــط ما تط ِعمون أه ِل
ـــاكني ِمن أوس ِ
ِإطعام عشـــر ِة مس ِ
َْ ْ َُُ ْ َْ َْ ُ َََ ََ ْ َْ َ ْ َ َ ُ ََ َ َ
ـــام ثاَلث ِة أ َّي ٍام
أو ِكســـوتهم أو حَت ِريـــر رقب ٍة فمن لم ِجَيد ف ِصي
َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
َْ َ َ ُ ْ َ َ َ
َ ُ
ـــم ِإذا َحلفت ْم َو ْاحفظـــوا أيمانكم كذ ِلك
ذ ِلـــك كفارة أيما ِنك
َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
ُ َ ِّ ُ
ـــن َّ ُ َ ُ ْ َ
ـــه لعلكم تشـــكر ون ﴾ ( المائدة .)89
يب
هَّللا لكم آي ِات ِ
ومع ذلك ،وعلـــى الرغم من أن العديـــد من املبحوثني
كانـــوا يعارضون القســـم وأداء اليمني ،إال أن الواقع يشـــر
على أن هذا الســـلوك شـــائع جدا وعلى نطاق واســـع بني
مختلف الشـــراحئ االجتماعية املغربي�ة.
ُ
وكمـــا ذكـــر ســـلفا ،فتجنـــب أداء القســـم أو اليمـــن
ضـــرورة حيـــرص عليهـــا املتكلم ،ومـــن ذلك اســـتعمالهم
لعبـــارات من قبيـــ�ل ( :بالعـــى) واليت تســـتعمل دائما يف
النفي ،ومثـــال ذلك :بالعـــى ما شـــفتو ،أو (عليك لمان)
أو (صايف كـــون هاين را حنـــا دوزنا الكلمـــة) أو (صلي على
النـــي) أو (أرى داك اليد) ،كما يمكن أن يســـتعني املتكلم
بتعبـــرات ك ( ما تســـالين حلوف) أو (باحللـــوف) الذي
نرى أنهـــا حتيل على القســـم أكـــر من جتنب�ه حيـــث تقوم
مقامه وتـــؤدي وظيفته ،خاصـــة أن الصيغة يســـتعملها
الشـــخص الذي يقدم وعـــدا ،أو حيتاج إىل إثبـــ�ات وتأكيد
كالمـــه ،لكنه حياجج بأنـــه ال حيتاج ألداء القســـم أو اليمني
للوفـــاء بهذا الوعـــد أو لتصديق مـــا قال أو ما ســـيقوم به.
خباصـــة أن االعتقاد الســـائد بني املغاربة هـــو أن كل من لم
يـــف بوعده أو نـــذره فعليه (كفـــارة اليمني).
ِ
ولالنتقال إىل املحور املوايل نســـتحضر أدوات القســـم
املســـتعملة يف الفصـــى ،وأكرثها تـــداوال (الـــواو – والتاء
– ثم البـــاء) ،أما يف الدارجـــة املغربي�ة فأكرث هـــذه األدوات
شـــيوعا «الواو» ،وتبقى الصيغة األكرث انتشارا يف القسم
هـــي (وهللا) ،ثـــم االســـتعانة بالرســـول صلـــى هللا عليه
وســـلم الذي عادة ما يتم ذكـــر لقبه (النيب) أو (ســـيدنا)،

أو االعتمـــاد على كتـــاب هللا القـــرآن الكريـــم .وفيما يلي
بعـــض الصيـــغ األكرث شـــيوعا على لســـان املغاربـــة ،وإن
كانـــت هناك بعـــض الصيغ األخـــرى املختلفـــة أو اليت قد
تتشـــابه مع مـــا ســـنذكره يف القادم مـــن فقرات.
)2

صيغ القسم يف الدارجة املغربي�ة:
القسم باهلل:

من بـــن األدوات اليت يســـتعان بها على نطاق واســـع
يف الـــكالم اليـــويم /املحادثـــات العامـــة عبـــارة (وهللا)،
ومرد ذلك هو اخللفية الديني�ة اإلســـامية الـــي يت�أثر بها
معظـــم املغاربة واملنتشـــرة بـــن جميع املســـلمني للتعبري
عـــن الزتامهم بمـــا يقولـــون ،إضافة علـــى إحالـــة املتكلم
على إيمانه بـــاهلل .وتعترب (وهللا) من صيغ القســـم األكرث
شـــيوعا يف املغرب إىل جانب صيغ أخرى كـ( :أقســـم باهلل)
وغريهـــا من األلفاظ املســـتقاة مـــن احلقل الديـــي داللة
على تأثري اإلســـام على الثقافة العربيـــ�ة عموما واملغربي�ة
على وجـــه التحديد.
وتتعـــدد صيغ القســـم اليت توظـــف اســـم هللا أو أحد
أســـمائه احلســـى أو كل ما حييـــل على هللا عـــز وجل؛ ومن
ذلـــك :وهللا القســـم ،أو يمكـــن إضافة بعض أســـماء هللا
احلســـى للعبارة من قبي�ل :وهللا املعبـــود ،أو وهللا العظيم،
أساليب القسم في الدارجة المغربية :،دراسة وظيفية
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أو وهللا العلـــي العظيـــم؛ والـــي يمكـــن أن تأيت مـــع جملة
القســـم أو االكتفـــاء بها لتأكيد ما ســـبق قولـــه .واألكيد أن
الشـــكل النحوي لـ(وهللا) جندها تتكون من الـــواو املعروف
يف الفصـــى بـــواو القســـم إضافة إىل املقســـم بـــه  /لفظ
اجلاللـــة (هللا) ،وهـــذا ما تشـــرك فيـــه أغلـــب اللهجات
العربيـــ�ة ،غري أننـــ�ا جند عنـــد املغاربـــة اعتمادهـــم ،إضافة
إىل واو القســـم ،علـــى املونيـــم (حق) ،لتكـــون الصيغة كما
يلـــي( :وحق  +املقســـم به)؛ ومـــن ذلك ،ارتب�اطا بالقســـم
بـــاهلل :وحـــق هللا ،وحق موالنـــا ،وحق ســـيدي ريب ،وحق ريب
املعبـــود ،وحق من بعـــت محمد ،أو وحق هللا يل حســـن مين
ومنك وغـــر ذلك من العبـــارات اليت حتيل علـــى أن املغاربة
ينفردون باســـتعمال هذه الصيغـــة دون غريهم من العرب.
وقـــد يذكـــر املغاربة املقســـم بـــه أو حيذفونه مـــع ذكر
قرين�ة حتيل عليه يف الســـياق ،ومن ذلـــك «وعهد هللا» ،أو
«ويل لقانـــا اليوم» أو «ويل لقانا علـــى هاد النعمة» وهاتان
الصيغتـــان يمكـــن اســـتعمالهما مـــن طرف األشـــخاص
الذيـــن التقـــوا صدفة مـــن غري ميعـــاد خاصـــة بعد طول
فـــراق ،أو عدم اللقاء ملدة طويلة .كمـــا يمكن احلديث عن
ُ
« علـــى قولة هللا أكرب» حيث تســـتعمل هذه الصيغة عند
ســـماع اآلذان؛ فيتوســـل بها املتكلم للتأكيد على صحة ما
يقـــول؛ ومن ذلك« :علـــى قولة هللا أكرب غـــدا غادي جنيب
ليـــك داك اليش».
كمـــا يمكـــن أن يلحـــق فعـــل القســـم اســـم اجلاللـــة،
حي ــث يس ــتعمل املغارب ــة عب ــارة (أقس ــم ب ــاهلل) ،أو كم ــا
ُأ َ
شـــر إىل ذلـــك؛ يمكـــن إضافـــة اســـم مـــن أســـماء هللا
احلســـى« :أقســـم بـــاهلل العظيـــم» ،أو «أقســـم بـــاهلل
َ
العل ــي العظي ــم» ،ث ــم جن ــد كذل ــك عب ــارة (ق ِّس ــمت ف ــي
بـــاهلل) ،أو يســـتعان باملصـــدر النائـــب عـــن الفاعـــل يف
قولهـــم ( قســـما بـــاهلل).
وسواء وردت أفعال القســـم أو األدوات فقط؛ فبعض
املتكلمني قد يضيفون عبارة «باش كيحلفوا املســـلمني»
أو «باش كيحلفـــوا الرجال» ،ومن ذلـــك« :وهللا العظيم
باش كيحلفوا املســـلمني» أو «أقســـم باهلل باش كيحلفوا
الرجـــال» ،وكل هـــذا مـــن أجل إضفـــاء طابـــع اجلدية يف

أداء القســـم والتأكيـــد عليـــه أو على األغـــراض البالغية
االســـتلزامية اليت قد خيرج إليها القســـم.
ومـــن بـــن أدوات القســـم النـــادرة االســـتعمال يف
اللهجـــات العربيـــ�ة حـــرف البـــاء ،إال أن هنـــاك صيغـــا
يعتمدهـــا املغاربة باالعتماد علـــى باء القســـم ،ومن ذلك
(بـــاهلل العلي العظيم) و(بـــريب) ،و(بريب املعبـــود) و(برب
الكعبـــة) ،أو (بلـــي شـــانو عظيم).
وارتب�اطـــا باألســـاليب اإلنشـــائي�ة؛ فاملعلـــوم أنها قد
خترج إىل أغـــراض بالغية اســـتلزامية يقتضيها الســـياق،
وهذا مـــا الحظه الباحـــث عند املبحوثني مـــن خالل املنت
املدروس ،فاملغاربة يســـتعملون أسلوب القسم أو (وهللا)
للتعبري عن أغـــراض متعددة يف ســـياقات مختلفة وليس
فقط للقســـم أو أداء اليمني .وســـنذكر بعـــض الوظائف
املختلفـــة ل (وهللا) حيـــت نفـــرض أنها تـــؤدي أغراض
بالغية اســـتلزامية إىل جانـــب تعبريها عن القســـم؛ ومن
ذلك مـــا يلي:
 1 .التهديد:
وذلك حني يتعهـــد املتكلم القيام بأشـــياء غري مرغوب
فيهـــا؛ خباصـــة إذا امتنـــع املســـتمع عن مـــا يطلبـــه منه
املتحـــدث أو قـــام بمـــا ينهاه عنـــه ،ومن بني اســـتعماالت
القســـم للداللة علـــى التهديـــد« :وهللا إىل بقـــات فيك»
وتعتـــر من أشـــهر الصيـــغ داللة علـــى التهديـــد ،إضافة
إىل «وهللا ثـــم وهللا» الـــي يمكـــن أن تـــرد يف جملـــة مـــن
قبي�ل« :وهللا ثـــم وهللا إىل ما درتيش عقلـــك حىت نتفاهم
معـــاك» ،كمـــا جنـــد «قســـما بـــاهلل العظيـــم» املماثلة
لصيغة أخـــرى أقوى داللة وهي« :قســـما عظمـــا» واليت
ختـــرج عادة عـــن غرضها احلقيقـــي املتمثل يف القســـم إىل
غرض بالغي اســـتلزايم يفيـــد التهديد ومثـــاال على ذلك
«قســـما عظمـــا إىل دريت هادي حـــى نضربك».
2 .

التعبري عن القبول:

مـــن بـــن األغـــراض البالغيـــة الشـــائعة ل(وهللا)
يف املـــن املـــدروس هـــو التعبري عـــن القبول خاصـــة ذاك
املرتبط بتلقـــي دعوة ،ومن ذلك قـــول املتكلم« :وهللا حىت

عـادات وتـقـالـيـد

ندوزو عندكم للعشـــاء» أو «فرصة سعيدة هادي وهللا».
3 .الرغبة يف ختفيف الطلب أو السؤال:
قد حيتـــاج املتكلم االعتماد علـــى التخفيف من الطلب
املوجه إىل املرســـل إليه ،خاصة إذا كان العمل الذي سيقوم
به املتلقي لصالـــح املتكلم أو على نفقـــة املتلقي ،ولتفادي
أي شـــعور باإلجبار أو الفرض ،يســـتعني املتكلم بــ(وهللا)
يف الدارجـــة املغربيـــ�ة لتقديـــم الطلب ومـــن ذلك« :وهللا
كون غـــي شـــدين�ا طاكـــي» أو «وهللا كون غي مشـــييت
شـــوية بكري» أو «وهللا غي ديـــر يل فجهدك».
4 .تقديم االعتذار:
األكيـــد أن االعتـــذار ضـــروري لبقـــاء العالقـــات
االجتماعي ــة وإصالحه ــا للحف ــاظ عليه ــا ،ويف ه ــذه احلال ــة
يكـــون أمـــام املتكلـــم اخليـــارات اآلتيـــ�ة :إمـــا االعتـــذار ،أو
إن ــكار املس ــؤولية ع ــن م ــا وق ــع أو س ــيقع ،أو التقلي ــل م ــن
ح ــدة خط ــورة م ــا وق ــع أو س ــيقع ،وللتعب ــر ع ــن ذل ــك ق ــد
يوظـــف املتكلـــم «وهللا» يف الســـياق؛ فنســـمع مثـــا« :
وهللا مـــا قصـــدت» ،أو «وهللا مـــا ســـحاب يل» ،إضافـــة
إىل «وهللا ح ــى نس ــيت» ،وكذل ــك «وهللا م ــا نع ــاود» ،أو
«وهللا مـــا شـــفتك».
5 .استعمال وهللا للمجاملة:
من املعـــروف أن املجاملـــة عبارة عن خطـــاب تعبريي
يعرب فيه املتحدثون عن مواقفهـــم اإلجيابي�ة جتاه اآلخرين،
ويف هـــذا الصـــدد يعـــر املغاربـــة ،يف بعض األحيـــان ،عن
املجاملة باالســـتعانة بــ«وهللا» اليت ال يكون الغرض منها
أداء القســـم أو اليمـــن كما يف األمثلة اآلتيـــ�ة« :وهللا حىت
جات معـــاك اجلالبـــة» أو «وهللا ما خليـــي يل ما نقول»
و«وهللا مـــا عندي ما نســـالك».
6 .املوعظة:
وهـــي كمـــا يعرفهـــا البيضـــاوي :اخلطابـــات املقنعة،
والعـــر النافعـــة ،فاألوىل لدعـــوة خواص األمـــة الطالبني
ِ
24
للحقائـــق ،والثانيـــ�ة لدعـــوة عوامهـــم  .ولهـــذا الغرض
يســـتعني املغاربـــة بأمثلة مـــن قبي�ل «باهلل عليـــك» أو ما

شـــابه «دخلنا عليـــك بـــاهلل واش ما بغيتيش حتشـــم»،
خباصـــة أن إرشـــاد النـــاس يكـــون علـــى قـــدر عقولهـــم
ومســـتوياتهم بالكلمات الواضحة البينـــ�ة والعرب النافعة
املقنعـــة .فاملوعظة كمـــا يراها ابـــن القيم :األمـــر والنهي
املقرونـــان بالرتغيـــب والرتهيب.25
وتتعدد األغـــراض البالغيـــة الســـتعمال «وهللا» يف
الدارجـــة املغربي�ة ،حيـــث جند التعبري عن حســـن التعامل
والضيافـــة مـــن خـــال املثـــال اآليت« :وهللا حـــى تزيدك
هـــادي» ويف ذلـــك إشـــارة إىل قطـــع احللـــوى أو اللحم أو
الدجـــاج رغبة يف اإلحلاح علـــى تن�اول الضيـــف املزيد من
الطعام املقـــدم إليه.
ونلحـــظ اعتمـــاد املغاربـــة صيغـــة (وهللا إىل) والـــي
تتحـــول يف أحيـــان كثـــرة إىل (وهللا +يـــا) لتصبـــح
(واللهيـــا) ،وقد يســـتعمل املغاربة األفعـــال الدالة على
القســـم من دون ذكر املقســـم به ،أو تفاديـــا للحلف وأداء
اليمني؛ ومـــن بني هـــذه الصيـــغ «حنلف حبلـــويف» واليت
وردت يف األغنيـــ�ة الشـــهرية «أ مـــول كوتـــي» بعبـــارة
«حالـــف حبلـــويف حـــى نعذبـــو كـــي مـــا عذبـــي» .وكما
وردت صيغـــة (وهللا) يف العديـــد مـــن األغـــاين املغربيـــ�ة
علـــى اختالفها أنواعهـــا؛ ومن ذلـــك« :وهللا إال مطورين»
(أغنيـــ�ة حيض راســـك للســـاوي) و«إي وهللا إىل كليان»
(أغنيـــ�ة الطنجيـــة للشـــيخ مويزو).
القسم بالدين:
ال يعتمــد املغاربــة يف أداء القســم علــى صيغــة «وهللا»
وحدهـــا ،ولكـــن هنـــاك عبـــارات تقـــوم مقامهـــا ويشـــيع
اس ــتخدامها ب ــن املتكلم ــن؛ وم ــن ذل ــك االعتم ــاد عل ــى
كل م ــا ل ــه عالق ــة بالدي ــن اإلس ــايم ومناس ــكه وعبادات ــه.
ومــن هــذه الصيــغ« :ديــي حــرام علــي» أو «صــايت حــرام
عل ــي» أو «صي ــايم ح ــرام عل ــي»؛ وحيم ــل ه ــذا القس ــم
دالالت قويــة ألنــه ينطــوي علــى تــرك العقيــدة أو الصــاة
أو الصي ــام إال إذا اتس ــم احلل ــف ب ــروح الفكاه ــة والدعاب ــة
لتجنـــب املتكلـــم التعبـــر عـــن التخلـــي عـــن كل مـــا لـــه
عالقــة بدينـ�ه؛ حيــث يف الغالــب اســتعمال هــذه العبــارات
حيي ــل عل ــى أن املتكل ــم يق ــول احلقيق ــة ب ــكل تأكي ــد .كم ــا
أساليب القسم في الدارجة المغربية :،دراسة وظيفية
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ُ
َّ
يســـتعمل املتكلـــم «وحـــق ديـــن النـــي» والـــي تســـمع
ْ ّْ
ِّ
يف ش ــمال املغ ــرب عن ــد جبال ــة «وح ــق الدي ــن د الن ـ ِـي»
ْ
حي ــث حنوي ــا حتي ــل «د» عل ــى اإلضاف ــة أو امللكي ــة ،وال ــي
تطابقه ــا «دي ــال» املس ــتعملة كث ــرا م ــن ل ــدن املغارب ــة،
ويف هـــذا جنـــد لويـــس مرســـيي�ه يف دراســـته (Influence
des langues Berbères et Espagnoles sur
 )le dialecte Arabe Marocaineيتســـاءل عـــن
أص ــل الكلم ــة قائ ــا« :ربم ــا يمك ــن أن تك ــون ح ــروف اجل ــر
املســـتعملة يف املغـــرب للتعبـــر عـــن امللكيـــة أو اإلضافـــة
أصلهـــا ( )deأو ( )delالقشـــتالية».26
ويعتـــر الرســـول صلـــى هللا عليه وســـلم مـــن الرموز
الدينيـــ�ة اليت يســـتعني بهـــا املغاربـــة ألداء القســـم ،ومن
ذلـــك قولهـــم« :وحق ســـيدنا محمـــد» و«وحق ســـيدنا
محمـــد احلبيـــب» أو باالعتمـــاد على باء القســـم عوض
الـــواو كمـــا يف املثـــال« :جبـــاه النـــي املصطفـــى» .فكما
سبقت اإلشـــارة إىل ذلك يســـتقي املغاربة أسلوب القسم
األكـــر شـــيوعا بينهم من اخللفيـــة الديني�ة اليت تتجســـد
باألســـاس يف القرآن الكريم وشـــخصية الرسول صلى هللا
عليه وســـلم ومكة املكرمة واملســـاجد أو حىت املناســـبات
الدينيـــ�ة؛ وهذا مـــا جيعل املتكلـــم ينوع من صيغ القســـم
حســـب املتغري اللغوي االجتماعي الذي تؤثـــر فيه عوامل
اجتماعية مختلفة على رأســـها الســـن والنـــوع والعامالن
السوســـيو اقتصادي والسوســـيو ثقايف ،لذلك فتغري صيغ
أداء اليمـــن مـــن تغري هـــذه العوامل ،فاملتكلم قد يقســـم
بالكعبـــة أو بالقبلـــة؛ ومـــن ذلك «وحـــق الكعبـــة» اليت
تماثـــل «وحق داك املقام» أو «وحـــق بيت هللا» أو «وحق
اللـــة بيت هللا» واملقصود ببيت هللا إمـــا الكعبة املكرمة أو
املســـاجد ،كما ترد عبارة «وحـــق هاد القبلـــة» أيضا على
لســـان املغاربة.
)3

القسم بالقرآن الكريم:

غالبـــا مـــا يتـــم أداء القســـم باســـتعمال القـــرآن مـــن
دون ملس ــه أو اإلش ــارة إلي ــه؛ خباص ــة إذا ل ــم يك ــن موج ــودا
ُ ِّ
وقـــت القســـم ،أمـــا إذا أدي القســـم بالقـــرآن الكريـــم ويف
نف ــس الوق ــت اإلمس ــاك ب ــه أو وض ــع الي ــد علي ــه ف ــذاك

جيعــل القســم أقــوى وأبلــغ .ومــن بــن العبــارات الشــائعة
االســـتعمال بـــن املغاربـــة « وحـــق القـــرآن» و «وحـــق
القــرآن الكريــم» أو «وحــق املصحــف» إضافــة إىل «وحــق
ســـتني حـــزب» أو «وحـــق كتـــاب هللا» ،كمـــا ُيســـتعمل
اســـم اإلشـــارة إذا كان املتكلـــم يمـــس القـــرآن الكريـــم أو
يشـــر إليـــه؛ ويف هـــذا نســـمع «وحـــق هـــاد املصحـــف»،
و«وح ــق ه ــاد الس ــتني ح ــزب» .وبالرغ ــم م ــن أن املنص ــوح
بـــه دينيـــ�ا اعتمـــاد لفـــظ هللا يف القســـم دون غـــره ،إال أن
اســـتعمال املغاربـــة للقـــرآن الكريـــم يف أداء اليمـــن قـــد
يكـــون مـــرده قســـم هللا تعـــاىل يف كتابـــه املبـــن بالقـــرآن
الكري ــم؛ وم ــن ذل ــكَ ﴿ :و ْال ُق ـ ْـرآن ْ َ
احْل ِكي ـ ِـم ﴾ (ي ــس،)4 :
ِ
َّ
َّ
َ ََ
ِّ ْ
َ
َ ُْ ْ
ُ
ـــل ال ِذيـــن كفـــر وا ِيِف ِعـــز ٍة
ـــر * ب ِ
﴿ص والقـــر ِآن ِذي الذك ِ
ْ
َ
ُْ
َو ِش ــق ٍاق﴾ (ص﴿ ،)2 ،1 :ق َوالق ـ ْـر ِآن ال َم ِجي ـ ِـد ﴾ (ق،) 1 :
َ ْ َ
ُْ
ـن ﴾ (الزخ ــرف ﴿ ،)2 ،1 :ح ــم *
﴿ ح ــم * وال ِكت ـ ِ
ـاب الم ِب ـ ِ
َ ْ َ
ُْ
ـــن ﴾ (الدخـــان.)2 ،1 :
وال ِكت ِ
ـــاب الم ِب ِ
)4

القسم بأعضاء اجلسم:

«وحـــق هاد العشـــرة» هي عبـــارة تقال عند تشـــابك
األيـــدي (على طريقة العهد) ،لتســـمع بعـــد ذلك «وحق
هـــاد العهـــد» ،ويف الغالـــب مـــا تأيت بعـــد طلـــب املتكلم
يـــد املخاطـــب« :أرى ديـــك اليد» ،فيشـــبك يـــده مع يد
املســـتمع ويؤدي القســـم بعد ذلـــك اعتمـــادا على صيغة
«وحق هاد العشـــرة» أو «وحق هاد العهـــد» .وقد يكتفي
املتكلـــم بي�ده فقط فتـــأيت العبارة على هـــذا النحو« :وحق
هاد اخلمســـة».
)5

القسم بالرموز املقدسة والطعام وغريه:

يس ــتعني املغارب ــة ألداء القس ــم بالعدي ــد م ــن األش ــياء
املقدس ــة ثقافي ــا يف املتخي ــل االجتماع ــي ،وكم ــا ه ــو احل ــال
بالنســـبة للقـــرآن الكريـــم ،فيمكـــن للمتكلـــم أن يقســـم
بهــذه األشــياء دون مســها أو اإلشــارة إليهــا ،أمــا وحضورهــا
ف ــذاك يضف ــي طاب ــع ق ــوة القس ــم وانطب ــاع الثق ــة ل ــدى
املتلقـــي .واألكيـــد يف حالـــة وضـــع اليـــد أو حمـــل هـــذا
ال ــيء أو مج ــرد اإلش ــارة إلي ــه يــرد اس ــم اإلش ــارة (ه ــاد)
يف العب ــارة .وم ــن ب ــن ه ــذه األمثل ــة املتداول ــة عل ــى لس ــان
املغارب ــة« :وح ــق ه ــاد النعم ــة» أو «وح ــق ه ــاد الطع ــام»

عـادات وتـقـالـيـد

وال ــي يمك ــن أن ت ــأيت بصيغ ــة مماثل ــة «وح ــق الطع ــام يل
مش ــاركني» .كم ــا يمك ــن االس ــتغناء ع ــن املوني ــم (ح ــق)
واالكتف ــاء فق ــط ب ــواو القس ــم واملقس ــم ب ــه ،وم ــن ذل ــك:
«والطع ــام يل مش ــاركني» أو «وامللح ــة يل مش ــاركني» أو
ال ــي يمك ــن أن ت ــأيت عل ــى ش ــكل «وامللح ــة يل بين�اتنـ ـ�ا»،
ب ــل ق ــد يتع ــدى األم ـ ُـر الطع ـ َ
ـام إىل ال ــدم فيقس ــم املتكل ــم
بالصيغ ــة اآلتيــ�ة« :وال ــدم يل مش ــاركني».
)6

القسم بشخصيات مقدسة:

باإلضافـــة إىل الرســـول صلى هللا عليه وســـلم ،هناك
العديـــد من الشـــخصيات املقدســـة يف املتخيـــل اجلمعي
للمغاربـــة؛ وعليـــه فالكثري مـــن املتكلمني يعتمـــدون على
أســـمائهم ألداء القســـم ،أو يف بعـــض األحيـــان بمقامهم؛
والذي يف الغالـــب يكون ضرحيا .واعتب�ارا النتشـــار العديد
من األضرحة والشـــرفاء يف مدن املغرب فاألكيد ستختلف
صيغ القســـم باالعتماد على أضرحـــة كل منطقة؛ وتأيت يف
الغالب صيغة القســـم على شـــاكلة (وحق  +اســـم الويل
أو الضريح) ،وإن كان هذا يتن�اىف مع الشـــريعة اإلسالمية
الـــي تبيح القســـم فقط باهلل عـــز وجل.
)7

الدعاء على النفس:

مـــن أغرب الصيغ املعتمـــدة عند املغاربـــة الدعاء على
النفس؛ والـــي يرى املبحوثـــون أنها ختلق الشـــك والريب�ة
يف نفس املســـتمع ،خباصة أن كل من يســـتعملها ال يكرتث
لعاقبـــة أداء اليمني بقدر مـــا يهمه إقناع املســـتمع ،ولهذا
الغـــرض يتفنن املغاربـــة يف ابتـــكار صيغ جديدة للقســـم
يكـــون لهـــا وقـــع قـــوي يف نفـــوس املتلقـــن؛ ومـــن هذه
التشـــكيالت األمراض اليت يدعو بها املتكلـــم كي تصيب�ه
ويعذبـــه بها هللا إن كان كاذبا أو ما شـــابه ،فنســـمع املتكلم
يقـــول« :هللا يعطيه  +املـــرض أو العقاب  +حـــى ،»..أو
«هللا يرزيـــه فصحتو حـــى »..أو «لهال يوصلو للعشـــية
حـــى »..أو «هللا جيعـــل داك الطعـــام حيتلـــو فالـــركايب
حـــى .»..فالغـــرض مـــن هـــذه الصيـــغ وغريها كســـب
ثقة املســـتمع من خـــال طابع اإلحلـــاح الـــذي يرافق أداء
القســـم واليمني.

خاتمة:
يبقـــى الغـــرض مـــن هـــذه الورقة دراســـة أســـاليب
القســـم يف الدارجـــة املغربيـــ�ة بالوصـــف والتحليـــل من
خـــال منت مجمـــوع عـــر مبحوثني تـــم انتقاؤهـــم .على
اختالف جنســـهم وســـنهم ومســـتواهم الثقـــايف .وتتنوع
صيـــغ القســـم حســـب رغبـــة املتكلـــم والقصـــد مـــن
التعبـــر ،كما الحظنـــا تعدد أغـــراض اســـتعماال (وهللا):
ومـــن بينها (التهديـــد – التعبري عـــن القبـــول – الرغبة يف
ختفيف الطلـــب أو الســـؤال – تقدم االعتـــذار – املجاملة
 املوعظـــة).واألكيـــد أن املغاربـــة يعتقـــدون أن أداء القســـم أمـــر
غري مرغـــوب فيـــه ،ومـــن األفضـــل جتنبـــ�ه ،إال أن املتتبع
لـــكالم املغاربة جيد أن أســـاليب القســـم تتعـــدد وخيتلف
اســـتعمالها يف املحادثـــات العامـــة .واملالحـــظ كذلـــك
ارتبـــ�اط صيـــغ القســـم بالديـــن اإلســـايم ،ويف كثري من
األحيـــان احلفـــاظ على خصائـــص العربيـــ�ة الفصىح من
قبي�ل اســـتعمال أداوت القســـم} ســـواء احلروف (الواو)
و(البـــاء) أم األفعال :أقســـم.
وبالرغم من أن أداء القســـم جيـــب أن يكون باهلل فقط
أو أحد أســـمائه احلســـى أو صفاته ،فاملغاربـــة ،كما رأين�ا
يســـتعملون صيغا عديدة للتعبري عن القســـم بالرغم من
اعتب�ار ذلك شـــركا ،كمـــا أن هذه الصيغ تنتشـــر كثريا بني
صفوف غري املتعلمـــن وذوي الدخل املحـــدود أو األميني.
ومن كل هـــذا تـــويص الدراســـة باملزيد مـــن البحوث
والدراســـات يف أســـاليب القســـم يف الدارجـــة املغربيـــ�ة
باســـتخدام بي�انات أكرب ومنت أوســـع يمكـــن معه الوقوف
على صيغ أخـــرى ،وأغـــراض بالغية مختلفة عمـــا ورد يف
هذا العمـــل ،ناهيك عن االعتماد على اللســـاني�ات املقارنة
مـــن خالل مقارنـــة صيغ القســـم يف الدارجـــة املغربي�ة مع
بايق اللهجـــات العربي�ة اليت من دون شـــك ســـتعرفنا على
مـــا اتفـــق عليه العـــرب لهجيـــا للتعبـــر عن القســـم وما
اختلفـــوا فيه.
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د .أسعد عبد الرحمن عوض هللا – السودان

السيف واخلنجر

يف املوروث الثقايف السوداين

1

رجل من البجا بشرق السودان يف كامل زيه التقليدي،
ونالحظ السيف كجزء من الزي

يهـــدف هذا املقـــال إىل إبـــراز أهمية الســـيف يف املـــوروث الثقايف
ِّ
الســـوداين ،ويبنِّي ارتب�اطـــه بكل مجـــاالت هذا املوروث مـــن النوايح
التاريخيـــة يف حضـــارات الســـودان القديـــم بالرجـــوع إىل الســـجل
األثـــري ملعرفـــة األدلة األثريـــة اليت تؤكـــد الوجود األثـــري والتارييخ
للســـيف واخلنجـــر يف تاريخ الســـودان القديـــم ،ومدى اســـتمرارية
اســـتخدام الســـيف يف الفنـــون احلرفيـــة التقليدية ،ويف املمارســـات
املرتبطـــة بالعـــادات والتقاليد واملعتقـــدات ،ويف األدب الشـــعيب من
خـــال املســـميات املختلفة اليت أطلقـــت على الســـيف وورود ذكرها
يف القصـــص التاريـــي والبطـــويل يف تاريـــخ الســـودان احلديث ،ويف
الشـــعر الشـــعيب ،وكل ذلك يؤكد حقيقـــة هامة مفادها أن الســـيف
واخلنجـــر لهما صلة لصيقـــة باملوروث الثقايف بشـــكل عـــام ،وهذا له
عمقـــه وبعده التارييخ مما يؤكـــد االســـتمرارية الثقافية واحلضارية
للســـيف واخلنجر يف املوروث الثقايف الســـوداين ،وهذا يدل على مدى
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عمق الهويـــة الثقافية املرتبطة بالســـيف
واخلنجـــر يف الثقافـــة الســـوداني�ة.
يســـتعرض املقـــال اســـي الســـيف
واخلنجر ومعناهمـــا ،وخلفية تاريخية
لوجودهما يف تاريخ الســـودان القديم،
ومـــن ثـــم ارتبـــ�اط الســـيف واخلنجر
بمجـــاالت املـــوروث املختلفـــة وهـــي؛
الفنـــون احلرفيـــة التقليديـــة ،والعـــادات
والتقاليد واملعتقدات ،وفنون األداء الشـــعيب
كالرقص واأللعاب الشعبي�ة ،األدب الشعيب.
ً
مســـتدال يف ذلـــك بالصـــور الفوتوغرافيـــة
واملصـــادر واملراجـــع لتأكيـــد البي�انـــات
واملعلومـــات.

السيف واخلنجر :االسم واملعىن:
الســـيف :االســـمَ :س ْ
ـــيف ،الفعـــل:
َ َ
ـيف ،اجلمــع :أســياف ُ
سـ
وسـ ُـيوف .1ويعــرف
الســـيف علـــى أنـــه ســـاح للدفـــاع عـــن
النفـــس يســـتعمل باليـــد لـــه نصـــل طويـــل،
ً
ً
قـــد يكـــون مســـتقيما أو مقوســـا ،مصنـــوع
م ــن احلدي ــد ،مثب ــت يف مقب ــض ول ــه واقي ــة يف
معظـــم األحيـــان وينتهـــي بطـــرف مدبـــب.
َ َ
اخل ْن َج ْر :االســـم :خ ْن َج ْ
ْ2
ـــر ،اجلمـــع :خن ِاجر
ِ
ِ
وهو عبـــارة عن ســـكني كبـــرة احلجم.
الســـيف هو أداة من أدوات احلرب بالنســـبة
لكل القبائـــل ذات األصول العربي�ة يف الســـودان.
ومـــن أكرث القبائل اليت اشـــتهرت حبيازة الســـيف
واســـتخدامه يف العادات والتقاليد واملمارســـات
قبائل البجا يف شـــرق الســـودان وبعـــض القبائل
العربي�ة يف وســـط وغرب الســـودان.
فالســـيف هـــو العالمـــة املمـــزة للرجولـــة
بالنســـبة لـــكل قبائـــل البجـــا ،وهم البشـــاريون،
األمـــرار ،األرتيقـــة ،األشـــراف ،الكميـــاب،

الهدنـــدوة ،احللنقـــة ،البـــي عامـــر واحلبـــاب.
وامتـــاك الســـيف يعتـــر مـــن األهـــداف
الرئيســـية الـــي يســـعى إليهـــا كل فـــرد من
أفراد القبيلة .والســـيف مـــن األدوات اليت
يرثها االبـــن األكرب عن الوالـــد ،وهو الوريث
الرئييس لســـيف والده ثم بعد ذلـــك األبن�اء
ومن جيـــل إىل الـــذي يليه.
 )1السيف واخلنجر يف تاريخ السودان القديم:
هنالـــك ثقافـــة يف شـــمال الســـودان بمنطقـــة
النوب ــة الس ــفلى ،أطل ــق عليه ــا ثقاف ــة املجموع ــة
(ج) يف الفـــرة ( 1500 - 2300ق.م) ،عـــر
يف مقابرهـــا علـــى خناجـــر وســـيوف ،وتمثـــل
أول وج ــود للس ــيوف واخلناج ــر يف الس ــودان.
وتزامن ــت ه ــذه املجموع ــة بم ــا يع ــرف بف ــرة
حضـــارة كرمـــة يف الفـــرة (1500 - 2500
ق.م) ،وه ــي بمدينـ ـ�ة كرم ــة احلالي ــة يف ش ــمال
الســـودان ،وتقـــع علـــى بعـــد  40كلـــم شـــمال
مدينـــ�ة دنقـــا وجنـــوب الشـــال الثالـــث ،وهـــي
مـــن أقـــدم املراكـــز احلضريـــة يف إفريقيـــا جنـــوب
الصح ــراء ،حي ــث ع ــر ش ــارلس بونيــ�ه يف مقابره ــا
علـــى عـــدد مـــن اخلناجـــر املصنوعـــة مـــن الربونـــز
والعـــاج واســـتعمل فيهـــا اجللـــد للتجليـــد بغـــرض
تثبي ــت الع ــاج ال ــذي يس ــتخدم يف املقب ــض« ،3انظ ــر
الصـــورة رقـــم(.»)2
أما عن الســـيوف فقـــد عرث على لـــوح من احلجر
الرملـــي ارتفاعـــه مـــا بـــن  59,7ســـم وقطـــره بني
 3,62ســـم يف إحدى صاالت معبد رمســـيس الثاين
ابن امللـــك ســـييت األول بموقع عمارة غـــرب يعود إىل
فـــرة الدولـــة املصريـــة احلديثـــ�ة (1069 – 1550
ً
ق.م) ،يظهـــر النقش امللك ســـييت األول حيمل ســـيفا
حدب بيـــ�ده اليمىن ويقبـــض األعداء باليد اليســـرى
وهو رمز القـــوة اإللهية .هـــذا النقـــش جعلنا نتعرف
على اســـتخدام الســـيوف الربونزية يف الســـودان. .
السيف والخنجر :في الموروث الثقافي السوداني
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 4ســـم وســـمكه  5ملم ،عرث عليه بموقع عربي يف شـــمال
الســـودان ،ومـــن املالحظ أن هـــذا اخلنجر وجـــد بدون يد
فهـــي يف الغالـــب تكـــون صنعت مـــن اخلشـــب وحتللت
مادتها بفعـــل الطبيعة.6

3

ً
قطعـــة حجريـــة لألمـــر أريخاخنريـــر ،حيمـــل ســـيفا بيـــ�ده اليمىن
ً
ً
ويمســـك بهـــا أيضـــا األعـــداء ،ويربـــط يف وســـطه خنجـــرا ،تعود
القطعـــة إىل الفـــرة املرويـــة.

اســـتعملت الســـيوف عند املرويني يف الفـــرة املروية
(القـــرن الرابـــع ق.م – القـــرن الرابع امليـــادي) من خالل
النقـــوش املنحوتة البـــارزة اليت وجدت يف معبد الشـــمس
ً
بمروي حيـــث أن جراب الســـيف تم إظهاره معلقا بســـر
علـــى الكتـــف بالطريقة الـــي توجـــد عند جماعـــة البجا
يف شـــرق الســـودان يف منطقة جبـــال البحر األحمـــر ،وهذا
يؤكد أن هذا الســـاح هو ســـلف الســـيوف اليت تستعمل
بواســـطة مجموعات البدو يف وســـط الصحـــراء الكربى.4
«انظر الصـــورة رقم ( ،»)3وعلى معبد األســـد يف النقعة
ً
يظهـــر امللـــك نتكاماين يســـتخدم ســـيفا ،ويف جبـــل قيلي
يظهر امللك شـــركارير يرتدي كامـــل أدوات احلرب ويظهر
ً
بهيئـــ�ة املحـــارب املـــروي ،فهو حيمـــل على كتفه ســـيفا يف
جرابه ،كمـــا يف نقش معبد الشـــمس.5
يف فـــرة مـــا بعـــد مـــروي (القـــرن الرابـــع امليـــادي –
القـــرن الســـادس امليـــادي) عرث علـــى عدد مـــن اخلناجر
املنحنيـــ�ة واملحدبـــة الشـــكل واحلـــادة مـــن االجتاهـــن،
وتســـتخدم كســـاح للقتـــال والدفـــاع عن النفـــس منها
خنجر مـــن احلديد يـــراوح طولـــه بني  20ســـم وعرضه

يف فرتة دولـــة الفوجن أي الفرتة اإلســـامية (1504م –
 1820م) تـــم العثور على عـــدد من الســـيوف من أهمها
ســـيف الوزير ناصـــر وهو أحد أبنـــ�اء زعيم طائفـــة الهمج
الشـــيخ محمـــد أبـــو الكليلك ،ملـــك الهمـــج (1762م –
1769م) خالل ســـلطنة الفـــوجن ،وله دور كبـــر يف احلياة
السياســـية يف دولـــة الفـــوجن حبيـــث ارتبـــط اســـمه بهذه
الدولـــة إىل حد كبـــر« .7انظر الصـــورة رقـــم ( ،»)4فقد
أرســـل ملحاربة اخلارجني علـــى دولة الفـــوجن يف عهد امللك
عـــدالن يف إقليم اجلزيرة فتمكن من حتقيـــق النصر عليهم
عـــام ( 1198ه – 1784م).8
يف فـــرة الدولـــة املهديـــة (1885م –
1898م) تـــم اســـتخدام الســـيف وارتبـــط
بالقوى الماديـــة والروحية أي املعتقدات
الدينيـــ�ة ،وهـــذا التقليد مـــن الواضح
أنه مســـتمر منذ الفـــرات التاريخية
املختلفـــة واملتعاقبـــة يف احلضارة
الســـوداني�ة القديمـــة ويف هـــذا
الســـياق يقول أبو ســـليم:
«وه ــو م ــن األدوات ذات الدالل ــة
علـــى القـــوة واألبهـــة ،وهـــو رمـــز
اجلهـــاد وشـــارة النصـــر .ومنـــه أنـــواع كثـــرة
يعرفه ــا املعتن ــون ب ــه .والس ــيف عن ــد املل ــوك
آل ــة أبه ــة وق ــوة وعن ــد الصوفي ــة ق ــوة روحي ــة
وســـلطان رويح .وهـــذا هـــو منـــى املهـــدي يف
وصف ــه للس ــيف يف بع ــض مناش ــره .ومثل ــه
م ــا ج ــاء يف الطبق ــات يف خ ــر صال ــح ود بانق ــا:
الشـــيخ إدريـــس ود األربـــاب أعطـــاه ســـيف
قدرتــه بينمــا احتفــظ بســيف الواليــة ألوالده،
وحســـن ود حســـونة أعطـــاه ســـيف واليتـــ�ه
وقدرتـــه وقـــال :فســـيف قـــدريت قبضتـــه
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فض ــة وس ــيف والي ــي قبضت ــه ذه ــب ،واألثن ــن وضعه ــن
(ك ــذا) يف وج ــه الن ــي ،والش ــيخ عب ــد ال ــرازق أب ــو ق ــرون
أعطـــاه ســـيف قدرتـــه بينمـــا احتفـــظ بســـيف واليتـــ�ه
لول ــده صال ــح .وهك ــذا ح ــاز ه ــذا ال ــويل عل ــى أس ــرار ه ــؤالء
األوليـــاء وبركاتهـــم فاكتملـــت واليتـــ�ه».9
كان املهـــدي حيمل علـــى الدوام يف يده اليســـرى أو على
ً
منكبه األيســـر ســـيفا ،بالطريقـــة اليت حيملهـــا امللوك يف
تاريخ الســـودان القديم ،وقد ظل املهـــدي يعتمد يف حربه
على الســـيف ودعـــا أنصـــاره إىل االعتمـــاد عليـــه؛ وذلك
ً
َّ ً
ً
اقتداء بالســـرة النبويـــة وألن بهما
ســـرا روحيا.10
الس ــيف بش ــكل ع ــام يرتب ــط ب ــكل عناص ــر امل ــوروث
الثق ــايف م ــن أدب وع ــادات وتقالي ــد وفن ــون أدائي ـ�ة وفن ــون
حرفيــة تقليديــة ويــرز لنــا كل هــذه املجــاالت باإلضافــة إىل
البعــد التاريــي ،وكمــا بينـ�ا أن للســيف واخلنجــر وجــود يف
تاريــخ الســودان القديــم عــر احلقــب التاريخيــة املختلفــة،
ً
وهن ــا أس ــوق مث ــاال لس ــيف الس ــلطان عل ــي دينـ ـ�ار وه ــو
آخــر ســاطني ســلطنة الفــور يف غــرب الســودان بمنطقــة
جب ــل م ــرة ،وعاصمته ــا مدينــ�ة الفاش ــر ،به ــا اآلن متح ــف
الس ــلطان عل ــي دينــ�ار ،وعل ــي دينــ�ار ه ــو اب ــن زكري ــا ب ــن
محم ــد الفض ــل ب ــن عب ــد الرحم ــن ،وحك ــم س ــلطنة الف ــور
يف الف ــرة (1898م1916 -م) ،وازده ــرت ه ــذه الس ــلطنة
يف منتص ــف الق ــرن الس ــابع عش ــر .11وس ــيوف عل ــي دين ـ�ار
بعضه ــا نق ــش عليه ــا عب ــارات منظوم ــة ون ــر وآي ــات م ــن
الق ــرآن الكري ــم ،وتعاوي ــذ كال ــي يعتق ــد فيه ــا أه ــل غ ــرب
الســـودان ،ويقصـــد بهـــا حتصـــن النفـــس مـــن األذى أو
الهزيم ــة والتمك ــن م ــن الع ــدو .وم ــن ه ــذه النص ــوص م ــا
نظم ــه اإلم ــام عل ــي ك ــرم هللا وجه ــه باس ــم هللا األعظ ــم:
«ثـــاث عـــى صفصفـــت بعـــد خاتـــم ميـــم طميـــس
ث ــم س ــلم وه ــاء ش ــقيق وواو منك ــس كانبوب ــة مث ــل س ــهام
القـــوم كســـحابة مظللـــة ثـــم أربعـــة مالزمـــن وتنـــي
بهـــا مـــن كل املهالـــك» .كمـــا نســـخ علـــي دينـــ�ار اســـمه
علـــى مقبـــض ســـيفه واســـم اجلاللـــة وأســـماء اخللفـــاء
الراش ــدين ونس ــبه عل ــى صفح ــة الس ــيف .ويف الصفح ــة
األخ ــرى مكت ــوب:12

إن الوفود أتتك يا ميح السنن
القيتها بالبشر والوجه احلسن
وإذا املعايل خاطبتك بقولها
آيات نعي يا سيم أيب احلسن
ســـي أيب احلســـن يقصـــد بـــه هنـــا (علـــي دينـــ�ار)،
وكذلـــك كتبت هذه اآليـــة« :أينما تكونـــوا يدرككم املوت
ولو كنتم يف بروج مشـــيدة .قل إن املوت الـــذي تفرون منه
فإنه مالقيكم .نصر من هللا وفتح قريب .وبشـــر املؤمنني
يا محمد باجلنة .وبشـــرى لنا معشـــري اإلســـام».
ِّ
هذه اخللفية التاريخية اليت تبنِّي اســـتخدام الســـيف
واخلنجر يف تاريخ الســـودان القديم يتضـــح لنا ارتب�اطهما
بالسلطة السياســـية والديني�ة ،ومقدرتهما الدفاعية عن
الســـلطة بدحر األعداء وذلك للقوى السحرية اليت تكمن
يف الســـيف واخلنجر ،وهي قوى فوق الطبيعـــة يف التاريخ
القديم ،واســـتمر هـــذا االعتقاد حىت بعد دخول اإلســـام
يف الســـودان ،حيـــث يعتقد النـــاس أن الســـيف واخلنجر
من صنـــع اجلان وتكمـــن فيهما قـــدرات فائقـــة لقدرات
البشـــر ،ولبي�ان ذلك نتنـــ�اول أمثلة من مجـــاالت املوروث
الثقـــايف الســـوداين املختلفـــة لتعضيـــد هـــذا املفهـــوم يف
الفنون احلرفيـــة التقليدية املرتبطة بالعمـــارة التقليدية،
ويف العـــادات والتقاليـــد واملعتقدات املرتبطـــة بدورة حياة
اإلنســـان ،ويف فنون األداء الشـــعيب يف الرقص ويف التقاليد
الشفاهية كالشعر الشـــعيب والغناء.

الفنون احلرفية التقليدية:
مـــن الفنـــون احلرفيـــة التقليديـــة الـــي ظهـــر فيهـــا
استخدام السيف كرمز تشكيلي شـــعيب له داللة سحرية
ترتبـــط باحلمايـــة والقوة الرســـم الـــذي جنـــده يف العمارة
التقليدية النوبي�ة بمنطقة شـــمال الســـودان لدى جماعة
النوبيـــن ،حيث جند يف مداخل البيـــوت ويف داخلها تصوير
ً
ألسد حيمل ســـيفا مشـــقوق الرأس ،وهذا التعبري يوضحه
لنا أحمـــد محمد علـــي احلاكم الـــذي يقول:
السيف والخنجر :في الموروث الثقافي السوداني
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مسميات أجزاء اجلزء احلديدي من السيف

ً
«األسد من أكرث األشكال شـــيوعا وكل الفنانني
جربـــوا رســـمه ولـــم يشـــذ منهم أحـــد .وقـــد اتفق
اجلميـــع يف أن أحمـــد بتـــول أول مـــن أدخـــل منظر
ً
األســـد حيمل ســـيفا وكانت أشـــكاله باحلفر البارز
على طريقته البتولية .والســـيف طويل مشـــقوق
الـــرأس وكأنه يشـــر إىل ســـيف ذي الفقار ،ســـيف
ســـيدنا علـــي بـــن أيب طالـــب» .13يتمزي الســـودان
بتنوع أشـــكال الســـيوف ولها مســـميات مختلفة،
يســـى (الس ْ
َّ
ـــلي َم ِايِن) ونـــوع آخـــر
فهنالـــك نـــوع
ِ
ُ َّ
ـــري) ،ويتكون الســـيف مـــن أجزاء
يســـى (الدك ِ
ً
مختلفـــة ،ولـــكل جـــزء مســـى ،مثـــا اجلـــراب
َ ْ
َّ
(الق َي ْام)،
يســـى (اجل ِفـــر) ،واملقبـــض يســـى ِ
وتتعـــدد املـــواد اليت يصنـــع منها الســـيف ،اجلزء
احلديدي احلـــاد يصنع من حديـــد قضيب القطار
َّ
(الســـكة َح ِد ْيد) ،وتســـى القطعة
أو ما يعرف بــــ ِ
َْ َ
ْ
احلديدية اليت تتقاطع مع املقبض بـ (الرَبشـــم)،
َ ُ
(الســـدر) ،واجلزء احلاد
ووسط السيف يســـى
يسىم (الســـيف)« ،14انظر الصورة رقم (.»)5
واألجزاء املكونة للسيف هي كاآليت:
1 .الســـيف هو عبارة عـــن ســـاح مصنوع من
احلديد ويتكـــون من األجـــزاء اآلتي�ة:
ً
َّ
يســـى
2 .القيام :وهو مقبض الســـيف وأحيانا
َ َ
الق ْبضة.
الرَب َش ْ
َْ 3 .
ـــم :وهـــي قطعـــة حديدية على شـــكل
صليـــب أمـــام القيام.
َ ُ
السد ْر :وهو اجلزء يف وسط السيف.
4.

مسميات أجزاء جفري السيف (اجلراب).

5الســـيف :وهـــو اجلـــزء احلـــاد مـــن
.
ا لســـيف .
أمـــا اجلفـــر يصنـــع مـــن جلـــد
الماع ــز أو الض ــأن وذل ــك ألن ــه طائ ــع
يف التشـــكيل ،وينقســـم اجلفـــر
َّ
وتســـى علـــى
إىل ثالثـــة أجـــزاء
َْ َ
التـــوايل مـــن ناحيـــة الرَبشـــم؛
َ ْ
َ ُ
أو(الســد ْر)
و(الصــدر)
(السـ ْـب َحة)
ِ
ُ
َّ
ْ
و(القم ِريـــة) ،وتنتهـــي بقطعـــة
ُ ُ َ
َّ
تســـى (الك ْســـت َب�انة) ،وتفصـــل
معدنيـــ�ة
بينهمـــا قطـــع جلديـــة بـــارزة تصنـــع مـــن
الكرت ــون وجتل ــد جبل ــد التمس ــاح ،وتس ـ َّـى
ْ
(احل ْج َبـــات) ،ويربـــط فيهـــا قـــرص دائـــري
بـــ ِ
حديـــدي أو حنـــايس لربـــط املعـــاق أو الســـر ،ويف
اجلـــزء األســـفل مـــن احلجـــاب تربـــط قطعـــة
جلدي ــة أش ــبه بورق ــة النب ـ�ات للزين ـ�ة تس ـ َّـى
َّ َ ْ
(اللفاخـــات) ،ويف اجلـــزء األمـــايم مـــن
الســـر أو املعـــاق تنســـج مجموعـــة مـــن
َ
الس ــيور اجللدي ــة تس ــى (الك َس ــائر) ،وله ــا
وظيفـــة جماليـــة وعمليـــة حيـــث تســـاعد
عل ــى تعلي ــق الس ــيف عل ــى س ــرج اجلم ــل.15
«انظـــر الصـــورة رقـــم (.»)6
أمـــا األدوات الـــي تســـتخدم يف جتليـــد جفري
«الم ْح َ
(جراب) الســـيف مـــن أهمهـــا ُ
ـــرات» وهو
أشـــبه باملســـطرة من خشـــب األبنوس ويستخدم
للنقـــش علـــى اجللـــد لعمـــل الزخـــارف وخاصـــة
و«الم ْ
ُ
ـــوس» وتســـتخدم
اخلطـــوط املســـتقيمة،

عـادات وتـقـالـيـد

و«الم ْخ َ
ُ
ـــرز» يســـتخدم للتخريم« ،انظر
لتقطيـــع اجللد،
الصـــور ( ،)9( ،)8( ،)7علـــى التـــوايل».
يســـتخدم الســـيف كســـاح للدفاع عن النفس وعن
القبيلة ،واســـتخدم يف كثري من احلـــروب واملعارك القبلية
اليت دارت بني القبائل الســـوداني�ة .والســـيف هو العالمة
املمزية للرجولة ويعترب الســـاح الرئييس للرجل بعد ســـن
الرابعـــة عشـــر ،أما الصـــي مـــا دون ذلـــك فيكتفي حبمل
ً
الســـكني أو اخلنجر خاصـــة حينما يكون قـــادرا على رعي
األغنـــام بمفـــرده ،وعنـــد قبائل البجا يف شـــرق الســـودان
يعتـــر الســـيف مـــن األســـلحة الـــي يكتمـــل بهـــا الزي
التقليـــدي بالنســـبة للرجـــل الـــذي يتكون من الســـروال
العريض والعرايق والســـديري« .انظر الصورة رقم (.»)1

العادات والتقاليد واملعتقدات:
ارتبط الســـيف واخلنجـــر بعادات وتقاليـــد دورة حياة
اإلنســـان يف امليـــاد واخلتـــان والـــزواج؛ وذلـــك لالعتقاد
الســـائد يف املـــوروث الثقـــايف الســـوداين يف الســـحر ويف
اخلـــواص الســـحرية للســـيف واخلنجـــر ،ومـــن أهم ما
يوضـــع للمـــرأة النفســـاء حلمايتها مـــن القوى الشـــريرة
األدوات احلادة واألســـلحة مثل الســـيف واخلنجر ،حيث
يعتقـــد أنهـــا تطـــرد األرواح الشـــريرة وهو اعتقـــاد قديم
ً
منذ احلضـــارة املروية كمـــا َّبين�ا ســـابقا ،عليه تســـتخدم
الســـيوف واخلناجر يف طقوس العبور يف الـــوالدة والزواج
حلماية الطفـــل املولود والعريـــس من األرواح الشـــريرة،
َّ
واحلديـــد واملعـــادن بصفـــة عامة يعتقـــد أن لهـــا خاصية
وقدرة يف طـــرد األرواح الشـــريرة.16
كذلك جند أن الطفـــل املختون والعريس يف الســـودان
ال يفـــارق يدهما الســـيف ،وهو رمـــز للرجولـــة .وحمله يف
مناســـبة اخلتان ويف الـــزواج يعـــي أن املختـــون أو املزتوج
ً
أصبح مؤهـــا لتحمـــل املســـؤولية .ومن الطقـــوس اليت
تشـــر إىل هـــذا املعـــى أن املختـــون أو العريس بعـــد إتمام
َ
ســـبعة أيام من املناســـبة جيرى له طقس ُيعـــرف بـ (ق ْطع
ً
َ ْ
ـــرع) ،وفيه يذهـــب يف موكب راكبا علـــى حصان باجتاه
الف ِ

ً
ً
الشـــرق ،وعليه أن يقطـــع غصنا أخضـــرا مـــن النخيل أو
أي شـــجرة أخرى قريب�ة الشـــبه .وعليـــه أن يقطع الغصن
ً
بضربة واحدة من الســـيف ،وهذا يعين أنـــه أصبح مؤهال
ُّ
لتحمـــل املســـؤولية اجلديـــدة ،كمدافـــع عـــن القبيلة أو
ً
مســـؤوال عن األسرة.17
كذلـــك مـــن العـــادات عنـــد جماعـــة البجـــا يف شـــرق
الســودان الــي ارتبطــت بالــزواج ويســتخدم فيهــا الســيف
تل ــك الع ــادة ال ــي يت ــم فيه ــا حتدي ــد م ــكان إقام ــة م ــزل
الزوجي ــة ،وتتلخ ــص الع ــادة يف أن أه ــل ال ــزوج يذهب ــون إىل
أه ــل الزوج ــة بغ ــرض حتدي ــد امل ــكان إلقام ــة امل ــزل أو بي ــت
ال ــرش م ــن الس ــعف .ويف ه ــذا الي ــوم تذه ــب النس ــاء إىل
«الس ـ ْـن َك َو ْ
أه ــل الع ــروس وه ــن حيمل ــن ُ
اب» ،وه ــو عب ــارة
ع ــن س ــعف حي ــزم حبب ــل أو خي ــط م ــن الص ــوف األس ــود،
وتق ــوم وال ــدة ال ــزوج بالط ــواف عل ــى من ــازل أه ــل الزوج ــة
ً
وهـــي علـــى ظهـــر اجلمـــل وســـط الزغاريـــد إيذانـــا ببـــ�دء
املراســـم اخلاصـــة بتحديـــد مـــكان إقامـــة املـــزل ،ويتـــم
اختيــ�ار أح ــد الصبيــ�ة حت ــت س ــن الرش ــد عل ــى أن يك ــون
وال ــداه عل ــى قي ــد احلي ــاة وه ــو اعتق ــاد ش ــائع ب ــن كث ــر
م ــن املجموع ــات الس ــوداني�ة ويرتب ــط بالف ــأل احلس ــن،
ويســـتخدم الصـــي طـــرف الســـيف لعمـــل خـــط علـــى
األرض ويعت ــر م ــكان اخل ــط ه ــو م ــكان م ــزل الزوجي ــة،
وهن ــا خي ــرج ال ــزوج س ــيفه وي ــدور ب ــه ح ــول امل ــكان ال ــذي
حي ــدده الص ــي ،وه ــذه املمارس ــة ه ــي بمثاب ــة تأكي ــد عل ــى
مق ــدرة ال ــزوج حلماي ــة زوجت ــه.18
للســـيف داللـــة جنســـية يف الـــزواج فهـــو يشـــر إىل
اخلصوبـــة ،لذلـــك جنـــد أن العريـــس حيمله حـــى يكون
ً
ً
الزواج مباركا ومثمـــرا بالرفاه والبنني ،وهـــذه من العادات
املتعارف عليها عند قبيلة الرشـــايدة ،يف شرق السودان،19
وعنـــد قبيلـــة البين عامـــر حيمـــل العريس الســـيف حىت
ً
بعد الزواج ملـــدة أربعني يومـــا ،وإذا غـــادر العريس فراش
الزوجيـــة يـــرك خنجـــره حتـــت الوســـادة ليمنـــع األرواح
الشـــريرة من احتـــال مكانه جبوار عروســـه ،20وهذا يؤكد
ً
أيضا اســـتخدام اخلنجـــر كأدة معدني�ة حـــادة للحماية من
ً
األرواح الشـــريرة كما ذكرنـــا مقدما.
السيف والخنجر :في الموروث الثقافي السوداني
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رقصـــة العرضة باســـتخدام الســـيف اليت تـــؤدى بشـــكل جماعي
بمصاحبـــة إيقـــاع النحاس.

فنون األداء الشعيب:
ترتاوح فنـــون األداء الشـــعيب من املوســـيقى الغنائي�ة
واآلالت املوســـيقية إىل الرقـــص واملســـرح إىل اإليمـــاء
والشـــعر الغنـــايئ ،بـــل إىل أبعـــد مـــن ذلك .وهي تشـــمل
العديد من أشـــكال التعبري الثقايف الـــي تنعكس فيها روح
اإلبداع البشـــري ،والـــي تتواجد كذلك حبـــدود معين�ة ،يف
كثـــر من مجـــاالت الـــراث الثقايف غـــر المـــادي األخرى.
ومن فنـــون األداء الشـــعيب الرقص ،وهـــو على تنوعه
وتعقد أشـــكاله ،فإنه ببســـاطة حركات اجلسم املنتظمة
املؤداة على إيقاع املوســـيقى.
يف الســـودان ارتبـــط الســـيف بالرقـــص الشـــعيب
لـــدى عـــدد مـــن املجموعـــات الـــي تقطـــن شـــرق
الســـودان منهـــا كل املجموعـــات الـــي تنتـــي إىل جماعـــة
البجـــا ،واملجموعـــات بمنطقـــة البطانـــة ،وهـــذه األخـــرة
َ َ
«الع ْرض ــة»
اس ــتخدمت الس ــيف فيم ــا يع ــرف برقص ــة
الـــي تـــؤدى بشـــكل جماعـــي بمصاحبـــة إيقـــاع طبـــل
النحـــاس« ،انظـــر الصـــورة رقـــم (.»)10
كذلـــك من أشـــهر الرقصات يف شـــرق الســـودان عند
جماعـــة البجـــا ما يعـــرف برقصـــة الســـيف ،ونالحظ أن

ً
هذه الرقصة أخذت اســـم الســـيف ألنه يلعـــب فيها دورا
ً
أساســـيا ،وهـــي تـــؤدى بواســـطة الرجال ،حيـــث جندهم
ً
دائمـــا مـــا يتبـــ�ارون يف هـــذه الرقصـــة ليـــرزوا مقدراتهم
يف اســـتعمال الســـيف ومـــدى مهارتهم يف اســـتخدامه يف
الفنـــون القتالية املختلفـــة ،وتعتمد هذه الرقصة بشـــكل
أســـايس على القفز ،حيث جند أن الرجـــل يقفذ وهو حيمل
الســـيف إىل أعلـــى مســـتوى ،كما يقـــوم بعمـــل إيماءات
حركية أثن�اء الرقـــص يوضح من خاللها مـــدى مهاراته يف
استخدامه للســـيف كأداة للفروســـية ،كأن حيمل السيف
بيـــ�ده وحيركه حركة دائرية أثن�اء الرقص ،أو أن يمســـك به
بواســـطة فمه وهو يرقـــص« .انظر الصورة رقـــم (.»)11
كذلـــك مـــن عناصـــر فنـــون األداء الشـــعيب األلعـــاب
الشـــعبي�ة لـــدى األطفـــال ،وهنـــا أصنفهـــا ضمـــن فنـــون
األداء وذلـــك ألنهـــا تشـــتمل علـــى اإليمـــاءات احلركيـــة
كالرق ــص اجلماع ــي وتردي ــد األغ ــاين ،واس ــتخدم الس ــيف
يف ألعـــاب األطفـــال لـــدى مجموعـــة الرشـــايدة بشـــرق
الســـودان بمدينـــ�ة كســـا ،حيـــث جنـــد األطفـــال مـــن
البن ـ�ات واألوالد يلعب ــون لعب ــة الس ــيف ،وه ــي عب ــارة ع ــن
رقص ــة يس ــتخدم فيه ــا الس ــيف وت ــؤدى بش ــكل جماع ــي،
«انظر الصورة رقم (.»)12

عـادات وتـقـالـيـد

َ
2 .السيف الك ْار:
هـــذا النوع يكون بـــه مجـــرى واحد يب�دأ مـــن املقبض
وحىت نهاية الســـيف.
َ َ
أيراب ن ِف ْيب:
3 .
هـــذا النـــوع من الســـيوف بـــه ثـــاث مجـــاري اثنني
جانبيـــن يقفـــان على بعد شـــر مـــن املقبـــض ،واملجرى
الثالث يف الوســـط يقف عنـــد منتصف الســـيف .وكلمة
نفيـــب تعين أبيض يف اللغـــة التب�داوية عنـــد البجا ،أي أن
هـــذا الســـيف هو ســـيف أبيض.
َ َ
4 .ه َّبايَش:

11
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األدب الشعيب:
يشـــتمل األدب الشـــعيب علـــى كل إبداعات اإلنســـان
القوليـــة ،الـــي تتمثـــل يف الشـــعر الشـــعيب واألغـــاين
الشـــعبي�ة ،والقصص الشـــعيب الـــذي يضـــم احلكايات
الشـــعبي�ة ،واألســـاطري واخلرافات ،والنـــكات ،والنوادر،
واألمثـــال ،واحلكـــم ،واأللغـــاز ،واملعضـــات اللســـاني�ة،
واللغة الشـــعبي�ة.
ً
يف هـــذا اجلـــزء أعـــرض أوال بـــيء مـــن التفصيـــل
مســـميات أنـــواع الســـيوف ضمـــن اللغة الشـــعبي�ة اليت
تنـــ�درج يف مجـــال األدب الشـــعيب:
1 .السيف الس َ
ليم ِايِن:
ِ
هو نـــوع من أنواع الســـيوف بـــه ثالثة مجـــاري رقيقة
ومتوازية .يمتد املجرى األوســـط حىت نهاية الســـيف ،أما
املجـــاري اجلانبي�ة فال تصـــل إىل نهاية الســـيف بل تنتهي
على بعد شـــر من مقبض الســـيف.

هذا النـــوع يكون به مجـــرى كبري بالوســـط ،ولكن هذا
املجـــرى ال يمتد حـــى نهاية الســـيف بل ينتهـــي على بعد
شـــر من مقبـــض الســـيف ،ويف داخـــل هذا املجـــرى جند
العديـــد من النقـــوش الزخرفية.
ُ ْ
ُ َّ
5 .الدك ِر ْي أبو ض َّبان:
يكون به مجـــرى قصري يف وســـط الســـيف ،وبه ثالثة
ُ َّ
ُ َ
َ ْ
عالمات تســـى (ض َّبانة) و(نق َارة) و(أ َســـد) .وقد ورد يف
َّ
قامـــوس اللهجة العامية يف الســـودان أن كلمـــة ُدك ِري هي
وصف للســـيف أو هو الســـيف .ومن ذلك قول الشـــاعر
ُ َّ
َ َّ ُ
شـــاخو ســـيف الدك ِري ،ولعلها من الســـيف الذكر جمع
َ َّ
ذكـــور ،أو مـــن دكـــر يف اللغة النوبيـــ�ة بمعىن ُد َّمـــل أو جرح
َ َ
«دك ِاك ْر».21
اجلمـــع
ورد يف الشعر الشعيب على لسان الشاعر ود جماع:
َّ َ ْ
ُ ً َّ
َ
َركزت ِف ْيك ْديدا ِنكُ 22عل ْو َجا َبرَّت
َ
ْ َ ْ َ َ
َ ْ ْ
اك ْر 23ق َّط ْر
والدم ِفيك ِمن ل ِبع الدك ِ
هنالك قصـــص تاريخية يف تاريخ الســـودان احلديث
حتكـــي عـــن ســـيوف ألبطـــال مشـــهورين ،ومـــن هـــذه
القصـــص« :حيكى أن للزبري باشـــا ســـيف ثمـــن يعزت به
ويصطحبـــه يف غزواتـــه وروحاتـــه فلمـــا مـــات وقـــع هذا
الســـيف يف يد املرحوم الشريف يوســـف الهندي فاعزت به
وحفظـــه عنده كتذكار ثمني ال يقدر بمـــال ألن الزبري فارس
السيف والخنجر :في الموروث الثقافي السوداني
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َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ
الغ ْليد ُ
الب ْوص
ماهو الفافنوت ماهو
َْ ً
اَل َجِب ْن َع ْر ُ
َ َ ْ َ ْ
ك ْوس
ود المك ع ِريس خي ِ
ً
سيفا ُجِبز ُ
َأ ّ ْ
الر ْوس
يّح آ علي أب
ِ

12

لعبة رقصة السيف

زمانـــه وهو خال الشـــريف وصهـــره وكان الشـــريف أكرب
ً
الزعماء مقاما .وعندما أعيد اســـتعمار الســـودان بواسطة
اإلجنلـــز ،ظل يقيـــم يف ســـنار حـــى عـــام 1908م ،ولكن
اإلجنلزي بـــدأوا يشـــكون يف إخالصه بعد واقعـــة (كتفية)
بســـبب إيوائه لفلول أنصار ود حبوبة عندما كان يف ســـنار
فدعوه لإلقامـــة يف اخلرطوم ولـــوال مكانتـــ�ه الروحية اليت
تبلغ حد التقديـــس يف نفوس أنصـــاره ومريديه من قبائل
العرب ملثلـــت به احلكومة كما ضيقـــت اخلناق على غريه
مـــن الزعمـــاء والفقهـــاء ،وربما كان الســـيف املذكـــور هنا
َ َ
الـــذي ارتبط بهـــذه القصة هـــو (أ ْب غ ِار ْب) ،وهو ســـيف
حســـب هللا ود الســـلطان محمد الفضل ســـلطان دارفور
ســـلبه منه الزبري باشـــا بعـــد أن هزمه» ،24وهـــو الذي قال
فيه شـــاعر الزبري أبو شـــورة القريدايب:25
َ
ً
ْ َ ْ ً
َ
ْ
ب ُم َّرا ِي ُصر العنْي ُو ُم َّرا ِي ُ ْرُبم الش ِارب
أ ْص َبح ِمني�ل ك ِار
َ ًَ
َ َ ْ
الق ْبي�ل قلفا َص ِم ْيم ُو ِ َحِب ِارب
حسب هللا ِ
ُْ َ ْ ْ َ
َ َّ ْ
أب غ ِارب
الز ْبرْي ِم ْن ِحكر و شال
مد ِإيد ِ
مـــن القصص الشـــعبي�ة املتداولـــة الـــي ورد فيها ذكر
َ
للســـيوف املتوارثة (أ ُبو َب ِق ْيع) ســـيف املك نمر وهو املذكور
يف مرثيـــ�ة ود مهدي الشـــهرية يف عمـــارة ود املك نمر:26

وهو ســـيف متـــوارث من الشـــيخ عجيـــب الماجنلك
ثـــم املك إدريـــس ود الفحل ثـــم املك نمر ،قال الشـــريف:
« عـــر جماعة الشـــايقية يف اقتفائهم آلثار املـــك نمر على
ً
أربعـــن ســـيفا محـــاة بالفضـــة مـــن بينها ســـيف املك
َّ
املســـى (أبو بقيـــع) وســـرته عنـــد الشـــايقية باقية إىل
اليـــوم ،ومـــن املحتمل أنـــه عندهـــم وقيل أهدوه للســـيد
علي املريغين قـــال ود مهـــدي»:27
اصب ْح ب َس ِّوي الت ْ
سي َف ْ
قوبو َو َ
ْ
ك ُ
ك
ِ
ِ
َح ْار َس ْ
ك من َعج ْيب وادر ْيس ُونم ْر َ
المك
ِِ
ِ
ِ

اخلاتمة:
َّ
خيل ــص املق ــال يف اخلت ــام مم ــا ورد ذك ــره أن الس ــيف
واخلنجـــر يمثـــان املكـــون األســـايس الـــذي يشـــكل
املـــوروث الثقـــايف الســـوداين الـــذي تمتـــد جـــذوره
التاريخي ــة إىل أعم ــاق احلض ــارات الس ــوداني�ة القديم ــة،
الـــي ســـاهمت يف تشـــكيلهَّ .
وتـــم تداولـــه يف املحيـــط
ً
االجتماع ــي أله ــل الس ــودان ع ــر األجي ــال .مكون ــا بذل ــك
املجـــاالت الثقافيـــة املختلفـــة يف حياتهـــم والعوالـــم
ال ــي ي ــدور فيه ــا .س ــواء يف الفن ــون احلرفي ــة التقليدي ــة
ويف العـــادات والتقاليـــد واملعتقـــدات ويف فنـــون األداء
الشـــعيب ويف األدب الشـــعيب ،أي التقاليـــد الشـــعبي�ة
الش ــفاهية ،يف القص ــص البطولي ــة الش ــعبي�ة ويف الش ــعر
الش ــعيب ،ويف مج ــال الع ــادات والتقالي ــد جن ــد أن الس ــيف
واخلنجـــر ارتبطـــا بـــدورة حيـــاة اإلنســـان منـــذ امليـــاد
ح ــى اخلت ــان وال ــزواج .ه ــذا باإلضاف ــة إىل مج ــال فن ــون
األداء الشـــعيب املتمثلـــة يف الرقـــص الشـــعيب واأللعـــاب
الش ــعبي�ة .وجمي ــع ه ــذه املج ــاالت بعناصره ــا املختلف ــة
جندهـــا متداخلـــة يف بيئـــ�ة املـــوروث الثقـــايف الســـوداين.
َّ
حيـــث أنهـــا تعطـــي صـــورة كاملـــة للمـــوروث الثقـــايف.
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د.النوري الشعري  -تونس

األغني�ة الشعبي�ة يف تونس:
ّ
حمالة قيم اجتماعية
أغني�ة يا حمامة طارت
نموذجا

ً ًّ
مهما من املؤشـــرات احلضــــارية
يعـــد االهتمـــام بالقيم مؤشـــرا
ّ
ّ
ألي مجتمـــع يســـعى إىل بن�اء إنســـان قادر علـــى حتمل أعبـــاء احلياة،
واملســـاهمة يف حتقيق المأمـــول .وال يمكـــــــن إغفال أهميـــة األغني�ة
يف حيـــاة الفرد على اختـــاف املراحل العمريـــة ،ودورهـــا يف إنت�اج قيم
تربويـــة ومعرفيـــة وديني�ة واجتماعيـــة ووطني�ة وإنســـاني�ة ،وتعريفه
حبقوقه .وتســـتطيع األغنيـــ�ة أن تـــؤدي دورها وهدفها ،وتســـاعد يف
ّ
إكســـاب القيم املختلفة وتعلم حقـــوق الفرد وثقافـــة مجتمعه ،فقد
حتمـــل كلمات األغنيـــ�ة معرفة بطبيعـــة احلياة أو قيمة مـــن القيم ،أو
ّ
التعلم ،يف ّ
الســـكن اآلمـــن ،يف العيش
حقا من احلقـــوق مثل احلق يف
ّ
الصحة.
بأمـــان يف وطن آمـــن ،يف اإلعـــام ،يف
ّإن األهميـــة الكبـــرة لألغنيـــ�ة ال يمكـــن جتاهلها ،فهـــي ّ
تعرّب عن
متطلبـــات الفرد وحاجاتـــه ورغباته «وهي انعكاس حلالته النفســـية

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

والوجدانيـــ�ة ،وتســـر به يف أجــــواء متعـــددةّ ،
وتنيّم قيمه
ّ
وتوجهاته ،وتســـاعد على تنمية املجـــال الفكري واللغوي
واالنفعايل واخليـــايل لديه».1
إن ارتبـــ�اط خطـــاب األغـــاين بتفاصيـــل مجتمعاتـــه
وقضايـــاه يكشـــف عـــن حضـــور تاريـــي ممـــز لإلبـــداع
الف ــي يف تأس ــيس معال ــم احلي ــاة اإلنس ــاني�ة يف مختل ــف
صوره ــا وإغنائه ــا وتطويره ــا األم ــر ال ــذي حيي ــل بالض ــرورة
عل ــى أهمي ــة ترس ــيخ األبع ــاد الفنيــ�ة يف الس ــلوك الي ــويم
لإلنســـان أمـــا يف اســـتمرار حضـــور الـــدور الطالئعـــي
للفـــن كمـــا رافـــق مســـرة الوجـــود اإلنســـاين منـــذ األزل
ّ
وهــو أمــر مــن املمكــن أن يتمثــل علــى املســتوى التطبيقــي
يف االهتمـــام خبطـــاب األغـــاين باعتبـــ�اره مدخـــا ممكنـــا
يس ــتثمر كل الس ــياقات املمكن ــة ذات األبع ــاد التثقيفي ــة
واحلضاري ــة م ــن أج ــل إع ــادة االعتب ـ�ار إىل القي ــم األصيل ــة
الـــي بـــدأت ترتاجـــع أمـــام زحـــف قيـــم مغايـــرة لـــدى
ّ
اإلنس ــان لكون ــه ّ
صم ــام أم ــان ض ــد كل أش ــكال االن ــزالق
الثقـــايف والوجـــداين الفـــردي واجلماعـــي.
ويعـــود اﻻهتمـــام بموضـــوع القيـــم إىل كونهـــا
ترتب ــط حبي ــاة اﻷف ــراد وعالقاته ــم وس ــلوكهم .وللقيم ــة
أهمي ــة خاص ــة يف حي ــاة الف ــرد واملجتم ــع ،فيه ــا تتش ــكل
الثقافـــة ،وعـــن طريقهـــا يبـــ�دو طريـــق النمـــو والتقـــدم،
ّ
وم ــن خالله ــا تت�أك ــد الرواب ــط والعالق ــات اﻻجتماعي ــة،
فأهميته ــا ترج ــع إىل أنه ــا ﻻ تق ــف عن ــد مس ــتوى التفك ــر
الفلســـفي ،بـــل تتعـــداه ﻷنهـــا تتغلغـــل يف حيـــاة النـــاس
أفـــرادا وجماعـــات وﻷنهـــا ترتبـــط بدوافـــع الســـلوك
وباﻵمـــال واﻷهـــداف.2
تكمــن أهميــة الدراســة يف كونهــا حتــاول دراســة التغــر
ّ
القيـــي مـــن خـــال خطـــاب األغنيـــ�ة تلـــك اخلاصيـــة
اﻷساســـية الـــي تتمـــز بهـــا احليـــاة اﻻجتماعيـــة ،فهـــو
ســـبي�ل بقائهـــا ونموهـــا ،وبـــه يتهيـــأ لهـــا التوافـــق مـــع
الواقـــع ويتحقـــق التـــوازن واﻻســـتقرار اﻻجتماعـــي،
وعـــن طريقـــه تواجـــه اجلماعـــات متطلبـــات أفرادهـــا
وحاجاته ــم املتج ــددة ،باﻹضاف ــة إىل ذل ــك ،تكم ــن أهمي ــة
ه ــذه الدراس ــة يف كونه ــا تس ــعى إىل الكش ــف ع ــن القي ــم

الســائدة لــدى عينـ�ة دراســية ألغــان شـ ّ
ـعبي�ة تقــرن بنمــط
الـــراب مـــا بعـــد الثـــورة يف تونـــس ،يف زمـــن أصبـــح فيـــه
العالــم قريــة صغرية،انقلبــت فيــه املوازيــن وشــاعت فيــه
مصطلح ــات وس ـ ّ
ـلوكيات دخيل ــة وس ــمت برم ــوز للتح ــرر
واﻻعتـــدال والالتعصـــب.

يف مفاهيم الدراسة:
)1

مفهوم القيم:
املعىن اللغوي:

جـــاء يف املعجم الوســـيط 3أن قيمة الـــيء هي قدره،
وقيمـــة املتاع هي ثمنـــه ،ويقال مـــا لفالن قيمـــة أي ماله
ثبـــ�ات ودوام علـــى اﻷمـــر كلمة القيمـــة يف اللغـــة العربي�ة
تشـــتق من القيام وهو نقيـــض اجللوس ،قـــام يقوم قوما
َ
وقيامـــا وقومة.
وقد اســـتخدمت القيمة بمعىن التعديل واﻻســـتقامة
واﻻعتـــدال ،فقـــد قيل :قـــام اﻷمـــر أي اعتدل واســـتقام،
َ
وق ّ
ـــوم اﻷعـــوج :أي عدله
وقـــام احلـــق أي ظهر واســـتقر،
وأزال اعوجاجه.
ُ
وحُتيل كلمة قيمة باللغة :اﻹجنلزييـــة  ،Valueوباللغة
الفرنســـية  ،valeurوباللغـــة اليونانيـــ�ة  Axiosعلـــى:
اﻻعتـــدال واالســـتواء وبلـــوغ الغاية ،فهي مشـــتقة أصال
مـــن الفعل قـــام بمعىن وقـــف ،واعتدل ،وانتصـــب ،وبلغ،
واستوى .4

املعىن اﻻصطاليح:
إن مفهـــوم القيمـــة مـــن املفاهيـــم الـــي اهتـــم بهـــا
كثـــر مـــن الباحثـــن يف مجـــاﻻت مختلفـــة كالفلســـفة
والرتبيـــ�ة وعلـــم اﻻجتمـــاع وعلـــم النفـــس ،وﻏيـــر ذلـــك
م ــن املج ــاﻻت ،وق ــد ترت ــب عل ــى ذل ــك ن ــوع م ــن اخلل ــط
والغمــوض يف اســتخدام املفهــوم مــن ختصــص ﻵخــر ،بــل
ويس ــتخدم مفاهي ــم متع ــددة داخ ــل التخص ــص الواح ــد،
وس ــنعرض فيم ــا يل ــي مفه ــوم القيم ــة واس ــتخداماته يف
ع ــدد م ــن التخصص ــات:

األغنية الشعبية في تونس :حمالة قيم اجتماعية أغنية يا حمامة طارت نموذجا
ّ
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-مفهوم القيمة يف علم اﻻقتصاد:

فتكرب بشـــعور ما يرتتب عليهـــا من ثواب.

لكلمة قيمة يف لغة اﻻقتصاد معني�ان:

أما القيم اﻹســـامية فتتمزي عن ﻏيرهـــا ،بأن مصدرها
اﻷســـايس هو القرآن الكريـــم ،كالم ﷲ املـــزه عن اخلطأ،
وكذلك ســـنة رســـوله ونبي�ه محمد صلى ﷲ عليه وسلم
ولذلـــك تتصـــف النظرة اﻹســـامية للقيـــم بالكمال ،ﻷن
مصدرهـــا هـــو ﷲ عز وجـــل الذي يعلـــم خبايا االنســـان،
والكون وســـنن�ه ،الـــي يتحرك اﻹنســـان يف إطارها.

1 .صالحيـــة يشء ﻹشـــباع حاجـــة ،ويعـــي مصطلـــح
(قيمـــة املنفعـــة).
2 .وهو مـــا يســـاويه متاع حـــن يســـتب�دل بـــه ﻏيره يف
الســـوق ،وهذا ما يعـــر عنه بمصطلح قيمـــة املبادلة
وقيمـــة املنفعة ملتـــاع ما.
مفهوم القيمة يف الفلسفة:ينقســـم الفالســـفة بصفة عامة إىل قسمني حول هذا
املوضوع:
اﻷول يتمثـــل يف اجتاه الفلســـفات املثاليـــة أو العقلية،
إذ يـــرى «أفالطـــون» أن الناس ﻻ يعون مصـــادر اﻹلزام يف
حياتهم ،ومـــع ذلك فهم يدركـــون مثال عليـــا ،ويتحدثون
عن احلـــق واجلمـــال ،ويـــرى أنـــه ﻻبـــد أن يكـــون هناك
مصدر اســـتقى منـــه الناس هـــذه املعتقدات الـــي تؤدي
بهـــم هـــذا اللون مـــن التفكـــر أو احلديـــث أو الســـلوك،
وينتهـــي «أفالطون» إىل القـــول بأن مصدر هـــذه اﻷفكار
الســـامية عالـــم آخر ﻏيـــر هذا العالـــم الذي نعيـــش فيه،
عالـــم توجد فيه األشـــياء كاملـــة كما جيـــب أن تكون ،وهو
عالم احلـــق واخلـــر واجلمال.
أمـــا «كانط» فلم يلجأ إىل العالم اخلـــاريج واهتدى إىل
ّ
حل وأكـــد أن العلم واجلمال واﻷخـــاق مصدرها العقل .
أمـــا اﻻجتاه الثـــاين :فيتمثـــل يف الفلســـفات الطبيعية
والـــي تعتـــر القيم جزءا مـــن الواقـــع املوضوعـــي للحياة
واخلـــرة اﻹنســـاني�ة ،فالقيـــم هـــي مـــن نســـج اخلـــرة
اﻹنســـاني�ة أكانت خـــرة أو شـــريرة صحيحـــة أو خاطئة،
قبيحـــة أو جميلة ،وإنما هـــذه اﻷحكام نصدرهـــا من واقع
تأثرينـــا يف هذه األشـــياء وتأثرنـــا بها.5
مفهوم القيمة يف الدين:جاءت الديانة املســـيحية فأبرزت مـــا للتعاليم والويح
الســـماوي من شـــأن يف احلكم على قيم األشياء واﻷعمال،

مفهوم القيمة يف علم اﻻجتماع :يـــرى علمـــاء اﻻجتمـــاع أن عمليـــة التقييم تقـــوم على
أســـاس وجود مقياس ومضاهاة يف ضوء مصالح الشخص
مـــن جانـــب ،ويف ضوء مـــا يتيحه لـــه املجتمع من وســـائل
وإمكانـــات لتحقيـــق هـــذه املصالح مـــن جانب آخـــر ،ففي
القيم عملية انتقاء مشـــروط بالظروف املجتمعية املتاحة.
فالقيـــم هي مســـتوى أو معيار لالنتقاء مـــن بني بدائل
أو ممكنـــات اجتماعية متاحة أمام الشـــخص اﻻجتماعي
يف املوقف اﻻجتماعي.6
وتظهـــر القيمـــة االجتماعيـــة لـــدى الفـــرد الـــذي
حيب احليـــاة ويميـــل إىل النـــاس فهـــو حيبهـــم ويميل إىل
مســـاعدتهم ،ويجـــد يف ذلـــك راحـــة نفســـية اجتماعية
ســـعيدة وكذلك إشـــباعا له ،ويتمزي هذا النوع من اﻷفراد
بـــروح تعاوني�ة كبرية ســـمتها البـــذل ّ
والســـخاء والعطف
واحلنـــان ،7ويـــرى «ســـراجنر» أن القيـــم اﻻجتماعية يف
أنقـــى صورها تتجـــرد عن الـــذات وتقرب جدا مـــن القيم
ا لديني�ة .8
مفهوم القيمة يف علم النفس:يتنـــ�اول علـــم النفـــس موضـــوع القيـــم بطريقـــة
ختتلف عـــن تلك الـــي تن�اولها علـــم اﻻجتمـــاع ،فنجد أن
علـــم النفـــس يركـــز اهتماماتـــه على دراســـة قيـــم الفرد
« Individual «valueومحدداتها ســـواء أكانت نفسية
أو اجتماعيـــة أم جســـمية ،ويهتم بكل جانـــب من جوانب
ســـلوك الفـــرد يف املجتمـــع إذ يركـــز عنايت�ه على ســـمات
الفـــرد واســـتعداداته واســـتجاباته فيما يتصـــل بعالقاته

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

املنهـــج أو الطريقـــة الواجـــب اتب�اعهـــا لدراســـةاملوســـيقى الشـــعبي�ة:
ّ
ّ
الغنائيـــ�ة وفقا
إن هـــذا املنهـــج يقتـــي فـــرز المـــادة

باﻵخريـــن ،يف حـــن تعامـــل علـــم اﻻجتمـــاع مـــع القيم
اجلماعيـــة»Group values« .
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اإلنت�اج املوسيقي :ظاهرة حضارية:

ّ
ّ
الغنـــايئ ما حتمله إلين�ا آلة اإلنت�اج
إنن�ا ال نقصد باإلنت�اج
ّ
الضخمة بوســـائطها املتعـــددة فقط ،ولكنن�ا نعين أساســـا
التن�اول احلضاري لإلنتـــ�اج الغنايئ ومناســـباته املختلفة.
ّ
ومما الشـــك فيه أن املوســـيقى لغة ،غري أنها ليســـت لغة
ّ
عامليـــة كما يتصـــور البعض ،وإنما هي لغـــات مختلفة ،إذ
ّ
املوســـيقية ذات اخلصائص ّ
ّ
املمزّية.
أن لكل شـــعب لغته
وإذا كانـــت املوســـيقى من حيث أسســـها واحـــدة ،كونها
ّ
ّ
محبب�ة لـــأذن وأنها من حيث
تنســـيق األصوات بطريقة
أصولهـــا مرتبطة بمعتقدات اإلنســـان وطباعـــه وهى لغة
ّ
موســـيقية خصائص تكمن
الروح واملشـــاعر ،فلكل لغـــة
ّ
القييم
يف المـــادة املوســـيقية ذاتها مـــن حيث مضمونهـــا
ووظيفتها االجتماعيـــة واحلضارية.
ّ
ّ
أساســـية للوصول إىل قراءة ثقافية
وثمة شـــروط نراها
ّ
ّ
الغنايئ منها :
دالة لإلنتـــ�اج
ّ
ّ
املعـــرة عـــن املجتمـــع
امليدانيـــ�ة
توافـــر المـــادةموضـــوع البحـــث:

ّ
من األهميـــة بمكان ،أن نشـــر إىل أن القـــراءة الثقافية
ّ
ّ
الغنـــايئ تظـــل قاصـــرة ،ومنقوصة ،بـــل ومضللة
للنـــص
ّ
أحيانـــا ،إذا اعتمـــدت علـــى مـــادة ميدانيـــ�ة ال تعـــر عـــن
ّ
الثقافـــة الـــي تمثلها ،وهـــو ما يقتـــى إعمـــاال للمعايري
العلمية يف جمـــع المادة امليداني�ة املعتمـــدة ،فهي حتتاج إىل
ّ
مادة ميدانيـــ�ة متنوعة ّ
تغطي مجمل النشـــاط اإلنســـاين
ّ
القييم
للثقافة .ومما الشـــك فيه أن البحـــث يف املضمون
له عالقـــة أكيدة بعامل الزمـــن ،اعتبـــ�ارا إىل ّ
التغرّيات اليت
تطرأ علـــى املجتمع وبالتـــايل على ثقافتـــه وإبداعاته ومن
هـــذا املنطلق ،نرى ضـــرورة البـــدء يف جمع نمـــاذج ّ
غنائي�ة
محددة ،ووفـــق أهداف يقصد من ورائها دراســـة املضمون
ّ
ّ
القييم ،وأن يشـــكل هذا اجلمع رافدا ألرشـــيف يتيح هذه
المـــادة للباحثـــن والفنانـــن ،بل ويســـمح بطـــرح نماذج
ّ
ّ
الغنايئ.
ممثلـــة لهذا اإلنتـــ�اج

ملوضوعاتهـــا ونســـب انتشـــارها يف الفضـــاء االفـــرايض،
املوســـيقية ودراســـة ّ
ّ
الســـياق
وصـــوال إىل اخلصائـــص
االجتماعـــي الذي تصـــدر عنه وتـــؤدى فيه وفقـــا لألبعاد
اجلغرافيـــة والتاريخيـــة واالجتماعيـــة والنفســـية ،مـــع
االســـتفادة من املنجـــزات الفكريـــة يف جانـــب النظريات
ّ
الـــي تهتـــم بتفســـر الثقافـــة وحتليلها.
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ّ
أهمية األغني�ة يف املجتمع التونيس:

لق ــد غلب ــت ظاه ــرة الب ــداوة يف الق ــرن التاس ــع عش ــر
ّ
عل ــى املجتم ــع التون ــي واتس ــمت بازده ــار اجلان ــب األديب
والفــي يف ذلــك العصــر نظــرا لمــا شــهده املجتمــع مــن فـ ّـن
راق وأدب ث ــري ومتن ــوع ارتب ــط باملجتم ــع عام ــة والبادي ــة
خاصـــة فهـــي «كانـــت موضـــوع الشـــعراء واملغنـــن
والفنان ــن .وق ــد أنتج ــت ش ــعرا وغن ــاء وأدب ــا ثري ــا متنوع ــا
ع ــر بوض ــوح وح ــرارة ع ــن حي ــاة تت�دف ــق ش ــاعرية وحس ــا
ّ
مرهف ــا ووعي ــا خالق ــا».9
ّ ّ
إال أن املجتمـــع التونـــي شـــهد تغيـــرات جذريـــة يف
ّ
جميـــع امليادين منـــذ بداية القرن العشـــرين ولعـــل ذلك
يعـــد طبيعيـــا نظرا لمـــا شـــهدته البـــاد التونســـية من
«اختالط اجلنســـيات والثقافـــات الناجتة عـــن انتصاب
احلمايـــة الفرنســـية يف تونس منـــذ أواخر القرن التاســـع
عشـــر والذي كانت له تأثرياتـــه الســـلبي�ة واالجيابي�ة على
جميـــع املياديـــن السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية
ّ
والفـــن «لـــم يقف علـــى حياد مـــن هذه
والثقافيـــة»،10
التغيريات واملوســـيقى بصفـــة خاصة تأثـــرت كثريا وأبت
ّ
إال أن تشـــارك وترتجم الواقع املعيش كمـــا أنها رفضت أن
تبقـــى بمعزل ّ
عما جيـــري خاصة بعد ظهـــور الفونوغراف
ســـنة  1905الذي أصبح من امليســـور بفضله أن نســـمع
ّ
إبداع مـــا أخرجت عبقريـــة
الفـــن اجلديد».11
ّ
وقـــد تأثر الـــذوق الفين العـــام للتونـــي يف بداية القرن
ّ
«السيما
العشـــرين بشـــكل كبري بهذه التي�ارات املوسيقية
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الغنـــاء الشـــريق املصـــري واحللـــي واملوســـيقى الغربيـــ�ة
األوروبيـــ�ة تلك اليت حاول املســـتعمر غرســـها يف الوســـط
الثقـــايف التونـــي قصـــد اجتثـــ�اث النـــاس عـــن جذورهم
العربي�ة اإلســـامية وكذلـــك موجة األغـــاين الهابطة حلنا
وكلمـــة واليت أصبحـــت موضة طائفة مـــن املغنني أغلبهم
من اليهـــود».12

الـــزواج واحلفالت العامـــة اليت تقام يف الســـاحة العمومية
ّ
حتـــب الفن مـــن أجل
كانـــت يف تونـــس طبقـــة اجتماعية
ّ
الفن تنظم له ســـهرات داخـــل البيوت يلتقـــي فيها الفنان
والعازف والسامع إلحياء ســـهرات مشرتكة عائلية يستمع
فيهـــا اجلميع للغنـــاء والتقاســـيم وأيضا ألداء الشـــعر.13

رغـــم هـــذه الظـــروف املتقلبـــة والتأثـــرات اخلارجيـــة
ّ
الـــي ُســـلطت علـــى املواطـــن التونـــي يف بدايـــة القـــرن
ّ ّ
العش ــرين إال أن املجتم ــع كان يف حال ــة ت ــوق إىل التجدي ــد
ّ
واخللــق ،ولقــد كانــت املوســيقى يف خدمــة هــذه التطلعــات
نظـــرا العتب�ارهـــا شـــكال مـــن ّ
أهـــم األشـــكال التعبرييـــة
«فهــي تعكــس وعيــا جماعيــا وتقــدم ســجال ّ
حيــا يكشــف
ع ــن طبيع ــة األف ــراد وقواع ــد س ــلوكهم وأنم ــاط حياته ــم
العلمي ــة والفكري ــة والش ــعورية».

وبمـــا أنـــه لـــم تكـــن توجـــد نـــواد خاصـــة بالفنانـــن
ّ
والشـــعراء واألدبـــاء عامـــة يف تلـــك الفـــرة فـــإن وجـــود
اجلمعيـــات التمثيليـــة ســـاعدت العديـــد مـــن الفنانني
على ممارســـة هواياتهم خارج بيوتهـــم وعائالتهم« ،ففي
ّ
ّ
التمثيليـــات تعمد علـــى إدخال بعض
املســـرح كانت جل
األغـــاين يف العـــروض التمثيليـــة والشـــبيهة باألوبريـــت
تماشـــيا مع رغبة اجلماهري لســـماع الفن والطرب الغنايئ
مـــع التمثيـــ�ل ليضفي مزيـــدا من الفرجـــة».14
ّ
ّ
رئيســـيا
ولقـــد مثلت هـــذه العوامل والظروف ســـبب�ا

فبالرغـــم مـــن عـــدم وجـــود إذاعـــة أو تلفـــزة يف تلـــك
الفـــرة ظهر الكثـــر مـــن الفنانني علـــى الســـاحة الفني�ة،
ولقـــد تعددت املجـــاالت اليت كانـــت تربز فيها هـــذه الفئة
مـــن الفنانـــن وهـــي حفـــات األعـــراس وليـــايل رمضان
واملناســـبات الديني�ة وحفالت أخرى داخـــل بعض البيوت
مـــن هواة الفـــن اليت تســـاعدهم على الظهـــور والنجومية
وإبـــراز مواهبهـــم وطاقاتهـــم« .فباإلضافـــة إىل حفـــات

فماهـــي إذن أهم األلوان املوســـيقية الـــي كانت راجئة
يف بداي ة القرن العشـــرين؟

«لظهـــور بـــوادر لنهضـــة كبـــرة يف مجـــال املوســـيقى،
فنشـــطت الســـاحة املوســـيقية بظهـــور ألـــوان وأنـــواع
ّ
موســـيقية جديد» ،15ولعـــل ذلك يعود أساســـا إىل ظهور
خنبـــة من املوســـيقيني الذيـــن كان لهم دور كبـــر يف حتديد
ســـمات املوســـيقى التونســـية املعاصرة.

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

األلوان املوسيقية الراجئة يف

2 .حلقات الذكر واإلنشاد:

مطلع القرن العشرين:

يف كتابه األغاين ذكر الرزيق يقول:

المالوف:المالـــوف التونـــي «هـــو نمط غنـــايئ مألـــوف عند
التونسيني.اشـــتهروا برتديـــده واحتضنتـــ�ه الذاكـــرة
اجلماعيـــة جيال بعـــد جيـــل» .16وهو «عبارة عن أشـــعار
غنائيـــ�ة انتخبت مـــن قصائد وموشـــحات وأزجـــال».17
ولقـــد ّ
تـــم تـــداول هـــذا المالـــوف عـــن طريـــق الروايـــة
الشـــفوية إىل أن تـــم تدوين�ه يف األســـفار الرســـمية واليت
عددها عشـــرة أســـفار .18وباالعتمـــاد على هذه األســـفار
يمكـــن تقســـيم المالـــوف إىل ثالثة أقســـام:
1 .النوبـــات 19التونســـية :ويبلـــغ عددها ثالث عشـــرة
نوبة وترتتـــب كاأليت:
نوبـة الذيـل ،نوبـة العـراق ،نوبـة السـيكاه ،نوبـة
احلسين ،نوبـة الرصـد ،نوبـة رمـل المايـة ،نوبـة
النـوى ،نوبـة اإلصبعين ،نوبـة رصـد الذيـل ،نوبـة
الرمـل ،نوبـة االصبهـان ،نوبـة املزمـوم ونوبـة المايـة.

«ولقـــد انتشـــرت هـــذه احللقـــات لـــدى مختلـــف
«الطـــرق الصوفيـــة» الـــي كان عددهـــا يزيـــد علـــى 10
طـــرق مـــن أبرزهـــا العيســـاوية والقادريـــة والعزوزيـــة
والســـامية والرحمانيـــ�ة والتيجانيـــ�ة والشـــاذلية وهـــي
وإن كانـــت أذكارهـــا وأناشـــيدها حتتكـــم إىل الضوابـــط
اإليقاعي ــة والنغمي ــة للموس ــيقى التونس ــية (المال ــوف)
فإنهـــا ال تعتمـــد اآلالت ،إال الطريقـــة العيســـاوية
الـــي تصاحـــب أذكارهـــا آالت اإليقـــاع فقـــط كالبن�ديـــر
والنغـــارات ،أو الطريقـــة العامريـــة الـــي تعتمـــد آلـــة
الزرنـــة (الزكـــرة) إىل جانـــب آالت اإليقـــاع».28
ولقـــد ارتبطـــت هـــذه احللقـــات «بالتصـــوف»
«الـــذي يعـــود ظهـــوره يف تونـــس إىل القـــرن الثـــاين
للهج ــرة» ،30كم ــا ّ
خص ــص له ــذه الط ــرق مكان ــا جيتم ــع
فيه ــا املنتس ــبون لطريق ــة مـــا للقيـــام باإلنش ــاد والذك ــر
ّ
ويســـى هـــذا املـــكان بالزاويـــة.
29

2 .القطـــع اآلليـــة :وهـــي مجموعـــة مـــن القوالـــب
املوســـيقية اآلليـــة كالبشـــارف 20والســـماعيات.

3 .املوسيقى املشرقية:
ّ
إن انتش ــار احلاك ــي واس ــطوانات مش ــاهري الغن ــاء يف
املشـــرق العـــريب أدى إىل «انتشـــار الغنـــاء املشـــريق بـــن
النـــاس وخاصـــة عنـــد العامـــة الذيـــن حرصـــوا علـــى
اخلاصـــة الـــي ّ
ّ
تؤمـــن
التواجـــد يف املقاهـــي والفضـــاءات
االســـتماع إىل أشـــهر املطربـــن واملطربـــات».31

1 .الغناءالشعيب:

«فانتشـــر الغنـــاء والعـــزف الشـــريق وكـــرت نـــوادي
املوشـــحات وعوضـــت حفـــات المالـــوف حبفـــات
ّ
املوشـــحات واألدوار الشـــرقية واملصريـــة» 32كمـــا تأثـــر
ّ
عديـــد امللحنـــن والفنانـــن التونســـيني بهـــذا اللـــون
وغلبـــت علـــى أعمالهـــم املوازيـــن واملقامـــات الشـــرقية
ّ
ولعـــل مـــن أبـــرز هـــؤالء امللحنـــن نذكـــر الشـــيخ احمـــد
الـــوايف .33والشـــيخ خميـــس ترنـــان 34الـــذي قـــام
بتلح ــن نوب ــة كامل ــة يف مق ــام النهون ــد وعنوانه ــا «نوب ــة
اخلضـــراء» .35

3 .القطع الغنائي�ة :هي مجموعـــة من القوالب الغنائي�ة
أضيفت للنوبات وشـــملت األزجال 21والفوندوات
واألشغال 23واملوشحات.24

22

املوسيقىالشعبي�ة:ّ
يعتـــر «الغناء الشـــعيب يف تونـــس جزءا ال يتجـــزأ من
ّ
ممارســـة النـــاس اليومية حيضر يف كل مجاالت نشـــاطهم
ويعرب عـــن نظرتهم للحيـــاة وعوائدهم وقـــد ارتبط الغناء
الشـــعيب أساســـا بالصنائع واحلرف».25
ويمكن لنا أن نرصد نوعني من األغني�ة الشعبي�ة وهما:
األغني�ة الشعبي�ة البدوية.26-األغني�ة الشعبي�ة احلضرية.27
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ْ
قراءة يف مضمون أغني�ة َ
«يا َح َم َامة َط ِارت»:
)1

ْ
ّ
أغني�ة َ
الشعبي�ة
«يا َح َم َامة َط ِارت» 36من
ّ
إىل التغيّن بقيم الشعب

«يـــا حمامـــة طـــارت» هـــو عنـــوان أغنيـــ�ة تنتـــي
ّ
«الـــر ْ
ّ
اب» وقـــد قـــام بأدائهـــا كل من
إىل النمـــط الغنـــايئ
َْ َ ْ َ
ْ
ْ
شـــر» و«أرماســـتا» وهـــي عبارة عـــن أغني�ة
«الشـــاب َب
مزدوجـــة تـــم فيها مـــزج نمطـــن مختلفني مـــن األنماط
ّ
الغنائيـــ�ة املتداولـــة يف تونـــس ونعـــي بذلـــك «األغنيـــ�ة
ّ
الشـــعبي�ة» وأغني�ة «الـــراب» ،والواقع أن هـــذا املزج بني
هذيـــن النمطـــن ُيعد مـــن االبتـــكارات الفنيـــ�ة اجلديدة
ّ
ّ
فيمـــا يتعلق باإلنت�اج الغنايئ التونـــي خصوصا وأن أغني�ة
«يا حمامـــة طارت» هـــي يف األصـــل أغني�ة شـــعبي�ة من
الـــراث ّ
تـــم توظيف حلـــن املذهـــب وكلماتـــه يف صياغة

)2

هـــذا األنموذج الغنـــايئ .وقد ّتم تصوير هـــذه األغني�ة على
طريقـــة الفيديو كليـــب وتزنيله على الصفحة الرســـمية
للفنـــان «أرماســـتا» وقـــد القـــت رواجا كبريا لـــدى فئات
عديـــدة مـــن املجتمـــع التونيس إذ بلـــغ عدد املشـــاهدات
لفيديـــو 36هذه األغنيـــ�ة أكرث مـــن  100مليون مشـــاهدة
وقد ّ
تصدرت املشـــهد الســـمعي البصـــري يف تونس لعدة
أشـــهر منذ تاريخ تنــــزيلها يـــوم  8أكتوبر.2016
واعتمـــادا علـــى النـــص الشـــعري ألغني�ة «يـــا حمامة
ّ
بـــأن البن�اء الشـــعري قد ّ
تـــم نظمه
طارت» يمكـــن القول
ّ
باعتمـــاد أســـلوبني مختلفـــن مـــن الكتابـــة :األوىل ختص
ّ
جـــزء املذهب الـــذي ّ
يتـــم إعادته بعـــد أداء كل بيـــت وفيه
شـــعبي�ة ّ
ّ
بدويـــة ّأما األســـلوب الثاين فمجاله
جند مفردات
ّ
ّ
ّ
بقية أبيـــ�ات األغني�ة اليت نظمت بمفردات شـــعبي�ة محلية
ّ ُ
ّ
احلضرية تتـــ�داول كثريا يف
الشـــعبي�ة
متداولـــة يف األحيـــاء
نصـــوص أغاين «الـــراب».

كلمات نص أغني�ة «يا حمامة طارت» :معانيها وقيمها
جدول :حتليل اخلطاب اللفظي يف أغني�ة «يا حمامة طارت»
النص باللهجة العامية

النص باللغة العربية

املعنى

َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
عايِل
يا حمامة ط ِارت  ،ط ِارت ِلل ِ
العايِل تشك ُيلو َيا َ ،يا ُل ِّم َ
يمة َي َّاما
ِ ِ ِ
ُ
َ َ
َّ
َ
هري ياما،
العايِل ِت ِ
ِ
شكيلو واه ،يا ز ِ
ْ ِّ
دن ُيلو ياَ
واشن
ُ
َ ُ ِّ َ َ َّ َ ْ
َ
يالميمة ياما  ،كان جاء قو ِليلو واه

ْ
ْ
يا َ
حم َامة طارت ،طارت إىل العايل،
تن�ايج هلل ،يا ّأيّم يا ّأيّم
َ ّ
يا حَلظي يا ّأيّم
َ
ماذا ُ
أفعل له يا ّأيّم لو أتاين قويل له آه

خياطب املتكلم
ّأمه مناجيا اخلالق
محاورا الطري
شاكيا ّ
همه

القيمة

الشكوى
الضعف

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

النص باللغة العربية

النص باللهجة العامية

ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
يما ِحْت ْبأن َساها الن ْاس
عيش حي ِاتك ِك
َ
ْ
ْ
َ
َ َ َ ْ
عاب ِيلي كاس
ديمة اَلباس ،سر ِب ِ
ييِن ِ
وس َس ْ
اله ْل ْ
الر ْاس ْر ُز ْن ،من َ
َّ
وس
ِ
َ ْ
ْ ْ
َ ْ ْ ْ
يب ت ِبيعك ِبن َح ْاس
وعر
شيطان وسواسِ ،
َ
َ ْ ْ َ ُ ْ ْ
ْ
دروكِ ،يضويو على ِغ ِريك
ِيِف ضه ِرك غ
َ َ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
الي َ
ُ
وم ْر َماووك ،والبارح غاط ِسني ِيِف ِخ ِريك
َ
ْ ُّ
ُ ُْ
ْ
وسكِ ،ا ِييِج ِغ ِريك ِي ِذلو
توىَف فل ِ
ُّ
ُ َ
ْ َ َ
َ
احت ِبين�ا اَل َسالو اَل َطالو
ِكي ط ِ
ُّ
َ
َ
إيعيشوا ْب ِنفاق ْمعانا َما َملو
ُ ْ ُّ
ْ َْ
يه ِم َحْتلو
عين
عاشوا ب ِـخرينا و ِ
َخ ْرجت ْإس َكاك ْن ُه ْم وقتا ِّيِّل َح ِّك ْت ُل َ
وراق
ِِ
ِ
ِ
ْ ِْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ
َ
ْ
ْ
َ
�اخيطلعو فحم سحاق
ح ِسبن�اهم ذهبي ِ
ْ َ ِّ ْ َ َّ ُ َ
َ
َ
عمالدني ِ�اايِّل ترىَّب مشتاق
ما ِيشب ِ
َ
ْ
ْ
ْ
واص َح ِابك ِيِل َباعوك َما ِي ْسواو ْبزاق
ْ َ ْ ُ
َ
قل ْ
وب
ِنفاق و َح ْسد ،وكحا ِلت ِل
الم ْك ُل ْ
حَلم ْك كي َ
ْ ْ ْ َّ ْ َ ْ َ ْ
ْ
وب
شيت معه ب ِني�ة  ،كاَل ِلك ِ ِ
ِيِل م ِ

املعنى

َ
َ
شئت َ
وانس الناس
عش كما
اسقييِن وامأل َيل ْ
الكأس
ِ
َ َ
َ
ّ
ُ
ثقل الرأس ،الهلوسة
ُ
ْ
وسواس.
فالشيطان
التعبري عن معنيي
َ ُّ
َ
ومن حولك ِيبيعونك بالن َح ْاس
ّ
التحدي والتصدي
َ َ َ
ُ
غدروا بك يف ظهرك،
ََ ُ َ
ْ
الي ْ
وك َ
وباألمس
وم،
ترك
ملن خان وغدر
َّ
َ َ
َ ُ َ
ُ َ
ويأيِت غريك عليه الذلة
ينت ٍهي مالك ِ
ّ
عندما ضعفنا ْلم يسألوا عنا ولم
يؤازرونا
يعيب املتكلم
ُّ
َ
يعيشون معنا بالنفاق والغدرولم يملوا
غدر األصحاب
َ
أخرجوا لنا ُسيوفهم وقت الضيق
ّ
كنا نعتقد أنهم من عيار الذهب
ّ
فاكتشفنا أنهم من عيار الفحم الرديء
ْ ّ
ال يشبع َ
من ترىّب محروما
من الدني�ا
َ
َ َ
حلمك
من تعاملت معه صادقا أكل
مثل الكلب املسعور

وخيانتهم

القيمة

الشكوى

الغدر

اخليانة
النفاق
ّ
الوصولية
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النص باللهجة العامية
المدة ت ْفر ْز بني ْذ َه ْب ْ َ
ب ْطوال ُ
وحْن ْاس
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َّ ْ َ
ْ َ َ َّ
وكاَل ْم ها الن ْاس َ ،ما خاَّلكاَل َب ْاس
َ
َس ْربييِن زيدز ِّ
يدعب ِيل ِيفي الك ْاس
ِ ِ ِ ِ
ْ
ُْْ َ َ ْ َ َ
وجيعت َر ْاس
ِمنهم ِرين�ا كان هدرة و ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ ُّ ْ
وك ْف ْ
قري
اسك هبلوك ِ ِحِيب
ِيِف ر ِ
ْ
ْ
ْ ْ َْ ْ ْ َ ْ
احكإن ِت كان ِحْت ْبات ِط ْري
ِيتقص جن ِ
ْ
َ ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
دارك
تضوي ِ
عـالغري الشمعة لتشعل ِيِف ِ
َ ْ ْ ُ َ َْ َ
ْ
َ
وما فتاو أ ْس َر ِارك
ْحَي ِكيو ِيِف ظه ِرك ه
ُ ْ
َّ ْ َ ْ َ
ْ ُ
وم ِارك َما تنفع َما تض ْر
خل َطة
َ
ْ َ
ُْ َ
قين ُ
ونا ُ
الم ْر
�اه ْم ِبي�دين�ا َي ِايِخ شرب
س
ْ
ْ َْ
ْ َ َ ْ َ َ
وتتغ ْر
ِبنساها ِبرجالها ِتدوان ِ
ْ
َ
َْ
وانا َيا ُل ِّم َ
يمة َما عنديش الزه ْر
ْ ْ ْ
َ ْ
َ
َ َْ ْ ْ َ
دور ِبين�ا ِّورين�ا  ،آش َمازا ِلت ِفالعني تشوف
يا دني�ا دور
َ ْ ْ َ ْ َ َ ِّ َ َ ِّ َ َ َ َّ ْ َ ُ ْ
علين�ا روف
طال صرَبنا يا اميمة ملين�ا يا ليام ِ

َْ َ
حَل َب ْ
الغا ل ْط  ،ا ْفر ْز َ ْ
ْ ْ
اب
ف ِهم ِت العالم ِب ِ ِ ِ
َ ْ َْ
َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُّ
علين�ا تشلنا
أعرفشتخا ِلط يا ما كارو ِ
ْ َ ْ َْ ْ َ ْ َ ْ َ
َ
ْس َه ْرنا ْمع ْبعضنا ف ِتلنا  ،غ ُرقنا ف ِم ْحنة ه ِ ْرِتنا
َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ
ْ ِّ َ َ
عاْليِّل ض ْرنا
الف ِ
تبعنا كاَلمهم ِيِل غرنا ،ن ِسين�ا ِ
َ
ْ َ َ
َ ْ َ ِّ ْ َ
وص َ ْرَبنا ُ ،موش ِبي�دين�ا َما اخ ْرَتنا
شكين�ا لريِّب
ِ

النص باللغة العربية

املعنى

القيمة

على ّ
مر الزمان تسطيع التفريق بني
الذهب والنحاس
ّ
َ
إن كالم الناس جيعلك يف بأس
اسقيين وامأل الكأس
َ
ّ
ْلم نر منهم إال احلديث ووجع الرأس
َ
يقطعون جناحك إذا أردت أن تطري

االحتقار

الشمعة اليت تنري دارك ال تنري إال غريك

اليأس

فنالوا جزاء فعلهم
ّ
يا ّأيّم ال حظ يل

اإلحباط

التعجزي

أفشوا أسرارك

َ
طال ُ
صربناومللنا احلياة رفقا بن�ا ّأيها
الزمن

انتق األصحاب
الغدر

كن خبريا بمعاشرة الناس
انسقنا وراء كالمهم فلحقنا منهم
الضرر
شكونا هللا وصربنا ،ليس بأيدين�ا ما
اخرتنا

الدعوة إىل التأمل
واالعتب�ار

اإلساءة
الصرب

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

النص باللهجة العامية

النص باللغة العربية

َخ ّلي ن ْميش نشكي  ،نشكي ِّ
للصيدا
ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ َّ
الاَّل َّبة َيا َ ،يا ُل ِّم َ
يمة َي َّاما
ياي ولد

أشكو حايل للقوي
ابن اللبوة ،يا ّأيّم يا ّأيّم

ْ َّ
ْ َّ
ِّ
الصيد ولد الاَّل َّبة ِ ،ايه ولد الاَّل َّبة
ْ ْ
َ
ْ َّ
اخل ْريش ْ ،
عم ُر و ِي َرْتىَّب َيا
عم ِركيش

املعنى

الشكوى من

ّ َّ
يرتىَّب
حبياتك أرأيت نذال

اخليانة

القيمة

اخليانة

نوتة موسيقية رقم()1

)3

ّ
الغنايئ ألغني�ة
مدار النص
«يا حمامة طارت» :

ّ
ينقـــل النـــص شـــكوى اإلنســـان وتألمـــه بســـبب
ضنـــك احليـــاة الـــي يعيشـــها داخـــل مجتمـــع تســـوده
املش ــاكل واملصاع ــب ويدي ــن خيان ــة األصدق ــاء وغدره ــم
وشـــقاء احليـــاة.

)4

العناصر املوسيقية املكونة للخطاب
ّ
الغنايئ يف أغني�ة «يا حمامة طارت»:

اعتمدنـــا يف تدوينن�ا لألغني�ة على مـــا ورد يف الفيديو
املنشـــور على موقع اليوتيوب وقد حاولنـــا تقديم ّ
نص

ّ
موســـيقي يقـــوم على خط حلـــي واحد وذلك حبســـب
الطبقـــة الصوتيـــ�ة األصليـــة قياســـا بدرجـــة «الال»
معيـار (.)hrz 440
اعتمـــادا علـــى الوثيقة املســـموعة يمكنن�ا اســـتخراج
جملة من اخلصائص املوســـيقية الـــي تتنوع بني اجلانب
اإليقاعي واجلانب املوســـيقي«نوتة موسيقية رقم(:»)1

عالقة اإليقاع بالداللة:
قدمـــت لنـــا املدونـــة املوســـيقية جزئني مـــن اخلاليا
اإليقاعيـــة األول يشـــمل املذهـــب الـــذي يؤديه الشـــاب
بشـــر والثـــاين يتعلـــق باملقاطع الـــي يغنيها «ارماســـتا»
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نوتة موسيقية رقم()2

نوتة موسيقية رقم()3

نوتة موسيقية رقم()4

ّ
ّ
ولعـــل هذه التجزئـــة جاءت جـــراء طبيعة النمـــط املغىّن،
ّ
إذ أن األول هـــو عبـــارة عن جـــزء من أغني�ة كافية (نســـبة
إىل واليـــة الـــكاف) تراثيـــ�ة تتمـــز ببســـاطتها يف صياغة
حلنهـــا وإيقاعهـــا نتج عنهـــا وجـــود أشـــكال إيقاعية من
ذات املشـــالة والســـوداء وحضور خاليا إيقاعية بســـيطة
من حيث تركيبتهـــا وهذا ما يعكس طريقـــة آداء امللفوظ
ّ
املغـــى بوضوح مـــن املطـــرب خصوصـــا أن هـــذا املقطع
ّ
يتكرر كثـــرا يف كامل األغني�ة«نوتة موســـيقية رقم(.»)2
َ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ
عايِل
يا حمامة ط ِارت  ،ط ِارت ِلل ِ
ُ
شكيلو َيا
العايِل ِت ِ
ِ
أمـــا علـــى مســـتوى املقاطـــع الشـــعرية األخـــرى
ّ
املكون ــة للن ــص الش ــعري فق ــط ّ
خصص ــت ملغ ــي ال ــراب
«ارماســـتا» الـــذي عـــرف بآدائـــه لنمـــط «الـــراب» وهـــو
مخت ــص في ــه لذل ــك كان م ــن البديه ــي أن يك ــون اجلان ــب
اإليقاع ــي مم ـ ّـزا أك ــر م ــن اجلان ــب اللح ــي عن ــد صياغ ــة
الكلمــة موســيقيا ،إذ وجدنــا أشــكاال إيقاعيــة متنوعــة بــن
املش ــالة وذات الش ــيلني وه ــي متوات ــرة بكثاف ــة مم ــا ي ــويح
ّ
بالرتكــز أكــر علــى تلفــظ الكلمــة إلقــاء وليــس غنــاء مثــال
ذل ــك م ــا ورد يف مقط ــع «نوت ــة موس ــيقية رق ــم(:»)3

َّ
ْ َ
َ َ
َ
ودعك ِم َن الناس
اتك ك َما شئت
عش َح َي
ُ
حنن خبري على الدوامْ ،اسقين وامأل َيل الكأس

ّ
إن هـــذا االختـــاف والتنوع من حيث البنـــ�اء اإليقاعي
ّّ
مـــز األغني�ة.
أدى إىل وجـــود ثراء إيقاعي

ّ
عالقة اللحن بالداللة:

انطالقا من التســـجيل الصويت والوثيقة املكتوبة يتبني
لنـــا ّأن هناك جملة موســـيقية ممزية ّ
تـــم إعادتها كثريا على
كامـــل األغنيـــ�ة وهي اجلملـــة اليت اســـتهلت بهـــا األغني�ة
فرتجمـــت لنـــا لهجة موســـيقية ممـــزة للرتاث الـــكايف من
خالل خطاب فين ممزي ســـواء على مســـتوى آداء الشـــاب
ّ
بشـــر للنـــص الشـــعري أو على مســـتوى اخلـــط اللحين
«نوتة موســـيقية رقم(.»)4
ّ
ولكنه على بســـاطته ّ
حلني�ا
كان اللحن بســـيطا ممتنعا
ّ
مكـــن املتلقي من ســـرعة حفظـــه وإعادة غنائـــه خصوصا
ّ
ُ
وأن النغمـــة الـــي حُلن فيها هـــذا املقطع هـــي نغمة املحري
ســـيكاه وهي نغمة شـــعبي�ة تتواتر بكرثة يف مستوى املحيط
الســـمعي للمجتمـــع التونيس ما ســـاعد على ترســـيخ هذا
املقطع كلمـــة وحلنا.
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مسافات السداسية والرباعية واخلماسية

مسافة الرباعية والثالثي�ة

ّ
أمايفمستوىاملقاطعالغنائي�ةاخلاصةبـ«أرماستا»فإنه
ال يمكنن�ا التغافل عن إبراز مزية حلني�ة ربما انفردت بها هذه
األغني�ة تتمثل يف ّ
تمزّي مسار اخلط اإليقاعي وخاصة اخلط
اللحين املساير لألول إذ جند فيه إبرازا ملسافات صوتي�ة ممزية
من حيث حركاتها حتتوي على مسافة السداسية الصاعدة
والثن�ائي�ة الصاعدة واخلماسية الصاعدة والرباعية الصاعدة
والنازلة أضفت تنوعا يف املسافات الصوتي�ة ومسارا حلني�ا
ممزيا تزامن مع إلقاء «أرمستا» للكلمات.

استنت�اجاتالدراسة:
)1

ّ
اجلانبالفيّنلألغني�ة:

ّ
إن التغيري الذي عرفته البالد التونســـية على مســـتوىاملشـــهد الســـيايس ّإبان ثورة «الربيع العـــريب» والذي
كانـــت لـــه انعكاســـات علـــى املســـتوى االجتماعـــي
شـــمل كذلك اجلانب الفكـــري والثقـــايف والفين ومنه
املوســـيقي الذي شـــهد بدوره تطورا يف املجال اإلبداعي
فأفرز لنـــا واقعا ّ
فنيـــ�ا جديدا مختلفا يتمثـــل يف أنماط
ّ
غنائيـــ�ةأثرتعلىالذائقـــةالفني�ةللمجتمـــعالتونيس.
ّ
إن تنـــوع األنمـــاط الغنائي�ة يويح بتنـــوع التذوق الفينّ
ويعـــر عـــن دور األغني�ة بصفتها
يف املجتمـــع التونيس
عنصـــرا من عناصـــر الثقافـــة ومعيـــارا داال على تنوع
القيم اجلماليـــة والتعبريية.
يعود اإلقبـــال على األغني�ة الشـــعبي�ة عامـــة وأغني�ة«الـــراب» خاصة يف تونس لكـــون هذين النمطني من
بني األنمـــاط الغنائي�ة األكـــر تأثريا علـــى ذائقة الفرد

ّ
نفســـيا وما
الشـــاب يف املجتمع باعتب�ار وقع أثر الكلمة
حتملـــه من مضامني ّ
تعـــر عن الواقـــع املعيش.
ّ
احتلت األغني�ة الشـــعبي�ة املقرتنة بنمـــط «الراب» يفتونـــس موقعا ّ
ممـــزا لدى شـــرحية كربى مـــن املجتمع
ّ
التونـــي ّ
خاصة منها فئة الشـــباب وذلـــك ألن البن�اء
الشـــعري واللحين ملثل هذه األغاين هو بن�اء خال من ّ
أي
تعقيد ُيذكر من حيث الصياغة األدبي�ة أو املوســـيقية،
وذلـــك لبســـاطة النغمـــة واألســـلوب التعبـــري مع
مواكبـــة التطـــور الـــذي عرفه املجـــال املوســـيقي من
حيث آالت التســـجيل والتصـــورات الفنيـــ�ة اجلاهزة
على مســـتوى تركيبتها اإليقاعيـــة والنغمية ما جعلها
تكـــون مســـايرة للتطـــور الســـريع يف مجـــال التلحني
والتوزيع املوســـيقي يف العالم بشـــكل عام.
ّ
حتتل األغني�ة الشعبي�ة يف تونس موقعا متمزيا ومجاوراّ
ألغني�ة «الراب» يف مســـتوى االنتشـــار الشبايب  ،ولعل
ّ
ذلك يعود إىل أن هذه األغني�ة نابعـــة من وجدان األفراد
حتاكي أحاسيســـهم ّ
وتعرّب عن ذواتهم وتنقل شواغلهم
وتعكس معاناتهـــم يف الواقع املعيش ،وهذا ما ّ
يفســـر
كرثة اإلقبال على األغني�ة الشـــعبي�ة ذات البن�اء اللحين
القريب لنمط أغني�ة الراب.
ُ
تعـد املوسـيقى عنصـرا هامـا مـن عناصـر الثقافـة يفاملجتمعـات ،وهي على ّ
أهميتها تعد بمثابة املعيار الفين
الذي على أساسـه يقدر به التطور احلضاري للشـعوب
باختالف جنسـهم وعرقهـم ولونهم ولغتهـم وتاريخهم
ّ
وجغرافيتهـم .فاملوسـيقى هـي العنصـر احليـوي الـذي
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يغـوص يف أعمـاق املجتمعـات فيكـون بذلـك ّ
حمـاال
ملشـاعر وناقلا ألحاسـيس متنوعـة ومختلفـة ألفـراد
يتفاعلـون مـع األحـداث االجتماعيـة والسياسـية
واالقتصاديـة والفكريـة والثقافيـة املحيطـة بهـم.
 ّلما كانت املوســـيقى هي الوســـيلة التعبرييـــة األقربّ
إىل العديد مـــن أفراد املجتمعات ،فقـــد مثلت األغني�ة
الشـــعبي�ة باختـــاف أنماطهـــا إحـــدى أبـــرز القوالب
ّ
املوســـيقية من خاللها يبـــث الفرد خطابه الشـــعري
واملوســـيقي وعربها يستشـــرف تطلعاته وآماله .ومن
هـــذا املنطلق تكمـــن ّ
أهمية عنصر التأويل ومســـتوى
ّ
التفاعـــل الفين مع محتوى األغني�ة ومضمونهـــا  ،إذ أن
اختالف الرؤى يف مسألة اإلعجاب واإلدراك والتفاعل
ّ
يعـــد أمرا محمودا باعتبـــ�اره يولد قيمـــة فني�ة لألغني�ة
ّ
بغـــض النظر عـــن موضوعها وأســـلوب صياغتها.
ّ
إن العمليـــة اإلبداعيـــة لألغني�ة الشـــعبي�ة هي عمليةّ
حتكمها جملة من املعايـــر واملقومات الفني�ة اليت تتولد
لـــدى املبدع أوال ومـــن املحيط الذي يعيـــش فيه ثاني�ا:
ّ
فهي متولـــدة يف املبـــدع باعتب�ار ما خيتلـــج بداخله من
ّ
ّ
خبلفيت�ه
حســـية وذوقية يف عالقة مباشـــرة
تفاعالت
الفكرية والثقافية والفني�ة من جهة وحبالته النفســـية
ّ
مـــن جهـــة ثانيـــ�ة ،وهي أيضـــا متولـــدة مـــن املحيط
االجتماعـــي والثقايف الذي نشـــأ فيه املبـــدع وتعايش
ّ
ّ
معـــه فيت�أثر بهـــا وتؤثر فيه.
ّ
تمثـــل األغنيـــ�ة الشـــعبي�ة يف تونـــس مـــادة ثقافيـــةواملوســـيقية ُه ّ
ّ
ويـــة ثقافية
حتمـــل يف بنيتهـــا األدبيـــ�ة
ّ
ّ
ّ
ذات مقومـــات وخصوصيات فنيـــ�ة وحضارية ممزّية
ّ
ّ
هيكليـــة البني�ة
 ،ويف هـــذا االجتـــاه ،يمكنن�ا القـــول إن
ّ
واللحني�ة لألغني�ة ومـــا حتتويه من عناصر
اإليقاعيـــة

اهلوامش
أ
ن
اال�لو مرصية ،القاهرة،
(1.قناوي) هدى ،أدب األطفال ،مكتبة ج
ط ،1990 ،1.ص.56 .

ف
الق� السياسية ي� إاإلسالم ،الدار الثقافية
( 2.عبد الفتاح) إامسعيل ،ي

ّ ُ
ّ
َ
ّ
َ
ومعاين
موســـيقيا حيمل مضامني
فني�ة تشـــكل خطابا
ُ ّ
ودالالت تت�أىت أساســـا من البيئ�ة اليت تنتـــي إليها كل
ٍ
ّ
العناصر املنتجـــة لألغني�ة .وبالتايل ،يمكـــن اخّتاذ هذه
ّ
الســـمات الفنيـــ�ة معيارا أمثـــل ملعرفة مالمـــح ُهوية
ّ
ثقافيـــة ّ
ّ
وفكريـــة ملجتمع ما.
وفني�ة

)2

ّ
القييملألغني�ة:
اجلانب

ّ
إن الرمـــز يف كلمـــات هـــذه األغنيـــ�ة متعـــدد األطوار،وكثـــر الصور ،وعميـــق التأثري ،وحيتـــاج إىل تفصيالت
كثـــرة إلدراك أبعاده كما أنه بمثابـــة أداة معرفية إلدانة
الهزائـــم اليت تعاين منها األمة يف هـــذا العصر .ولم يلجأ
الشـــاعر يف بن�اء رمز احلمام إىل اســـتدعاء األشخاص،
ولكن إىل اســـتدعاء األماكن (طارت يف العايل) والوعي
اإلنســـاين بأبعاد هذا الرمز ،وذلك ألمرين أساســـيني:
األول :حتقيـــق مبدأ التعويض فالتطلع إىل احلرية كان
أكرث يشء يشـــغل بال الشـــاعر والثاين :اســـتحضار كل
ما قاله الشـــعراء على مر العصـــور يف النصر والتفوق,
واحلب والعـــذاب ،واألمل وخيب�ة الرجاء جتســـیدا لما
یختلج يف نفســـه وما یحلم به ،وما یعایشـــه مـــن واقع.

لقـد وجـد الشـاعر يف طبائـع احلمـام إصـرارا وإقدامـاوعزيمة ووفاء وشـوقا للحب والوفاء والسالم ،لهذا ظل
السلام السـمة األبـرز لهـذا الرمـز ،كمـا كان رمـزا للتقدم
احلضـاري وعالـم جميل لطالما كان حيلم بـه .أصبح رمز
احلمـام يف هـذه األغنيـ�ة جتريـدا للواقع وجتسـيدا للذايت،
وحينهـا ّ
توحد الشـاعر مع اآلخر نشـدانا لألمـل واحللم،
أو اللغة واجلسـد ،أو الروح واملعىن ،واملثالية وھكذا فقد
ّ
غـرد الشـاعر بیـن أسـراب احلمـام آملا بالسـلم وواھبـا
حلمـه لألجیال.
ش
للن� ،ط ،1.القاهرة ،2001 ،ص 10.

اه� أنيس وآخرون :املعجم الوسيط ،ط ،2.جمج مع اللغة
 3.بإ� ي
العربية ،القاهرة ،1979 ،ص 768.

ساليم ،إاإلصول واملبادئ ،املنظمة
العر� إاإل ي
(4.العوا) عادل ،الفكر ب ي
العربية للثقافة و إاإلعالم ،إدارة البحوث تال� بوية ،تونس.1987 ،
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 5.ت ز
مع� سيد (عبدالهل) ،حممد خليفة (عبد اللطيف) ،عمل النفس
االج�يع ،دار غريب للطباعة و ش
ت
الن� والتوزيع ،ط،2001 ،1.
ي
القاهرة ،ص 353.
الق� (دراسة نفسية) ،اجملج لس
 6.حممد خليفة( ،عبد اللطيف) ،ارتقاء ي
آ
ن
الوط� للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،1992 ،ص 39.
ي
ش
ن
اهلا� (ولوكيا) ،مرجع سابق ،ص .169
(جا�)،
الد� ب
7.نرص ي
ي
ن
(�يب) وآخرون ،مرجع سابق ،ص 500.
8.اسكندر ج
ت
9.خواجة (أمحد) ،الذاكرة االج�عية والتحوالت السياسية
أ
من مرآة األغنية الشعبية ،تونس ،سلسةلة أضواء ،لكية العلوم
أ
إاإلنسانية و ت
االج�عية بتونس  ،أليف منشورات البحر األبيض
املتوسط ،1998 ،ص.84.
ن ش
ف
خ
تكو� �صية الفنان حممد
	 )1010.اهلدار (عارف) ّ ،ثأ� أالبيئة ي� ي
ليةّل أل ن�وذج من إنتاجه املوسي�ق  ،ة
اجلج مويس ،دراسة ت� ة
رساةل ت
خ�
ي
ي
املاجست� ف� املوسي�ق واثنولوجيا املوسي�ق
الدروس لنيل ش�ادة
ي ي
�ق
العايل لملوسي�ق بصفاقس،
اختصاص اثنولوجيا املوسي  ،املهعد ي
أ
شإ�اف األسعد الزواري ،جوان  ،2008ص.14 - 13 .
 )1111.خريف (مصط�ف )" ،املوسي�ق التونسية" ّ ،ة
جمجةّل العامل
أ
د�،ع ،19.السنة الثالثة ،د.ن ،جويلية  ،1932ص .307.
األ ب
ي
ف
ت
سياقا�ا ت
االج�عية واحلضارية"،
	12.قطاط ( حممود)" ،املوسي�ق ي�
ف
�ق
�ق
جمجةلة
العر�
العيمل ي� املوسي  ،اجملج مع ب ي
البحث املوسي ي  ،البحث ي
لملوسي�ق  ،جامعة الدول العربية ،ججم ،5 .ع ،2006 ،1.ص.10.
13.خريف (مصط�ف ) ،نفس املصدر السابق.
	14.املصدرنفسه.
أ
15.الزواري (األسعد) ،الطبوع التونسية من الرواية الشفوية إىل
ي ن
الف� ،2006 ،ص.5.
النظرية والتطبيق ،ج ،1.مطبعة
التسف� ي
أ
16.الزواري (األسعد) ،املصدر السابق ،ص.5.
ق
الرز� (الصادق) ،املصدر السابق ،ص.194 .
	 17.ي
	18.اهلدار (عارف) ،العنوان السابق ،ص.16.
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د.محمد عمران  -مصر

الغناء الفولكلوري
ومواضعات الثقافة
( دراسة يف البني�ة والداللة )

ْ
«الفولكل ــوري» ْ
موض ــع عناي ــة كب ــرة يف الدراس ــات
اليــزال الغن ــاء
الـــي تتصـــدى للموســـيقا التقليديـــة عنـــد الشـــعوب ،ليـــس فقـــط
َ
ً
َّ
قيم ــا َّ
ألن ه ــذا الغن ــاء َ ْحَيم ــل ً
وجمالي ــة خالص ــة أو ْحَيم ــل أبع ــادا
فنيــ�ة
َّ
ّ
َّ
فلس ــفية عريضة؛وإنم ــا ألن ــه ُيؤك ــد  -حبض ــوره الدائ ــم -ال ــدور ال ــذي
ْ
ً
ًّ
ووظيفي ــا يتفاع ــل م ــع
َيل َعب ــه يف املجتم ــع باعتبــ�اره عنص ـ ًـرا متكام ــا
ً ّ
عناص ــر الثقاف ــة م ــن ناحي ــة ،وباعتبــ�اره نش ـ ً
ـاطا كاش ــفا لل ــدور ال ــذي
ْ
َيل َعبـــه األفـــراد واجلماعـــات يف املجتمـــع ،مـــن ناحيـــة أخـــرى .وقـــد
ْ
ْأج َمعـــت َعديـــد مـــن الدراســـات الفولكلوريـــة املعاصـــرة علـــى أن
َ
العناي ــة ِب ــد ْرس ه ــذا الغن ــاء الته ــدف إىل معرف ــة املقوم ــات الفنيـ ـ�ة
الــي ينشــأ بهــا أو يعتمــد عليهــا يف بنـ�اء أشــكاله وموضوعاتــه املختلفــة
فحســب؛ وإنمــا إىل الكشــف عــن طبيعــة النشــاط االجتماعــي الــذي
َّ
ً
يتخل ــق عن ــه ه ــذا الغن ــاء ،الس ــيما وأن عدي ــدا م ــن أش ــكاله وهياكل ــه
َْ َ
َّ
اللحنيـ�ة لــم يكــن لهــا أن تنشــأ وتتشــكل وتنتشــر يف احليــاة الشـــــعبي�ة
الفنانة التشكيلية ختصص حنت أسماء عطيتو

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

َّ
«التقليديـــة» إاَّل مـــن خـــال ممارســـات وأحـــداث
اجتماعيـــة بعينهـــا وهـــو األمـــر الـــذي َج َعـــل هـــذا الغنـــاء
الي ــأيت فق ــط لك ــي يص ـ ِّـور لن ــا «الطبيع ــة الفني ـ�ة للجان ــب
الصـــويت» الـــذي ُي َمثلـــه يف تلـــك األحـــداث واملمارســــات
َّ
َّ
االجتــ ــماعية وإنم ــا ليس ــاعدنا عل ــى الت َوص ــل إىل تكوي ــن
َ
نظ ــرة عميق ــة يف مج ــال الع ــادات واملعتق ــدات ويف س ــائر
ُّ
والتكي ــف االجتماع ــي املتبـ ـ�ادل.
مج ــاالت االتص ــال
ُ
َ
والغن ــاء الفولكل ــوري ال ــذي خُن ِّص ــص ل ــه الق ـ ْـول ه ــو:

(يف جان ــب م ــن جوانبــ�ه) الغن ــاء ال ــذي ينت ــي م ــن حي ــث
االنتـ ـ�اج واالس ــتهالك إىل العام ــة م ــن الن ــاس يف مجتم ــع
َ َ
وافـــر لـــه رصيـــد مـــن ْ َ
األحْلـــان
الثقافـــة الشـــعبي�ة ،وت
َ
واإليقاع ــات ُ
ُّ
وط ــرق يف األداء واألس ــاليب ،غ ــي ومتن ــوع،
َ
وراح ُيغط ــي كل مناش ــط احلي ــاة م ــن مناس ــبات وأح ــداث
َ
اجتماعيــة مختلفــة .وهــذا َّ
الرصيــد كان  -واليــزال  -ت ِتـــــم
َ
تنميت ـ�ه وجتوي ــده باس ــتمرار ،خاص ــة وأن ــه ق ــد تواف ــرت ل ــه
ْ
مصــادر متعــددة .كمــا أنــه  -ولكــي يســتقيم مــع وض ِع َّيــة
العامـــة واختـــاف مســـتوياتهم وقدراتهـــم الفنيـــ�ة -
َّ
فنيـ�ا ً
اليتطلــب يف عمومــه تأهيــا َّ
خاصــا ُيوقــف أداؤه علــى
ً
أف ــراد أو فئ ــة بعينه ــا؛ ب ــل ب ــات مل ــكا ل ــكل األف ــراد ش ــريطة
الزتامهـــم بمجـــاراة املناســـبات واألحـــداث االجتــــــماعية
املختلف ــة دون اإلخــ ــال بتقاليده ــا. 1
َّ
ومــا نتصــدى لــه يف هــذا املقــام هــو ان ثمــة مواضعــات
ل ــم يتوق ــف الباحث ــون عنده ــا كث ــرا ،وكذل ــك تل ــك ال ــي
لـــم حتـــظ حـــى اليـــوم بتفســـر مقبـــول ،وخنـــص منهـــا
املواضع ــات ال ــي كان تصدينـ ـ�ا له ــا  -يف كتاب ــات س ــابقة
ّ
 منقوص ــا ،أو أنه ــا لـــ ــم تنــ�ل من َـــ ــا فــــــ ــي حينــ�ه حقه ــامـــــــن التفســـر املالئـــم  .لذلـــك عمدنـــا – يف هـــذا املقـــام
إع ــادة النـــــ ــظر فيم ــا س ــبقت كتابتــ�ه ،وم ــن ث ــم تعديل ــه
بم ــا اس ــتجد م ــن أف ــكار .ووف ــق ه ــذا املن ــي أدرجن ــا ُج ــل
املواضعـــات الثقافيـــة  -الـــي حتكـــم عمليـــات الغنـــاء
الفولكل ــوري لنتص ــدى للج ــدل ال ــذي اليــزال قائم ــا ح ــول
عالقـــة النـــص الشـــعري بالنـــص املوســـيقي (يف الغنـــاء
الفولكل ــوري) ومق ــدار األهمي ــة ال ــي حيظ ــى به ــا كل م ــن
َّ
النص ــن عن ــد العام ــة م ــن النــــ ــاس (غيــ ــر املحرتف ــن)

ُْ
ويف ه ــذا الس ــياق الب ــد أن ننس ــب الفضائ ــل لصاحبه ــا
ً
ممثـــا يف عبـــد احلميـــد َّ
حـــواس ،فقـــد أوردنـــا يف هـــذا
ً
مقاطعـــا اقتبســـناها
املقـــام (وكمـــا ســـيالحظ القـــارئ)
مـــن كتابـــات ســـابقة لــــه( :يرجـــع تاريـــخ بعضهـــا إىل
أوائ ــل الس ــبعين�ات م ــن الق ــرن الفائ ــت) والغ ــرض م ــن
ذل ــك لي ــس مج ــرد االس ــتن�اد إىل ه ــذه الكتاب ــات املهم ــة
كمرجعيـــة لنـــا ،أو بغـــرض محاجاتهـــا وحســـب؛ وإنمـــا
َ
ألننـــ�ا نـــرى أن هـــذه الكتابـــات بمـــا تتضمنـــه مـــن أفـــكار
ومفاهي ــم ت ــأيت يف مواجه ــة الكث ــر م ــن املخ ــزن الس ــليب
مـــن األفـــكار ،ناهيـــك عـــن االلتب�اســـات الـــي تراكمـــت
علـــى امتـــداد العقـــود اخلمســـة الفائتـــ�ة بشـــأن ماهيـــة
الثقافـــة الشـــعبي�ة ومواضعاتهـــا الواقعيـــة ،وأن مـــن
دواع ــي التأكي ــد عل ــى أهمي ــة ه ــذه الكتاب ــات أنه ــا تفت ــح
ً
آفاقـــا متســـعة للعمـــل اجلـــاد الـــذي حيتاجـــه مجـــال
ْ
البحـــث الفولكلـــوري .هـــذا مـــن ناحيـــة ،ومـــن ناحيـــة
َ
أخـــرى ،فإننـــ�ا الزلنـــا نؤكـــد للقـــارئ علـــى أن ماقدمنـــاه
م ــن معاجل ــة للمواضع ــات الثقافي ــة (ال ــي يق ــوم عليه ــا
ْ
النشـــاط الغنـــايئ الفولكلـــوري يف هـــذا املقـــام)؛ ليـــــس
َْ
نهايـــة املطـــاف وإنمـــا هـــو مجـــرد «محاولـــة» النزعـــم
ً
ُ
انهـــاس تقـــدم حلـــواًل قاطعـــة للمشـــكالت الـــي اليـــزال
ْ
يواجههـــا الباحثـــون يف مجـــال املوســـيقا الفولكلوريـــة؛
ُ
َ
وح ْس ـ ُـبن�ا أنه ــا ق ــد تث ــر عدي ــد التس ــاؤالت ح ــول عملي ــات
ْ َ
َ
وامـــض وخاصـــة َمغـــزى
األداء ،ومـــا يكتنفهـــا مـــن غ ِ
ْ
ْ
َّ َ ُّ
اإلنش ــاء والتشــكل يف الغنـ ــاء الفولكل ــوري وطبيع ــة بن َيت ـ�ه
الفنيـــ�ة ودالالتهـــا ،وجميعهـــا يف حاجـــة إىل مزيـــد مـــن
ً
َ
َّ
العم ــل .ونأم ــل أن جَي ــد القـ ــارئ – فيم ــا قدمن ــاه  -ش ــيئ�ا
َ
ِّ
ً
«الغن ــاء ال ــذي نقص ــده» ه ــو ذل ــك
نافع ــا .نذك ــر هن ــا ب ــأن ِ
ِّ
َّْ
الرتكي ــب َّ
الص ــويت ال ــذي يق ــوم عل ــى أداء الش ـ ْـعر بالتنغي ــم
َّ ْ
بدرجـــات متب�اينـــ�ة ،منهـــا التنغيـــم البســـيط ،ومنهـــا
َّ
املرك ــب والكثي ــف .وحتك ــم درج ــات البس ــاطة والرتكي ــب
هـــذه ،عوامـــل عديـــدة تتقدمهـــا طبيعـــة املناســـبة ،أو
نــوع احلــــــدث الــذي ينبثــق عـــــنه الفعـــــــل املوسيــــــقي
(ومـــن بينـــ�ه وظيفـــة املوســـيقا) ومـــا يقتضيـــه ذلـــك
مـــن مالءمـــات فنيـــ�ة ،كتحديـــد نـــوع وســـرعة اإليقـــاع
املش ــرك ،وكذل ــك املالءم ــات النفس ــية (املزاجي ــة) ال ــي
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حتكـــم اختيـــ�ار األحلـــان وحتديـــد هيكليتهـــا ،ومقاميتهـــا،
وحتديـــد أســـلوب األداء ،إلـــخ ..فعلـــى ســـبي�ل املثـــال،
يالحــظ أن الغــــــناء الــذي جيــري أثنــــــاء تنويــــــم الطفــــل
َّ
(الت ْهنـــن) يتمـــز بإيقـــاع بطـــيء وبعـــدد قليـــل مـــن
النغمــات .وخيتلــف هــذا الصنــف مــن الغنــاء (يف تكوين ـ�ه
ُ
والغن ــاء
وتش ــكله) ع ــن الغن ــاء ال ــذي جي ــري يف الع ــرسِ ،
ْ
الـــذي جيـــري أثنـــ�اء َ
العمـــل أو يف مجالـــس األذكار إلـــخ.
وهـــــــــذه َّ
الرابطـــة  -بـــن املكـــون الغنـــايئ وظـــــــــــروف
األداء واحتي�اجاتـــه اليســـتقيم لهـــا تفســـر دون الوقـــوف
َّ
علـــى مفهـــوم الغنـــاء لـــدى َعامـــة النـــاس ووظائفـــه يف
ْ
مجتمـــع الثقافـــة الشـــعبي�ة .وبالرغـــم مـــن أن ُمن َطلـــق
ُّ
َّ
البديهي ــات ال ــي جتاوزه ــا عدي ــد
التفس ــر ه ــذا ُي َع ــد م ــن
ِّ
مـــن الدراســـات اإلثنوميوزيكولوجيـــة؛ فـــإن التصـــدي
لهـــا باملعاجلـــة فــــــــي هـــــــذا املقـــام (وفـــق الشـــواهد
ِّ
امليدانيـــ�ة ،ووفـــق ماتوصلنـــا إليـــه بشـــأنها) ربمـــا ُيـــؤدي
إىل إع ــادة النظ ــر يف بع ــض األف ــكار ال ــي اس ــتقرت وبات ــت
مـــن املســـلمات ،وخاصـــة تلـــك األفـــكار الـــي تذهـــب
ِّ
َّ
إىل االعتقـــاد بـــأن األحلـــان الـــي ُيـــؤدى بهـــا الشـــعر (يف
ِّ
ُ
الغن ــاء) ت َع ـ ِّـر بالض ــرورة ع ــن مكن ــون ه ــذا الش ــعر،وأنها
إذا ماجـــاءت علـــى عكـــس ذلـــك ســـقط الغنـــاء ! .هـــذا
ًّ
أساســـيا «يف عديـــد
االعتقـــاد  -كان واليـــزال  -مدخـــا
ْ
َّ
َ
مـــن الدراســـات» الـــي تصـــدت ملعاجلـــة ِبنيـــ�ة الغنـــاء
ووظائفــه ،ولــم ُي ْســتنث مـــن ذلــك الغنـــــــــاء الفولكلــوري.
َْ
ولذلـــك المنـــاص هنـــا مـــن التذكـــر باحلقيقـــة الـــي
طالم ــا َّأكدته ــا الدراس ــات ال ــي قطع ــت ش ـ ً
ـوطا مقب ــوال
َّ
اجلدلي ــة ،وال ــي مفادهــــ ــا ،أن املوس ــيقا
إزاء َح ْس ــم ه ــذه
فـــــــــــي حقيقتــــــها (الســـياقات والرتاكيـــب اللحنيـــ�ة
البحت ــة) َف ـ ٌّـن جتري ــدي َو َش ـ ْـكلي ُ
اليع ـ ِّـر عـــــــ ــن األفــــ ــكار
ُ
َّ
َ
األدب والفن ــون َ
الب َصري ــة) وإنم ــا ه ــي تث ــر األف ــكار
(مث ــل
َُ
ِّ
وتف ِّجره ــا ،كم ــا أنه ــا التش ــتمل عل ــى تل ــك الصف ــات ال ــي
ُ
ن ِسـ َـبت إليهــا مثــل :أن منهــا ماهــو َحزيــن ،ومــا هــو ُم ْبهــج
أو َحم ــايس ..إل ــخ .فه ــذه الصف ــات وغريه ــا ،أضيف ــت إيل
َّ َ ِّ
مفاهيـــم التلقـــي للموســـيقا وفـــق عوامـــل ثقافيـــة هـــي
الــي اصطنعــت هــذه املضامــن االصطالحيــة ،وأنشــأت
َّ
الش ْ
العديـــد مـــن األفـــكار َّ
ـــرطية بـــن هـــذه
والر وابـــط

الصف ــات وب ــن مج ــاالت أداء ومواق ــف حياتيــ�ة بعينه ــا
أو بينه ــا وب ــن ح ــاالت مزاجي ــة معينــ�ة .وه ــذه َّ
الر واب ــط
اختلفـــت بالطبـــع مـــن مجتمـــع إىل مجتمـــع آخـــر وفـــق
َ
مواضـــ ــعاتها.
تن ــوع الثقاف ــات واختــــ ــاف
َ
ويف األحل ــان ال ــي صيغ ــت للعملي ــات الغنائيــ�ة ن ـ َـرى

أن املحتـــوى أو األفـــكار اليظهـــران ،بدرجـــة أو بأخـــرى،
ِّ
َّ
الش ْ
ـــعر املســـتخدم يف الغنـــاء .ويبقـــى أن هــــــــذه
إاَّل يف
ِّ
األحلـــــــان ،وســـــواء كانت ُ
«مســايرة» َّ
للنـــــص الشـــ ْـعري
ِ
َ
«مناقضـــة» لـــــــه؛ تظـــل محافظـــة علـــى ســـماتها
أو
ِ
َّ
َّ
َّ
املوســيقية «الشــكلية واملجــردة» وأن العالقــة الصحيحــة
ِّ
ّ
ََ
التـــــــي تظــل قائمة بيــــــن الن َــــــص الشــــــ ْـعري واملوســيقا
التـــــــي اقرتنـــت بــــه التتجـــاوز مـــن النـــــاحية الفنيـــ�ة
َ
«البنـــــائي�ة» العالقـــة اإليقاعيـــة حيـــث جيـــري ت ْطويـــع
ِّ
ِّ
ََ
َّ ْ
الش ْ
الش ْ
ـــعرية
ـــعري للبيـــت أو للشـــطرة
تفاعيـــل النظـــم
ْ
املف َ
ـــردة ،إىل احلـــركات
الواحـــدة ،بـــل وتفاعيـــل الكلمـــات
والس ــكنات املماثل ــة له ــا يف ِّ
الس ــياق الص ــويت (املوس ــيقي)
املســـتخدم يف األداء.2
وفـــق هـــذه املواضعـــات نتســـاءل :ماهـــي املعايـــر
َّ
النـــاس يف حتديـــد َم َّ
اهــــية الغنـــــاء
الـــي َيســـتن�د إليهـــا
َ
(الفولكلـــوري) الدائـــر يف مجتمعهـــم .وكيـــف ُي َعالـــج
ِّ
ِّ ً
مكونـــا «الغنـــاء» ،ولمـــاذا ؟ ومـــن
الشـــعر باملوســـيقا
منهم ــا حياف ــظ عل ــى اآلخ ــرْ ،
أي م ــا ه ــو ال ــدور ال ــذي يلعب ــه
ِّ
الش ـ ْـعر يف الغن ــاءً ،
قياس ــا إىل ال ــدور ال ــذي تلعب ــه األحل ــان
ِّ
املصاحبـــة لهـــذا الشـــعر .ومـــن منهمـــا حيتـــل مكانـــة
َّ
العمليـــــات الغنــــــائي�ة،والسيما مـــن حيـــث
الصـــدارة يف
الوظائـــف والغايـــات ؟ .
َ
َّ ْ
َث َّ
ـــم تفســـر َّ
«أو ّيل» للعالقـــة الـــي ت ْر ُبـــط التنغيـــم
َ
باألشـــكال اللغويـــة ت َط َّرقنا إليـــه (يف أوائل التســـعين�ات
مـــن القـــرن الفائت) عنـــد معاجلتننـــ�ا لواحـــدة من طرق
َّ
الس َ
ـــعراء ِّ
األداء املثـــرة للجـــدل عنـــد ُش َ
الهالليـــة يف
ـــرة
ُ
«امل َو ْاو َيه» ،3
صعيد مصـــــــــر ،والتـــــي تعرف باســــــــمِ :
وهـــي طريقـــة يف األداء «كانت ترتبط أصـــا بنوع خاص
من املـــداحئ ُيلقيها «امل َ
ـــواوي» يف مجلس شـــخص أو أمام
ِ
ً َ َّ
إلقـــاء ُمنغ ًمـــا .وموضوعـــات هذه املـــداحئ وصورها
مزنله

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

لوحةللفنان التشكيلي أحمد الدندراوي

َ
َّ ْ
النمطية ت ِصف الشـــخص بالشـــجاعة والكـــرم واألصل
ِّ
الطيـــب ،..وتأخذ هـــذه املداحئ شـــكل القصيـــدة العربي�ة
العمودية ،ولغتها  -عادة  -بدويـــة أو قريب�ة منها .وعندما
ْ
كان «االم َ
ـــواوي» ُيلقـــي مداحئـــه يقـــف وقفـــة خطابي�ة
ِِ
َّ
ُ ً
َ
إحتفاليـــة ،يبـــ�دأ مت ِكئا على عصا طويلـــة ،وبتقدم عملية
اإللقاء يأخذ يف اإلشـــارة والتلويح بيـــ�ده وبعصاه بإيماءات
ُ
ِّ
ً
إحساســـا بالفخامة ،وقد ُيؤكد حركاته اجلســـدية
ت ْعطي
بامليش جيئـــ�ة وذهابـــا يف ســـاحة إلقائه ،وربما لـــم تعجبه
َّ
عطية املمـــدوح وإذ ذاك يأخذ يف إلقـــاء جزء هجايئ ينقض
َ ً
َ
ً
فيه ِّ
تصرحيـــا أو ل ْمزا،
الصفـــات والصور الـــي َمد َحه بهـــا
وخاصة بعــــــــد أن يبتعد عـــن احتمال أن تطـــــــــــوله َيد
املمـــدوح ،..وعلى أي األحوال حنـــــــن النعـــرف مىت َّ
حتول
َّ
الهاللية بطريقته
(امل َواوي) ألداء نصوص مـــن
املــــــــؤدي ِ
تلـــك ،لكـــن هنـــاك ذكريـــات عن اجليـــل المـــايض تفيد
ُ َ
َّ
ـــد َاىَم ِّ
الهاللية كانوا يقدمـــون روايتهم
للســـرة
بأن رواة ق
َُْ
َ َ
ً
بهذه الصورة تقريب�ا ،وال نســـتطيع أن نقطـــع بمدى القرىَب

ِّ
َّ
الش ْ
ـــعري الذي كان يلقيه
بينهما ،لكـــن املالحظ أن النص
َّ
للهاللية قريب قرابة شـــديدة من
«امل َواوي» عنـــد روايت�ه
ِ
ُّ
َّ
َّ
َ
النص الـــذي يت�داول بني الشـــعراء رواة الهاللية يف صعيد
مصـــراألدىن .إال أن َم ْر َّ
ويـــات ِامل َواوي األخـــرى ومداحئه قد
َّ
تغرَّيت نصوصها هي األخـــرى ،حيث جند أن مربعات «ابن
مية ُت َه ْيمن على َم ْر َّ
َعروس» احل َك َّ
وياته» .4وإذا كان فـــــي
ِ
َ
ْ
َ
ُ
هــذا القــــــول ما يشري إلــــــــــــى أن أداء ِاملواوية (على هذا
َّ
الش ْ
النحو) شـــكل ُم َت ّ
ـــعراء
حول عن املداحئ اليت كان يلقيها
َ
يف مجالس األشـــخاص؛ فإن ث ّم مايشـــر أيضا -يف القول
َّ
الس َ
نفســـه  -إىل أن «م َواوي» ِّ
الهاللية اختذ لنفســـه
ـــرة
ِ
َّ
َّ
َ
ْ َ ُ
ـــاعر املداح
وجهـــة مغايـــرة للوجهة اليت ســـار عليهـــا الش ِ
حية لش ْ
صحيح أنه ليســـت هنـــاك شـــواهد ميداني�ة َّ
ـــعر
ِ
مـــدحي األشـــخاص أوهجائهم حـــى يمكن الوقـــوف على
مابينهما من تشـــابه أو اختالف .لكن هنـــاك  -مع ذلك -
َّ
أدلة على وجـــود مزية يف َ
«املو ِاوية» تســـاعد على التفريق
َّ ْ
بينهـــا  -من ناحيـــة التنغيـــم والتوقيـــع  ،-وبـــن أي أداء
ْ
شـــعري فولكلوري آخر ،ليس فقط لألســـباب الفني�ة اليت
َ
ِّ
الش ْ
ـــعر من شـــكله العمـــودي إيل نظام
نتجت عـــن َحَت ُّول
ِّ
الش ْ
َّ
ـــعر يف ِامل َو ْاو َيه (وهو ســـرة
املربع ،وإنمـــا ألن موضوع
َ
بـــي هالل) َبـــدا يف أغلب احلاالت أنه عامل حاســـم .فهذا
َّ
َّ ْ
الت َمزي يأخذ بـــاألداء إىل وجهة ذات خصوصيـــة يف التنغيم
َّ
واإليقـــاع وخصوصيـــة فيمـــا يتعلـــق بهما مـــن تعبريات
ســـواء بالصوت أو باحلركـــة اجلسدية،وهــــــــي (أي تلك
اخلصوصيـــة) َم ْع َلم أســـاس يف َ
«املو ِاويـــة» عندما تكون
ِّ
َْ
الش ْ
ً
الس َ
ِّ
ـــعر وتأكيد
موضوعا لها ،ومـــن ثم فإن تنغيم
ـــرة
إيقاعه يف أداء مشـــحون باالنفعـــاالت الصوتي�ة واحلركية
(والســـيما باليدين) اليعـــي أن كل أداء ينـــ�درج حتت هذا
َّ
املبـــدأ ،إنمـــا هـــو أداء واحـــد لنمط غنـــايئ بعينـــ�ه فهناك
ِّ
َّ ْ
الش ْ
ـــعر ،وتلجأ –
شـــواهد تنهج التنغيم والتوقيـــع يف أداء
جبانب ذلـــك – إىل اإلحياءات الصوتيـــ�ة واحلركية معتمدة
ِّ
علي معطيـــات الشـــعر يف إيقاعه ،وعلـــى مايقتضيه هذا
ِّ
الش ْ
ـــعر من تعبريات َي َرى املـــؤدون أنها تتن�اســـب والصور
ِّ
َْ
الش ْ
ـــعر
املختلفـــة اليت يريدون تبليغها ،مما يعين أن تنغيم
ِّ
َّ
الش ْ
ـــعر بصفة
مـــع التوقيـــع يف أداء َيَح ُمويح؛ إنما جيري يف
ِّ
الش ْعر  5وليس يف ش ْعر ِّ
عامة ًأيا كـــــــان هذا
الس َرية علـــــى
ِ

الغناء الفولكلوري ومواضعات الثقافة (دراسة في البنية والداللة)

149

150

الثقافـة الشعبية

العدد 59

وجه اخلصوص .وقـــــــــد َعرف ريف مصر الشـــمايل
– وحىت العقود اخلمســـة الماضية – مـــن كان ُي ْع َرف
َُ
باســـم «األد َبايت» 6الـــذي كانت له طريقـــة يف األداء
يعتمـــد فيها علـــى إبـــراز معاين الـــكالم باإلشـــارات
واحلـــركات ،وتـــدور يف دائـــرة املبـــدأ الصويت نفســـه
َ
َ
«املـــــواوي» .وكان «األد َبايت»
الذي قام عليـــــه أداء
يتســـم باجلرأة وطالقة اللســـان وقـــوة البيـــ�ان وله
طريقته املثرية يف األداء وقدرة على تلوين الصـــــــوت
وإظهــــــــار التعبـــرات املختلفة التـــــــــي كانت تزيد
مــــن قــــــوة حضـــــوره ،وهو لذلك كان ذائع الصيت
ً َ
محبوبا لـــدى العامـــة ،حيفظون أشـــعاره ويرددونها.
َّ
وال شـــك أن هـــذه الشـــواهد – ومـــا اكتســـبت�ه مـــن
قيمـــة فنيـــ�ة واجتماعيـــة يف زمانها – كانت تســـتن�د
إىل قواعـــد وتقاليد ،كمـــا كانت حتمل رســـالة وحتقق
ً
ً
عائدا وال شـــك أيضـــا يف أن عنصر الزمـــن (التاريخ)
َّ
ًّ
أساســـيا يف بلـــورة قواعد هذه الشـــواهد
كان عامـــا
ويف تشـــكيل تقاليدهـــا ،ممـــا يعين أن هنـــاك أصوال
َ َّ
ْ
ُمؤكـــدة لبن َي�ة هذه الطريقة ،أو أنهـــا نت�اج تراكمات ثقافية
ســـاهمت يف تشكيلها ويف شـــيوعها بني عامة الناس .على
ََ
أن املقام اليقتيض اإلســـهاب يف ِذكر هذه األصـــول أوتت ُّبع
املراحـــل اليت ســـارت عليها هـــذه الطريقـــة يف األداء بقدر
َ ُ
مايقتيض اإلشـــارة إىل ذلـــك املبدأ القديم الـــذي كان ْحَيكم
ِّ
َّ
َ
الش ْ
ـــعر بالطريقة الـــي ُيفاد فيها مـــن خطاب النص
أداء
ومن طبيعـــة الصياغة اللغويـــة األدبي�ة (نرثيـــة كانت أو
ِّش ْ
ـــعرية) وحتويلها إىل َج ْر ٍس صـــويت وإىل تعبريات لها تأثري
خـــاص علـــى املتلقي ،وهـــي طريقـــة التصـــل  -وفق هذا
املبـــدأ  -إىل مرتبـــ�ة الغنـــاء َّ
الصريح ،والتقـــف عند حدود
ِ
ُّ
َُ
طريقـــة التكلـــم اجلاريـــة بني النـــاس يف لغـــة التخاطب
االعتي�اديـــة وإنمـــا طريقة لهـــا قواعدهـــا يف صياغة إيقاع
َْ
األداء وتشـــكيل تنغيماته ،وتســـتوعب الكثري من الفوارق
َّ َ
الرهيفة اليت يتطلبهـــا التعبري ،واليت تفصل  -يف
الصوتي�ة
َْ
الوقـــت ذاته  -بـــن الهزيل منـــه واجلاد.
َّ
ِّ ْ َ
َُ
ـــــعر لـدى «األدباتــــي» قـــد اتسم
وإذا كـــــان أداء الش
َّ
بالفـــــكاهة والنــــقد الســاخر؛ فــإن األمــر مختلــف يف حالــة

الفنان التشكيلي وعميد كلية الفنون اجلميلة باالقصر
حسن عبدالفتاح حسن

ِّ
ـــعر ِّ
أداء ش ْ
الســـرة ،إذ أن َجديـــة هـــذا األداء ومـــا يتســـم
ِ
ُ
َ ِّ
ب ــه م ــن وق ــار يف التعب ــر والبيـ ـ�ان التماثل ــه جدي ــة ووق ــار
ـــعر آخـــر غـــر ش ْ
يف حالـــة مـــا إذا كان األداء جيـــري يف ش ْ
ـــعر
ِ
ِ
ِّ
الســرة .وربمــا يكــون هــذا َعالمــة علــى أن املوضــوع الــذي
َ َ ُّ
ِّ
َّ
ِّ
يعاجلــه الشـ ْـعر يشــكل عامــا حاسـ ًـما يف خَتلــق التعبــرات
ْ
ال ــذي يتع ــن عل ــى امل ــؤدي أن ُيضفيه ــا َعل ــى ه ــذا األداء أو
ذاكً .
وتبعــا لذلــك ليــس مــن املســتبعد أن ينســحب هــذا
العام ــل احلاس ــم عل ــى كل م ــا يط ــرأ عل ــى الش ــكل الف ــي
ُ َ
َ
ومؤث ــرة
نفس ــه م ــن عملي ــات ُمؤث ــرة يف اإليق ــاع وس ــرعته،
ً
أيضـــا يف كل مايتصـــل بالتفاصيـــل الصوتيـــ�ة الـــي مـــن
َْ
ش ــأنها توجي ــه األداء وجه ــة ج ــادة وق ــورة ،أو وجه ــة هزلي ــة
س ــاخرة ومضحك ــة .
َُ
إن َ
«املو ْاو َيــة» -وكــــما تنــم عنهــا طريقــة األداء فــــــي
َ
ِّ
الســـرة – تضـــــــــع َ
املـــواوي يف حالـــة أداء ت ْســـتقطب كل
َ َ
َ َ
مشـــاعر احلماســـة لـــدى املـــؤدي ولـــدى جمهـــوره ،فـــراه
 يف شـــكل جلســـته ويف حـــركات ذراعيـــه الدائمـــة ويفَ
تعب ــرات وجه ــه املختلف ــة  -وكأن ــه ُحَي ــث ه ــذا اجلمه ــور
َّ
عل ــى االنتب ـ�اه إىل أن ــه ل ــم جيل ــس ه ــذه اجللس ــه إاَّل ليق ــول

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

َّ ُّ
ً
ـادا وق ـ ً
ـورا ،وأن ــه به ــذه احلماس ــة والتأه ــب
له ــم ِش ـ ْـع ًرا ج ـ
ِّ
ش ــاهد عل ــى ه ــذا ال ــراث الش ـ ْـعري ال ــذي َي ْر وي ــه ،إن ل ــم
السـ َ
يكــن ُي ْوحــــي لهــذا اجلمهــور بأنــه جــزء مــن هــذه ِّ
ـرة ،أو
ِ
أن ــه نائ ــب ُي َمث ــل كل ش ــخوصها بمختل ــف مواقفه ــم ،وه ــو
َّ َ
َ َ َّ
يف ذل ــك ،ولذل ــك ،يع ــرف كي ــف َيتلف ــظ النغم ــة املناس ــبة
ِّ
الش ْ
ـــعر ومـــى َيمدهـــا أو
(مـــن وجهـــة نظـــره) مـــع هـــذا
ْ
َّ َ
ْ
ُي ْوصلهــا أو يقطعهــا أو يدمجهــا مــع غريهــا مــن النغمــات،
وكيــف يمنحهــا كل الصفــات الصوتي ـ�ة الــي يتطلبهــا أداء
ِّ
ه ــذا الش ـ ْـعر بص ــوره املختلف ــة كم ــا يراه ــا ه ــو.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفـــارق بـــن هـــذا األداء اجلـــاد
ونقيضـــه َّ
الســـاخر حتكمـــه فواصـــل صوتيـــ�ة طفيفـــة
حبيــث َي ْسـ ُـهل حتويلهــا (بأســلوب األداء) إىل الوجهــة الــي
تتن�اس ــب وأه ــداف أي مـــــ ــن النمط ــن؛ ف ــإن َ
«املو ْاو َي ــة»
َ
َ
مـــــــــع ذلـــك التقتـــــــرن بـــأداء «األد َبـــايت» الهـــزيل إال
ِّ
الش ْ
ـــعر
مـــن ناحيـــة املبـــدأ املوســـيقي الـــذي يضـــع أداء
َُ
َّ
بـــن َحـــدي الغنـــاء الصريـــح ونـــرات لغـــة التخاطـــب
َ
ْ َ
وحــدة هـــــذا
االعتي�اديــة الــي جتــري بــن النــاس .وال ت ْعــي
املبــدأ أن َ
«املواوي» ربمـــــــا كان فــــــــي ســــــابق الزمن هـــــو
َّ
الش ْ
ـــعر وأغراضـــه
«األدبـــايت» نفســـه ،وأن موضوعـــات
ََ َ
َ
ْ
َ
هـــي الـــي اختلفـــت فنشـــأ هـــذا التخصـــص .فاملواويـــة
ومراميـــه َّ
«نمـــط آخـــر خيتلـــف يف تعبرياتـــه َ
عمـــا يهـــدف
ُ ْ َ َّ
وي ــريم إلي ــه أداء املهرج ــن ،ولذل ــك التق ــرن إاَّل بمثيلته ــا
م ــن ط ــرق األداء ال ــي تتج ــه الوجه ــة نفس ــها يف التعب ــر
ً
والغاي ــات وال ــي تتخ ــذ م ــن اجلدي ــة والوق ــار س ــندا لنف ــاذ
أفكارهـــا .وإذا ْاقرتنـــت َ
«املو ْاو َيـــة» بـــأداء حيمـــل هـــذه
الصفــات فإنهــا تكــون بذلــك أقــرب إىل مــا كان ُيعــرف عنــد
َ
اليونانيـــن القدمـــاء بفـــن اخل َط َابـــة ،ذلـــك أن اخلطابـــة
عنده ــم كان ــت له ــا موس ــيقاها وإيقاعه ــا ،وال ختتل ــف ع ــن
َ َ
الم ــدى واملس ــاحة ،ولي ــس
األداء املوس ــيقي الصري ــح إال يف
َ
يف َمــدى ومســاحة النغمــات فحســب ،وإنمـــــا يف صفاتهــا
أيضـــــا ،ذلك أن للخطابة هرمـــــونيتها (أي أنها تتشــكل من
الناحيــة األفقيــة مــن فواصــل موســيقية صحيحــة) ولهــا
َّ
وجمالياته ــا وتعبرياته ــا وحتوالته ــا وانتقاالته ــا،..
إيقاعه ــا
َ
َ
ّ
وقـــد أدخـــل القدمـــاء الفصاحـــة إىل فـــن اخلطابـــة ألنهـــا

َ
َ
ت ْع ــي عنده ــم أن َي ْع ــرف امل ــرء كي ــف ُيغ ـ ِّـر م ــن الن ــرات أو
َ
ً
يمنحه ــا الق ــوة أو أن ُيل ِّط ــف منه ــا أو أن َيق ــف منه ــا موقف ــا
وس ــطا ،وكي ــف ينبغ ــي ل ــه أن يس ــتخدم النغم ــات احل ــادة
أو اخلفيضـــة أو الـــي تقـــع فيمـــا بينهمـــا ،وأن يعـــرف أي
اإليقاع ــات تتواف ــق م ــع كل نغم ــة م ــن ه ــذه النغم ــات.7
َّ
والن َغـــم مـــن الســـمات الـــي َّ
رســـختها
لقـــد كان اإليقـــاع
اخلطاب ــة انطالق ــا م ــن املب ــدأ ال ــذي ق ــام علي ــه ه ــذا الف ــن
وه ــو :أن كل تاري ــخ أو عل ــم فلس ــفي أو مث ــل بس ــيط ُي ــراد
إظه ــاره ونش ــره عل ــى الن ــاس يف ص ــورة وق ــورة ،ينبغ ــي أن
ِّ
ِّ
َّ َ
َّ
يتوس ــل بالش ـ ْـعر والنغ ــم .فالش ـ ْـعر كان  -عن ــد القدم ــاء -
َّ
ِّ
عمــاد اخلطابــة ،يدعــم النفــس ويشــكلها علــى الفضيلــة،
ِّ ْ ُ َ َّ
المنغـــم  . Recitativeلقـــرون عديـــدة
بـــل كان الشـــعر
ُي َعـــد عنـــد معظـــم شـــعوب العالـــم ،الوســـيلة األكيـــدة
ال ــي الختي ــب لنش ــر ت ــراث األجي ــال دون عوائ ــق تته ــدده،
وبش ــكل جيعل ــه غ ــر قاب ــل للتح ــور ،حام ــا مع ــه املعرف ــة
بالدي ــن والقوان ــن والعل ــوم والفن ــون .8وبالرغ ــم م ــن أن،
وحضاريـــا بـــن َف ّ
ً
ً
ـــن اخلطابـــة
تاريخيـــا
هنـــاك فاصـــا
َ
َ
القدي ــم عن ــد اليوناني ــن ،وأداء «املواوي ــة» املعاص ــر عن ــد
ُّ
الشـــعراء يف صعيـــد مصـــر األدىن؛ فـــإن وجـــه التشـــابه
بينهم ــا اليــزال كب ـ ً
ـرا ،وإذا كان املق ــام هن ــا لي ــس حباج ــة إىل
حص ــر س ــائر أوج ــه ه ــذا التش ــابه؛ فإن ــه م ــن األهمي ــة م ــع
ذلـــك اإلشـــارة إىل تلـــك اخلاصيـــة املشـــركة الـــي يقـــوم
عليهــا كل مــن النمطــن والــي تدفــع بأهدافهمــا إىل وجهــة
واح ــدة وهــــ ــي :وقــــ ــار األداء وجدي ــة املوضوعات،فقـــ ــد
َّ َّ
ظـــــــل الشــــــاعر «املـ َـواوي» -وحــى وقــت قريــب مــى
ِّ
واجلدي ــة حينم ــا كان ُي َو ِّق ــع ش ـ ْـعر ِّ
الس ــرة
 ينه ــج الوق ــارِ
َ ِّ
ْ
َ
ِّ
ُ
وينغم ــه ويس ــتخدم م ــن الن ــرات مايظه ــر المع ــى ويل ــون
فيه ــا ح ــى ُي ــويح َجب ـ ِّـو األح ــداث واملواق ــف املختلف ــة ال ــي
تتضمنهــا روايت ـ�ه ،وهــو  -يف ذلــك  -حريــص كل احلــرص
عل ــى أال خي ــرج به ــذا األداء َّ
عم ــا ي ــراه جدي ــرا به ــذا ال ــراث
الـــذي تن�اقلـــه عـــن َّ
الســـلف الذيـــن وقفـــوا منـــه موقـــف
َ
التقديـ ــر واالح ــرام .وهك ــذا َب ــدا الش ــاعر «امل ـ َـواوي» عل ــى
مقرب ــة م ــن تل ــك الص ــورة ال ــي رس ــمها الباحث ــون لش ــعراء
ِّ
َّ
ب ــي ه ــال الذي ــن كان ــوا يرتنم ــون بالش ـ ْـعر ال ــذي حيك ــي
َّ
أمجــاد قبيلتهــم .ولـــيس مــن الغريــب أن يتصـ َّـور الشـــــاعر
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«امل ــواوي» أن ــه امت ــداد له ــذا التاري ــخ وأمج ــاده.
َّ
َّ َ ْ
املطـــول خَنلـــص إىل أن خطـــاب
مـــن هـــذا الشـــاهد
ِّ
ُ َ ِّ
ً
جميعــا عامــل األهميــة
الشــعر وأغراضــه املختلفــه تشــكل
َ
املخاطـــب واملخ َاطـــب ،وأن وظيفـــة
الـــي يلتقـــي عليـــه
ِ
َّ ْ
عمليـــات التنغيـــم والتوقيـــع الـــي تدخـــل علـــى هـــذا
ُ
ِّ
الشـ ْـعر َحُتـ ِّـول نرباتــه إىل َجـ ْـرس صــويت يعمــل علــي حفظــه
وتثبيتــ�ه يف الذاك ــرة ،..وأهمي ــة ه ــذا الش ــاهد التكم ــن يف
كون ــه ُي َق ــدم تفس ـ ً
ـرا للمب ــادئ األولي ــه ال ــي بينــ�ا بعضه ــا
فحس ــب؛ وإنم ــا ألن ــه يق ــدم صياغ ــة صحيح ــة للقاع ــدة
األولي ــة ال ــي تنش ــأ عليه ــا َّ
ِّ
عملي ــات الغن ــاء برمته ــا .وه ــي
ِّ
ً
َّ
العمليـــات الــي يتــوازن فيهــا الشــــعر مــع األحلـــان توازنــا
ً َ
روض ًي ــا) وتوازن ــا نغميــــ ــا.9
إيقاعــ ــيا (ع ِ
علـــى أن الغنـــاء بصفـــة عامـــة ،اليتشـــابه (يف جـــل
َ
خصائص ــه الفنيــ�ة) م ــع ف ـ ِّـن اخلطاب ــة الس ــيما وأن ل ــكل
َّ
منهم ــا نش ــأته املس ــتقلة ومس ــرته التاريخي ــة اخلاص ــة.
كمـــا أنـــه (أي الغنـــاء) ،وخاصـــة الفولكلـــوري منـــه،
لـــم يتوقـــف  -بطبيعـــة احلـــال  -عنـــد هـــذه القاعـــدة
ْ
األولي ــة،إذ جتاوزه ــا ،وأف ــاد م ــن مراح ــل التاري ــخ املتوالي ــة
َّ
وم ــن الرتاكم ــات الثقافي ــة «الفنيــ�ة» املتعاقب ــة وتس ــلح
َْ
َّ َ ُّ
بدين�اميـــة التفصـــل (مـــن حيـــث اإلنشـــاء والتشـــكل)
ِّ
الش ــعر وأحلان ــه ،ب ــل تدف ــع بهم ــا أثنــ�اء األداء ال ـ ّ
ـي
ب ــن
دفع ــة واح ــدة يف آن .وفض ــا ع ــن ذل ــك ،راح ه ــذا الغن ــاء
يتخ ــذ وضعي ــة خاص ــة م ــن حي ــث درج ــة وم ــدى تأث ــره يف
تشــكيل الطبائــع املزاجيــة عنــد الناس،وكذلــك مــن حيــث
ُ
العوام ــل واألس ــباب ال ــي ت َه ـ ِّـئ حلدوث ــه أوجتعل ــه ض ــرورة
ُم ِل َّحـــة تتطلبهـــا مناســـبة مـــا دون أخـــرى ،أو جتعـــل أداءه
ً
منوطـــا بأفـــراد دون أفـــراد آخريـــن.
َّ
وفـــق هـــذه املواضعـــات ،تشـــكلت نظـــرة األفـــراد
ِّ
للغن ــاء َّ
وتكون ــت لديه ــم املعاي ــر التقييمي ــة «الض ْم ِن َّي ـ�ة»
لـــكل شـــكل غنـــايئ ولـــكل طريقـــة أداء.بيـــ�د أن هـــذه
َّ
املواضع ــات (العام ــة) ظل ــت ،وح ــى يومن ــا ه ــذا التق ــدم
َّ
َّ
ً
ً
األهميـــة الـــي
األولويـــة ،أو
واضحـــا ملقـــدار
تفســـرا
َّ
يعطيهـــا اجلمهـــور لـــكل مـــن عنصـــري الغنـــاء (النـــص
ِّ
َّ
الشـــعري والنـــص املوســـيقي) .كـــــما أنهـــا لـــم تقـــدم

ِّ
صــورة واضحــة لتلــك املعايــر «الض ْم ِن َّي ـ�ة» الــي يســتن�د
إليه ــا ه ــذا اجلمه ــور لتقيي ــم الغن ــاء الدائ ــر يف املجتم ــع،..
ُ
وت ــرك األم ــر لعدي ــد م ــن التأوي ــات واالجته ــادات ال ــي
ً
أحكامـــا عامـــة وملتبســـة تن�اقضـــت مـــع
راحـــت تطلـــق
معطي ــات الواق ــع الف ــي الفولكل ــوري ،فمنه ــا ماذه ــب إىل
ِّ
َّ
االعتق ــاد ب ــأن الن ــاس يضع ــون الش ـ ْـعر يف ص ــدارة الغن ــاء
َ
م ــن ناحي ــة األهمي ــة ،ومنه ــا م ــا خ َّص ــص ه ــذه املكان ــة
َّ
(عن ــد الن ــاس) للح ــن وطرائ ــق األداء واألس ــاليب .ومنه ــا
َّ
ُ
مــا ن َســب للنــاس تفضيــل أصنــاف غنائيـ�ة عــن أخـــــرى..
َّ
إل ــخ .وه ــو أم ــر جيعلن ــا ُنق ــر بأننــ�ا أم ــام ِّ
جدلي ــة معق ــدة
ِ
الحتتم ــل األح ــكام العام ــة ،كم ــا جيعلن ــا (وحن ــن نس ــعى
حـــل لهـــذه اجلدليـــة) نتـــوىخ احلـــذر ،خاصـــة
اللتقـــاط ٍ
ُْ
وأننـــ�ا حريصـــون علـــى أال نن ِســـب للواقـــع املوســـيقي
الفولكلـــوري بـــكل مناحيـــه املعيشـــة (وهـــو مصدرنـــا
ْ
األس ــايس) م ــاال َينط ــق ب ــه ه ــذا الواق ــع.
َّ
العمليـــات الغنائيـــ�ة
لقـــد لوحـــظ  -يف عديـــد مـــن
ِّ
َّ
َ
الفولكلوريــة  -أن الشـ ْـعر َبــدا وكأنــه يتمــز (عنــد النــاس)
ُ َ
َّ
وي ْعت َمــد عليــه ممثــا رئيسـ ًّـيا خلــط التواصــل
بالصـــدارة،
ّ ِّ
املباش ــر بينه ــم وب ــن املغنــــ ــي (وكان ه ــذا يف األداء الغن ــايئ
لــدى املغنــن املحرتفــن) وخاصــة يف الغنــاء املمتــد ،ومنــه
ُْ
َ
الغنــاء القصــي ،حيــث َبــدا أن جلســات االســتماع تظ ِهــر
ِّ
أن الش ـ ْـعر مح ــور األداء يلت ــف حول ــه الن ــاس لم ــا يقدم ــه
َّ
وشـــخصيات.
مـــن صـــور وأفـــكار وأحـــداث ومواقـــف
وعلـــــــى العكـــس مــــــن ذلـــك ،لوحـــظ فــــــي مجـــاالت
ِّ
أخـــــ ــرى (ومنه ــا مج ــال اإلنش ــاد الدي ــي)،أن األداء ُي َرك ــز
بطـــرق متعـــددة علــــــى الناحيـــة املوســـيقية ،ويجعلهـــا
مح ــور التواص ــل املهيم ــن مــــــ ــع اجلمه ــور.
ِّ
ـــعر (يف احلالتـــن َّ
الش ْ
الســـابقتني) يصيـــغ
وإذا كان
َ ُّ
مث ــاال لتق ــدم مكانت ـ�ه يف الغن ــاء عل ــى الناحي ــة املوس ــيقية،
َ ُّ
وأن املوس ــيقا تصي ــغ  -يف املقاب ــل – مث ــاال لتق ــدم مكانته ــا
ً
ِّ
َّ
عل ــى الش ـ ْـعر ،فكي ــف إذا يتح ــدد عن ــد الن ــاس م ــا يمك ــن
وصفــه بـ« :القيمة» فـــــــي الغنــاء ،وإىل أي مــن العنصرين
ُْ
تنس ــب ه ــذه القيم ــة ؟.

م ــن اجلائ ــز احلك ــم عل ــى الغن ــاء (غ ــر الفولكل ــوري)
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بــأن أحـــــد عنصريــه (شـ ً
ـعرا كان أو موســيقا) يمكــن
أن يتصـــدر املكانـــة األوىل يف عمليـــة الغنـــاء دون
اآلخـــر ،أو أن كال منهمـــا يتبـــ�ادل مـــع اآلخـــر هـــذه
املكان ــة ألس ــباب ،إن ل ــم تك ــن فنيــ�ة مباش ــرة ،فإنه ــا
يف كل األحــوال ،تتصــل بطبيعــة الثقافــة الــي ينتــي
إليه ــا ه ــذا الغن ــاء (غ ــر الفولكل ــوري) كم ــا تتص ــل
أيضـــا بطبيعـــة الغـــرض الفـــي اخلـــاص الـــذي
ً
ُْ
صيغـــا غنائيـــ�ة بعينهـــا قـــد َي ْ ُ
ـــرز
ـــئ
يمكـــن أن ين ِ
فيه ــا أح ــد العنصري ــن أو يتق ــدم عل ــى اآلخ ــر .عل ــى
أن األمــر مختلــف يف حالــة الغنــاء الفولكلــوري ،فــإذا
ِّ
ِّ
ويجســد
كان الشـ ْـعر فيــه يصـ ِّـور األحــداث واملواقــف
َّ
الشـــخصيات ..إلـــخ؛ فهـــذا اليعـــي أن األحلـــان
ِّ
املرتبط ــة به ــذا الش ـ ْـعر وطريق ــة أدائه ــا باألس ــاليب
املختلفــة تلعــب دورا َّ
ثانويــا ،فالغنــاء لــدى املحرتفــن
(خاصــة) اليتشـ َّـكل مــن مجــرد وجــود َ ْ
حَلــن مــا مــع
ُْ
(مل ِزمــة
نــص ِشـ ْـعري دون أن تكــون هنــاك مـــــراعاة
َّ
لكيفيـــة تواجـــد هـــــــذا
فــــــــي معظـــم األحـــوال)
ِّ
ْ
اللحــن مـــــــــع ذاك الشـــــــعر ،وختتلــف صــور املــزج
ب ــن اللح ــن والش ــعر باخت ــاف األش ــكال الغنائيــ�ة
واخت ــاف الرس ــالة ال ــي تتضمنه ــا .فامل ـ َّـوال عل ــى
ســبي�ل املثــال (وهــو شــكل شــعري يف املقــام األول ويجتــذب
َّ
َ
وع ـ َـر وص ــور مختلف ــة م ــن
الن ــاس بم ــا يقدم ــه م ــن ِحك ــم ِ
احلي ــاة) ي ــأيت ً
غالب ــا يف صي ــغ قص ــرة وبع ــدد قلي ــل م ــن
ُ َ ِّ
المغـــي
الشـــطرات ،ويف حالـــة األداء الغنـــايئ يسرتســـل
ُ ْ
ُ
ُْ
ويظهـــر مهـــارات يف األداء تثـــر وتشـــي ،ويطـــول األداء
َْ
َ
ليص ــل يف ز َمن ــه إىل أضع ــاف الزم ــن ال ــذي ق ــد ُيس ــتغرق
ُْ
يف حال ــة م ــا إذا اكت ِف ـ َـي بس ــرد ه ــذه الش ــطرات (القص ــرة)
َ ّ
العــد) .ويف الغنـــــاء
أي أدائهــا بــدون أحلــان (األداء بطريقــة
ِّ
َ ْ
الش ْ
ـــعرية ليتجـــاوز عددهـــا
القصـــي تكـــر الشـــطرات
ِّ
املئـــــــات ،بــل واأللـــــوف (كمــــا يف ِّ
السـ َـر الشــعبي�ة)  .لكــن
َ
األحل ــان ال ــي صيغ ــت له ــذا الغن ــاء تب ـ�دو قليل ــة وقص ــرة،
َ
متواص ــل الس ــتيعاب ه ــذا
تتك ــرر د ْو ًم ــا ،وتمت ــد يف َس ـ ْـعي
ِ
ِّ
الش ـ ْـعر الغزي ــر املتالح ــق .وعل ــى الرغ ــم م ــن أن اجلان ــب
ً
َّ
واضحـــا يف
(املـــوال) كان
املوســـيقي يف املثــــــال األول
َّ
احتوائـــه ُعنصـــر الزمـــن الـــذي اســـتغرقه األداء الغنـــايئ،
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ً
ً
ومتقدمــا؛ فإنــه ليــس ً
ً
صحيحــا القــول
زعمـــــــــا
وكان بــارزا
ِّ
َّ
بــأن املوســيقا كانــت أكــر أهمية مـــــــن النـــــــص الشـ ْـعري،
َ
ً
ً
صحيح ــا أيض ــا الق ــول ب ــأن املوس ــيقا أق ــل أهمي ــة
ولي ــس
ِّ
م ــن الش ــعر ألنه ــا ت ــوارت خل ــف ش ــطراته الكث ــرة ،كم ــا يف
َّ
َ َ
القل ــة ال ــي
املث ــال الث ــاين (الغن ــاء القص ــي) .فالك ــرة أو ِ
ِّ
ُيوج ــد عليه ــا أي م ــن عنص ــري الغن ــاء (الش ـ ْـعر واألحل ــان)
ليس ــت دلي ــا عل ــى أن هنــــ ــاك أهمي ــة «فنيــ�ة» خاص ــة
َّ َ ُ
متعمــدة ت ْع َطــى (مــن ِق َبــل املغــي وجمهــوره) لعنصــر دون
عنص ــر آخ ــر يف األداء الغن ــايئ ،وينطب ــق احل ــال ذات ــه فيم ــا
َ َّ
ل ــو ت َص ــدر أي م ــن عنص ــري األداء وت ــوارى خلف ــه العنص ــر
َُ
اآلخ ــر ،فمهم ــا تك ــن املس ــاحة ال ــي يش ــغلها كل منهم ــا يف
َُ
األداء وكذل ــك مهم ــا تك ــن درج ــة الفنيــ�ة ال ــي يأتيــ�ان به ــا
ً
أوعليهـــا يف األداء؛ فـــإن لـــكل منهمـــا ً
أساســـيا فـــــــي
دورا
َّ
رســـ ــم مس ــار الغن ــاء وفـــــ ــي حتدي ــد الش ــكل كم ــا أن ه ــذه
العالقــة  -وألنهــا ُت َصــاغ بآ ل ِّيــة َّ
معينـ�ة – كفيلــة بوضــع كل
ِ
نمــط غنــايئ علــى مرتب ـ�ة املــراد الــذي يتعــن عليــه بلوغــه .
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ْ
لق ــد أظ َه ــر النش ــاط املوس ــيقي الفولكل ــوري ح ــاالت
َ
ـــد
(مـــن الغنـــاء) تبـــ�دو متب�اينـــ�ة يف هـــذه النـــوايح إيل ح ٍ
َ
َ
ت ْس ـ ُـهل مالحظت ــه ،كم ــا أن ــه  -ويف الوق ــت نفس ــه ُ -يق ــدم
ََ
تفس ـ ً
ـرا يمك ــن تقبل ــه لم ــا ينط ــوي علي ــه ه ــذا التب�اي ــن.
ِّ ِّ
ِّ
فــ«الشــتيوه» و«الغنيــوه» عنــد البــدو يف مصــر ،وكــــذلك
َََْ
ََْ
«اللقلق ــه» أو «القلقل ــه» يف واح ــات مص ــر الغربيــ�ة ،ويف
بع ــض احل ــاالت الغنائيــ�ة املرتبط ــة بالعم ــل الزراعـــــــ ــي
والس ْ
ـــر َّ
اجل ّ
وأعمـــال َ
ـــحب (وناهيـــك عـــــن النـــداءات،
وصيحــات العمــــل ومـــــا شــــــــابه) ،تتحـ َّـول فيهــا كلمــات
ِّ
َّ
ـعري أو بعضه ــا إىل مج ــرد َ
الش ـ ْ
«ص ـ ْـوت» حيم ــل
الن ــص
ْ َ
ن ــرات األلف ــاظ ،وه ــي ألف ــاظ ُمدغم ــة ت ــارة ،ومم ــدودة
تـــارة أخـــرى ،وجتـــري يف ســـياق األداء الغنـــايئ .ويبقـــى
َّ
ْ
أن الت َم ُّســـك بـــأداء هـــذه األشـــكال الغنائيـــ�ة َيد َعمـــه أن
ِّ
َّ
املؤدين يتعاملون مــــــــــع النــــــص الشــــــ ْـعري (الكلمات)
ْ َ
باملعـــى العـــام الـــذى ينطـــوي عليـــه
يف إطـــار معرفتهـــم
ِّ
الش ْ
َ
ُ
ـــعر ،والـــذي يبـــ�دو أنـــه متـــوارث علـــى هـــذا
هـــذا
َّ
احلــــال .ويـــزداد الت َم ُّســـك بـــأداء هـــذه األشـــكال ألنـــه

البديـــل عنهـــا يف تمثيـــ�ل اجلانـــب الصـــويت (املوســـيقي)
للموقـــف أو املناســـبة الـــي نشـــأت عنهـــا .ويبـــ�دو أيضـــا
َ
أن التقاليـــد الـــي ْأبقـــت علـــى هـــذه األشـــكال الغنائيـــ�ة
ً َ
مرتبط ــة بمناس ــباتها؛ أنش ــأت مب ــدأ ْأمك ــن مع ــه معاجل ــة
َّ
النواقـــص والفراغـــات الـــي تعـــري منظومـــات هـــذه
األغــاين ،والــي ربمــا حدثــت بفعــل َتقـ ُ
ـادم زمنهــا ،أو بفعــل
ضع ــف ذاك ــرة املؤدي ــن ،حي ــث أن األخ ــرة ً
غالب ــا م ــا ت ــؤدي
َّ
َ َ
َ
إىل تك ُّس ــر الن ــص .ولذل ــك ق ــد ُي َص ــادف وج ــود مقاط ــع
َ
أو ألفـــاظ غـــر واضحـــة َ
الم ْعـــى أو ألفـــاظ ال داللـــة لهـــا،
ْ
وق ــد ُو ِض َع ــت ملج ــرد احلف ــاظ عل ــى س ــامة ال ـ َـوزن وي ــأيت
هـــذا كلـــه دون اإلخـــال بالـــدور األســـايس الـــذي يلعبـــه
ً
ه ــذا الغن ــاء يف مناس ــبت�ه الطبيعي ــة ،ودون اإلخ ــال أيض ــا
باحلال ــة املزاجي ــة ال ــي تنش ــأ ع ــن أداء ه ــذه األش ــكال أو
املشـــاركة يف أدائهـــا .
ِّ
َ
وثم ــة َّ
عملي ــات غنائي ـ�ة أخ ــرى َب ــدا فيه ــا أن الش ـ ْـعر ل ــه
ُ
َّ
َّ
العمليـــات الـــي ت َمثلهـــا أغـــاين النســـوة
الصـــدارة ،وهـــي

أثنـ�اء تهنــن أطفالهــن وأثنـ�اء أداء بعــض األعمــال املزنليــة
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ْ
َ َ
العــزاء ،وإن كانــت ُاملـــت َعة الفني ـ�ة الــي تنشــأ
ويف مجالــس
َّ ْ
ْ
َ
لديه ــم (م ــن تأث ــر ج ــرس الص ــوت وم ــن تواف ــق التنغي ــم
ُ ِّ
َ
ومؤث ــرا
وتآل ــف مس ــاراته) ،تش ــر إيل أن ث ـ َّـم حض ــورا قوي ــا
ِّ
َّ َ ِّ
َ
للعملي ــة الصوتيــ�ة املتمثل ــة يف التغ ــي بالش ـ ْـعر ،وإن ظ ــل
النـــاس اليملكـــون وســـيلة للتعبـــر عـــن تقديرهـــم لهـــذه
الناحيــة الصوتيـ�ة بالغـــــــة التعقيــد .ويســاعد علــى ذلــك
َّ َ
رســـخت مفاهيـــم
أن مناســـبات األداء تلك،وتقاليدهـــا،
بعينه ــا  -ح ــول َّ
عملي ــات التصوي ــت ال ــي جت ــري فيه ــا -
العملي ــات الصوتي ـ�ة وب ــن أن َ
َّ
توص ــف
باع ــدت ب ــن ه ــذه
ْ
َّ
بأنه ــا َمن ــى م ــن َمن ــايح الغن ــاء.
جبان ــب ذل ــك الخيل ــو النش ــاط املوس ــيقي الفولكل ــوري
م ــن األمثل ــة الغنائيــ�ة ال ــي يت ــوازن فيه ــا  -وبالتس ــاوي -
ِّ
عنصــرا الغنــاء( .الشـ ْـعر واألحلــان) ويتجلــي هــذا التــوازن
َْ
علــى حنــو خــاص ،يف ُطــرق األداء واألســاليب حيــث تظ َهــر
اخل ــواص املش ــركة ب ــن عنص ــري الغن ــاء ،م ــن بينه ــا –
علـــى ســـبي�ل املثـــال  -أن محيـــط األحلـــان وإيقاعاتهـــا،
ِّ
َْ
ُْ
َياخ ــذان يف االعتبــ�ار محي ــط تنغي ــم النص ــوص الش ـ ْـعرية
َّ
وإيقاعاته ــا .كم ــا يتجل ــى ه ــذا الت ــوازن أيض ــا يف وض ــوح
َّ
النـــص ومباشـــرة معانيـــ�ه مقابـــل بســـاطة األحلـــان
َّ
املس ــتخدمة وال ــي يس ـ ِّـهل ترديده ــا .ولع ــل الش ــاهد عل ــى
ذل ــك يأتــــ ــي فــــ ــي أغ ــاين النس ــوة التــــ ــي يرددنه ــا فـــ ــي
مراحــل العــرس فــــــي ريــف مصـــــر ،ويــأيت أيضــا يف أشــكال
املواوي ــل ال ــي يردده ــا األف ــراد يف جلس ــات َّ
الس ــمر وأثنــ�اء
أداء بعـــض األعمـــال.
ِّ
وفـــ ــي تقالي ــد التلق ــي ،ثمـــ ــة ح ــاالت مم ــزة حيكمه ــا
َّ
«الت َه ُّيـــؤ ُ
المســـبق»،
 مايمكـــن تســـميت�ه – عـــــــــاملتتمث ــل يف مجال ــس األذكار (عن ــد الرج ــال) ويف حض ــرات
َّ
الـــــــــزار (عنـــد النســـاء) حيـــث اليكـــرث املشـــاركون –
ع ــادة – بمتابع ــة تفاصي ــل املع ــاين والص ــور ال ــي يقدمه ــا
ِّ
َّ
ُ َ َّ
َّ
الت ُّ
الش ْ
هيـــؤ املســـبق
(المغـــى) ،ذلـــك أن
ــــــعري
النــــص
ّ ْ
َ
َّ
هــذا ،مــن شــأنه دفعهــم إىل االندمــاج ،وربمــــــا «التوحــد»
مـــع موضـــوع األداء ،ومـــع كل مـــا ينطـــوي عليـــه مـــن
َّ
رم ــوز ودالالت ،وكذل ــك التوح ــد واإلندم ــاج م ــع احلال ــة
َّ
الص ْوتيـــ�ة الـــي صيغـــت (يف هـــذه املمارســـات صياغـــة

َْ َ
خاص ــة) لتدف ــع باملش ــاركني إىل بل ــوغ مراده ــم ال ــذي أت ــوا
َّ
الت ُّ
هي ــؤ ه ــذا ،يمك ــن إضاف ــة
مـــ ــن أجل ــه  .ويف إط ــار عام ــل
«مجالـــس العـــزاء النســـائي�ة» حيـــث ختضـــع لـــذات
العام ــل ،وإن كن ــا النتجاه ــل ال ــدور الواض ــح ال ــذي يلعب ــه
ِّ
الش ـ ْـعر يف االرتف ــاع بدرج ــة االندم ــاج م ــع هــ ــذه املنـ ــاسبة
ً
(حتدي ــدا) وخاص ــة بم ــا يقدم ــه م ــن ص ــور ومع ــان فض ــا
عم ــا يث ــره م ــن مش ــاعر.
َي ْبقـــى َّ
ممـــا نريـــد بي�انـــه يف هـــذا املقـــام؛ أن الغنـــاء
َ
قـــادرة علـــى
الفولكلـــوري ظـــل حيتفـــظ بمـــزات فنيـــ�ة

صياغـــة املـــزاج املوســـيقي واســـتحضاره وقـــت احلاجة
وتـــأيت املتعـــة الفنيـــ�ة لتكـــون عامـــا أساســـيا وممزيا يف
صياغـــة هذا املـــزاج ،حـــى وإن كان هذا الغنـــاء (يف بعض
أشـــكاله) الينطـــوي يف ظاهـــره علـــى هـــذه املـــزات.10
ُْ
غـــرأن ردود األفعـــال  -عندالناس  -التظهـــر بوضوح ما
يمكـــن اعتب�اره اســـتجابة خاصـــة للناحية املوســـيقية ،أو
ما يبـــ�دو أنه متعـــة فني�ة حققها هـــذا األداء الغنـــايئ ،أكرث
ُْ
ممـــا تظهر أنـــه انفعال مباشـــر مـــع الصور الـــي يقدمها
ِّ
ـــعر حلظة األداء ،وهـــي املالحظة اليت َ
الش ْ
طالمـــا ْأو َحت
ُْ
َّ
العمليات
بالتفســـرات امللتبســـة اليت تتن�اقض مع كنـــه
ِّ
َّ
الش ْ
ـــعر هنا هـــو الظاهر
الغنائيـــ�ة ووظائفهـــا .صحيح أن
ُ
ويقـــدم املحتوى الـــذي ن ِصبت لـــه جلســـة األداء الغنايئ،
لكـــن يبقى  -مع ذلك  -أن املتلقي وهـــو يتجاوز التفاصيل
الفنيـــ�ة الـــي تقوم عليهـــا عمليـــات الغناء واليقـــدر على
َُ
تفســـرها تفســـرا فني�ا (وخاصـــة يف حتويل لغـــة الكالم
ِّ
الش ْ
ـــعري إىل َج ْرس صـــويت متعـــدد النـــرات والنغمات،
َ َّ
ـــدات ووقفات ووصـــل وفصل وســـرعات ُّ
وتمهالت
لـــه م
ْ
إيل آخـــــــره)؛ اليكـــون يف منأى عـــن تأثري هـــذه العمليات
ِّ
َّ
الش ْ
ـــعر .والبد أن لهـــذا التاثري
املوســـيقية اليت يـــأيت عليها
ً
تقديرا ِض ْمني�ا الســـيما وأنـــه يتجه عادة ناحيـــة «اإلمتاع
ََ
َّ
اليتشـــكل
الفين» (املوســـيقي) .لكنه  -أي هذا التقدير -
أو ُيصـــاغ على هيئ�ة ردود أفعال واضحة ومباشـــرة تشـــر
إىل هذه الناحيـــة الغامضة ،فمظاهر الشـــعور بهذه املتعة
الفنيـــ�ة تتـــوارى عادة خلـــف ردود أفعـــال عامـــة تب�دو يف
ِّ
ََ
الش ْ
ـــعر وصوره
ظاهرهـــا أنها نشـــأت بفعـــل التواصل مع
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املختلفـــة دون بقيـــة العناصـــر األخـــرى اليت يقـــوم عليها
َّ
األداء الغنـــايئ ،وهـــي ردود األفعـــال التقليديـــة والد ِارجة
الـــي التقـــف بطبيعـــة احلـــال ،عنـــد َح َر َكـــة أو ُّ
تصرف
الس َ
إبداعي «فـــي» معني يف األداء املوســـيقي ،وهي ِّ
ـــمة
العامة للمســـتمع التقليـــدي الذي يتجاوب ويســـتوعب
ويت�أثر حبركة النغمات وبأســـاليب األداء املوســـيقي ،لكنه
– وكمـــا ســـلف  -اليمتلك القـــدرة على تفســـر َّ
جزئي�ات
هـــذا األداء أو تعيـــن مواطن اإلثـــارة الفنيـــ�ة وما تنطوي
عليه مـــن إبداعات.
ِّ
وفق هـــذه املفاهيم ربمـــا تتضح مكانة الش ْ
ـــعر (يف
الغنــــــاء الفولكلـــوري) ً
قياســـا إىل مكانة

األحلـــان ،وال فـــارق هنا بـــن الغناء
الـــذي ينتجـــه املوســـيقيون
املحرتفـــون والغنـــاء الـــذي
يســـاير مناشـــط احليـــاة
عنـــد العامة مـــن الناس.
َّ
ويبقـــى (فيمـــا َّبينـــ�اه)
أن ثـــم فارقـــا ينحـــو ً
حنوا
ً
بنيويا ُيمايز بني األحلـــان
وبعضهـــا البعـــــــض .هذا
َ
ْ
الفـــارق َيكمـــن يف ت ْركيـــب
اللحـــن ،حيـــث توجـــد أحلـــان
تقوم علـــى ُج َمل موســـيقية «تامة»
كمـــا َ
توجد أحلـــان التتمتـــع بهـــذه املزية يف
تمـــام صورتهـــا ،أو يف أدناهـــا ،ويتوافق هذا
القول مـــع حقيقـــة أن هناك َنص ش ْ
ـــعري غنايئ شـــعيب
ِ
ُي ْو َصـــف بأنه قـــوي يف صـــوره ومعانيـــ�ه ،ويلـــزم بقواعد
َ
البحر ومعطيـــاته الصوتي�ة من إيـقاع وقـــواف إلــــخ ،..أو
َ
ُي َ
وصف بأنه نـــص ضعيف ألنه يفتقد هـــذه املزيات .هذه
َّ
الفوارق عاجلها بعض الدارســـن بوصفهــــا مـــن ناحية،
ِّ
والش ْ
ــــــعر
معاييــــــر تقييمية ومايـــزوا بها بني اللحــــــــن
لصــــــالح طــــــرف منهمـــا ،وبوصفها من ناحية أخــــــرى،
َ
ُ
ً
واحـــدا منهما يف َّ
ُ
الصـــدارة وتواري
فاضلـــة تضع
معايري م ِ
َ ْ
اآلخـــر خلفه.

َّ
حيافــظ فيهــا أي مــــن عنصــري
أمــــا عـــــن الكيفيــة الــي ِ
الغنــاء علـــــــى العنصــر اآلخـــــــر (وهــو أمــر طالمــا انشــغل
َّ ْ
ِّ
الش ْ
ـــعر
بـــه البــــاحثون)؛ فيمكـــن التذكـــر بدايـــة :بـــأن
«يف الغنـــاء» هـــو عـــادة الـــذي جتـــري معاجلتـــة معاجلـــة
َ ُ
موســـيقية ،حيـــث تدخـــل علـــي إيقاعاتـــه وقوافيـــه
َّ
التغيــرات الصوتي ـ�ة ،مــن مــدات وتقصــر ووقــف ووصــل
إلــخ .ويجــري هــذا وفــق مقتضيــات املوســيقا ،والــي يظــل
َّ ُّ
الت َحك ــم يف مفرداته ــا وتراكيبه ــا ي ــدور يف معظ ــم األح ــوال،
ِّ
يف دائ ــرة قواعده ــا ه ــي ولي ــس يف دائ ــرة قواع ــد الشــ ـ ْـعر
ويتف ــق ه ــذا التفس ــر م ــع مقول ــة عب ــد احلمي ــد ح ـ َّـواس
َّ
الـــي أوضـــح فيهـــا أن« :عيـــار النظـــم  -يف
َّ ُّ
عملي ــة األداء – عم ــاده مس ــار التلف ــظ
ُ َ َّ
المغ ــى ولي ــس اللف ــظ املكت ــوب
عل ــى ال ـ َـو َرق.11
املعاجلـــة
وهـــذه
َُ
الحَتـــول  -بطبيعـــة
احلـــال  -دون ارتبـــ�اط
موضـــوع ش ْ
ـــعري بعينـــ�ه
ِ
َ
بل ْحـــن ممـــز بعينـــ�ه كمـــا
هـــو احلـــال يف «بعـــض»
َّ
َّ
األغنيـــ�ات الشـــهرية يف
الثقافــة املوســيقية الفولكلورية،
وكذلـــك يف «بعـــض» نصـــوص
القصـــص الغنـــايئ املعـــروف .ويف هـــذه
احلالـــة قـــد ُيســـتخدم أي مـــن العنصريـــن
ِّ
(الش ْ
ـــعر واألحلـــان) الســـتدعاء اآلخـــر إىل
َّ
ً
الذاكـــرة .كمـــا َ ُ
الحَتـــول هـــذه املعاجلـــة أيضـــا دون نشـــوء
ِّ
َّ
عملي ــات غنائي ـ�ة لبع ــض املوضوع ــات الش ـ ْـعرية وخاص ــة
املوضوعـــات الـــي ال تســـتقيم إذاعتهـــا أو نشـــرها بـــن
ِّ
َّ
النــاس بطريقــة ممتعــة وجاذبــة ،إالبالتغــي بهــــــــا .ويبـ�دو
َّ
العمليـــات (األخـــرة) جـــاءت وفـــق مـــا
أن نشـــأة هـــــــذه
يمكــن وصفه بـــ« :مبــدأ الضــرورة الغنــــائي�ة» ،أي أن ختضع
ِّ
بعــض املوضوعــات الشـ ْـعرية «لطريقــة» غنائيـ�ة بعينهــا،
وليــس شـ ً
ـرطا يف هــذه احلالــة أن حتتفــظ هــذه املوضوعــات

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

َ
بأحل ــان مم ـ َّـزة ،مث ــال ذل ــك م ــا جيري«ألغل ــب» نص ــوص
َّ
القصـــص الغنـــايئ وخاصـــة القصـــص الشـــائع عنـــد
َ
املنش ــدين الديني ــن ،حي ــث ت ـ ْـرز «الطريق ــة» الغنائيـ ـ�ة
املعروف ــة لديه ــم ،يف ح ــن ال يثب ــت ه ــذا القص ــص ع ــادة
َ
وقـــد تنـــ�درج ِّ
َ ْ
الســـرة الهالليـــة،
ـــن ممـــز واحـــد،
علـــى حَل ٍ
ً
لـــدى محـــريف أدائهـــا يف مصـــر حتـــت هـــذا املبـــدأ أيضـــا:
(الضــرورة الغنائيـ�ة) ،خاصــة وأن وســائل إذاعتهــا لــم تكــن
َّ ْ
َّ
بعملي ــات التنغي ــم  ،أو هك ــذا كان ــت يف
مرهون ــة بالض ــرورة
ُ ْ َ َ
س ــابق زمانه ــا كم ــا تذك ــر بع ــض الرواي ــات .ويس ــتخلص
مـــن هـــذا كلـــه :أن األحلـــان وكـــــذلك «طريقـــة األداء»
ِّ
هم ــا ال ــذان يف إمكانهم ــا احلف ــاظ عل ــى الش ـ ْـعر ،أو احلف ــاظ
عل ــى موضوع ــات ِش ـ ْـعرية بعينه ــا (وخاص ــة إذا ماكان ــت
ِّ
نش ــأة ه ــذا الش ـ ْـعر وموضوعات ــه مرتبط ــة بعملي ــة غنائيــ�ة
قائم ــة عل ــى اس ــتخدام أحل ــان مم ــزة ،أوقائم ــة عل ــى اتبــ ــاع
«طريق ــة» خاص ــة يف األداء) ،فم ــن خصائ ــص األحل ــان،
َّ
وكذل ــك «ط ــرق» األداء أن اس ــتدعاءها إىل الذاك ــرة يك ــون
ِّ
َ
مات ـ َّـم اس ــتدعاء ْ
اللح ــن
ْأي َس ــر م ــن اس ــتدعاء الش ـ ْـعر ،وإذا
ِّ
أو «طريقــة» األداءَ ،سـ ُـهل اســتدعاء الشـ ْـعر املقــرن بهمــا.
وثم ــة ش ــواهد عدي ــدة تؤك ــد ه ــذه اخلاصي ــة لي ــس فق ــط
َ
َّ
«املــ َـو ْاوية» أو فــن اخلطابــة
فيـــما قدمنـــاه مــن أمثـــلة كـــِ :
َّ
َ
َّ
الس ــالف ذكرهم ــا؛ وإنم ــا فيم ــا َم َر ْرن ــا ِب ــه خ ــال التجرب ــة
امليدانيـــ�ة الطويلة.مـــن ذلـــك علـــى ســـبي�ل املثـــال ،أنـــه:
َّ
عندمـــا كنـــا نطلـــب مـــن املؤديـــن (بعـــد تســـجيل الغنـــاء
ِّ
ْ
ً
صوتيـ�ا) أن يعيــدوا علينـ�ا ِذكــر شــطرات الشــــــعر
تســجيال
ََ
َّ
َ
التــــــيوردتفـيالغـــناءاملسجل(حبـــجةأنبعضـــهاغــــري
ْ
واضـــ ــح)؛ يس ــتعىص عليه ــم األم ــر ،ول ــم يفل ــح أغلبه ــم يف
َّ
َّ
ق ــول الن ــص املطاب ــق للتس ــجيل أو القري ــب من ــه إاَّل ع ــن
َّ
َّ َ ُّ
َ َّ
الرَّتن ــم ب ــه  ،وه ــي – وكم ــا ت َب ــن -الوس ــيلة الن ِاج َع ــة
طري ــق
َّ
َّ ْ ُ َ َّ
َ َ ُّ
واملعتـــادة لتذكـــر الشــــعر المغـــى  .لكـــن هـــذه الشـــواهد
َّ
َ
َ َ
وجـــدل ،وخاصـــة
(وتفســـراتها) ظلـــت موضـــع شـــك
َ َ
عندمـــا تتكاثـــر  -علـــى َس ْ
اجلـــدل  -اآلراء الـــي
ـــطح هـــذا
ِّ
َْ
تز ُع ــم أن تألي ــف الش ـ ْـعر  -يف الغن ــاء «بصف ــة عامــــــ ــة» -
يس ــبق عملي ــة الغنـــــ ــاء أو أن األحلـــــــ ــان و «ط ــرق» األداء
ِّ
َْ ُ
الش ْ
ـــعر يف مرحلـــة الحــــقة .وعلـــى كل
تدخـــل علـــى هـــذا
األحــ ــوال َح ْس ـ ُـبن�ا  -وحن ــن نتح ـ َّـدث ع ــن َّ
عملي ــات غنائي ـ�ة

فولكلوريـــة يف املقـــام َّ
األول -؛ أن الواقـــع املوســـيقي َ ّ
الـــي
الي ــزال ُيؤك ــد أن األداء ه ــو املج ــال ال ــراجئ (وربم ــا ْ
األمث ــل)
َ ُ
َّ
العمليــات ِّ
َّ
العمليــات
الفنيـ�ة وهــذه
الــذي ْحَتــدث فيــه ســائر
إن َلــم تكــن ْإن َشــائي�ة ،فهــي -يف أغلــب األحــوال َّ -
عمليــات
َّ
مــن خصائصهــا التغيــر الدائــم الــذي يصيــب الشعر،ســواء
َ
َ َ
َ َ
يف صـــورة ْحَتســـن وجتويـــد ،أو يف صـــورة خلـــل وتك ُّســـر.
وتتحـــدد وجهـــة هـــذا التغيـــر ونت�اجئـــه ،وفـــق عوامـــل
متع ــددة ،م ــن بينه ــا ظ ــروف األداء ومتطلبات ــة ،واخت ــاف
املؤديـــن وتب�ايـــن قدراتهـــم ومواهبهـــم.
ِّ
عل ــى أن الش ـ ْـعر (يف الغن ــاء) ق ــد ينط ــوي بص ــورة م ــا

علـــى دور بنيـــوي ،وخاصـــة إذا كان هـــذا الـــدور يتعلـــق
َّ
بصــورة أو بأخــرى بتكويــن الشــكل املوســيقي فالشــطرات
ْ
ِّ ْ
ــــن َّي�ة
الشـــعرية القليلـــة العـــدد والـــي تقـــوم عليهـــا أغ ِ
قصــــرة ،حتكــم عــادة شـــــــكل الغنـــــاء ،والــذي يــأيت بــدوره
ِّ
ً
الق َص ــر .كم ــا أن الش ـ ْـعر الغزيــر (وال ــذي ق ــد
مالئم ــا له ــذا ِ
يصـــل يف عـــدد شـــطراته إىل مئـــات الشـــطرات) كمـــا يف
َ
الغن ــاء القص ــي؛ الب ــد وأن ُيؤث ــر يف ش ــكل األداء الغن ــايئ
ً
وال ــذي ي ــأيت ب ــدوره طوي ــا وممت ــدا َب ــل ومتع ــدد األقس ــام
ِّ
ً
الش ْ
ـــعر ويســـاير
أيضـــا لكـــي يســـتوعب غـــزارة هـــذا
مايقدمـــه مـــن صـــور ومواقـــف وأحـــداث متعـــددة.
هـــذه األمثلـــة ،وغريهـــا ،قـــد ُت ِّ
فســـر األســـباب الـــي
باعـــدت بـــن األفــــــراد (يف مجتمـــع الثقافـــة الشـــعبي�ة)
وإمكاني ـ�ة اســتخدامهم التعابــر واملصطلحــات الــي تشــر
إىل الناحي ــة املوس ــيقية ،وخاص ــة ال ــي تش ــر إىل ُط ــرق أو
َّ
عمليــات موســيقية فني ـ�ة بعينهــا ،وهــي األســباب نفســها
َ
َ ِّ
ال ــي َح َملته ــم عل ــى ت َب ــي العدي ــد م ــن التعب ــرات البديل ــة
ِّ
ِّ
َّ
ذات الدالل ــة الضمنيــ�ة ال ــي تس ــتوعب  -يف آن  -الش ـ ْـعر
ومقاص ــده واألداء ومناس ــبت�ه واملؤدي ــن وصفته ــم .12ب ــل
ً
وتتجـــاوز هـــذه املقومـــات ،وتتجـــاوز أيضـــا البنـــ�اء الفـــي
َّ
َ َْ
نفســه لت ْســتدعي إىل الذهن ،املــكان والزمــان وكل الدالالت
ال ــي تتص ــل بعملي ــة األداء أو حتي ــط به ــا  .فعلـــــ ــى س ــبي�ل
َ
املثــال حينما يأتـــــــي ذكــر َل ْفــــــظ َ
«عديــــــد» أو «ت ْعديد»
(وه ــو مصطل ــح ش ــعيب دارج معن ــاه يف اللغ ــة اليش ــر إىل
ً
ش ــكل ش ــعري بعينــ�ه واليش ــر أيض ــا إيل ارتب�اط ــه بالغن ــاء
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علــى حنــو صريــح)؛ فإنــه ُيشــر إىل املقاطــع الشــعرية
َ َ
ْ َ
العــزاء
الــي جتــري علــى أل ِســنة الســيدات يف مجالــس
ْ
ُ
وه ـ َّـن يرتدي ــن َّ
الس ــواد ،وق ــد َيلطــ ــمن اخلــ ــدود ،وه ــو
يف الوق ــت ذات ــه ُيش ــر إىل تل ــك الطريق ــة يف األداء ال ــي
ِّ
يتحـ َّـول فيهــا القــول الشـ ْـعري إىل َجـ ْـرس صــويت حزيــن
الن ــرات يت�داخ ــل م ــع حني ــب النس ــوة وم ــع عويله ــن،
وذلـــك كلـــه اليعهـــده املـــرء إال يف المآتـــم ويف أوقـــات
ُ
احلــزن .وكذلــك عندمــا تــردد عبــارة «قصــة أبــو زيــد
الهـــايل ســـامه» وهـــي أيضـــا صيغـــة اصطالحيـــة
ُ
ضمنيـــ�ة تشـــر إيل منظومـــة العناصـــر الـــي تتصـــل
بعالـــم ِّ
الســـرة الهالليـــة يف الثقافـــة الشـــعبي�ة ،أي
ُ
ُ
َّ
الس ـ َ
ِّ
ـخصياتها ،وتش ــر إىل قطفه ــا
ـرة يف أحداثه ــا وش ـ
وأمثالهـــا وأقوالهـــا المأثـــورة الـــي تـــردد يف مجالـــس
ْ َ
األج ــداد واآلب ــاء ،وجت ــري عل ــى أل ِس ــنة العام ــة ،كم ــا
ُ
تشـــر إىل األداء الغنـــايئ والصـــور املعهـــودة ملجالـــس
ُّ
االس ــتماع إيل الش ــعراء واملغن ــن.
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الروحييــــــن – اليتمثــل يف�ــا  .ولكــن املوســيقا ت��
إىل أن تكــون َّفنــا حقيقيــا عندمــا تصبــح ي ً
تعبــرا
أ
ـي مـــــن األصوات
روحيا ب�ســتخدام وســيطها احلسـ ي ي

النحات وعميد كلية الفنون اجلميلة جبامعة املني�ا
محمد جالل حسن

وتو ت
افقا�ــا املتنوعــة  ،سـواء اكن املضمــون الــذي تعـ بـر
أ
ف َ
عنــه متمثــا ي� نــص لــ� بو�ا  ،أو = اكن علينــا أن
ن
نشــعر بــه عــى �ــو أقــل وضوحا ونســتخلصه مـــــن
أ
ت
ت
وحيوي�ــا اللحنيــة ...
وعالق�ــا اهلارمونيــة ،
األحلــان
ومــن هــذه الزاويــة فــإن املهمــة خ
اخلاصــــة لملوســيقا
هـــــــــــي إحيــاء هــذا املضمــون أو ذاك فـــــــــي
عالـــــــــم الداخليــة الذاتيــة  ،ولكــن ليــس امك هــو
أ
ف
– أي املضمــون – موجــودا ي� وعينــا أكفــار عامــة أو
ت
ـي
أشــال خارجيــة حمــددة  ،بــل املهمــة الصعبــة الـ ي
تقــع عــى عاتــق املوســيقا ييه ت�ديــد الطاقــة واحليــاة
أ
�غ
ت
الاكمنتـ ي ن
بطريق�ــا النغميــة  ،و ــر األفــار
ـن داخليــا
ف
ت
الصــو� إإل ج
نتا�ــا بشــل جديــد
ي� هــذا العــامل
ي
ي�ــرك املشــاعر والعواطــف " ( يآ�ت ير�ن  :فلســفة
ت
وعالق�ــا ب�لفنــون اجلج ميـ�ة  ،تقـ ي
ـد�  :صــاح
املوســيقا
قنصوة ،اهليئة العــــــــامة لقصــــــــور الثقافــة ،2010
ص. )48حســمت الثقافــة الشــعبية أمــر املوســيقا يف�
لــو اكنــت تعـ بـر عــن أفــار ،فواءمــت بـ ي ن
ـن طبيعــة
املوســيقا كبنيــة صوتيــة جمج ــردة ،وبـ ي ن
ـن حــدود الوظيفة
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أ
وأشــال إاإلفــادة خ
اخملتلفــة  ،وذلــك ب�ن جعلــت لــل
مناســبة أو حــدث اجـ تـاميع ،املوســيقا خ
اخلاصــة بــه
ي
عــى ن�ــو يبـ ي ن
ـن احلــدث مرتبطــا ببنيتــه املوســيقية
ـا� اللحــن ( ج�ـ�ة حلنية ممـ ي ز
الـ تـي تقــوم عــى ت�ـ ي ز
ـزة) فإذا
ي
مـ تـا�دد هــذا اللحــن أشــار إىل املناســبة ت
االج�عيــة
ت
ـي ارتبــط ب�ــا  ،وإذا مــا وقــع احلــدث االجـ تـام ييع
الـ ي
ت�دد اللحــن خ
اخلــاص بــه .
الســرة اهلالليــة – اجملج لــس
3.أنظرلملؤلــف :موســيقا ي
أ
األعــى للثقافــة  1999ص 167ومــا بعدهــا .
4.عبــد احلميد َحـ َّـواس :مــدارس روايــة ِّ
السـ يـرة اهلاللية
أ
ف
ي� مــر ،أمعــال النــدوة العامليــة األوىل حــول سـ يـرة
بــي هــال َّ :
ن
احلمامــات 29:26 ،يونيــة ،1980
ي
أ
آ
ش
ـويم لــ� ث�ر والفنــون /النـ شـرة األوىل
نــر املهعــد القـ ي
تونــس، 1990مــن صفحــة  57ومابعدها.هنــاك
إيل وجــود أداء ي�مــل مثــل هــذه الصفــات
فإشــارات ي
ّ
ن
ي� ئ
ـر� .لكننــا �كــز
دا�ة ت�اث إاإلنشــاد ِ
الشــعري العـ ب ي
أ
هنــا عــى األداء املشــابه َ
لملو ْاو َيــة والــذي توافــرت
ف
بشــأنه معلومـــــــــــات ي� لناحية املوسيقية بتفصيل
ووضــوح .
أ
أ
ت
َّ
األ َد ب� ت�  .أو األ بد�تيــة  :طائفــة مــن الفنانـ ي ن
ـن ي��فــون
5.
ي
ّ ْ
َّ
َ
ْ
َّ
ـايه والزجــل الســاخر ،وأغلــب مــا
إلقــاء ِ
الشــعر ت الفـ ف ي
ن
ض
ت
ـويح ب�ــا مقتــى
ينشــدونه ج
ـي يـ ف ي
مر�ــل ي� املعـ ي
ـا� الـ ي
أ
ش
ن
ـور� ي� ريــف مــر.
احلــال  ،..واأل بد�تيــة اكنـوا م�ـ ي
ف
لكــن ال أحــد يعــرف عىل وجه اليقـ ي ن
ـن تم� نشــأوا ي�
البيئــة املرصيــة فليــس هلــم ت� ي خ
ر� متــاح يذكــر  ،..وقــد
ْ
أ
أ
اشـ تـهر األ بد�تيــة ب�لنكتــة و إاإل�ض ــاك وقلــب األشـ َـعار
أ
ـ� إىل معـ نـى مغـ يـا� يؤدي إلـــــى
ورصف اللفــظ
األصـ ي
ت
إهــدار القيــاس و�ــدث بــه املفارقــة التـــــــي تثـــــ يـر
ف
ـ� عبــد اللطيــف :
الضــــــحك ( أنظــر  :حممــد �ـ ي
ـع� ،سلس ـ�ة املكتبــة الثقافيــة
أل ـوان مـ قـن الفــن الشـ ب ي
العــدد ر�  ،111ش
نــر املؤسســة املرصيــة العامــة
للتأليــف و تال� ج�ــة و ش
النــر  ،وزارة الثقافــة و إاإلرشــاد
القــويم( ،القاهــرة) يونيــو ،1964مــن صفحــة 74
ي
ومــا بعدهــا .
زهــر
6.أنظــر :فيوتــو :وصــف مــر  ،ج  8ت �،ج�ــة ي
خ ن
ـا� (القاهــرة)  ، 1981صفحة
الشــايب  ،مكتبة اخلـ ج ي
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7.املرجع نفسه .
أ
ّ
�ق
الشــعرية ( الغنــاء)
ـوص
ـ
للنص
ـي
ـ
املوس
 8.ي�يــل األداء
ِ
ي
أ
ت
مشــركة مــع الوحــدات
ألن يكــون ذا حــدود

أ
الشــعرية ( العروضيــة ) ،ف ي� حـ ي ن
ـن أن حميــط األحلان
أ
ف
تنغ� النصوص
وإيقاهعــا ي�خــذان ي� إاإلعتبار حميــط ي
ِّ ْ
خ
ت
ال�
الشــعرية وإيقاهعــا أ املوضــوع ُهلــا  ،ي
ويه اخلاصيــة ي
ن
ـا� أن ت َعـ َّـدل وفــق احلاجــة ،
تتيــح لنصــوص األغـ ي
وحـ تـى تتــاءم مــع أي أوضــاع جديــدة  .وهــو التفسـ يـر
ف
نفســه الــذى أســلفنا بيانــه ي� عالقــة النــص الشــعري
ب�لنــص املوســي�ق ي .
ن ّ ْ أ
�ق
بــن ِ
9.هنــاك تقاليــد ت� بــط ي
الشــعر واألداء املوســيأ ي
ـا�ة وحمــددة تو��ت
مــــن أجــل ت أ�ديــة وظائــف مبـ ش
ي
أ
أ
ف
األغـ نـا� الـ ت
ـي تــؤدى لتنـ ي
ـو� األطفــال وأثنــاء
ي� ذلــك
ي
ي
أ
ف
ف
و� ح ـرض ات الـ َّـزار
االشــتغال ي� أبعــض األمعــال ي
ف
فو� جمج الــس األذاكر الصـــــوفية  ،و� ت
املــآ�  .ن
لك�ــا
ي
ي
يـــــــــا ت خ
ال�لــــــــو ت�ـــــ ً
ج� ً
ـاما مــــــــن ي ز
امل�ة ت
تث�
ال� ي
ي
املتعــة الفنيــة ولــــــــو بدرجــات متفاوتة  .وتكتســب
هــذه املالحظــة مزيـ ًـدا مــن الوضــوح إذا مــا نظـ نـر�
ن
ت
تعــي  :أن
يإل�ــا فــــي
الــي ي
إطـــار الفكــرة العامــة ي
أ
ْ
ف
�ق
ً
ُ
ـي روحــا علـــى
مـ أـن طبيعــة األ ُداء َّ املوســي ي أن يضـ ي
ت
ـي ت َنظــم فــــــي إطــــــار عالقات نغمية
األصـوات الـ ي
حمــددة  ،حيــث ت�تفــع درجـــــة التعبـ يـر ( ب�نتظام هذه
َّ
ال�كن بلوغه إاَّل فـــــي
َّالنغمات ) إلــــــــى مستوى ي
نطــاق متعــة فنيــة  ( ،..لملزيــد من التفصيل أنظــــر :
أرنســت فيـ شـر � ،ض ورة الفــن  ،ت� ج�ــة أســعد حلـ يـم
 .اهليئــة املرصيــة العامــة للكتــاب  ،ط  (2القاهــرة )
 1986صفحــــة .238
	10.أنظــر لملؤلــف  :ســيد املغـ نـى" َ
املـ َّـوال " نـ شـر املركــز
املــري للثقافــة والفنــــون  2008صفحــة ص . 10
ـن َ ،
ال�نـ ي ن
11.مــن هــذه التعابـ يـر َّ :الت ْحنـ ي ن
ـن  ،تَّ ْ
العديــد  ،أو
َ
ّ
ّ
َّ
َّ
الشـ ِـتيوه ،شـ ّـد ْ
الله َجه ،
الت ْعديــد  ،املـ َّـوال  ،الض َّمــة ِ ،
ْ
ْ
َّ
َ
املر بــوع  ،اجلج َ ـ ن ز
ـد�َّ ،النمـ يـم ْ ،
احلــدو املـ ي
ـز ي�  .واملــداح
َّ
َ ،
وغــرمه  .والتســتخدم ملكــة "
املــواوي  ،الشــاعر ي
َّ ف
ّ ف
أغنيــه " ي� الثقافة الشــعبية املرصيــة إاَّل ي�
ِغنــاء أو " ِ
أضيــق احلــدود .

الصور:
ف� للكية الفنون اجلج ميةلة
من كتاب اليوبيل ض
أ
جامعة األقرص 2011،
https://releases.cg.eg/videos
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العدد 59

يعقوب املحريق – مملكة البحرين

سيمون جاريج
عابر الضفاف

ولـــد ســـيمون جـــاريج يف  30أغســـطس عـــام  ،1919يف مدينـــ�ة
ماردي ــن الس ــورية حينه ــا ،والواقع ــة عل ــى احل ــدود الرتكي ــة ،كان ــت
ُ َ
ســـوريا حتـــت االحتـــال الفرنـــي ،قبـــل أن تضـــم املدينـــ�ة لرتكيـــا
بموج ــب معاه ــدة ل ــوزان ب ــن تركي ــا م ــن جه ــة ،وبريطانيــ�ا وفرنس ــا
مــن اجلهــة األخــرى عــام  ،1923أي يف أعقــاب احلــرب العامليــة األوىل،
ً
وه ــي مدين ـ�ة س ــرياني�ة عريق ــة تاريخي ــا ،كان ــت يف العص ــور الوس ــطى
ً
ً
ً
مرك ــزا أس ــقفيا هام ــا لع ــدد م ــن الكنائ ــس املس ــيحية الش ــرقية ،مث ــل
األرمنيــ�ة ،اآلش ــورية ،الس ــرياني�ة والكلدانيــ�ة ،وه ــي مدينــ�ة جبلي ــة
تطــل علــى ســهول اجلزيــرة الفراتي ـ�ة ،ذكرهــا الشــاعر جريــر يف إحــدى
قصائ ــده بالق ــول :
ُ َ ُ
ُ َ ََ
ؤم حالفكم
يا خ َزر تغلب إن الل
1

َ َّ ُ َ
دين الزيت ُيعت َص ُر
مار
ما دام يف ِ

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

أثـــرت هـــذه األجـــواء التاريخيـــة الدينيـــ�ة للمدينـــ�ة
يف كتاب ــات ج ــاريج ،فف ــي ماي ــو ع ــام  1950ق ــدم ورق ــة
بعنـــوان «املوســـيقى الكنســـية الســـورية» ،وذلـــك يف
املؤتمـــر الـــدويل للموســـيقى الكنســـية ،والـــذي ُع ِقـــد يف
ُ
رومـــا ،ون ِشـــر نـــص البحـــث يف اجلريـــدة البابويـــة .
بـــدأ جـــاريج دراســـته يف معهـــد مدينـــ�ة القـــدس
للبني�دكتـــن ،حيـــث درس املوســـيقى الكنســـية،
واملوس ــيقى العربيــ�ة الكالس ــيكية ،وتبعه ــا بالدراس ــة يف
معه ــد الش ــرفة للكاثولي ــك الس ــريان يف لبنـ ـ�ان  ،وأكم ــل
دراســـته العليـــا يف اجلامعـــة الكاثوليكيـــة – باريـــس،
حي ــث ن ــال الليس ــانس يف القان ــون الكن ــي ع ــام ،1948
،ث ــم دبل ــوم املعه ــد التطبيق ــي للدراس ــات العلي ــا بفرنس ــا
عـــام  ،1952عـــن أطروحتـــه للماجســـتري «الرهبانيـــ�ة
الســـورية منـــذ بدايتهـــا حـــى الغـــزو العـــريب» .تـــوىل يف
الفـــرة مـــن  1953وحـــى  ،1964إدارة قســـم الشـــرق
األوس ــط يف مرك ــز التوثي ــق والبي�ان ــات يف باري ــس ،وأنه ــى
دراس ــته بنيـ ـ�ل الدكت ــوراه م ــن جامع ــة الس ــوربون ع ــام
. 1964
ً
ً
شـــكلت األعـــوام التاليـــة منعطفـــا هامـــا يف أحباثـــه
ً
يف املوســـيقى اإلثنيـــ�ة ،وبـــدءا مـــن  1954وحـــى 1958
ُ َ
المغنـــاة،
كـــرس جهـــوده لدراســـة القصائـــد الشـــعبي�ة
وأســـهم حتـــت مظلـــة املركـــز القـــويم للبحـــث العلـــي
الفرنـــي ،بدراســـات ميدانيـــ�ة يف كل مـــن لبنـــ�ان و
ســـوريا والعـــراق ،وقـــد نشـــر نتـــ�اجئ أحباثـــه يف مجلـــة
املشـــرق عـــام  ،1958تبعـــه بكتابـــه «الشـــعر الشـــعيب
ُ َ
المغـــى يف املشـــرق العـــريب» ،وصـــدر جـــزؤه األول
وحيتـــوي النصـــوص عـــن دار موتـــون يف  ،1970وأشـــاد
بـــه املستشـــرق الفرنـــي أندريـــه ميـــكل ،تمـــز الكتـــاب
بعمـــق معرفـــة الكاتـــب بمادتـــه ،وذلـــك مـــن خـــال
ترجم ــة النص ــوص العامي ــة م ــن اللهج ــات املحلي ــة  .كم ــا
ً
كتـــب جـــاريج مدخـــا لمـــاديت «املوســـيقى اللبن�انيـــ�ة»
و«املوس ــيقى الس ــورية» ملوس ــوعة املوس ــيقى ،الص ــادرة
ً
ع ــن دار فاس ــكل الفرنس ــية ،ع ــام  ،1958مقتص ــرا حبث ــه
يف مجـــال ختصصـــه األول وهـــو املوســـيقى الكنســـية

الشـــرقية ،مـــع يشء مـــن التبســـيط يف التحليـــل  .كمـــا
ش ــارك يف موس ــوعة تاري ــخ املوس ــيقى ،الص ــادرة ضم ــن
مجموعـــة البليـــاد ،عـــن دار غاليمـــار الفرنســـية ،عـــام
 ،1960حيـــث نشـــر لـــه فصـــل بعنـــوان «املوســـيقى
الش ــعبي�ة للمش ــرق الع ــريب» ،وذل ــك يف اجل ــزء اخل ــاص
باملوســـيقى يف العالـــم اإلســـايم .
ومـــن أحباثـــه يف أشـــكال الشـــعر املغـــى يف املشـــرق
العـــريب نقتبـــس هنـــا مـــن مقالـــة نشـــرها يف العـــدد -11
 12أكتوبـــر  1964يف مجلـــة حـــوار اللبن�انيـــ�ة «وهكـــذا
ف ــإن ه ــذه التآلي ــف ال ــي تتنك ــر ل ــكل ادع ــاء أديب أو ف ــي،
ُ
كمـــا جتهـــل العـــروض والنحـــو ،والـــي لـــم جُت َمـــع ولـــم
ُ َ
تنشـــر ،تبصـــر النـــور بطريقـــة تفوتنـــ�ا معرفتهـــا ،دون
إس ــم مؤل ــف ،ح ــرة م ــن جمي ــع األس ــاني�د ،مكون ــة ت ــراث
اجلمي ــع ،تكتف ــي ببقائه ــا أمينــ�ة للرقع ــة الصغ ــرة ال ــي
ً
أبصـــرت النـــور فيهـــا ،والـــي ربمـــا لـــن تغادرهـــا أبـــدا،
الله ــم إال إذا ختط ــت احل ــدود املحلي ــة ،متنقل ــة ب ــن قري ــة
ً
ً
وقريـــة ،وبلـــد وبلـــد متطابقـــة أحيانـــا ،مبتـــورة أحيانـــا
ُ ً
ـزادا عليه ــا أك ــر األحي ــان ٌ
دور أو الزم ــة يتن�اقله ــا
أخ ــرى ،م ـ
اخللـــف عـــن الســـلف».
ً
َ
ُعني جاريج أســـتاذا للدراسات اإلســـامية والعربي�ة

جبامعـــة جنيـــف – سويســـرا ،يف العام  ،1964وأســـهم
يف تطويـــر هـــذا الفرع من الدراســـات ،حىت عـــام ،1990
كمـــا شـــغل منصب أســـتاذ يف معهـــد دراســـات التطوير
– جنيـــف ،وذلـــك يف الفـــرة مـــن  1965وحـــى 1976
ً
ويف  4يونيـــو عـــام  1970ألول مـــرة يف أوروبا َنظ َ
ـــم حفال
ً
للموســـيقار العرايق منري بشـــر ،والذي ســـيصبح جنما يف
ســـماء العود ،فقد ســـجلت شـــركة إييم – باتي�ه احلفل،
وصـــدر علـــى اســـطوانة عـــام  ،1971فيما كتـــب جاريج
النص التعريفـــي املصاحب لها ،وكذلـــك مقدمة مرفقة
باســـطوانة املقامات الصـــادرة عن أكورا و إذاعة فرنســـا
ً
يف  ،1971وممـــا كتبـــ�ه الحقا عـــن لقائه مع منري بشـــر:
«حـــن توفـــر يل احلظ منـــذ مـــدة أن ألتقي منري بشـــر،
وأميض معـــه ومع عوده الـــذي ال ينفصل عنه ،ســـاعات
ُ
ثمينـــ�ة ،أدركت بصـــورة أفضل ما يمكن للغة موســـيقية
سيمون جارجي :عابر الضفاف
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تراثيـــ�ة وحـــى بدائيـــ�ة أن حتتضن من
َ َ
غـــى وعمق ،فنحـــن لم نعد أمـــام ت َعود
النـــاس ،يف إطار احلضـــارة التقني�ة ،أن
ينظـــروا إليهـــا كضـــرب من التســـلية
الفرديـــة أو اجلماعيـــة ،بل أمـــام ما هو
بآن واحد حبث عن اإلنســـان ،وجتســـيد
ألعمـــق مـــا فيـــه» مجلـــة كتابـــات –
البحرين  -العـــدد 1 – 2يوليو . 1976
ً
يف عـــام  1971أيضـــا صـــدرت يف
فرنســـا الطبعـــة األوىل مـــن كتابـــه
«املوســـيقى العربي�ة» عـــن املطبوعات
اجلامعيـــة الفرنســـية ،وذلـــك ضمـــن
سلســـلة « ماذا أعـــرف ؟» املرتجمة إىل
 44لغـــة ،وأثارالكتاب اهتمام الوســـط
اجلامعـــي واملهتمـــن بدراســـة العالـــم
ً
العـــريب ،كمـــا وجد صـــدى جيـــدا لدى
القـــارىء العـــادي ،وجتـــاوزت مبيعاتـــه
العشـــرين ألـــف نســـخة،وهو مـــا كان
ً
نـــادرا للكتب املتخصصـــة يف حين�ه ،وما
ً
يـــزال يشـــكل مرجعـــا للدارســـن ،فقد
أعيدت طباعته وإصـــداره ضمن نفس
السلســـلة ملرتني عايم  1977و.1988
ومـــا تـــزال طبعتـــه الثالثة حتتـــل املركز
الســـابع عشـــر يف املبيعات على شـــبكة
اإلنرتنـــت ،ضمـــن الكتـــب اجلامعيـــة لدراســـة الثقافـــة
العربيـــ�ة  .وقـــد صـــدرت ترجمتـــان للكتـــاب إىل العربي�ة،
األوىل يف لبنـــ�ان عام  ،1973عن دار املنشـــورات العربي�ة –
سلســـلة ماذا أعرف ،املطبعة البوليسية – جوني�ه ،ترجمة
عبدهللا نعمـــان  .أما الثاني�ة فصدرت يف بغداد يف سلســـلة
املئـــة كتاب  -دار الشـــؤون الثقافية العامـــة  -العراق عام
 ،1989ترجمـــة جمال اخلياط  .وحـــى اليوم جند الرتجمة
العربيـــ�ة للكتـــاب أو النســـخة الفرنســـية ضمـــن مراجع
الكتب واملقـــاالت اليت تبحث يف املوســـيقى العربي�ة  .وهو
ُ
الوحيـــد مـــن مؤلفاته الـــذي ترجـــم إىل العربي�ة .
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يتكـــون كتـــاب «املوســـيقى العربيـــ�ة» يف نســـخته
األصلي ــة الفرنس ــية ،ويف طبعات ــه الث ــاث م ــن مقدم ــة
وخمســـة فصـــول :
 1 .املوسيقى العربي�ة يف التاريخ .
 2 .أسس وخصائص املوسيقى العربي�ة .
 3 .النهضة احلديث�ة واملوسيقى العربي�ة العامله .
 4 .املوسيقى الشعبي�ة .
 5 .اآلالت املوسيقية .
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وقـــد شـــهدت العشـــرون ســـنة التاليـــة ابتـــ�داء مـــن
ً
ً
 1970وحــى نهايــة الثمانينيـ�ات ،حتــوال جديــدا يف املنطقــة
اجلغرافيــة لبحوثــه يف املوســيقى اإلثنيـ�ة ،إذ توجــه صــوب
مناط ــق مجهول ــة م ــن حي ــث إرثه ــا املوس ــيقي بالنس ــبة
للغ ــرب ،وه ــي منطق ــة ش ــبه اجلزيــرة العربيــ�ة ،وخباص ــة
اخللي ــج الع ــريب  .وكان ــت ثم ــرة ه ــذه البح ــوث امليدانيــ�ة،
و مشـــاركاته املتعـــددة يف النـــدوات واملؤتمـــرات ،صـــدور
املجموع ــة املوس ــيقية «األنطولوجي ــة املوس ــيقية لش ــبه
اجلزي ــرة العربيــ�ة» ،ضم ــن سلس ــلة األرش ــيف العال ــي
للموســيقى الشــعبي�ة وهــي األوىل مــن نوعهــا ،مــن حيــث
جمعهــا ألنــواع موســيقية متعــددة لهــذه املنطقــة ،وتمثيلها
لفنــون لــم يســبق إيصالهــا للمســتمع يف الغــرب ،كمــا حيتــل
النــص املصاحــب لهــا مكانــة هامــة ،وهــو بمثابــة التدويــن
للبح ــث املي ــداين ال ــذي اس ــتغرق م ــن عم ــر ج ــاريج العدي ــد
مـــن ســـنوات العمـــل والتنقـــل بـــن مختلـــف البلـــدان،
واجــه خاللهــا حبثــه العديــد مــن العقبــات ،خاصــة يف نقــل
ه ــذا امل ــوروث إىل الق ــاريء الفرن ــي ،فه ــو مج ــال جدي ــد
ل ــم يس ــبقه إلي ــه أح ــد ،وكان ــت إح ــدى ه ــذه املعض ــات
املصطلح ــات والتس ــميات الدال ــة عل ــى بع ــض اجلوان ــب
اجلمالي ــة أوالوظيفي ــة ل ــكل ف ــن وتفرعات ــه ،وكم ــا تش ــر
الباحث ــة يف املوس ــيقى الش ــعبي�ة ،ش ــهرزاد قاس ــم حس ــن،
إىل مـــا واجهـــه جـــاريج يف حبثـــه عـــن الغنـــاء أو اإلنشـــاد
الب ــدوي « :إن الق ــارىء الغ ــر مطل ــع ،ق ــد يلتب ــس علي ــه
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املعـــى ،إذا اتبـــع النمـــاذج املوســـيقية املســـجلة والنـــص
املراف ــق ،فالطاب ــع الش ــعري ،والطاب ــع املوس ــيقي ،والطاب ــع
الوظيفــي لنفــس الغنــاء يمكــن اإلشــارة إليــه بمصطلحــات
مختلفــة ،وبالعكــس فــا يمكــن أن يشــر مصطلــح واحــد
إىل فك ــرة متكامل ــة ،إىل الن ــوع الغن ــايئ ال ــذي يعني ـ�ه» .كم ــا
تؤك ــد الباحث ــة عل ــى أن حتدي ــد املس ــميات واملصطلح ــات،
يف مجــال الغنــاء البــدوي خاصــة ،شــكلت عقبــة أساســية
أم ــام ج ــاريج .
إال أنه رغم الصعوبات التقني�ة يف التســـجيل الصويت،
وقلـــة أو انعـــدام املراجـــع املكتوبـــة ،وغياب املؤسســـن
األوائل لهذه الفنون ،وعقبـــات الرتجمة لنصوص األنواع
املتعـــددة مـــن الغنـــاء ،وإجياد أوجـــه املقارنة بـــن أنماط
ً
املوســـيقى موضـــوع البحث واألنمـــاط املتاحـــة تاريخيا
يف الغـــرب ،فإنـــه بمســـاعدة املهتمني من أبنـــ�اء اخلليج،
والذين شـــكرهم وأشـــاد بدورهم جاريج يف حبثه ،وكذلك
صداقته مـــع اإلثنوموزيكولوغ الدنماركي بول روفســـنج
أولســـن الباحث يف املوسيقى الشـــعبي�ة ،استطاع جاريج
الوصـــول إىل نت�اجئ طيبـــ�ة ،بفضل حتليلـــه العميق لألبعاد
التاريخيـــة واالجتماعيـــة لألنماط املوســـيقية والغنائي�ة
موضـــوع الدراســـة  .وإن أغفل اجلانـــب التقين يف تدوين
النوتات املوســـيقية كمـــا فعل أولســـن ،والـــذي أتاح له
تأهيلـــه املوســـيقي التعمق أكرث يف هـــذا اجلانب .
سيمون جارجي :عابر الضفاف
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ويف مجـــال النشـــرباللغة الفرنســـية ،أســـس
ج ــاريج سلس ــلة «عربيــ�ة» وال ــي ضم ــت ثالث ــة عش ــر
ً
كتابـــا يف مجـــاالت التاريـــخ األديب العـــريب والديـــن
اإلســـايم والواقـــع الســـيايس للمشـــرق العـــريب،
شـــملت فصولهـــا دراســـات لباحثـــن متخصصـــن
عـــرب وأوروبيـــن ،بـــدأ جـــاريج بهـــا مـــع دار البـــور
وفي ــد السويس ــرية ،ث ــم أكمل ــت إصداره ــا منش ــورات
س ــاكتني – جني ــف ،ومنه ــا كتاب ــه «اإلس ــام والعال ــم
ً
املســـييح»،الصادر عـــام  1981يف فرنســـا أيضـــا ،عـــن
منشـــورات املستشـــرقني الفرنســـيني ،حيلـــل الكاتـــب
برتكـــز مذهـــل يف فصولـــه العالقـــة التاريخيـــة بـــن
الديانت ــن ،من ــذ املس ــيحية الش ــرقية بلغاته ــا اآلرامي ــة
والســـرياني�ة ،إىل عصرنـــا هـــذا ،مـــع مالمســـة لنقـــاط
اإللتقـــاء ،واخلـــاف والدعـــوة إىل حـــوار بينهمـــا ،وقـــد
كتـــب عنـــه الباحـــث هـــري سانســـون «نـــادرة هـــي
الكتابـــات حـــول اإلســـام واملســـيحية ،الـــي تتوصـــل
ً
ويف صفحـــات محـــدودة جـــدا إىل قـــول العديـــد مـــن
األشـــياء وبأســـلوب يف منتهـــى الســـداد» .

وكان قـــد صـــدر لـــه كتـــاب «ســـوريا» عـــام 1962عـــن دار نشـــر يف لـــوزان السويســـرية .

وكان من نتـــ�اجئ زياراته املتكررة ،لبلدان شـــبه اجلزيرة
العربي�ة ،للقيام بدراســـته امليداني�ة للموســـيقى الشعبي�ة

ويف مدينـــ�ة نيوشـــاتل صـــدر كتـــاب «ااحلـــربوالســـلم يف فلســـطني» عـــام . 1968

فيهـــا ،إصداره مـــن خالل دار هاشـــيت الفرنســـية لعدد
من الكتب املكرســـة لهذه البلـــدان وهي :
 اإلم ــارات العربيـ ـ�ة يف اخللي ــج ،ص ــدر ع ــام ،1976ً
وتضم ــن ص ــورا ملون ــة وباألس ــود واألبي ــض للرحال ــة
الســـينمايئ ،الكاتـــب واملصـــور الفرنـــي ألـــن
س ــانت إلي ــر ،ال ــذي ح ــاز بع ــد س ــنوات عل ــى جائ ــزة
اإلم ــارات للص ــور واألف ــام ال ــي وث ــق م ــن خالله ــا
احليـــاة يف اإلمـــارات العربيـــ�ة املتحـــدة يف بدايـــة
نهضتهـــا احلديثـــ�ة.
 اليمـــن – مـــع ســـاكين جبـــال البحـــر األحمـــر –صدرع ــام  1978ضم ــن سلس ــلة مون ــدو ،وتضم ــن
ً
صـــورا ملونـــة للفرنـــي ألـــن ســـانت إليـــر .
الكوي ــت  -ص ــدر ع ــام ، 1980كتبــ�ه بالتع ــاون م ــعً
زوجتـــه مـــاري – جـــورج كوســـاد ،وتضمـــن صـــورا
للفرن ــي أل ــن س ــانت إلي ــر .

مـوسـيـقـى وأدا حـركـي

وإىل جانـــب اشـــتغاله علـــى اجلوانـــب التاريخيـــهوالشـــعبي�ة يف األدب ،عمـــل علـــى توطيـــد عالقاتـــه
بالكتـــاب واألدبـــاء العـــرب ،فحضـــر مؤتمـــر رومـــا
لـــأدب العـــريب املعاصـــر ،يف الفـــرة مـــن  16اىل 22
أكتوب ــر  1961ال ــذي أقام ــه معه ــد الش ــرق اإليط ــايل
و مجلـــة تمبوبريزنـــي ،و املنظمـــة العامليـــة حلريـــة
الثقافـــة ،وحضـــره عـــدد كبـــر مـــن املستشـــرقني
اإليطاليـــن والغربيـــن ،ومنهـــم جيوفـــاين اومـــان،
مـــن معهـــد الشـــرق اإليطـــايل واســـر بانيتـــ�ا مديـــرة
قســم الــدروس يف معهــد الشــرق اإليطــايل يف نابــويل،
وجيورج ــو ليف ــي دال في ــدا االس ــتاذ يف جامع ــة روم ــا،
وروناتـــو تريـــي ،وفرنسســـكو غابريلـــي ،وماريـــا
نالينـــو ،وماريـــو مارتتينـــو رئيـــس املركـــز الثقـــايف
اإليط ــايل -الع ــريب  .وم ــن األدب ــاء الع ــرب املش ــاركني
يف املؤتمــر  :جــرا ابراهيــم جــرا ،بــدر شــاكر الســياب،
علـــي أحمـــد ســـعيد (أدونيـــس) ،يوســـف اخلـــال،
توفي ــق الصائ ــغ ،كات ــب ياس ــن ،وعي ــى الناع ــوري
وغريهـــم مـــن ســـوريا ومصـــر وتونـــس واملغـــرب،
تن�اولـــت محاضـــرات املشـــاركني مختلـــف نـــوايح
األدب الع ــريب ،وش ــارك املستش ــرقون يف املداخ ــات
والنقاش ــات ،وت ــرأس املؤتم ــر جيورجي ــو ليف ــي دوال
في ــدا ،وعق ــب ج ــاريج عل ــى كلم ــة يوس ــف اخل ــال
« األدي ــب الع ــريب يف العال ــم احلدي ــث» كم ــا أش ــرف
علــى الطبعــة الفرنســية مــن أعمــال املؤتمــر ،وكتــب
مقدمــة الكتــاب الــذي صــدر يف بــروت ،عــام ،1961
بعن ــوان األدب الع ــريب املعاص ــر ،أعم ــال مؤتم ــر روم ــا
م ــن  16إىل  22أكتوب ــر  ،1961وذل ــك ع ــن  :مؤتم ــر
حريـــة الثقافـــة  -بـــروت ،وصـــدرت الطبعـــة
العربي ـ�ة األوىل منــه عــن منشــورات أضــواء – بــروت
ع ــام  ،1962والثانيــ�ة ع ــن دار الش ــمال – طرابل ــس
عــام  . 1990مراجعــة وتقديــم :عبــد احلميــد جيــدة
وخلي ــل الدويه ــى  .كم ــا أش ــرف ج ــاريج عل ــى نش ــريت
أض ــواء وأخب ــار ،وهم ــا م ــن إص ــدار املنظم ــة العاملي ــة
حلري ــة الثقاف ــة.

وبرغ ــم تش ــعب اهتمامات ــه وإس ــهاماته األكاديمي ــة،
ً
أراد جـــاريج أن يكـــون أساســـا «اإلثنـــو ميوســـيكولوغ»
الباح ــث الرص ــن يف املوس ــيقى الش ــعبي�ة ،وه ــو اجلان ــب
ال ــذي ك ــرس ل ــه ج ــل س ــنوات عمل ــه.
وكما كانت لســـيمون جاريج اهتمامـــات أدبي�ة وثقافية
متعـــددة ،مـــن الشـــعر والغناء الشـــعيب ،أصولـــه وأنماط
تن�اقله الشـــفهي يف املشـــرق العريب ،إىل النصـــوص األدبي�ة
والدينيـــ�ة ،والدراســـات التاريخية املقارنة بـــن الديانتني
اإلســـامية واملســـيحية ،وكذلـــك املوســـيقى الشـــعبي�ة،
الدينيـــ�ة والعاملـــة ،اليت تعمق يف دراســـتها وشـــملت رقعة
واســـعة مـــن ســـنوات حبثـــه ،ربطتـــه عالقـــات صداقة،
ومراســـات متب�ادلة مع العديد من الكتاب واملوســـيقيني
ُ َ
العـــرب ،لـــم تنشـــر حـــى اآلن ،يف بلدانهم كمـــا يف املهجر .
ويمكننـــ�ا استشـــفاف هذه الصداقـــة من خالل مـــا ورد يف
كتاب عيىس بالطة «بدر شـــاكر الســـياب حياته وشعره»
ً
ً
حيـــث جنـــد جانب�ا إنســـاني�ا جميال لســـيمون جـــاريج ،فقد
اتصـــل مـــن باريـــس بالســـياب الـــذي كان حينهـــا يتلقى
عالجه يف لندن ،بهدف ترتيب متابعـــة عالجه يف العاصمة
الفرنســـية ،ويف باريس ظـــل برفقة الســـياب ،وجمع حوله
العديـــد من أصدقائـــه من األدبـــاء العـــرب واألجانب ،كما
اصطحبه بســـيارته لرؤية معالم باريس ،ودعـــاه يف إحدى
األمســـيات إىل بيت�ه ،وأرســـل له أدوية إىل بغداد ،وتواصلت
املراســـات بينهمـــا فيمـــا بعد ،كمـــا ترجم جـــاريج بعض
قصائد الســـياب إىل اللغة الفرنســـية  .و كتـــب العديد من
ُ
املقاالت باللغة الفرنســـية ،اليت ن ٍشرت يف املجالت الثقافية
املتخصصة ،عـــن احلداثة األدبي�ة ورموزها من الشـــعراء يف
الوطـــن العريب ،وبعـــد زيارتـــه للكويت يف الســـتين�ات من
القـــرن المايض ،نشـــر عـــام  1969مقالة يف ملحـــق املجلة
الشـــهرية «لوموند دبلوماتيك» بعنوان «الروح الســـرية
للكويـــت تقاوم غـــزو التقنيـــ�ة» ،أوضـــح من خاللـــه بأن
للكويـــت وجه مشـــرق آخر غري الـــروة النفطيـــة ،اليت كان
يوليها الباحثون والكتاب يف الغـــرب جل اهتمامهم ،خاصة
يف فرتة الســـتين�ات من القرن العشـــرين ،أي بعد استقالل
الكويت ،ويجســـد هذا الوجه النهضة التعليمية الواعدة،
سيمون جارجي :عابر الضفاف
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املزاج العـــريب ،حيث األولوية للتاريخ الزمين والشـــفوي،
علـــى التاريخ حســـب الذهنيـــ�ة «الكارثزييـــة» (بمعىن
الديكارتيـــ�ة نســـبة اىل الفيلســـوف الفرنـــي رينيـــ�ه
ديـــكارت)  -املرتجم .

6

واحلركة الثقافيـــة اليت تمتد جبذورهـــا التاريخية اىل القرن
التاسع عشـــر ،واستشـــهد يف مقاله بنماذج شعرية ،عامية
وفصـــى ،واكد علـــى دور املؤسســـات الثقافية الرســـمية
واألهليـــة وســـجل اعـــزاز املوســـيقيني يف إغنـــاء فنهـــم
املعاصر بموروثهم املوســـيقي الـــري ،كما أشـــار إىل اجليل
ً
اجلديد ممثـــا يف الشـــاعرين محمـــد الفايـــز ،و فائق عبد
اجلليل الـــذي قال عنـــه« :التصميم على عدم االنســـاخ
مـــن األرض القديمـــة اليت تتلـــوى يف عروقها جـــذور حنني
الشـــعراء وعواطفهم ،هو أشـــد بـــروزا لدى أصغر شـــعراء
ُ
صدقه يف
الكويـــت فائـــق عبـــد اجلليـــل وأكرث مـــا يتمثـــل
تعابـــره اليت هـــي مزيج مـــن العاميـــة والفصىح».
ِ
و ترجـــم جـــاريج كتـــاب «عمـــان بـــن االســـتقالل
واالحتـــال ،دراســـة يف التاريـــخ العمـــاين احلديـــث،
وعالقاتـــه اإلقليميـــة والدوليـــة» ،تأليـــف خالـــد ناصر
الوســـي ،و كتب مقدمة النســـخة العربي�ة الصادرة عن
مؤسســـة الشـــراع العـــريب ،بـــروت ،عـــام . 1993
وأشـــار جاريج يف هـــذه املقدمـــة إىل أهمية الدراســـة
ً
من حيث تكوينهـــا قائال «فضيلة دراســـته تكمن يف أنها
تن�درج ضمن إطار مســـعى مـــزدوج ،جيمع بـــن منهجية
البحـــث املطبقـــة يف جامعاتنـــ�ا ،وبني منهجيـــة أقرب إىل

«هنا ال تســـتن�د الدراســـة إىل املصـــادر العربي�ة فقط،
بصفتها املعني األســـايس ،بل إن املؤلف حاول أن يســـتمد
عناصـــر بعض املعلومـــات ،من أفراد ما يزالـــون على قيد
احلياة ،من املفـــروض أنهم حيتفظون جبانـــب من الرتاث
التارييخ الشـــفوي ،الـــذي ال تمثل النصـــوص التاريخية
ً
املكتوبة بالنســـبة لـــه ،إال نوعا يســـاعد يف عملية التذكري
،إن هذه هي حالة النقل الشـــفوي حىت اليـــوم ،كما يقوم
بـــه «آل العـــري» و«آل الســـاليم» الذين قـــد أضافوا
معلومـــات قيمة خدمت هـــذا البحث».
كتـــب املـــؤرخ الفرنـــي فرنـــان بروديـــل ،يف مقدمة
كتابـــه «البحـــر األبيض املتوســـط ،الفضـــاء والتاريخ»
يف إشـــارة إىل التنوع والتجـــدد الذي حيملـــه العابرون من
ضفـــة إىل أخـــرى من ضفـــاف البحر املتوســـط بـــدءا من
البشـــر وانماط احليـــاة ،وحـــى النب�اتات:
ً
«إذا ما أعددنا فهرســـا يتضمن الناس املنتمني للبحر
املتوســـط ،الذين ُو ِلدوا علـــى ضفافـــه ،أواملنحدرين من
أولئـــك ،الذيـــن يف أزمنة غابـــرة ،مخروا مياهـــه ،أو زرعوا
أرضه وحقوله على املســـطحات  .ثم كل أولئك القادمني
اجلـــدد ،موجة تلو أخـــرى لغـــزوه ،ألن يكـــون لدين�ا ذات
ُ
االنطباع وكأننـــ�ا ن ِعد قائمـــة بنب�اتاته وفاكهته»
ْ
وكمـــا الثقافـــات املتعددة الـــي َع َ َرَبت مـــن ضفة إىل
ً
أخـــرى البحر األبيـــض املتوســـطَ ،ع َرَبها جـــاريج محمال
بطموحـــات الباحـــث وإيقاعـــات موســـيقى الشـــعوب،
وبأغـــان و قصائد جمعها ووثق من خاللهـــا احلياة يف قرى
الشـــام النائي�ة ،وضفاف اخلليج العـــريب ،ليودعها ذخرية
َ
ق ّيمة لألجيـــال يف مختلف املراكز الثقافيـــة العاملية ،وهو
مثل هـــؤالء العابريـــن ،رأى نـــور احليـــاة يف ماردين،على
الضفـــة الشـــرقية للمتوســـط ،وتـــوىف يف مدينـــ�ة أيـــن
بمقاطعة غيكس الفرنســـية ،يف  30أبريـــل عام . 2001
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[Compte-rendu]
https://www.persee.fr/docremmm_0035-1474_1983_num_36_1_2007?q=jargy
The Canadian Centre for Ethnomusicology
(CCE)
Arabian sawt
https://www.artsrn.ualberta.ca/ccewiki/index.
php/Arabian_sawt
Giles Scott-Smith (Editor), Charlotte A. Lerg
(Editor)
Campaigning Culture and the Global Cold
War: The Journals of the Congress for Cultural
Freedom 1st ed. 2017 Edition
https://books.google.com.bh/books?id=hjkuDwA
AQBAJ&pg=PA20&lpg=PA21&ots=dnoMrGkbG
_&focus=viewport&dq=simon+jargy#v=onepage
&q=simon%20jargy&f=false
Christian Poché
Simon Jargy (1919-2001), Oriental
Ethnomusicologist
مؤسسة ّالتوثيق والبحث ف� املوسي�ق
ّ ّ
العربية
ي
http://www.amar-foundation.org/about/?lang=ar
Charles Vial
Jargy (Simon): La poésie populaire traditionnelle
chantée au Proche-Orient arabe [Compte-rendu]
Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée Année 1972/ 12 /pp. 180-183
https://www.persee.fr/doc/remmm_0035
-1474_1972_num_12_1_1186
Dictionnaire des orientalistes de langue française
http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr/document.php?id=124
Islam et chrétienté. les fils d'Abraham entre la confrontation et le dialogue
Description
matérielle
:
216
p.
Description : Note : Bibliogr. p. 195 - 203
Édition : Genève : Labor et fides ; Paris : diffusion
Librairie protestante ; Paris : Publications orientalistes de France , 1981
Auteur du texte : Simon Jargy (1920-2001)
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-1 بدر شاكر السياب حياته وشعره: عيىس بالطه1971 دار نال�ار – يب�وت-	 Simon Jargy La musique arabe Presses
Universitaires de France - PUF; Édition : 3e
édition (1 janvier 1988) Collection: Que sais-je?
-	 Fernand Braudel La Méditerranée, Tome 1:
L'espace et l'histoire Flammarion 1999
-	 Jennifer Post Ethnomusicology: A Research and
Information Guide Routledge – London -2004
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-	
-	
-	
-	
-	

-	
-	
-	
-	
3.

أ
: أرشيف اجملج الت األدبية والثقافية العربية1.
http://archive.alsharekh.org/
Simon Jargy:
The Music: A Link between Synagogue and
Church.
The Garland Encyclopedia of World Music: The
Middle East
Edited by Virginia Danielson, Dwight Reynolds,
Scott Marcus
Routledge; 1 edition 2001
https://books.google.com.bh/books?id=FB0
3DwAAQBAJ&pg=PT1350&lpg=PT1350&
dq=simon+jargy+Gen%C3%A8ve&source=bl
&ots=KGYepYrUOo&sig=ACfU3U1Cpe0Mt
Mu-18uGGCYUDw41H7kBqA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjBwfr8_O7kAhVO3KQKHZe9D
uwQ6AEwEnoECAkQAQ#v=onepage&q=sim
on%20jargy%20&f=false
Schéhérazade Qassim Hassan Cahiers
d’ethnomusicologie, 10 | 1997
Anthologie musicale de la péninsule arabique.
Collection Simon Jargy.
Édition électronique
URL: http://journals.openedition.org/
ethnomusicologie/940
Sanson, Henri S. Jargy, Islam et chrétienté
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-	
-	
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-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
11.
-	
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Édition : Presses Universitaires de France PUF
Collection : Que sais-je ? 3eme édition 1988
Yémen. avec les montagnards de la mer Rouge
Description matérielle : 1 vol. (152 p.)
Description : Note : Bibliogr. p. 152. Index
Édition : Paris : Hachette : "Réalités" , 1978
Auteur du texte : Simon Jargy (1920-2001)
Éditeur scientifique : Réalités. Paris
Photographe : Alain Saint-Hilaire (19..-2013)
[catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb346098966]
La musique arabe
Description matérielle : 1 vol. (128 p.)
Édition : Paris : Presses universitaires de France
, 1971
Auteur du texte : Simon Jargy (1920 -2001)
[catalogue][https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb35428360s]
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2.

3.
4.
5.

La littérature arabe contemporaine : travaux du
Colloque de Rome : du 16 au 22 octobre 1961
Publication : Ed. Du Congrès pour la liberté de la
culture, Beyrouth 1961
Jargy, Simon. Directeur de publication. Préfacier
2- Koweït les mystères d'un destin / MarieGeorges et Simon Jargy ; photographies d'Alain
Saint-Hilaire; Publication : Paris : Hachette
: «Réalités», cop. 1980. Saint-Hilaire, Alain
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Les Arabes et l’Occident, Publication : Labor et
fides, Genève; 1982. Collection : Arabiyya.
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Arabiyya.
Oman entre l'indépendance et l'occupation
coloniale, Al Wasmī, Khālid, Traduit par
Simon jargy, Collection Arabiyya, Publications
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matérielle : 126 p.
-	 Description : Note : Bibliogr., 1 p.. Index
-	 Édition : [Paris] : Hachette , 1980
-	 Auteur du texte : Simon Jargy (1920-2001)
-	 Illustrateur : Alain Saint-Hilaire (19..-2013
-	 [catalogue] https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/
cb346750714

: جار� ب�للغة الفرنسية
مؤلفات سيمون ج ي
1.
2.
3.
-	
4.

5.
6.
7.

8.
9.

Chant populaire et musique savante en Proche
Orient arabe Publication : Paris, Société d'études
et de publications : Orient, (1958).
Syrie. Collection : L’atlas des voyages. Editions
Rencontre. Lausanne, 1962
Guerre et paix en Palestine ou l'Histoire du conflit
israélo-arabe (1917-1967).
Editions de La Baconnière 1968
La Poésie populaire traditionnelle chantée au
Proche-Orient arabe. 1-les textes, Paris – La Haye
(Mouton et E.P.H.E.avec le concours du C.N.R.S
(1970) Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Social (l'EHESS).1970
Émirats arabes du Golfe l'aventure du pétrole.
Texte, Simon Jargy ; photos, Alain Saint-Hilaire.
Edition Hachette, Paris 1976
Yémen: Avec les montagnards de la mer Rouge,
photos couleur d’Alain Saint-Hilaire. Editions
Mondo. 1978
Islam et chrétienté : les fils d'Abraham entre
la confrontation et le dialogue. Publication :
Labor et fides ; Genève - Collection Arabiyya.
Publications orientalistes de France, Paris 1981
L'Orient déchiré: entre l'Est et l'Ouest, Publication:
Labor et fides, Genève; 1984. Collection: Arabiyya.
Publications orientalistes de France, Paris 1984
La musique arabe
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Orientalistes de France - Paris 1985.
Guerre et paix en Palestine ou l'Histoire du conflit
israélo-arabe (1917-1967)
Description matérielle : 219 p.
Édition : Neuchâtel : Éditions de la Baconnière;
Paris : Payot , 1968
Auteur du texte : Simon Jargy (1920-2001)
[catalogue][https://catalogue.bnf.fr/
ark:/12148/cb330555681]
Le Défi du fondamentalisme islamique
regards sur l'occidentalisation
Description matérielle : 117 p.
Édition : Genève : Labor et fides; [Paris] : [diff.
Bégédis] , 1988
Auteur du texte : Ḥusayn Aḥmad Amīn
Éditeur scientifique : Simon Jargy (1920-2001)
[catalogue][https://catalogue.bnf.fr/
ark:/12148/cb34934885g]
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4.

5.
6.

https://www.amar-foundation.org/simon-jargy/
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https://vdegallo.com/en/produit/anthologie-musicale-de-la-peninsule-arabique-vol-2-musique-despecheurs-de-perles-a-musical-anthology-of-the-arabian-peninsula-music-of-the-pearl-divers-2/.
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h t t p s : / / w w w. l i v r e - r a r e - b o o k .c o m /
book/21463774/1047
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/
Simon-Jargy+Syrien/id/A02yj41501ZZ0
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Le Défi du fondamentalisme islamique: regards
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Les Textes, avec une introduction critique
Description matérielle : XX-336 p.
Description : Note : Textes arabes
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ark:/12148/cb34321638f]
L’art de l’écriture arabe: Passé et présent. Naef,
Silvia. . Editions: Slatkine. Collection Arabiyya,
no. 12. Genève 1992.
The Garland Encyclopedia of World Music
Volume 6. The Middle East.Routledge
L'Histoire de Joseph d’après un Manuscrit
Oriental .Croisier Faika. Editions: Slatkine.
Collection Arabiyya, Genève 1993.
A La Recherche d'une Modernité Arabe.
L'Evolution Des Arts Pastiques en Egypte, au
Liban et en Irak. Editions: Slatkine. Collection
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de Naguib Mahfuz, 1939-1967. Labor et
fides, Genève; Collection : Arabiyya. Editions:
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َ
الشبكة جبهة بزنرت:
ّ
حــرفة ّ
نســائـية
فـني�ة
قراءة أنرتوبولوجية
ألشكال وأنواع احللي التقليدية بتلمسان
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العدد 59

د .إسمهـان بن بركة  -تونس

َ
الشبكة جبهة بزنرت:
ّ
ّ
حــرفة فـني�ة نســائـية

1

ّ
الشباكة

ّ
ّ
ّ
ّ
احلضريـــة منهـــا
النســـائي�ة
احلرفيـــة
لـــن تعـــددت املهـــارات
ّ
ّ
والر ّ
ّ
يفي ــة جب ــل مناط ــق الب ــاد التونس ـ ّـية فإنه ــا غالب ــا م ــا ختض ــع إىل
ّ
ّ
وممزّياته ــاّ ،
كل جه ــة ّ
مم ــا جيعله ــا تنتش ــر يف جه ــة وتق ــل
خصائ ــص
ّ
ّ
يف أخ ــرى أو ق ــد تغي ــب كلي ــا .ولع ــل م ــن أب ــرز ه ــذه األنش ــطة تل ــك
ّ
ّ
ال ــي ترتب ــط باس ــتخدام اإلب ــرة ،فلطالم ــا مثل ــت «أعم ــال اإلب ــرة أو
ّ
(باألحـــرى اخلياطـــة والتطريـــز والشـــبكة واحلياكـــة والكروشـــيا)
ّ
م ــن منظ ــور تاري ــي ج ــزءا م ــن حي ــاة النس ــاء» .1فه ــذه امله ــارات
ّ
تلقـــن الفتـــاة منـــذ ّ
الصغـــر
كثـــرا مـــا ارتبطـــت باملـــرأة ،حيـــث
ّ
إحداهـــا أو بعضهـــا ،إذ دأبـــت العـــادة علـــى أن «يتـــم حتضـــر
ّ
ّ ّ
الفتي ـ�ات للع ــب ه ــذا ال ــدور ،فضم ــن تربيته ـ ّـن تعل ــم أعم ــال اإلب ــرة
ّ
ّ
ّ
والشـــبكة وهـــو مـــا ّ
ســـي بأعمـــال النســـاء الـــي حتتـــل
والتطريـــز
ّ
2
دائم ــا مكان ــة هام ــة» .

ثـقـافـة مـاديـة

ّ
زخارف من الشبكة

ٌّ ْ َ
ّ
التقليدية
ـــبكة من أبـــرز املهـــارات
ويعترب صنـــع الش
ّ
ّ
النســـائي�ة جبهـــة بـــزرت بأقىص شـــمال البـــاد وخاصة
ّ ّ
ّ
ّ
بمناطقهـــا ّ
ـــاحلية ذات التأثـــرات األندلســـية الـــي
الس
تتســـم بنمـــط عيـــش حضـــري ،أساســـا مدينـــ�ة بزنرت
وضواحيهـــا إضافة إىل بلـــدات مزنل عبـــد الرحمان ومزنل
جميل والعاليـــة وراس اجلبل والعوســـجة ورفـــراف وغار
ّ
امللح .فلنئ انتشـــر نشـــاط التطريـــز مثال يف جـــل املناطق
ّ
التونســـية مع اختالفات على هذا املســـتوى أو ذاك ،فقد
ّ
ّ
ـــب َكة علـــى جهات ّ
اقتصـــرت الش ْ
معينـــ�ة من البـــاد لعل
ّ
ّ
ّ
من ّ
الشـــرقية بالدرجة األوىل
الشـــمالية
أهمهـــا املناطـــق
مثل مدينـــ�ة تونس وجهة نابـــل وكذلك جهة بـــزرت اليت
ّ
بالذكـــر .وقد لقيـــت رواجا ّ
ّ
خاصة خـــال الفرتة
خنتصهـــا
االســـتعمارية كان دافعا لبعـــث عدد من املراكـــز ّ
اهتمت
ّ
ّ
ّ
الشـــبكة ّ
وروجـــت لصنعها لما تتســـم به من بعد
بتعليم
ّ
ّ
ّ
فنيـــ�ةّ ،
خاصة بعد
جمايل حيث ُصنفت الشـــبكة كحرفة
التونســـيات ّ
ّ
كيفيـــة إضفاء بعـــد جمايل على
أن «عرفت
ّ
األعمـــال املنجـــزة بأيديهن».3
ّ
تهـــدف هـــذه الدراســـة إىل البحـــث يف موضـــوع حريف
ّ
ّ
امليدانيـــ�ة حـــول احلـــرف
فـــي ينـــ�درج ضمـــن األعمـــال
ّ
ّ
ّ
النســـائي�ة بتونـــس ،وذلك يف إطار الدراســـات
التقليديـــة
ّ
ّ
ّ
اإلتنوغرافيـــة الـــي ما فتئت
األنرتوبولوجيـــة واألعمـــال
وتطورا ّ
ّ
تشـــهد ّ
كما وكيفا بهـــذا اخلصوص ،وجلب
تنوعا
ممـــزة وثقافـــة ّ
ّ
االنتبـــ�اه حـــول صناعـــة ّ
حرفية
عائليـــة
تطـــورا وأمكـــن املحافظـــة عليهـــا ّ
ّ
ّ
بالرغـــم من
ســـجلت
ّ
ّ
التغـــرات ّ
ّ
واالقتصادية اليت شـــهدتها
وســـيوثقافية
الس
البـــاد وهـــو ما يطرح مـــدى جنـــاح العديد مـــن املوروثات
ّ
ّ
احلرفيـــة املحل ّية باالســـتمرار.

ّ
التعريف بالشبكة وملحة عن تاريخها :

ّ
يمكن تعريـــف الشـــبكة la dentelle à l’aiguille
كونها ّ
عملية شـــبك للخيـــوط ببعضها البعض بواســـطة
ّ
اإلبرة بطريقة منتظمة ومحســـوبة فتأخذ شـــكل الشبكة
ّ
وربمـــا لذلك ّ
ّ
ســـميت بهذا االســـم ،علمـــا وأن التســـمية
األكـــر انتشـــارا لهـــذه احلرفـــة يف مدينـــ�ة بـــزرت ،مركز
اجلهـــة ،هـــو َ
«اجل ْم َعـــة» .وال ختتلف هذه التســـمية عن
ســـابقتها على مســـتوى املدلـــول حيث تفيـــد اجلمع بني
ُ ُ
اخليـــوط لتشـــكيل قطعة ّ
معينـــ�ة .ولـــن كانـــت ت ْع َرف
َ ْ َ ْ
َ ْ
ّ
ّ
تســـى
ـــبكة بأغلب مناطق اجلهة ،فإنها
باجل ْم َعة أو الش
ّ
«الش َ
ـــب ْيكة» ببلـــديت رفـــراف وغار امللـــح ،وهـــي تقريب�ا
ّ ُ
نفس التســـمية الـــي تعرف بهـــا يف اجلزائر أيـــن يقال لها
ْ
ّ
شـــبكة أو ش ِبيكة بما أنها كثرية االنتشـــار يف كامل احلوض
ّ
ّ
املتوســـطي .4لذلك فـــإن هذه املهارة تنـــ�درج ضمن أعمال
ّ
ّ
ّ
التشـــبيك ويقـــال أيضا التخريـــم والذي من أبـــرز أنواعه
ّ
الكرشيان والشـــبيكة .5فالشـــبكة هي نوعا ما قماش غري
منسوج مرتابط بواســـطة غرز متشـــابهة وأخرى مختلفة
وفقـــا للشـــكل املـــراد صنعـــه ،يمكـــن احلصـــول عليهـــا
بواســـطة عمل يدوي دقيـــق ومتقن.
ّ
تتعلـــم الفتاة هـــذه املهـــارة داخل املزنل حتت إشـــراف
ّ
ّ
األم وأحيانـــا اجلـــدة أو إحـــدى القريبـــ�ات أو كذلـــك عن
الم َع ْل َمة ،وهي امـــرأة ّ
طريـــق ْ
مهمتها تعليـــم البن�ات حذق
ّ
بعض األنشـــطة كالتطريز والشـــبكة والنسيج واخلياطة
ّ
ّ
املزنلية وأحيانـــا قراءة القـــرآن 6يف
وحىّت بعـــض األعمـــال
ّ
ّ
الزوجية
إعدادهن للحيـــاة
بعـــض املناطق ،وذلك بهـــدف
ُ ّ
ّ
انطالقا مـــن خربتها الواســـعة ومهاراتها املتعـــددة .ويعد
متجدد
ة
ة نســائـي
ثقافي
ـرفة فـني
نسق
بنزرت :حـ
ببالد زيان
القرويةبجهة
الشبكة
العمارة َ
ّ
ّ
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نقل املهارات لألجيال الناشئة

ّ
العملية من ّ
ّ
أهم أســـس
اكتســـاب هذا النوع مـــن املعرفة
جناح املـــرأة يف املجتمـــع التقليدي احلضـــري والريفي على
ّ ْ ْ
ّ
الم َعل َمة حتظـــى بمكانة
حد الســـواء .وكانـــت شـــخصية
ّ ّ ّ ّ 7
ّ
ســـيما أنها
اجتماعية مرموقـــة وتلعـــب دورا تربويا هاما
غالبـــا مـــا تنحدر مـــن عائلـــة عريقـــة باملنطقة وتشـــتهر
حبســـن األخالق ّ
مما يضمن لهـــا احرتام وتقديـــر اجلميع.
ّ
ّ
شـــفوية تنتشـــر
اجلماعية مأثورات
وقد تن�اقلت الذاكرة
ْ َْ
ّ
ّ
خاصة يف الوســـط احلضري تتغىّن بدور المعلمة يف تعليم
ّ
وتصـــب أيضا يف
الفتيـــ�ات الشـــبكة وغريها مـــن الفنون،
ّ
ّ
خانـــة إبراز ســـعادة ّ
�اتهـــن باعتبـــ�ار أن الفتاة
األمهـــات ببن
ّ
تمثل ســـندا ّ
لألم وأفضل معينـــ�ة لها .نذكر مـــن بني هذه
األغاين األبيـــ�ات التالية:8
ّ
ّ
ْأبــدالـهـــا َ
وو ِّريــــهـا
يـــا مـعلمـة عـلمـها
َ
ّ
مـن حفـظ ْبــن ْيتـــي
ّ
ّ
يــــا معلمـة علـمهــا
ّ
ّ
بــاها مصلي مزكـي
ّ
السنة يكربو وليداتو

فـي الـصنعــة َ
وو ِّريهــا
ّ
وأبــدالها فـي الشبكة

وفـالحتــه بالبــركة
ّ
العام اجلاي جياور مكة

ّ
تتضمـــن هذه األبي�ات من الشـــعر الشـــعيب النســـايئ
اليت وردت هنا على لســـان ّ
األم إشـــارات إىل ضرورة تعليم
ّ
ّ
اليدوية علـــى األقـــل وهي هنا
البنـــت إحـــدى الصنائـــع

ّ
الشـــبكة .كما تشـــر إىل االنتماء العائلـــي للفتاة من خالل
مـــدح والدهـــا كرجـــل ملـــزم بتعاليـــم الدين اإلســـايم
ّ
الديني�ة من صـــاة وزكاة ،ينتظر أن يكرب
بت�أدية الفـــروض
ّ
ّ
أوالده حـــى يزور مكة للحـــج أو العمـــرة ،فضال عن جناحه
املهـــي عرب ازدهار عملـــه الفاليح الذي ال خيلو مـــن َ َ
الرَبكة.
ّ
وتنعكـــس هـــذه الصـــورة «الناصعـــة» 9لألب علـــى كل
األم والبنت ّ
العائلة بما يف ذلـــك ّ
مما يزيـــد من قيمة الفتاة
علـــى املســـتوى األخـــايق واالجتماعـــي وبالتـــايل حرص
ّ
ألوالدهن.
األمهات على اإلســـراع خلطبتهـــا
ّ
وقـــد جـــرت العـــادة أن تتـــوىّل الفتـــاة بنفســـها إعداد
ّ
الشـــبكة ،بمســـاعدة ّ
األم اليت
جهاز عرســـها مـــن قطـــع
ُتلقى على عاتقهـــا ّ
مهمة إعداد جهاز العـــرس منذ طفولة
البنـــت .ولطالما حظي هذا النشـــاط باهتمـــام العائالت
العريقـــة 10الـــي كانـــت حتـــرص على تعليـــم بن�اتهـــا ّ
فن
ّ
ّ
التطريـــز أو الشـــبكة ،يف حني تتجه العائـــات الفقرية حنو
ّ
تلقـــن بن ّ
ّ
�اتهن نســـيج
الزربي�ة .11ولنئ اقتصرت الشـــبكة
ّ ّ
الرثية فإنها ســـرعان ما
يف البدايـــة على نســـاء العائـــات
ّ
12
انتشـــرت لتبلغ العائالت
املتوســـطة والفقرية « ،فدائما
ّ
ّ
تلعـــب النســـاء دورا أساســـيا يف املحافظة علـــى التقاليد
ّ
ّ
ونقـــل ّ
الطقوس الـــي تنظم احلياة وحفـــظ املهارات ،هذه
ّ
الض ّ
العناصـــر
رورية للرتابـــط األســـري واالجتماعي».13

ثـقـافـة مـاديـة

ّ
ّ
و ّ
بالرجـــوع إىل جـــذور هـــذا النشـــاط فإنـــه ال يمكـــن
ّ
ّ
ّ
اجلـــزم بمـــكان معـــن أو بت�اريـــخ محـــدد يتعلـــق بأصول
ّ
ّ
الشـــبكة ،لعدم توفـــر معلومات دقيقة حول تاريخ نشـــأة
ّ
الشـــبكة أو مكان ظهورهـــا .فلنئ أرجعت بعـــض املراجع
ّ
ّ
الشـــبكة يف شـــكلها ّ
األويل إىل الشـــرق أو إىل تأثريات
أصل
ّ
ّ
ّ
ّ
التطريز الشـــريق ،فإن العديـــد من األعمال تشـــر إىل أنها
ظهـــرت يف إيطاليـــا وحتديـــدا يف البن ّ
�دقية ،14مكان نشـــأة
ّ
الشـــبكة ،15وذلـــك يف أواخر القرن اخلامس عشـــر وبداية
القرن ّ
الســـادس عشـــر .فقبـــل القرن اخلامس عشـــر لم
ّ
الغربيـــ�ة إىل ّ
ّ
ّ
أي وثائـــق تثبـــت وجود
تتوصـــل الدراســـات
ّ
الشـــبكة .16وســـرعان ما انتشـــرت بني عدد مـــن البلدان
ّ
ّ
وخاصـــة إيطاليا
األوروبي�ة مثل فرنســـا وانقلـــرا وبلجيكا
ّ
ّ
ّ
التقليديـــة
الـــي تمثل مصـــدر الشـــبكة
الكالســـيكية.17
ّ ّ
ويب�دو أن الشـــبكة شـــهدت على امتـــداد تاريخها مراوحة
ّ
بني فـــرات ركـــود أو تراجـــع أدت يف كثري مـــن األحيان إىل
ّ
غيابهـــا عن ّ
ّ
تطـــور وازدهار
احلرفيـــة ،وفـــرات
الســـاحة
ســـاهمت يف انتشـــارها بني بلدان كثرية وهـــو ما جيعل من
الصعـــب ّ
ّ
تتبع نســـق ّ
تطورهـــا التارييخ .وجتدر اإلشـــارة
ّ
إىل وجود نوعني من الشـــبكة :شـــبكة تصنع باســـتعمال
املغـــزل وأخـــرى باســـتخدام اإلبـــرة ،وهـــي ّالـــي ّ
تهمنـــا.
ّ
ّ
ّ
األوروبي�ة علـــى إنت�اج الشـــبكة
وأفـــى تن�افـــس الـــدول
ُ
تطورهـــا ّ
إىل ّ
وتنوعها ،فأنشـــأت مصانع وورشـــات لصنع
ّ
ّ
ّ
ّ
اليدوية
صناعية باتت تشـــكل تهديـــدا للشـــبكة
شـــبكة
ّ
ّ
التقليديـــة خاصـــة مع نهاية القرن التاســـع عشـــر وبداية
القـــرن العشـــرين .ومـــع تضاعـــف عـــدد ورشـــات إنت�اج
ّ
ّ
األوروبي�ة حلمايتها من
الشـــبكة ظهرت بعض املســـاعي
االندثـــار وإعادة إحيائهـــا من خالل بعث مراكـــز لتعليمها
ونشرها يف بلدانهم ويف بعض مســـتعمراتهم يف تلك الفرتة
على غـــرار تونس.
مـــن هـــذا املنطلق ال يشـــر عمـــل كومـــت COMTE
ّ
ّ
ّ
حول الشـــبكة
التونســـية إىل أصولها 18كما ال نعلم اليّشء
ّ
االســـتعماريةّ ،
ّ
وبالرجوع
الكثري عن الشـــبكة قبل الفـــرة
ّ
إىل مـــا ّتم اإلطالع عليه مـــن وثائق فإن الكثـــر من املراجع
ّ ّ
تردد عبارة ّ
ّ
العربي�ة l’art de la
«فن الشـــبكة
الفرنســـية

ّ
ّ ،»dentelle arabe
ممـــا يؤكـــد انتشـــارها بالبالد قبل
ّ
األوروبي�ة.
احلضـــور الفرنـــي واختالفها عـــن الشـــبكة
ّ ّ
ّ
ويرجح أنها ظهرت جبهة بزنرت مع اســـتقرار األندلســـيني
ّ
ّ
األندلســـية باجلهة مثل
بها ،حيث أنها تنتشـــر يف البلدات
غـــار امللح ورفـــراف ومزنل عبد ّ
الرحمان فضـــا عن مدين�ة
ّ
ّ
بـــزرت ،أوىل املـــدن اليت بـــدأت بصنع الشـــبكة وتعليمها
ّ
خـــارج اإلطـــار التقليـــدي املعتاد وهـــو املزنل واســـتغالل
هـــذا املنتج ألغـــراض ّ
جتارية .حيث انطلقـــت هذه الفكرة
حســـب بعض املراجـــع منـــذ ســـنة  19 1908بعـــد زيارة
ّ
فرنســـية لعائلـــة يف املدينـــ�ة وإعجابها بنمـــاذج من
امـــرأة
ّ
ُّ
ّ
الشـــبكة قدمت لهـــا .ومن هنا جـــاء اهتمام الفرنســـيات
ّ ّ
فن الشـــبكة جبهـــة بزنرت وجهـــات أخرى
بدعـــم وتطوير
ّ
من البالد مثـــل تونس ونابـــل وزغوان ،خاصـــة من طرف
ّ
ّ
ّ
الفرنســـية حين�ذاك إذ ســـعت هذه
الديني�ة
املؤسســـات
ّ
التقليدية ّ
ّ
ثـــم تطويرها على
املراكـــز إىل تعليـــم الشـــبكة
مســـتوى التقني�ات واألشكال.
ّ
ّ
بيوتهـــن حلســـاب
عملـــت النســـاء يف مرحلـــة أوىل يف
ّ
الفرنســـيات وبلغ عـــدد العامالت حـــوايل  20امرأة ليصل
ّ
مـــدة ّ
يف
زمني�ة وجزية إىل أكرث مـــن  300امرأة .20ويف مرحلة
ّ
ثانيـــ�ة وقع إنشـــاء مشـــغل جيتمعـــن فيه لصنع الشـــبكة
ّ
ّ
مختصة
الفرنســـيات ،إىل جانب بعث مراكز
حتت إشراف
ّ
يف تعليم هـــذه الصنعة منـــذ بداية القرن العشـــرين .ولم
تغفل مـــدارس الفتيـــ�ات املســـلمات عن تقديـــم تكوين
ّ
ّ
ّ
ّ
خـــاص يف الشـــبكة الـــي ُمزجـــت بطابـــع أورويّب ،حيـــث
ّ
ّ
ّ
ســـائي�ة من خياطة وتطريز وشـــبكة
«تدرس الفنـــون الن
وزربي�ة إىل الفتي�ات املســـلمات يف  15مدرسة ابت ّ
ّ
�دائي�ة».21
يف حـــن التحق عدد آخـــر من الفتيـــ�ات بمراكـــز التكوين
ّ
لتلقـــي دروس يف هـــذه املهـــارات ّ
خاصـــة يف مركز
املهـــي
ّ
ّ
الفنون
اجلدية
التونســـية 22أيـــن ظهرت بعض اجلهـــود
ّ
ّ
للنهـــوض بالصناعـــات احلرفيـــة الفنيـــ�ة مـــن بينهـــا
ّ
الدنتيـــلا ،23فكانت بداية مغـــادرة أعمال اإلبـــرة للفضاء
ّ
العائلـــي 24لتتجـــه خارجـــا .وتـــرز هنـــا مســـألة التوزيع
ّ
التقليـــدي لـــأدوار بني املـــرأة ّ
والرجل الذي كان ســـائدا يف
ّ
املحلية ،فال مجـــال لعمل املرأة خـــارج مزنلها
املجتمعـــات
الشبكة بجهة بنزرت :حــرفة فـنية نســائـية
َ
ّ
ّ
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ّ
تتعلمـــه مـــن مهـــارات جيـــب أن ّ
يتـــم داخـــل البيت
ومـــا
ّ
ُ
وفقط ما تنتجه يســـمح لـــه بتخطى جدران املـــزل ليب�اع
خارجا .هذا التقســـيم قد ال جنده يف العائـــات الفقرية ويف
الريفية حيث تســـاهم املرأة إىل جانب ّ
ّ
الرجل يف
األوســـاط
ّ
ّ
ممارســـة بعض األنشـــطة الفالحية واملهـــارات احلرفية
فضال عـــن امتهان بعـــض املهن.
ّ
ّ
وتزايـــد ّطلـــب الزبائـــن
األوروبيني 25علـــى منتجات
ّ
الشـــبكة يف بعـــض املســـتعمرات مثـــل اجلزائـــر واملغرب
ّ
وخاصـــة تونـــس أين تضاعـــف اإلقبال بصفـــة ملحوظة
ّ
ّ
تطـــور املنتوج ليشـــمل أعماال
ســـيما خالل احلرب أمـــام
ّ
أكـــر ّ
تنوعـــا .26وجبهـــة بـــزرت كانت «الشـــبكة نشـــاط
ّ
ّ
البزنرتيـــ�ات بامتيـــ�از حيث ّ
حتولـــت ،من خـــال التواصل
ّ
األوروبيـــ�ات ،مـــن وســـيلة لتمضية الوقـــت يف املزنل
مـــع
ّ
ّ
27
إىل مصـــدر دخـــل متواضـــع»  .وقـــد تمكنـــت حرفيات
ّ
ّ
مـــدة ّ
مهاراتهن
زمنيـــ�ة وجزية مـــن تطويـــر
اجلهـــة خالل
ّ
ّ
وحتســـينها حـــى أصبـــح باإلمـــكان مقارنتهـــا بالشـــبكة
ّ
األوروبي�ة الشـــهرية .28وتشـــر بعـــض املراجـــع إىل ارتفاع
ّ
الشـــبكة ّ
خاصة اللـــوايت عملن
أجـــور العامـــات يف قطاع
لفائدة مـــا كان ُيعـــرف بديـــوان الفنـــون أو مركـــز الفنون
ّ ّ
ّ
كن يتلقـــن مقابل مجموعة
الشـــعبي�ة ،حيـــث
والتقاليد
مـــن النمـــاذج بـــن  35و 45فرنـــك فرنيس ســـنة 1950
ليتجـــاوز املبلغ الضعف يف ّ
الســـنة املواليـــة ويبلغ بني 90
و 110فرنـــك فرنـــي ســـنة  .29 1951وقد ّتم بعـــث ّأول
ّّ
مركز بعد االســـتقالل لتحضري الفتيـــ�ات لتلقي تكوين�ا يف
ّ
ّ
احلرف الن
ســـائي�ة ســـنة .30 1967

ّ
صنـع الشبكة:
املـواد واألدوات املستخدمة وتقني�ات اإلجناز:
ّ
ّ
ال ختتل ــف الش ــبكة كث ــرا ع ــن التطري ــز أو م ــا يع ــرف
ّ
ّ
ّ
ّ
بـ«الطريــزة» ف ــإىل جان ــب أنهم ــا « حيت ــان مكان ــة
محلي ــا
ّ
ّ
جـــد ّ
الفـــن العائلـــي التقليـــدي احلضـــري
هامـــة ضمـــن
ّ
ّ
ّ
والريف ــي» ،31يمث ــل كل م ــن اخلي ــط واإلب ــرة العنصري ــن
ّ
ّ
ّ
األساســـيني لـــكال النشـــاطني ،كمـــا تشـــكل زخرفـــة

ّ
اللب ــاس واملفروش ــات واألغطي ــة الغاي ــة األساس ـ ّـية م ــن
ّ
وراء الشــبكة ّ
والتطريــز .ويســتن�د صنــع الشــبكة إىل مــواد
وأدوات بس ــيطة أنتجـ ــت قطع ــا ّ
فنيــ�ة بديع ــة أصبح ــت
ج ــزءا م ــن حاجي ــات البي ــت والعائل ــة.
ّ ّ
ّ
ّ
المـــادة األولية ّ
ئيســـية الـــي يرتكز
الر
يشـــكل اخليط
ّ
ُ
«بالك ّ
الشـــبكة ،وهو مـــا ُيعرف ّ
ــــبة»،
محليا
عليها إعداد
وهـــي عبارة عـــن كرات مـــن اخليوط املختلفـــة من حيث
ّ
ّ
والمـــادة ّ
املكونة للخيـــط وكذلك اللـــون .إذ يمكن
احلجم
ُّ
ّ
اســـتخدام خيوط متوســـطة الســـمك أو رقيقـــة أو أحيانا
ّ
ّ
خشـــنة بعض اليشء فلـــكل نوع من اخليـــوط رقم معنّي،
ّ
ّ
وتكـــون إ ّما مـــن القطن أو احلريـــر لعل مـــن أبرزها خيوط
ّ
قطنيـــ�ة رفيعة اجلودة تعرف خبيـــوط د.م.س  .DMCكما
ْ
الص ّ
القيام وهـــي تلك اخليـــوط ّ
ّ
وفية
تـــم اعتماد خيـــوط
ّ ّ
ّ
ّ
التقليدية املســـتعملة يف النسيج ،إال أن استخدامها تراجع
ّ
ّ
الشـــباكات يلجأن إليها
كثريا ليقتصر على قلـــة قليلة من
ّ
ويعد اختيـــ�ار اخليط مرحلـــة ّ
هامة يف
يف بعض األحيـــان.
ّ
ّ
عملية التشـــبيك ألن جودته تنعكـــس على جودة القطعة
املصنوعـــة .32كما أصبحـــت اخليوط ّ
الرقيقـــة واخليوط
ّ
ّ
احلريريـــة أكرث اســـتعماال عـــن ذي قبل ألنهـــا تعطي نت�اجئ
ّ
ّ
أفضل مـــن خـــال ملعانهـــا ونعومتها رغـــم أنهـــا تتطلب
حرصـــا أكرث وســـعة بال أكـــر عند شـــبكها نظرا لســـرعة
ّ
تكـــون العقد بها.
ّ
احلرفيـــات خيوطـــا بيضـــاء اللـــون وهـــو
تســـتخدم
ّ
ّ
ُ
الل ــون األك ــر انتش ــارا ويس ــتعمل الل ــون األس ــمر الف ــاحت

املعـــروف «بالبـــاج»  beigeبصفـــة ملحوظـــة أيضـــا،
ّ
ّ
والفضيـــة أو
الذهبيـــ�ة
وأحيانـــا يقـــع توظيـــف اخليـــوط
ّ
زخرف ــة قطع ــة الش ــبكة بش ــريط م ــن القم ــاش الالم ــع
ّ ّ
وردي اللـــون أو أزرق أو أصفـــر حييـــط
الناعـــم امللمـــس
بأطرافهـــا ،33وهـــو مـــا يعتـــر مـــن اإلضافـــات احلديثـــ�ة
ّ
يف ه ــذا النش ــاط .وجت ــدر اإلش ــارة فيم ــا يتعل ــق باألل ــوان
ّ
النســـاء علـــى بعـــض ّ
الطـــرق
محافظـــة عـــدد مـــن
ّ
ّ
التقليديـــة لصبـــغ اخليـــوط واحلصـــول علـــى اللـــون
ّ
املطل ــوب م ــن خ ــال اس ــتخدام بع ــض النب�ات ــات .فمث ــا
ّ
للحص ــول عل ــى الل ــون األس ــمر الف ــاحت توض ــع اخلي ــوط
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ّ
البيض ــاء يف ّ
كمي ــة م ــن الش ــاي األحم ــر املطب ــوخ م ــن غ ــر
ّ
ّ
ّ
إمكانيــ�ة
س ــكر تفادي ــا حل ــدوث ن ــوع م ــن اللزوج ــة ،م ــع
ّ ّ
ّ
ّ
الشـــاي ّ
جيـــدا
تـــدرج اللـــون وذلـــك بطبـــخ
التحكـــم يف
للحص ــول عل ــى درج ــة غامق ــة والعك ــس لتحقي ــق درج ــة
ّ ّ
جتف ــف اخلي ــوط ّ
جي ــدا.
فاحت ــة ،ث ــم
ّ
ّ
ّ
تتطلـــب الشـــبكة أدوات بســـيطة تتمثـــل حتديدا يف
ّ
ّ
إبرة ّ
ومقـــص وحلقة حلماية
املتوســـط
عادية من احلجم
ْ َ ّ
«المخدة»،
اإلصبع من وخز اإلبرة إضافة إىل الوســـادة أو
ُ
ّ
ّ
ّ
محشـــوة ّإمـــا بالصـــوف أو
محليـــا ،وتكون
كمـــا تعـــرف
ّ
ّ
ّ
بالقـــش أو أحيانـــا ببقايـــا مادة اخلشـــب الـــي تنتج عن
معاجلـــة اخلشـــب بعـــد صقلـــه باملســـحاج ُوت ّ
ســـى
ّ
«الكرينو»ُ .
ويســـتخدم أيضا ورق الشـــبكة وهو نفســـه
ّ
البـــي الفاحت ،لرســـم
ورق الكرافـــت  ،kraftذلـــك الـــورق
ّ
ّ
ّ
ّ
ســـيتم صنعـــه مـــن الشـــبكة ،ويف بعض
الشـــكل الـــذي
األحيـــان يقـــع توظيـــف ورق أكيـــاس اإلســـمنت ّ
البني�ة،
حيث تـــويص صانعـــة الشـــبكة أقاربها ّ
ممـــن يعملون يف
أشـــغال البن�اء جبمع بعـــض األكياس لهـــا ،محاولة بذلك
اســـتغالل ما يمكن اســـتغالله واالســـتفادة من توفر هذا
النوع مـــن الـــورق مجانا.

ّ
ّ
ّ
تتمثل املرحلة األوىل من العمل يف رســـم الشـــكل الذي
ّ
ّ
ّ
ُ َ ُ
ّ
قصد بها
ويســـى «التنقيلة» الـــي ي
ســـتتخذه القطعة
ّ
ّ
«ي َس َّ
املعـــد للغرضّ ،ثم ُ
ـــمر»
هنـــا التصميم على الـــورق
ّ
بتتبعه ّ
الرســـم باخليط وذلك ّ
غطى ّ
الشكل أي ُي ّ
يدويا
هذا
ّ
باســـتخدام اإلبـــرة وهو ما يعرف «بالتســـمري» .وتســـى
ّ
ّ
العمليـــة يف مناطـــق أخرى مـــن اجلهة «النقــــش»
هـــذه
ّ
ّ
وتتم بواســـطة آلـــة اخلياطة لدى نســـاء ختصصن يف هذه
ّ
املرحلـــة من صناعة الشـــبكة كمـــا هو احلـــال يف بلدة غار
ّ
امللـــح ،وذلـــك إذا كانت املـــرأة ال جتيد النقـــش أو ال تمتلك
آلة خياطة .واســـتخدام آلـــة اخلياطة أمر ال ّ
حتبذه نســـاء
ّ
ّ
مدينـــ�ة بـــزرت ألن من شـــأنه أن يؤثر على جـــودة العمل،
حيث تكـــون اخليوط مرتاخيـــة وغري مشـــدودة ّ
جيدا وهو
مـــا ينعكس الحقـــا على ّ
عملية شـــبك اخليـــوط ببعضها
البعـــض .وجتـــدر اإلشـــارة هنـــا إىل ّ
أهمية مرحلـــة إعداد
ّ
ّ
التصاميـــم ومـــا تتطلبه مـــن دقة وخـــرة .فاســـتن�ادا إىل
ّ
التقليدية جبهة
العمـــل امليداين املنجز حـــول جرد احلـــرف
ّ ّ ّ
أخـــرى مـــن البالد وهي املنســـتري تبـــن أن قلـــة قليلة من
ّ
ّ
ّ
حرفيات اجلهة يصنعن الشـــبكة وذلـــك بمناطق محددة
ّ
مثل مدين�ة املنســـتري وطبلبة وســـيدي عامر ،وقد تعلمنها
يف مركـــز تكوين مهين لكـــن أيضا على يد نســـاء أصيالت
الشبكة بجهة بنزرت :حــرفة فـنية نســائـية
َ
ّ
ّ
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شبك اخليوط

جهـــة بزنرت انتقلـــن للعيش جبهة املنســـتري بعـــد الزواج.
ّ
الالفت لالنتب�اه أن الكثري من صانعات الشـــبكة باملنستري
غري قـــادرات على إعـــداد التصاميـــم ومازلـــن يعتمدن إىل
ّ
يأتينهـــن بتصاميم جاهزة
اآلن على نســـاء من جهة بزنرت
من فـــرة إىل أخرى بصفـــة منتظمة.34
ّ
بعـــد أن يصبـــح الشـــكل جاهـــزا ُي ّثبـــت الـــورق على
ّ
ّ
الوســـادة بواســـطة اإلبرة واخليط أو الدبابيس اليت تعرف
ّ
محليـــا «بمساســـك بـــوراس»ّ ،ثم تضـــع املرأة الوســـادة
ّ
ّ
وضعيـــة االحنناء
على ركبتيها وتشـــرع يف العمـــل متخذة
ومســـتخدمة كلتـــا يديهـــاّ .
يثبـــت طـــرف اخليـــط على
ّ
التصميم مـــن خالل إعداد عقدة جتســـيدا للمثـــل القائل
«قبـــل مـــا ّ
ختيط أعقـــد راس اخليـــط» وهـــو يف احلقيقة
نقطة انطـــاق ملعظـــم أعمال اإلبـــرة لتثبيـــت اخليط يف
ّ
مكانه ،ويضرب هـــذا املثل أيضا يف احلـــث على االحتي�اط
ّ
لألمـــر قبل الشـــروع فيه لضمـــان النتيجة
املرجـــوةّ .35ثم
ّ
احلرفية باإلبرة الـــي حتمل اخليـــط باليد اليمىن
تمســـك
وبايق اخليط باليد اليســـرى مع ســـحبه إىل األمـــام ،وتمررّ
ّ
اإلبـــرة حتـــت خيـــط التصميـــم وجتذبهـــا باخليـــط الذي

فتتكون عقدة ّ
ّ
تمـــرر من خاللها اإلبرة ويســـحب
حتتويـــه
ُ َْْ
ّ
ّ
فتتكون بذلـــك «الغـــرزة»
اخليـــط جيدا لغلـــق العقـــدة
ُ َْ
ّ
ّ
ـــرزة تلـــو األخـــرى مـــع املراوحة بني
العمليـــة الغ
وتتكـــرر
الذهـــاب ّ
واإلياب من اليمني إىل اليســـار ومن اليســـار إىل
اليمـــن بني طريف التصميـــم أو ّ
اخلطـــن املتوازيني باتب�اع
نفـــس التقني�ة.
ّ
ويتمزّي
تكون الغـــرز أحيانا كبرية وأحيانا أخـــرى صغرية
ّ
ّ
كل نوع منها بزين�ة ونظام ّ
معينني تســـتمد تســـمياتها من
ّ
حقل معجيم داليل ّ
متنوع ،ولعل من أبرز هذه التســـميات
واليت ما تزال منتشـــرة باجلهة بصفـــة ملحوظة نذكر:
 معجـــم النب�اتات :التفاحـــة والتفاحة بـــروح والوردةوالقرنفلـــة والتابـــل والتابـــل ســـوري ْ
والســـاطة
ِ
ْ
والعوينـــ�ة.
غر ْيب�ة َ
التقليديـــةَ :
ّ
وغر ْيب�ة حمص
 معجم احللوياتَ
وغر ْيب�ة تابل ومقروض.

َْ
 معجم احليوانات:عفسة قطوســـة ّوالعلقة
(قطة)
َ
وقشـــور احلوت والف ْر َط ّطو (الفراشة).
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ُ
نماذج من الغرز

 معجم املعادن :سيوف وسالسل وسكاكن ولرية. املعجم املعماري :األقـــواس واألقواس ورد ّوالصوامع
َْ ْ
والرَب َمقلي.
واملخروط
 معجم املعتقداتُ :خمسة ْوعيون.

ْ
الفر ْشكة ّ
والتي�ال
 تســـميات غرز مختلفة األشـــكالِ :ْ
والدزيرية وامل ْت ّ
ّ
والقرابط ْ
عين�ة.
والمـــراوح
ِ
ّ
 غرز ّخاصة باملرحلـــة األخرية من التشـــبيك :الرّتين�ة
ُ
ُّ
ّ
والش ّ
يســـى أيضـــا «النفـــاط» وهـــي
ـــراف أو مـــا
مجموعـــة مـــن الغـــرز املتشـــابهة حتيـــط بالقطعـــة
لزت يينها .

وتـــويح األســـماء يف كثري مـــن احلاالت بشـــكل الغرزة
ّ
علمـــا وأن نفـــس الغـــرز قـــد ختتلف تســـميتها مـــن جهة
ّ
إىل أخـــرى ،وقد ّبينـــت بعـــض الدراســـات أن الكثري منها
ّ
األندلســـيني .36كما يمكن أن جنـــد أنواعا من
مأخوذ عـــن
ّ
والتصاميم يف منطقة دون غريهـــا ّتم ابتكارها محلياّ
الغـــرز
ّ
وهو مـــا يعكس مـــدى جنـــاح الشـــباكة يف ابتكار أشـــكال
ّ ّ
الشـــبكة لتطوير ّ
مخيلتها
وغرز جديدة« ،فتعمـــد حرفية
ّ
ّ
37
إىل االهتمـــام بـــكل األشـــياء من أهمهـــا إىل أبســـطها» ،
ّ
ّ
الزخارف داخـــل القطع ّ
ممـــا أفرز
فتعـــددت تبعـــا لذلـــك
ّ
متنوعـــة ّ
منتجـــات ّ
واملجمـــات ،وبذلك
ثرية باألشـــكال
ّ
التونســـيات اليـــوم وقد يكون أكـــر من األمس
«تنهض

5

هندسية ونب ّ
ّ
ّ
�اتي�ة
مجسمات

6

ّ
وهـــن ّ
يطورن
بـــدور رئيـــي الزدهـــار الفنـــون واحلـــرف،
ّ
التقليديـــة بتحديثها».38
األنشـــطة

منتجات الشبكة :خصائصها وتوظيفها وآفاقها:
ّ
ّ
ّ
تزخـــر الشـــبكة باألشـــكال والتصاميـــم والزخـــارف
ّ
املتعـــددة منها التقليـــدي املتـــوارث ومنها املبتكـــر حديث�ا
ّ
ّ
يف هـــذا املجـــال ،فاملـــرأة الـــي جتيد صنـــع الشـــبكة رغم
تواضـــع مســـتواها التعليـــي يف غالـــب األحيـــان ومـــع
ّ
ّ
بســـاطة األدوات واملواد املســـتخدمة ،فإنهـــا تمكنت من
ّ
حلـــس ّ
فـــي ونزعة حنـــو االبتكار
إجنـــاز عمـــل حريف خيضع
ّ
ّ
ّ
واإلضافـــة .فاســـتمدت احلرفيـــة مـــن كل مـــا حييط بها
نمـــاذج جعلت منهـــا قطع شـــبكة متقنـــة ،فجمعت بني
أشـــكال احليوانـــات مثـــل األســـماك ّ
والطيـــور والقطط
ّ
ّ
ومناظر مـــن الطبيعـــة كالنجـــوم واألهلـــة والقمر فضال
ّ
ّ
وحىت الغـــال مثل التفاح
عن الـــورود واألوراق واألغصان
ّ
واملـــوز والعنب ّ
الهندســـية
واإلجاص إىل جانب األشـــكال
ّ
ّ
واملعين�ات واملســـتطيالت ّ
ّ
واملربعـــات والدوائر
كاملثلثـــات
ّ ُ
احلرفيات ّ
ّ
بالصحون.
املختلفـــة األحجام اليت تعرف لـــدى
ّ
كما ّ
جســـدت قطع الشـــبكة مـــن ناحية أخـــرى عديد
ّ
ّ
ّ
الشـــعبي�ة
االعتقـــادات والتقاليد املســـتمدة من الثقافة
ْ
ُ
كاحلوتـــة واخل ْمســـة للحمايـــة مـــن العـــن واخلاللـــة
ّ
ّ
باعتب�ارها جزءا من اللباس التقليدي النســـايئ ،والســـيوف
الشبكة بجهة بنزرت :حــرفة فـنية نســائـية
َ
ّ
ّ

180

الثقافـة الشعبية

العدد 59

7

الربيد حيتفي بالشبكة

ّ
ّ
ذات ّ
والديني�ة،
الكوني�ة التاريخية واألســـطورية
الرمزيات
ّ
وامللكية
والـــي ترمز عموما إىل القدرة واحلماية والســـلطة
39
والقيـــادة والعدالـــة والشـــجاعة والقـــوة واليقظـــة .
ّ
الشـــباكة يف عمق اخليال البشـــري لتســـتخرج
وغاصت
ّّ
ّ
منـــه صورا لعـــل من أبرزهـــا عـــروس البحر ،فالكثـــر مما
جيـــول يف ّ
مخيلـــة اإلنســـان يمكن جتســـيده ليـــس فقط
بالطني واخلشـــب واحلجر واملعادن وإنما أيضا بواســـطة
ّ
اخليط من خـــال الشـــبكة والتطريز والنســـيج.
ّ
ّ
وقد مثلت الشـــبكة محور اهتمـــام للكثري من األعمال
ّ
ّ
ّ
حرفياتهـــا موضـــوع
واألدبيـــ�ة وأضحـــت صـــور
الفنيـــ�ة
ّ
ّ
لرســـامني ّ
الفني�ة ّ
اللوحات ّ
ومحليني،
غربيني
العديد مـــن
ّ
نذكر على ســـبي�ل املثـــال لوحة «صانعة الشـــبكة» أو La
ّ dentellière
للرســـام جوهنـــس فارمـــرJohannes 40
 Vermeerولوحـــة أخـــرى حتـــت نفس االســـم ّ
للرســـام
كاســـر ناتشـــر .Caspar 41مـــن جهتـــه أصـــدر الربيـــد
ّ
بريدية حتمـــل صورة امـــرأة بصدد صنع
التونيس طوابـــع
ّ
ّ
الشـــبكة مثل ّ
الطابـــع الربيدي الذي صـــدر يف  21جويلية
ّ
ّ
ّ
للفنانـــة ّ
صفية فرحات أو لوحة الفنان التشـــكيلي
1980

8

الشبكة بعيون ّ
الفن التشكيلي

ّ
ّ
التونيس عبد العزيـــز القريج اليت تظهر فيهـــا امرأة تصنع
ّ
ّ
الشـــبكة وذلـــك تثمينـــ�ا لهـــذه املهـــارة ّ
النســـائي�ة
الفني�ة
ً
واحتفـــاءا بها.
ّ
ّ
ترتبـــط الشـــبكة بعـــدة طقـــوس وممارســـات تتعلق
بـــدورة احلياة لـــدى اإلنـــاث والذكـــور وال خيلـــو مزنل من
هذا املنتج ســـواء ّ
بالصنع أو باالقتن�اء ،فمـــن أبرز ّ
مكونات
ّ
جهـــاز العـــروس جبهـــة بزنرت قطـــع الشـــبكة وكثـــرا ما
ّ
تتزيـــن عـــروس مدين�ة بـــزرت صبيحـــة عرســـها بقطع
جتمل لباســـها ّ
الشـــبكة الـــي ّ
وختصـــص البعـــض اآلخر
ّ
حلفلـــة ســـابع ّأيـــام الـــوالدة مثـــل حـــذاء الشـــبكة الذي
ُ
ّ
ّ
حـــد ّ
الســـواء .وجُت ّهز
تلبســـه العـــروس والنفســـاء علـــى
للمولـــود اجلديد ألبســـة مزخرفة بالشـــبكة بقطع النظر
ّ
الد ّ
اخليـــة للمرأة
عن جنســـه ،فضال عن تزيـــن املالبس
ّ
ّ
النوم ّ
التقليدية الواســـعة أو ما
والســـراويل
مثل قميـــص
ّ
ّ
يســـى ســـروال «املزيو» الـــذي ال ختلو أطرافـــه من قطع
ّ
ّ
ّ
42
الشـــبكة
و«احلصـــارة» ،43ومـــا تـــزال هـــذه التقاليد
ّ
متواصلـــة إىل اليـــوم .كمـــا تســـتعمل الشـــبكة لزخرفـــة
ّ
اخلارجيـــة علـــى غـــرار عنـــق القميـــص وصدر
املالبـــس
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ّ
حذاء الشبكة

الفســـتان واألكمام واألحزمـــة والقفـــازات وحىت مالبس
ّ
احلـــج أو العمرة لـــدى من ترغب يف ذلك من النســـاء .وقد
ّ
جرت العـــادة بمدين�ة نابـــل إحدى مراكز صناعة الشـــبكة
يتـــم إعـــداد ْ
أن ّ
«م َح ْر َمـــة» أو منديل من الشـــبكة يطوى
ّ
ّ
يف شـــكل مثلث ويتخذ مكانـــه يف اجليب العلـــوي األيمن
ّ
مـــن لبـــاس العريـــس الذي ّ
خيصـــص ليـــوم الزفـــاف.44
ّ
وتســـتخدم الشـــبكة أيضا يف تزيني األغطية واملفروشات
ّ
والشراشف ّ
والســـتائر واملناديل وزخرفة أغطية
والوسائد
ّ
ّ
الطـــاوالت والرفوف وكذلك الكـــؤوس والقوارير أو بعض
ّ
ّ
الغذائي�ة على غـــرار القـــال اليت كانت
أواين خـــزن املـــواد
ّ
ُ
تمـــأ باحلبوب أو اللحم املجفـــف أو بزيت الزيتون يف بيت
ّ
ّ
املونة حيـــث «تزخرف اجلرار بالشـــبكة الـــي عالوة على
طابعهـــا اجلمايل تمنع ســـقوط احلشـــرات».45
ّ
فمـــا إن تنتهـــي املرأة مـــن القيام بشـــؤون املـــزل حىّت
ّ
ّ
تتفرغ لصنع مـــا جتيده من أنـــواع الشـــبكة لبيتها وجلهاز
بن�اتهـــا ولكســـب بعـــض المـــال إن باعـــت مـــا تنتجـــه،
فتســـتعني به علـــى مصاريـــف عائلتهـــا إن كانـــت فقرية
ّ
وتســـتغله لشـــراء قطعـــة مصـــوغ ّ
تتزيـــن بهـــا إن كانت
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ّ
ميســـورة احلال أو قد تبيعهـــا وتنتفع بمالها عند الشـــدة
ْ
جتســـيدا للمثـــل القائـــل ْ
للشـــدايد» ُ
«احلدايـــد
ويقصد
ّ
باحلدايـــد هنا املعـــادن النفيســـة مثل الذهـــب والفضة،
ّ
ُ
مارســـات هـــذه احلرفة من
هـــذا فضـــا عمـــا تتن�اقلـــه م ِ
«الزو ّ
قناعـــات حول ّ
ّ
اليـــة (الفقرية)
أهميـــة ما يقمن بـــه
ّ
(الرثية) تزينها» ،فتســـتغرق يف ذلك
تعينها واملبســـوطة
ّ
ّ
مـــدة مـــن الزمـــن قد تقصـــر أو تطـــول حبســـب القطعة
املصنوعـــة .وكثريا مـــا كان هذا األمر يبعث علـــى االرتي�اح
ملشـــاركة املرأة يف ّ
حتمل جزء من أعباء احليـــاة ،فهذه املهارة
املتوارثـــة ترافـــق الفتاة من مـــزل والدها إىل مـــزل زوجها
ّ
ّ
ّ
البزنرتي�ات مثال
بما يف ذلك وســـادة الشـــبكة حيث تـــردد
ّ
ّ
تتبعهن أينمـــا ذهنب :
شـــائعا حـــول هذه الوســـادة الـــي
ْ
َ ّ
ْ
ْ َ ْ
ـازل يـا َمتعــــوس خليـتك يف دار بـابـا لقيـتك يف
«يـا مغـ ِ
دار لعــروس»
ّ
ّ
و أمـــام مـــا يتطلبـــه هـــذا العمـــل مـــن دقـــة وإجهاد
ّ
لوضعية اجللـــوس مع االحنناء
للعينني مع اختاذ اجلســـد
ّ
ّ
ّ
احلرفية «تتعب كثريا بســـبب احننائهـــا الدائم على
فـــإن
ّ
الوســـادة»ّ ،46
لكن ذلك لم حيل أبـــدا دون تعلقها بمهارتها
الشبكة بجهة بنزرت :حــرفة فـنية نســائـية
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«اجل ْمعة»

ومواصلة ممارســـتها ّ
والســـعي إىل تطويرها ونقل معارفها
ّ
ّ
ملن ترغـــب يف تعلمهـــا من األجيال الناشـــئة« ،فالنســـاء
ّ
ّ
ّ
يعتربن بارعـــات يف األعمال اليت تتطلـــب األصابع والدقة
والصـــر» .47ويف حقيقـــة األمـــر ال خيلو ّ
ّ
أي نشـــاط يدوي
ّ
مـــن صعوبات ّ
ينجـــر عنها على املـــدى البعيد
معينـــ�ة قد
ّ
من املمارســـة اإلرهاق والضرر اجلســـدي ،ولكن اإلشـــارة
إىل ذلك هـــي هنا من باب تثمـــن العمل اليـــدوي وتقديرا
ّ
ّ
ّ
تقليدية
لكل نشـــاط حريف ّتم صونه وكل مهـــارة أو معرفة
ّتمت املحافظـــة عليها.
ّ
اجلماعية
وحتتفظ الذاكرة بمشـــاهد مـــن اللقـــاءات
لصانعـــات الشـــبكة مـــن القريبـــ�ات واجلـــارات بمـــزل
ّ
إحداهـــن ،أين جيتمعـــن يف إحـــدى الغرف الواســـعة اليت
ّ
تتوفـــر بهـــا اإلضـــاءة الكافية أو يف وســـط الدار بالنســـبة
ّ
ّ
التقليديـــة للتن�افـــس علـــى صنـــع الشـــبكة
للمســـاكن
ّ
وتبـــ�ادل اخلـــرات بهذا الشـــأن .تؤثث اجللســـات بعض
التقليديـــة الـــي غالبـــا مـــا ّ
ّ
ّ
يتم
واحللويـــات
املشـــروبات
ّ
إعدادهـــا يف املـــزل فضال عـــن األحاديـــث املتنوعـــة اليت
جتمـــع بـــن المـــايض واحلاضـــر ،بـــن اســـتحضار زمـــن
ّ
ّ
الصنعـــة ّ
معلمـــات ّ
واألمهـــات واجلدات وتشـــارك أخبار
ّ
الـــي وجديـــد العائالت .فـــا عجـــب إن ّتم ابتـــكار غرزة
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َ ْ
ّ
النســـائي�ة
«ل ِّمـــة البن�ات» يف إشـــارة إىل هذه االجتماعات
املنتظمـــة واحتفاء بها ،على أن ُيســـتثىن يـــوم اجلمعة من
تنظيم لقـــاءات مماثلـــة ببعـــض مناطق اجلهـــة باعتب�ار
ّ
الدينيـــ�ة وختصيصـــه للعبـــادة .كمـــا حافظـــت
مكانتـــ�ه
ّ
ّ
بعض الشـــباكات علـــى عادة جتنـــب اســـتخدام اإلبرة يف
«تاســـوعاء» اليوم الذي يســـبق عاشـــوراء مخافة انتفاخ
ّ
األصابع أو إصابة اليد بالشـــلل الرعاش ،وحيرص البعض
ّ
اآلخـــر على عدم اســـتخدامها حىت يف يوم عاشـــوراء ،إال أن
احلاجـــة إىل العمل وكســـب المال دفعت بعـــدد منهن إىل
ّ
ّ
اخلاصة على مثل
مخالفة هـــذه العادة وتقديم املصلحـــة
هذا االعتقاد الســـائد.
ّ
ّ
يعتقـــد البعـــض أن العمـــل احلـــريف املـــزيل قـــد أدى
ّ
بطريقـــة ما إىل ســـجن املـــرأة داخـــل مزنلها بشـــدها إليه
ّ
واالستحواذ على ّ
الشـــخصية داخله ،فهو حيول يف
حريتها
كثري مـــن األحيـــان دون خروجها من البيت ويأخذ قســـما
ّ
ّ
من جهدها ّ
وربمـــا الكثري من وقتها إضافـــة إىل الزمن الذي
ّ
ختصصـــه للقيـــام بشـــؤون املـــزل .باملقابل يـــرى البعض
ّ
ّ
ّ
ّ
اآلخر أن هذا النشاط يشـــكل متنفسا ووسيلة للتعويض
ّ
عـــن حالـــة العزلـــة الـــي كانـــت تعيشـــها املرأة وشـــكال
ّ
ّ
احتجاجيا ،48فتســـتعني بمهاراتهـــا ومعارفها على
تعبرييا
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معلم تارييخ ّ
مجسد بالشبكة

ّ
فراغهـــا وعزلتها أو أحيانـــا على وحدتها وتتخـــذ من ترديد
األهازيـــج واألغاين شـــكال آخرا من أشـــكال التعبري ّ
خاصة
ّ
ّ
الشـــعبي�ة تنبـــع مـــن صميـــم الواقع من
وأن «األغنيـــ�ة
ّ
صميم جتارب الفئـــة اليت تتغىّن بها ،فجـــاءت هذه األغاين
ّ
ّ
ســـائي�ة ّ
ّ
واقعية
معرّبة عن قضايـــا اجتماعية وأحـــداث
الن
ترتجـــم بوضـــوح مالمح احليـــاة يف تلـــك األوســـاط».49
ّ
التحـــوالت اليت شـــهدها املجتمع التونـــي كنتيجة
ومع
ّ
ّ
للحضور االســـتعماري وتأثرياته املختلفة ســـيما الثقافية
ّ
ّ
ّ
ّ
املحليـــة وبعض
ياســـية وتعـــايل أصـــوات النخـــب
والس
ّ
االجتماعية املناديـــة بتحرير املـــرأة ،بدأت هذه
األوســـاط
ّ
األخـــرة يف اخلـــروج لطلب العلـــم أو للعمل وبـــدأ التخلي
ّ
ّ
احلرفية .غـــر أن امتهان املرأة
شـــيئ�ا فشـــيئ�ا عن املهارات
ّ
لبعض األنشـــطة كان ســـابقا للفـــرة االســـتعمارية وكان
ّ
ســـبب�ه الفقر واحلاجة ،حيث أشـــارت بعض الدراســـات
إىل ّأن النســـاء العامـــات خالل القرن التاســـع عشـــر ّ
كن
ّ
ّ
ّ
ينتمـــن إىل ّ
وخاصة إىل
املتوســـطة
االجتماعيـــة
الطبقـــة
ّ
الطبقـــة الدني�ا.50

ّ
ّ
و أثبت العمل امليداين أن النســـاء الاليت مازلن يصنعن
ّ
ّ
ّ
الشـــبكة أو َ
اجل ْم َعـــة قابعـــات باملـــزل وأن الـــايت خرجن
ّ
ّ
الدراســـة ّ
يتقـــن هـــذه املهـــارات ّإما قد
ممـــن
للعمـــل أو
ّ
ّ
ختلـــن عنها تمامـــا وإما يمارســـنها من حـــن آلخر بصفة
غري منتظمة وفـــق احلاجة إليهـــا أو من باب التســـلية بما
ّ
ّ
ّ
تمثل بالنســـبة ّ
لهـــن مصدر دخـــل .ويتجلى
أنهـــا لم تعد
ّ
بوضوح بالتـــايل أن هذه املعـــارف باعتب�ارهـــا ثقافة هي يف
ّ
ّ
حاجة ّ
اســـتمراريتها» ،
ماســـة إىل الدعم واحلماية لضمان
ّ
ّ
املحليـــة يف حاجة أكيدة لـــرد االعتب�ار
حيث تبقـــى الثقافة
اليوميـــة»ّ ،51
ّ
خاصة
وإدراجهـــا يف مختلـــف مظاهر احلياة
ّ
أمـــام مهـــارة ّ
فنيـــ�ة مثل الشـــبكة مـــا زالت حتافـــظ على
ّ
جبماليـــة منتجاتها.
رونقها وتثـــر االهتمام

خـــاتمة
ّ
ّ
ّ
ّ
مزنليـــا بالدرجـــة األوىل
تشـــكل الشـــبكة نشـــاطا
ّ
ّ
جتاريـــا ّ
ثـــم ّاخّتذ بعـــدا ّ
فيّن جمـــايل ّ
خاصة
اتســـم بطابـــع
الشبكة بجهة بنزرت :حــرفة فـنية نســائـية
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ّ
ّ
مهاراتهن خالل إحدى اجللسات املعتادة
شباكات يمارسن

بعد جتـــاوزه عتبـــ�ات املزنل وانتقالـــه إىل املشـــاغل ومراكز
ّ
احلرفيات ســـواء
التكوين ليصبح مصـــدر دخل لعدد من
ّ
ّ
العامالت يف البيت أو يف الورشـــات .فـــكان للدافع المادي
وتطورها ّ
ّ
خاصة أمام تشـــجيع
دور يف انتشـــار هذه احلرفة
ّ ّ
ّ
االســـتعمار لألعمال الفني�ة اليت قد لقيـــت حظا أوفر من
االهتمـــام على عكس بعض احلرف األخـــرى وإن كان ذلك
ّ
اســـتعمارية.
لغايات
ّ
تراجع ــت ممارس ــة إع ــداد الش ــبكة بش ــكل ملح ــوظ
ّ
رغـــم اإلقبـــال الـــذي مـــا تـــزال حتظـــى بـــه منتجاتهـــا،
ّ
ّ
ّ
ّ
احلرفي ــات ليقتص ــر عل ــى قل ــة م ــن النس ــاء
وتقل ــص ع ــدد
ّ
بيوتهـــن حســـب ّ
الطلـــب ،أمـــام عـــزوف
يصنعنهـــا يف
ّ
ّ
الكثـــرات عـــن تعلمهـــا بســـبب انشـــغالهن بالعمـــل أو
ّ
ّ
الدراس ــة إىل جان ــب م ــا تتطلب ــه م ــن س ــعة ب ــال وامت ــاك
ّ
ّ
ّ
حـــس فـــي وقـــدرة علـــى االبتـــكار األمـــر الـــذي يهـــدد
ّ
اســـتمرارية هـــذه املهـــارة .رغـــم ذلـــك لـــم يفقـــد هـــذا
ّ
ّ
النش ــاط حض ــوره باجله ــة واس ــتطاعت القل ــة املتبقي ــة
ّ
مـــن ّ
حرفيـــات الشـــبكة املحافظـــة عليهـــا مـــن خـــال
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على ســـامة البنـــ�اء االجتماعـــي التقليدي.
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د .سالف درييس ثاين  -اجلزائر

قراءة أنرتوبولوجية
ألشكال وأنواع احللي
التقليدية بتلمسان

مقدمة:
تعترب الصناعـــات التقليدية من النشـــاطات العريقـــة اليت يمتد
جذورهـــا عرب القـــرون إىل المايض الســـحيق ،واليت خلدتهـــا العبقرية
اإلبداعية للشـــعب اجلزائري.

1

تمثل الصناعـــات التقليدية عنصرا أساســـيا يف ثقافتنـــ�ا وتأكيدا
لشـــخصيتن�ا الوطنيـــ�ة ،وهي برثائهـــا وتنوعها وخصوصيتها جتســـد
حضارة عريقة لشـــعب بأكمله ،ســـواء كانت هذه الصناعة التقليدية
يف شـــرق البالد أو غريها وشـــمالها أو جنوبها ،فإنها تتمـــز جبمال رائع،
وذوق فـــي رفيـــع ،كما أنهـــا تلـــي احلاجـــات األساســـية يف العملية
اإلنمائيـــ�ة يف أي مجتمـــع باعتب�ارهـــا القاعدة األساســـية للتصنيع يف
مختلـــف العمليات.

ثـقـافـة مـاديـة

وبالوفـــاء لتقاليدنـــا وعاداتنـــ�ا األمـــر الـــذي جعلهـــا
تتحـــول حبـــق إىل متحـــف ضخـــم وأنيـــق لشـــعبن�ا ،فهـــي
مســـتمدة مـــن مقوماتنـــ�ا الثقافيـــة املشـــركة ،وهـــي
بأشـــكالها وألوانهـــا وموادهـــا ورموزهـــا تعكـــس بصـــدق
وجـــه شـــعب غـــي بالتقاليـــد.
والصناعـــة التقليديـــة باجلزائر وباألخـــص يف مدين�ة
تلمســـان اليت تعد منطقة غنيـــ�ة بالصناعـــات التقليدية
والـــي تمثـــل ثـــروة فنيـــ�ة جماليـــة تعكـــس املســـتوى
احلضـــاري واالجتماعـــي الـــي وصلـــت إليه الشـــعوب،
واملعتقدات الديني�ة والشـــعبي�ة اليت كانت ســـائدة خالل
تلك احلقبـــة التاريخية ومـــن بني الصناعـــات التقليدية
اليت اشـــتهرت بها مدين�ة تلمســـان جند احللـــي التقليدية
اليت ســـادت باملدينـــ�ة بعد تطـــور احلياة فيهـــا فتواجدت
على أنواعهـــا وانتشـــرت وتطـــورت تقني�اتهـــا ومهاراتها،
فقد مزي هللا ســـبحانه وتعاىل املرأة وجعلهـــا تميل بفطرتها
حنـــو اجلمـــال والزتيني من أجل حتســـن مظهرهـــا وزيادة
االهتمـــام بها جلـــذب اآلخريـــن إليها.
فكانت تســـعى إىل ذلك منذ العصـــور البدائي�ة للزتيني
والتحلـــي بمـــا وجدتـــه حولها مـــن مـــواد طبيعيـــة مثل
العظـــام واألصداف وقـــرون وأســـنان احليوانـــات ،وثمار
األشـــجار واحلبـــوب ،ثـــم تطـــورت هـــذه الوســـائل بعد
اكتشـــاف املعـــادن فصاغت حليها مـــن املعـــادن الثمين�ة
القابلـــة للتشـــكيل كالذهـــب والفضـــة وزينتهـــا بأنـــواع
األحجار الكريمـــة فكانت محبوبة لدى النـــاس منذ القدم
ســـواء رجاال أو نســـاء ،وهـــذا لما حتملـــه من قيمـــة فني�ة
جمالية وروحية ومعنوية ،وهذا عندما حتمل شـــخصيات
أو رمـــوزا ديني�ة وطالســـم ترمز للحماية لتكـــون تميمة لها
قوة خفيـــة فهي تتعدى هنـــا حدود المادة لتصـــل للعوالم
األخـــرى ،حبيث تبقى متخـــذة على األعنـــاق والصدور وال
تغـــادر أصحابها طيلـــة احلياة بـــل ترافقهـــم أيضا ضمن
األثـــاث اجلنائـــزي يف القبور.
إذ لهـــذه احللـــي التقليديـــة دالالت رمزيـــة متعـــددة
تعكس ذوق صانعها ومن هنا نشـــأت مشـــكلة الدراســـة
الـــي تســـعى يف اإلجابـــة على التســـاؤالت التاليـــة وهي:

مـــا أهم أنـــواع احللـــي التقليديـــة اليت اشـــتهرت بهامدين�ة تلمســـان؟
 -وماهي الدالالت الرمزية لهذه احللي التقليدية؟

تعريف احللي التقليدية:
تعترب احللي مند القـــدم أداة للزينـــ�ة ،إذ حرصت املرأة
على اســـتعمال وســـائل الزينـــ�ة املختلفة فتحلـــت بأنواع
عديـــدة من احللـــي ،ولمـــا جـــاء اإلســـام لم ينكـــر على
املســـلمة التزيـــن لكنه وضع لهـــا حدودا أهمهـــا االعتدال
وعدم التـــرج وحرم على الرجـــال التحلـــي بالذهب(زادي
فريـــال 2004 ،ص .)11
واحللي هـــي ما تزيـــن به من مصنـــوع املعدنيـــ�ات أو
احلجـــارة ...اجلمع حلـــي واحللية:كاحللـــي واجلمع حلي
واحللـــي كل حليـــة حليت بهـــا أو ســـيفا وحنـــوه ،واجلمع
حلـــي ...اجلوهـــري :احللـــي حلي املـــرأة وجمعـــه حلي...
وحليـــت املرأة أحلها حليـــا وحلوتها إذا جعلـــت لها حليا...
هو اســـم لكل مـــا تزين بـــه من صنـــاع الذهـــب والفضة
(إبـــن منظـــور ،1994 ،ص.)208

املواد األولية لصناعة احللي التقليدية:
إن الذهب والفضة من أكرث املواد استهالكا لصناعة
احللي التقليدية ،إذ حيتالن مكانة خاصة لكونهما من
املعادن النفيسة ،وهما يتفقان يف خواص معين�ة وهي قوة
التحمل فهما ال يتعرضان بسرعة للتلف ولهما خاصية أخرى
يف منتهى القابلية للسحب والطواعية ،وهما يف حالتهما
الطبيعية ودون تسخني ،وهذه اخلواص تمكن من سحبهما
إىل أسالك دقيقة أو صفاحئ رقيقة(هربت ريد ،1974 ،ص .)54

)1

املجوهرات الذهبي�ة:

يعترب الذهب مـــن نعم هللا اليت ال تعـــد وال حتىص على
بين البشـــر ،فـــاألرض تزخر بالكثـــر من املعادن النفيســـة
واألحجـــار الكريمـــة ،والذهب ســـيد هذه املعـــادن وأمريها
املرتبـــع على عرشـــها بـــدون منـــازع ولطالما ســـحر بريقه
قراءة أنتروبولوجية ألشكال وأنواع الحلي التقليدية بتلمسان
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وملعانـــه عـــن وفكـــر اإلنســـان علـــى مـــر العصـــور ،فكان
امتالكه حلما يراود كل إنســـان ( زكريا هيـــي ،2002 ،ص .)11

)2

املجوهرات الفضية:

الفضـــة مـــادة فنيـــ�ة رفيعة ختتلـــف كثريا مـــن حيث
اســـتخدامها عن النحاس ولكنها تمتاز ببي�اضها وســـرعة
تأكســـدها عند تعرضها للهواء مما حيمـــل يف الغالب على
تذهيبهـــا وعلـــى ختفيف حـــدة التأكســـد ،وقد عـــر على
احللـــي الفضية يف املعابد والقبور امللكيـــة يف مصر ويف بالد
مابـــن النهرين والـــي يرجع تاريخهـــا إىل أكـــر من 400
ســـنة (حنان عبد الفتـــاح ،1974 ،ص.)106

)3

النحاس:

يعتـــر النحـــاس أحد املعـــادن اللين�ة القابلة للســـحب
والطـــرق والتلميع ،إضافة إىل طريق التفاعل مع أكســـجني
الهواء فيما يســـى بعملية (اجلزنرة) كما يت�داخل النحاس
مع معـــادن أخـــرى ليتكون ســـبايك خاصة مثـــل اندماجه
مع القصديـــر للحصـــول على ســـبيكة الربونـــز ،وهي اليت
تســـتخدم يف صناعـــة احللـــي منـــد أقـــدم الزمـــان يف فرتة
البـــداري ،ثم تطور بعـــد ذلك يف عهود مصريـــة تالية ،ثم يف
العصر الرومـــاين فالقبطي ،وكان اســـتخدامه دائما يواكب
فـــرات الفقر والقحط مـــع معادن رخيصة أخـــرى ،وما زال
اســـتخدام النحاس يف احللي الشـــعبي�ة قائمـــا حىت اآلن.

)4

الربونز:

هو اســـم لســـبيكة من ســـبائك النحاس إآل أنه يطلق
يف الوقـــت احلاضر على عدة ســـبائك مختلفـــة أغلبها من
النحـــاس والقصدير ،غـــر أن بعضها حيتـــوي على عناصر
أخرى مثـــل الزنـــك والفســـفور واألملنيـــوم والنـــوع الذي
حيتـــوي القصدير هـــو الذي يســـتخدم يف صناعـــة احللي
الشـــعبي�ة (عز الدين جنيـــب ،ص .)137

)5

النحاس األصفر:

ســـبيكة أخـــرى للنحاس تتكـــون من خليـــط للنحاس
والزنـــك لم تعـــرف إال يف عصـــور متأخرة بالنســـبة لتاريخ
املعـــادن (نفس املرجـــع ،ص .)138

)6

األحجار الكريمة:
الفريوز:

مـــن أقـــدم األحجـــار الكريمـــة الـــي اســـتخدمت يف
املصــوغ الشــعيب اإلســايم خاصــة يف فصــوص اخلواتــم،
ويعـــد أجـــود أنـــواع الفـــروز املعـــروف بالفـــاريس للونـــه
األزرق البدي ــع ،إذ ختتل ــف قيم ــة ه ــذا احلج ــر تبع ــا للون ــه
وكث ــرا م ــا يفض ــل األزرق املخض ــر غ ــر الش ــفاف ويطب ــع
الف ــروز ع ــادة عل ــى هيئ ـ�ة أش ــكال مس ــتديرة أو بيضاوي ــة،
ويس ــتخدم م ــع ل ــون الذه ــب والفض ــة يف تواف ــق ش ــكلي
كبـــر (نفـــس املرجـــع ،ص .)140

املرجان:
اس ــتعملت ه ــذه الم ــادة يف صناع ــة املص ــوغ الش ــعيب
العتقـــاد اإلنســـان يف قوتـــه الســـحرية ،وقـــد عرفـــت
يف مصـــر منـــد القـــرن الســـابع قبـــل امليـــاد تقريبـــ�ا،
ويس ــتخرج م ــن حي ــوان حب ــري عل ــى ش ــكل ف ــروع الش ــجر
وألوانه ــا إم ــا أحم ــر أو أس ــود أو أبي ــض ويتــ�درج اللون ــان
م ــن الف ــاحت إىل الغام ــق وعال ــم األحج ــار الكريم ــة مل ــيء
بأنـــواع متدرجـــة القيمـــة عـــرض ثالثـــة نمـــاذج منهـــا،
وتس ــاهم بفاعلي ــة يف صياغ ــة احلل ــي الش ــعبي�ة وتش ــبك
م ــع ه ــذا العال ــم جمالي ــا وعقائدي ــا (الصناع ــات التقليدي ــة يف
اجلزائـــر ،1998 ،ص .)56

تاريخ احللي التقليدية بتلمسان:
تعـــد حرفـــة صناعـــة احللـــي التقليديـــة مـــن إحدى
احلـــرف العريقـــة الـــي عرفتهـــا اجلزائـــر منـــد القـــدم،
فهـــي ذات جـــذور بعيـــدة يرجـــع تاريخهـــا إىل العصـــور
الوســـطى(نفس املرجـــع1998 ،ص ،)25وأهـــم املـــدن اليت
اشـــتهرت باحللي التقليدية مدين�ة تلمسان حبيث الزالت
راســـخة يف بعض العائالت التلمســـاني�ة اليت تتن�اقلها من
جيـــل إىل جيل ،وقد ســـاعد اليهود األســـبان الفـــارون من
بطش األســـبان إىل نقل املهارات الفني�ة واســـتقروا باملدن
الســـاحلية (بن الشـــيخ حكيـــم ،2013 ،ص.)205

ثـقـافـة مـاديـة

أصبحـــت احللـــي التقليديـــة اليـــوم بتلمســـان مهـــرا
أساســـيا للعـــروس كضمـــان حلقهـــا ،ويف أثنـــ�اء خطبـــة
الفتــاة فــإن األم هــي الــي تهــدي البنتهــا تلــك املجوهــرات
ال ــي ورثته ــا ع ــن والدته ــا ،ي ــوم الزف ــاف تتب�اه ــى األس ــر
بمـــا لديهـــا مـــن مجوهـــرات ،ويف اليـــوم الثـــاين يهـــدي
الـــزوج لزوجتـــه هديـــة تدعـــى «حـــق احلـــال» أمـــا
أقـــارب الـــزوج فيقدمـــون هديـــة تدعـــى حـــق اخلـــروج
وإىل جانـــب ذلـــك فقـــد حتولـــت املجوهـــرات إىل مـــادة
لالدخ ــار لذل ــك يق ــال عنه ــا يف املث ــل الش ــعيب «احلداي ــد
للشـــدايد»(نفس املرجـــع ،ص.)205

األشـــكال البربريـــة مـــع الزخرفـــة اإلســـامية ويف
أســفله تت ـ�دىل منــه أشــكال كحبيب ـ�ات الشــعري (هيــكل

محمـــد محســـن ،1998 ،ص .)14

استعراض أهم أنواع احللي التقليدية
بمدين�ة تلمسان:

3

تعددت أشـــكال احللي التقليدية يف مدين�ة تلمســـان
مـــن خامات مثـــل الذهـــب والفضـــة والنحـــاس ،وأيضا
من حيـــث أشـــكالها املختلفة حبيـــث تعد مكمال للشـــدة
التلمســـاني�ة واليت تتكـــون من جزئني جزء خـــاص بالرأس
وجزء خـــاص بالبدن:

)1

الـــزروف :تســـى أيضـــا خبيـــط الـــروح ،تتكـــون منفصـــوص ذهبي�ة مرصعـــة بأحجـــار كريمـــة توضع

علـــى اجلبني(بـــن ونيـــش فريـــدة ،1976 ،ص.)21

اجلزء اخلاص بالرأس:

 اجلبـــن :فاجلبـــن يفكل املناطـــق اجلزائريـــة
ُ
اســـمه مـــن
يتخـــذ
موقعـــه علـــى اجلبـــن،
ويف العاصمـــة يســـى
العصابـــة وهـــو عبـــارة
عـــن شـــريط معـــدين
تتوســـطه فصـــوص
وتتــ�دىل منه ــا مجموع ــة
أشـــكال نب�اتيـــ�ة تتمثـــل
يف الوريق ــات ويف بع ــض
األحيـــان جنـــده حيتـــوي
علـــى رســـومات وعلـــى
مربعـــات مزيـــج مـــن

4

اخلرصة:هـــي عبـــارة عـــن قـــرط كبـــر تتكـــون منخيـــوط اجلوهر وتتوســـطها قطـــع معدنيـــ�ة وأنواع
مـــن العقيق األحمـــر ،األخضـــر ،واألزرق ويف مقدمتها
2

سلســـلة لتثبيت�ه علـــى الشاشية(قشـــيوش نصرية،
 ،2010ص )92
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األجزاء اخلاصة بالبدن:

 اجلوهر:وهـــو عبـــارة عن نـــوع من العقيـــق يركب يفمجموعـــة من خيوط ويوضع يف وســـط كل مجموعة
لويزة أو تميمة تســـى اخلامســـة ،العـــن أواحلوتة
(الســـمكة) وتســـتعمل للوقايـــة مـــن العني(نفـــس

املرجـــع ،ص.)88

5

الكرافـــاج بوحلية:عقـــد يوضع على الصـــدر ويصنعمن الذهب

األســـاور:وهي حليـــة اليـــد تكـــون على شـــكل حلقةمعدنيـــ�ة ،مســـتديرة أو تلـــف حول املعصم ليســـهل

املســـكية:حلية ذهبيـــ�ة علـــى شـــكل إجاصـــة عليهانقـــوش توضـــع يف سلســـلة مـــن الذهـــب أو اجلوهر.

حتريكهـــا ويطلق عليها يف مدين�ة تلمســـان القورميط
أو الرباصلـــي وهو جـــزء ضـــروري من مهـــر العروس
التلمســـاني�ة (نفس املرجـــع ،ص.)99

ثـقـافـة مـاديـة

املســـايس:وهي عبـــارة عن حلية مســـتديرة الشـــكلمنها الغليظة ومنها الرقيقة وعليها نقوش ورســـومات
أشـــكال متعددة وفصوص ،وتعرف بمدين�ة تلمســـان
املســـيبعات وذلـــك الحتوائها على ســـبعة مســـايس
ويعـــد فال اخلـــرو الربكـــة ،كما يعود تقديـــس العدد
ســـبعة دون غريه من األعداد ملكانتـــ�ه يف القرآن الكريم
سبع سموات ،ســـبع سنابل يف «الرتات
الشـــعيب» اســـتعمال العدد
ســـبعة لعـــاج الســـحر
والعني...ويف االحتفال
باملولـــود اجلديـــد يف
اليوم السابع وغريها
مـــن املمارســـات
الشـــعبي�ة (مختيـــش
نعيمة ،2011 ،ص.)39
 املحـــزم أو احلزامة:وهـــي جـــزء ضـــروري يف
الزي التلمســـاين وتستعمل
مـــع البلوزة.

 العقد:وهـــي عبارة عن سلســـلة تصنـــع من الذهبأو الفضة وتتـــ�دىل منها داليات ذات أشـــكال وأحجام
مختلفة كاملســـكية أو تميمة كاخلامسة.

 اخلاتـــم :يســـتعمل يف مناســـبة اخلطوبـــة والزفافكونه رمـــزا للديمومـــة واالســـتمرارية ،وترجع رمزية
اخلاتـــم يف اســـتدارته ألنه بـــا بدايـــة أو نهاية لذلك
يعتـــر رمزا لألبديـــة ،وهو أيضـــا عنوان علـــى الرغبة
واجلديـــة يف الزواج وتقديـــم خطوة أوىل للشـــروع يف
الـــزواج وحجز الفتـــاة حىت ال يتقدم آخـــرون خلطبتها
(ســـهل قاشـــا ،1978 ،ص.)138
قراءة أنتروبولوجية ألشكال وأنواع الحلي التقليدية بتلمسان

193

194

الثقافـة الشعبية

العدد 59

التحليـــل النفيس يشـــمل الوعـــي والالوعي ،يعتـــر يونغ
الرمـــز أنـــه ال يتضمن شـــيئ�ا وال يفســـر إنما حييـــل على ما
يتخطـــاه بإجتاه معىن مازال يف المـــاوراء معىن يتعذر إدراكه
ويصعب استشـــعاره إىل درجـــة أنه ال يمكـــن ألي كلمة يف
اللســـان الذي نســـتعمل أن تعرب عنه بشـــكل صاف(شون
شـــوفاليه ،2016 ،ص.)13

 الربيم:أو اخللخـــال وتضع العـــروس يف رجليها زوجامـــن الربيـــم املذهبـــة املفتولـــة واملرصعـــة بـــرؤوس
الثعابـــن ( بـــن ونيـــش فريـــدة ،1997 ،ص. )20

الدالالت الرمزية للحلي التقليدية:
يقصـــد بالرموز كل إشـــارة تبلغ معىن معينـــ�ا أو عالمة
حســـية تدل على معىن تصويري قائـــم بذاته فتحل محله
وتؤدي معناه ومفهومـــه ،ويعد اإلنســـان املخلوق الوحيد
مـــن املخلوقـــات الـــذي يمكنـــه إنتـــ�اج الرمـــوز والتعامل
معها ،ولهـــذا يعتـــر األنرتوولوجيون الرمـــز مقولة ثقافية
يهتمون بدراســـة الرمـــز والرمزية يف املجتمعـــات البدائي�ة
للتعـــرف علـــى محـــددات التفكـــر اإلنســـاين وتصنيـــف
الرمـــوز وحتليل محتواهـــا الثقايف ،فالرمز هـــو العالمة اليت
جتمـــع بني املحتـــوى الظاهـــر واملعـــى اخلفي لســـلوك أو
لفكرة أو لقـــول وبمجرد أن نقر بوجـــود معنيني على األقل
لســـلوك ما حيـــل أحدهما محـــل اآلخر بأن حيجبـــه أو يعرب
عنـــه يف الوقـــت نفســـه يمكننـــ�ا أن ننعت هـــذه العالمة
بالرمزية(حافـــظ األســـود ،ص ،2016ص .)13
تعـــرض العديـــد من العلمـــاء والباحثـــن ملصطلح
الرمـــز مـــن بينهم جنـــد يونغ وســـيغموند فرويـــد ويعرف
يونـــغ الرمزعلى أنـــه ليس مجـــازا وال مجرد عالمـــة ،إنما
هو علـــى األصح صـــورة خالصة حتـــدد علـــى أفضل وجه
طبيعـــة الذهن الـــي يلتبس علينـــ�ا ختمينهـــا ،والذهن يف

أما عنـــد ســـيغموند فرويد تصنـــف الرموز بســـهولة
وفق خطاطـــة االزدواجيـــة اجلنســـية اإلنســـاني�ة ،وعند
أدلر وفـــق اخلطاطة العدواني�ة وبعبارة أخـــرى فإن املخيلة
حســـب املحللـــن النفســـانيني ناجتـــة عـــن صـــراع بني
الزنعة اجلنســـية والكبـــت االجتماعي يف حـــن أنها تظهر
خالفـــا لذلـــك يف معظـــم احلـــاالت يف اندفاعها ،كمـــا أنها
نتيجة اتفاق بـــن الرغبات ومواضيع البيئـــ�ة االجتماعية
والطبيعية(نفـــس املرجـــع ،ص .)13
مـــن خالل كل هـــذه التعريفات للرمز يمكـــن القول إن
الرمز يســـتمد معنـــاه وداللته مـــن مســـتخدميه ،كما أنه
يكشـــف مظاهر احليـــاة االجتماعيـــة بكامـــل معتقداتها
وأفكارهـــا ،كما يعـــد مفتاحا لفهـــم احلقائق.
والرمـــز عنـــد فرويد يصل دائمـــا يف نهايـــة املطاف إىل
اجلنســـية ،إىل جنســـية غـــر ناضجـــة ألنها غري مشـــبعة
وهـــو هذا امليـــل املحتـــوم الذي يســـى عند فرويد بإســـم
اجلنســـية اجلوفية،
وبذلك خيتلـــف الرمز عند يونغ عما ذهـــب إليه فرويد
فالرموز عنده ليســـت وســـيلة إلخفاء محتويـــات العقل
الالواعـــي املكبوتـــة ،بـــل إلظهارهـــا للعقل ،ربـــط الرموز
كلهـــا بالرغبة اجلنســـية ويرى أن فهم الرمـــوز يعد ضرورة
يقتضيها العالج النفـــي ألن الفكر البدايئ نشـــأ يف غمرة
من األحاســـيس واإلدراكات وليس يف مجال األفكار ولهذا
جـــاء فهم البـــدايئ لعامله عـــر أحاسيســـه املختلفة(جيلبار
دوران ،1991 ،ص .)44
وللرمـــز وظيفتان اثنتـــ�ان وظيفة االتصـــال ووظيفة
املشـــاركة وهما يتســـاندان يف أوجـــه الفعـــل االجتماعي،
فرمزية االتصال تيســـر املشاركة وتســـاعد عليها ،ورمزية

ثـقـافـة مـاديـة

املشـــاركة تقيم أنماطا عدة من االتصال أيضا ،يســـتعمل
اإلنســـان وســـائل عديـــدة للتعبري عـــن حالته النفســـية
وأفـــكاره ،كما جنـــد الرمـــوز اليت تكـــون دافعـــة للتضامن
والـــي ال تســـاعد فقط علـــى تقديم اجلماعـــات وتمثيلها
بصورة حســـية ،بـــل يمكن كذلـــك أن تســـتخدم من أجل
أن تثـــر أو تنيم شـــعور التضامن واالنتمـــاء عند األعضاء
(عماد عبـــد الغـــي ،2011 ،ص.)174
كمـــا تتمثـــل وظيفـــة الرمـــوز بالربـــط بـــن احلاضر
والمـــايض ،فـــإن أي مجتمع يتحـــدد ويعـــرف يف جزء منه
بأصولـــه وتاريخه وتطوره ،فالذكريات الـــي تثريها الرموز
مهملة بإنفعاالت جماعية فهي مصدر مشـــاركة نفســـية
تقريبـــ�ا بيولوجيـــة ،إنها تقدم تفســـرا للحاضر ودروســـا
مـــن أجـــل املســـتقبل ،وهـــذا يســـاهم بقـــوة يف تضامـــن
اجلماعات(نفـــس املرجـــع ،ص .)94
أصبـــح اليـــوم الرمـــز مـــن اهتمامـــات الفنانـــن
والباحثـــن ،هـــو تعبـــر عـــن الواقـــع ومـــا حيملـــه مـــن
غمـــوض ،حيـــث جوهـــر احليـــاة ال يمكـــن التعبـــر عنـــه
إال بالرم ــز م ــن خ ــال الرم ــوز تظه ــر لن ــا البنيـ ـ�ة املحلي ــة
الكاملـــة لألســـرة واملجتمـــع.
تلعـــب الرمـــوز واإلشـــارات يف الفنـــون التقليديـــة
دورا أساس ــيا يف الرب ــط اجل ــديل ب ــن الش ــكل واملضم ــون،
فالرمـــوز تصبـــح لغـــة مخاطبـــة واتصـــال وتفاهـــم
لهـــا قابليـــة علـــى حتريـــر أشـــكال العالقـــات اإلنســـاني�ة
وعكـــس الواقـــع االجتماعـــي بشـــكل جديـــد مـــن أجـــل
حتقي ــق رؤي ــة مس ــتقبلية للعال ــم بمع ــاين جديدة(ع ــوض
حنفـــي ،2010 ،ص .)321
ومـــن الفنـــون التقليدية جنـــد احلـــرف التقليدية اليت
تفـــن احلـــريف يف صناعاتها كصناعـــة احللـــي التقليدية
مســـتعمال الرمـــوز املتنوعة.
وبالتـــايل تكون الرموز الثقافية املحليـــة اليت يلجأ إليها
الفنـــان احلـــريف للتعبري عـــن ثقافتـــه لتصبح أهم ســـبل
التواصـــل بـــن أبنـــ�اء املجتمع لتحديـــد املســـتوى الثقايف
الذي وصـــل إليه.

وتعد مدين�ة تلمســـان من مدن اجلزائر اليت اشـــتهرت
حبليهـــا التقليدية الـــي تتمـــز بالزخرفـــة املتنوعة وحتمل
دالالت رمزيـــة معين�ة.
ترتبـــط الرموز بتصـــورات اإلنســـان ورؤيـــة ما حييط
بـــه مـــن أشـــياء وأحـــداث عكســـتها عقائده وأســـاطريه
وممارســـته حبيـــث كانت تلـــك املحـــددات الرمزيـــة اليت
يعكســـها العمـــل الفـــي (قريطـــم عبـــر ،2010 ،ص.)104
هنـــاك رمـــوز حيوانيـــ�ة تســـتعمل يف زخرفـــة احللـــي
التقليديـــة كالســـمكة ،الطائر ،األســـد والثعبـــان وأغلبها
رمـــوز قديمـــة معروفـــة منـــد القـــدم باإلضافـــة إىل رموز
جديدة مـــن إبداع وخيـــال احلريف ،ويف هذا الســـياق تقول
الباحثـــة عبـــر قريطم «يوجد رمـــوز عامة ورمـــوز خاصة
وأيضـــا رمـــوز مركبـــة ذات املعـــاين العديـــدة وذات املعىن
الواحد الفردي ،حيث أن هناك عدة تعريفات وتشـــعبات
وتصنيف للرموز مثل تقســـيمها إىل خاصـــة وعامة حيث
يهتم الفن بالرمـــوز اخلاصة وتهتـــم األنرتوولوجيا خاصة
بالرمـــوز العامـــة ،ألن هدف الرمـــوز اخلاصة هـــو التعبري
قراءة أنتروبولوجية ألشكال وأنواع الحلي التقليدية بتلمسان
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عـــن اإلنفعـــاالت الفرديـــة واملواقـــف الشـــخصية ،بينما
تهـــدف الرمـــوز العامـــة إىل التواصـــل بني أفـــراد املجتمع
(نفس املرجـــع.)98 ،
كما جند حلي اخلامســـة عبارة عن رمز قديم يستعمل
إلبعاد العني الشـــريرة واحلســـد حبيث تستعمل العروس
التلمســـاني�ة سلســـلة بها خامســـة تضاف فـــوق اجلوهر
حلمايتهـــا مـــن عني احلســـد كما يقـــال يف املثل الشـــعيب
«خمســـة يف عني إبليـــس» توضع أيضا للمولـــود اجلديد
لتقيه من العني واحلســـد.
وجند أنواعـــا أخرى من احللـــي مزخرفـــة بكتابات من
اآليـــات القرآنيـــ�ة باعتقـــاد أنها جتلـــب احلظ والســـعادة
وحتـــي من العـــن ،فهـــي مرتبطـــة باملعتقـــدات الديني�ة
تعكس االنتمـــاء الديـــي حلاملها.
كما يعتمد على أشـــكال قديمة مـــن الزخرفة كاملثلث
ويرمـــز للنـــار ،والدائـــرة وتكـــون مزخرفـــة من اخلـــارج أو
الداخل فمـــن اخلارج تكـــون مزخرفة خبطوط منكســـرة،
قد جنـــد أيضا خطوطـــا على شـــكل تموجـــات أو خطوط
منكسرة تشـــبه أســـنان املنشـــار حول الدائرة ترمز للماء،
أما داخـــل الدائرة جند أشـــكاال على صورة أغصـــان وأوراق
ترمز للفرتة الزمنيـــ�ة أين كان اإلنســـان مرتبطا بالطبيعة،
وتســـتخدم الفراغات املختلفة يف القيـــام بتعبريات رمزية
ومعـــان خفية متعـــددة ،أبســـط التشـــكيالت اليت يمكن
احلصـــول عليهـــا هو عمـــل تـــدرج متن�اقـــض يف االرتفاع

إىل أعلـــى فهـــذا التشـــكيل لـــه تأثـــره الـــرويح والرمزي
(.)Ghislaine Mathieu,p11
والســـمكة ترمز للخصوبة والتكاثـــر لكرثة بيضها أيضا
للوقايـــة الصحية ،كما جتد أشـــكال الطيـــور غالبا ما تعترب
رمزا للتســـايم الـــرويح ،ففي املعتقـــدات الرتكية القديمة
كانـــت األرواح قبل الـــوالدة طيورية والعصافري هي رســـل
ووســـطية وإن منحهـــا الطـــران يمكنها مـــن الوصول إىل
السماء (ســـينجر فيليب ،ص .)173

اخلاتمة :
يف األخـــر يمكن القـــول إن املنتوج التلمســـاين اخلاص
باحللـــي التقليدية يعرب بصـــدق عن وجود ثقـــايف جماعي
مـــن خالله يمكـــن التعـــرف على عـــادات وتقاليـــد البلد
الـــذي تـــؤدي فيهـــا ممارســـته ،فاحللـــي التقليديـــة أبرز
األشـــكال الفنيـــ�ة الـــي تعـــر لنا بصـــدق عـــن أصالة أي
بلد يكمن فيهـــا والصـــورة احلقيقية اليت جتســـد لنا واقع
الـــراث الشـــعيب ،وهـــذه احللـــي التقليدية حتمـــل رموز
الفنيـــ�ة لهـــا معـــان جماليـــة يف العمـــل الفين ،وتعـــد لغة
الفنـــان للتواصل مـــع غريه والتأثـــر فيه ،وهذه األشـــكال
الزخرفيـــة تأثـــرت باحلضـــارات اليت مـــرت بهـــا ،وهذا ما
جعلهـــا تأخذ طابعا ممزيا يتمـــز بالطابع األندليس الرتكي
واإلســـايم باإلضافة للمســـة التلمســـاني�ة اليت أضافها
احلرفيـــون واحلرفيـــات والـــي تعكـــس عـــادات وتقاليد
وقيـــم املجتمع التلمســـاين والـــي زادتها جمـــاال وتمزيا.
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أ .سعاد محمود جنيب  -مصر

عرض كتاب
(الني�ل يف األدب الشعيب)
للدكتورة نعمات أحمد فؤاد

«نهر النيـــ�ل له يف نفس الشـــعب املصري مكان غـــال وله يف أدب
هذا الشـــعب وفنه صور ملونة وأصـــداء بعيدة»...

1

د .نعمات أحمد فؤاد

نســـتعرض فيما يلي كتاب «الني�ل يف االدب الشـــعيب» لألستاذة
الدكتـــورة نعمات أحمد فؤاد اليت نالت رســـالة الدكتـــوراه من جامعة
القاهـــرة يف األدب وموضوعها «النيـــ�ل يف األدب العـــريب» وذلك عام
 ،1952لها عبـــارة هامة تقول فيها (يشء كبري أن يكون لإلنســـان قلم
ً
ولكن شـــيئ�ا نفيســـا أن يكون لإلنســـان موقف ،ومن نعم هللا علي أن
وهبـــي الكلمة والقـــرار) ،ولقد اقرتن اســـمها بقضايا ومعـــارك دفاعا
عن مصر وحضارتها وشـــعبها صـــدرت أول طبعة لهـــذا الكتاب عن
الهيئ�ة املصريـــة العامة للكتاب عام  1972ثم صـــدرت عدة طبعات
لها عن الهيئـــ�ة العامة لقصور الثقافـــة عام .1997

فضا النشر

والدكتـــورة نعمـــات أحمـــد فؤاد مـــن أبـــرز الوجوه يف
الثقافـــة العربي�ة املعاصـــرة ففي مقدمتـــه لكتابها «الني�ل
يف االدب الشـــعيب» كتـــب االديـــب الكبـــر الراحل خريي
شـــليب يقول« :الدكتـــورة نعمـــات أحمد فـــؤاد غني�ة عن
التعريف ..»..فهي «صاحبة إســـهامات بـــارزة ومهمة يف
البن�اء الثقايف كما أنها صاحبة أســـلوب جـــزل رصني معبأ
باملعـــاين واألفـــكار واملعلومـــات ،ثم إنها تكتـــب من فيض
علـــي غزير وعميـــق وجتربة ضخمـــة يف القـــراءة والدرس
والبحـــث قلمـــا توفـــرت لكاتبـــ�ة مـــن جيلهـــا ،فهـــي من
القالئل الذيـــن دانت لهن اســـرار الكتابـــة األدبي�ة فامزتج
أدبها بعلمهـــا» فأصبحت مقروءة على نطاق واســـع ألنها
تمكنت مـــن االقرتاب من اجلميـــع ومخاطبة األفهام على
اختالف مســـتوياتها الفكريـــة والثقافية فاســـتفاد منها
القارئ ســـواء عرب مقاالتهـــا العديدة أو كتبهـــا الكثرية .لذا
وصفهـــا بعض النقـــاد بـــــ «عروس الني�ل» اليت كســـبت
احـــرام اجلميع.
إن كتابها «الني�ل يف االدب الشـــعيب» قـــد ُوصف بأنه

عمدة حاولت فيه أن تكـــون مثل الني�ل يف فيضانه وجريانه
يف أحشـــاء البالد بل ُوصـــف هذا الكتاب أيضـــا بأنه كتاب
فـــذ تن�اولت فيـــه املؤلفة نهـــر النيـــ�ل باعتب�اره كائنـــ�ا حيا
وإنســـانا عمالقا وأســـطوريا لما له من تداخـــل يف كل يشء
يف مصر جعلت عالقتـــه بالوطن عالقة إنســـاني�ة حميمة
ربطت بينـــ�ه وبني الناس فـــذاب يف كل تفاصيـــل حياتهم
ودخل يف األمثال الشـــعبي�ة والمأثـــورات واحلواديت وكل
مـــا يتصـــل بالوجـــدان املصري .تلـــك هي ملحمـــة الني�ل،
ملحمة اخلضرة والنماء وعنوان احليـــاة واإلرواء ..ملحمة
اخليال األســـطوري الواقعي اخلصيب لـــذا كان الوجدان
املصري وســـيظل هبة الني�ل جبميـــع جتلياته.

لقد صنـــع الني�ل تاريخ مصر وأقـــام حضارتها وأضاف
لها خصبه مختلف ألوان الســـحر فعرفـــت اجلمال والفن
بما تمكنت من اقتب�اســـه من ألوانـــه يف التصوير وصاغت
جمالياتـــه يف الشـــعر والقصائـــد ،فمـــأ دنيـــ�ا املصريني
قـــداىم ومحدثني فـــرأوه رقراقا كالفضـــة املذابة والذهب
الـــراق املنثـــور يف احلقـــول ،فمصر اليت دانت باملســـيحية
واعتنقـــت االســـام ظل إجـــال املصريني للنيـــ�ل ظاهرا
فيهـــا يف وصفهم إياه مســـيحيني ومســـلمني (باملبارك)،

فالعرب حـــن رأوه ختيلوه نابعا من اجلنـــة ،جنة طرقاتها،
بمـــا حيفها من جبال وأشـــجار مـــن ذهب وفضـــة ..هكذا
صـــورت لهـــم أخيلتهم .لذا فـــإن الني�ل يف األدب الشـــعيب
ضـــارب جبذوره  .فاألدب «النيلـــي» أدب أخضر كضفاف
الني�ل اليت نشـــأ فيهـــا ونابض كحب املصريـــن للني�ل
تب�دأ املؤلفة باإلشـــارة إىل أثر الني�ل يف األغاين الشـــعبي�ة
حيث أكـــدت األديب�ة الكبـــرة أهمية نهر النيـــ�ل يف إلهامه
للشـــاعر الغنـــايئ مفرداتـــه فقـــد كان النيـــ�ل وراء الفنـــان
الشـــعيب حـــن يغـــي وحني يقـــص وحـــن يطلـــق املثل
مـــن واقـــع جتربت�ه بـــل حـــى حـــن يتســـلى (بالفوازير).
فالنيـــ�ل مصـــدر كل يشء يح يف مصـــر ..إنه حياة للعاشـــق
واملعشـــوق ..للناس  ...للحيوان ..للنبـــ�ات .ذكرت الكاتب�ة
أيضا املفـــردات الشـــعبي�ة املســـتخدمة يف هـــذه املواويل
(كألفاظ الذبـــول واملـــيء والغياب).
وتأخذنـــا الكاتب�ة بأســـلوبها اجلـــزل إىل «لـــوازم الني�ل
وزروعـــه يف االغـــاين الشـــعبي�ة» حيـــث تلفـــت االهتمام
ألغـــاين الســـاقية والشـــادوف واملحـــراث والنـــورج حيث
غـــى الفالح لقطنـــه وفاكهته وســـجلت الكاتبـــ�ة الكبرية
ما أســـمته بـــــ «أغاين جمع القطـــن» و«مواويل الزراعة»
ُ
ُ
واغاين «ســـمك الني�ل» بل «والقلل» الـــي تمأل من الني�ل
وكذلـــك أغاين الـــزروع ولـــوازم الزراعـــة األخـــرى ..وأيضا
هنـــاك من يغين هواه أو يبث شـــكواه فينفس عن نفســـه
مـــواال متكامـــا .لذا جنـــد يف كل موضـــوع رصيدا نفســـيا
وجتربـــة ذاتيـــ�ة  .فأغاين احلـــج متصلة ألن وراءها شـــحنة
من الذكريات واملشـــاعر اجلياشـــة واملشـــاهد الرثية ،أما
املـــرايث وأغـــاين املالحني فتتســـم باملوضوعيـــة كما لوحظ
أن أغـــاين الشـــكوى يـــدور معظمها حول شـــظف العيش
وقســـوة الظـــروف ..فأغـــاين احلصـــاد وأغـــاين اللنب عند
نســـاء اإلغريـــق تدور حـــول األشـــخاص الذيـــن أوقعهم
ســـوء حظهـــم يف مصائرها .كمـــا يالحظ أن طابـــع األغاين
الـــي غناها األدب الشـــعيب للنيـــ�ل وزروعه هـــو الوضوح
والبـــطء والقوة.
والنيـــ�ل يف األدب الشـــعيب حيـــاة األرض وهو صاحب
أفـــراح املصريـــن فهو يـــزف العريـــس وزفـــة العريس يف
الريـــف أكـــر معالـــم الفـــرح .ويف األدب الشـــعيب صورة
جانبيـــ�ة من النيـــ�ل ..صور للســـاقية والشـــادوف  ..صور
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للفـــول والقطن والفاكهـــة ..صور للجين واحلصـــاد ووراء
هذه الصـــور داللة كبرية هي االحســـاس اجلماعي العميق
بالني�ل فهو إحســـاس شـــامل يســـتوعب اللـــون واحلركة
واألثر واألشـــخاص واألشـــياء .والني�ل يف األدب الشـــعيب
صورة متواكبـــة فردية حين�ا وجماعية حين�ا آخر ..ســـاكنة
أحيانـــا وتعـــج باحلركـــة وتزخـــر باأللـــوان أحيانـــا أخرى.
وهكـــذا فـــرض الني�ل نفســـه علـــى األدب الشـــعيب فهذا
احلشـــد الهائل من الصـــور النيلية يف الغنائي�ات الشـــبي�ه
بمـــا حتمـــل مـــن دالالت ومضامـــن وراءه حشـــد آخر من
الصـــور اليت يب�دو بعضهـــا أكرث تفصيال وأعمـــق يف معناها
وأوىف يف مضمونهـــا وأوســـع يف دالالتهـــا ممـــا تعكســـه
القصة الشـــعبي�ة واألمثال الشـــعبي�ة وكافة ألوان التعبري
الشـــعبي�ة على اختالفها.
ونـــأيت لتأثـــر نهـــر النيـــ�ل علـــى القصـــة واألمثـــال
الشـــعبي�ة حيـــث تذكـــر الكاتبـــ�ة الكبـــرة أن نهـــر النيـــ�ل
كان دائمـــا مصـــدرا إللهـــام الكثـــر مـــن كتـــاب القصـــة،

فمث ــا حكاي ــة «صن ــدل م ــع ورد» تتنــ�اول
الشـــاطر حســـن البطـــل التقليـــدي
للحكاي ــات الش ــعبي�ة وال ــذي يغ ــذ الس ــر
ح ــى ت ــدىم قدم ــاه فيجل ــس حت ــت ش ــجرة
والش ــجرة حتته ــا نه ــر صغ ــر أحم ــر بل ــون
الـــدم يصـــد الـــوارد عنـــه ثعبـــان فيقتـــل
الثعبـــان وتصفـــو امليـــاه وتشـــرب الطيـــور
والنـــاس .وتشـــر الكاتبـــ�ة إىل مـــا جـــاء
يف االســـاطري املصريـــة القديمـــة مـــن أن
(أباتـــون) ذلـــك القـــر الـــذي رقـــد فيـــه
أوزوريـــس علـــى جزيـــرة بيجـــه جنـــوب
اجلنــدل األول عنــد أســوان حيــث يقــر فيــه
أوزوريــس علــى هيئ ـ�ة الني ـ�ل .إن االســاطري
املصري ــة برغ ــم كل م ــا حملت ــه م ــن خي ــال
وأوهـــام ترســـب عنهـــا مـــع مـــرور الزمـــن
معتق ــدات ش ــعبي�ة ب ــل إنه ــا أنتج ــت أدب ــا
نظ ــرا لم ــا أوح ــت إىل القص ــاص الش ــعيب
مـــن قصـــص كثـــرة مفعمـــة بالطرافـــة
والــراء األســطوري .وعنــد املصــري القديــم
2
الني ـ�ل لــه يــوم يف الســنة ين ـ�ام فيــه ،فتظهــر
أصــداء مــا كان يرويــه املصــري القديــم مــن
قص ــص ش ــعيب يف األدب احلدي ــث نفس ــه ال ــذي اق ــرب
م ــن الش ــاطئ يف رواي ــة (االرض) لألس ــتاذ عب ــد الرحم ــن
الش ــرقاوي عل ــى س ــبي�ل املث ــال كم ــا أن ص ــورة الش ــبكة
ال ــي تك ــون س ــبب الس ــعادة بم ــا حتمل ــه تذكرن ــا بقص ــة
(عبــد هللا الــري) يف قصــص الــف ليلــة وليلــة .إن موطــن
القصـــة الصعيـــد والشـــعب يف مصـــر العليـــا خاصـــة ال
يـــرى غـــر النيـــ�ل وال يقصـــد إذا غـــى أو بكـــى أو قـــص
غ ــر النيــ�ل .وهن ــاك يف الصعي ــد إذا أقب ــل اللي ــل ينص ــب
الس ــامر وحتلق ــت الن ــدوة ح ــول الق ــاص وج ــاء اجلمي ــع
ل ــروا الش ــاعر ويس ــمعوا موال ــه وفي ــه يك ــون الني ـ�ل واعي ــا
جيـــاش العاطفـــة كمـــا تصـــوره املصـــري القديـــم.
أمـــا األمثـــال الشـــعبي�ة فذكـــرت الكاتبـــ�ة بكثري من
ً
التحليـــل عـــددا كبريا مـــن األمثـــال الشـــعبي�ة اليت يمثل
فيها نهـــر الني�ل البطـــل الرئييس ،فتن�اولت ما أســـمته بـــــ
«االمثلة النيليـــة» و«األمثال الزراعيـــة» مثل (إن جاك
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النيـــ�ل طوفان خـــد ابنـــك حتت رجليـــك ) و(اديـــي عمر
وارميـــي البحـــر) والني�ل يف األدب الشـــعيب كمـــا تصوره
األمثـــال النيلية يمثل عندهـــم ،بطوفانه ،الـــروع العظيم
ومن ثم اســـتوحوه عندما أرادوا أن يعـــروا عما يقدرون له
الضيـــاع والـــزوال أو عما يصيـــب املرء فيه مـــن أخطار.
ويالحظ أن الفنان الشـــعيب قد أطلـــق أمثلته من ويح
جتاربـــه اليت مر بها اآلخـــرون يف صورة من الصـــور أو وقت
مـــن األوقات ومـــن ثم اعتـــر املثـــل واقعـــا اجتماعيا من
حيث صدقـــه وداللته وذيوعه وتواصله علـــى األيام وأثره
يف النفـــوس بما خيلـــع على األحداث واألشـــياء مـــن تبرير
او تعليـــل ..وهنـــا يقف النيـــ�ل مـــن وراء األمثلـــة النيلية
موجها للحيـــاة يف واديه محددا للقيم فيهـــا .وهكذا تلتقي
عصـــور مصر عند النهـــر ففي مصر القديمـــة كما يف مصر
الشـــعبي�ة كما يف مصـــر احلديث�ة تتصـــل حياتنـــ�ا بالني�ل
وتطـــوف األفـــكار حوله .وأملحـــت الكاتب�ة يف هـــذا الصدد
إىل تقـــارب وجـــوه التعبري بـــن األمثلة املصريـــة القديمة
واألمثلـــة النيليـــة الشـــعبي�ة ألن الشـــعب هو الشـــعب
وفـــاح مصـــر احلديثـــ�ة املتعلـــق بالنيـــ�ل هو صـــورة من
فالح مصـــر القديمـــة وامتداد لـــه .إن املثل الشـــعيب كما

هو معـــروف مرآة لتجارب الشـــعب يف احليـــاة وااليام بل
يمثـــل ركزية ضخمة ينقب الباحث فيها عن آراء الشـــعب
وفلســـفته يف احليـــاة وحكمته وأمانيـــ�ه وآالمـــه ورغائب�ه
وأحالمـــه حيـــث يعتـــر أوضح صـــورة لتفاعل الشـــعب
مع البيئـــ�ة اليت يعيـــش فيها والـــي هي مســـرح خواطره
ومعـــن أفـــكاره وويح أقوالـــه ...إذا كان املثل الشـــعيب كل
هـــذا فقد صنع النيـــ�ل فيضا من األمثال الشـــعبي�ة حيث
بلـــور آراء الشـــعب وأفـــكاره من خالل تلـــك األمثال.
ومصـــر يف تاريخهـــا كلـــه دائمـــة اخلـــوف علـــى
النيـ ـ�ل خت ــى علي ــه حببهـــا اإلنســـان واملطام ــع واحل ــب
العمي ــق يالزم ــه اخل ــوف واألوه ــام ب ــل لعل ــه م ــن ف ــرط
حساســـيت�ه وعمقـــه خيلـــق لنفســـه املخـــاوف واألوهـــام
ثـــم يصدقهـــا وهـــي حالـــة شـــعورية جعلـــت أديبنـــ�ا
الشــعيب املجهــول ينفــض خوفــه يف قصــة ســيف بــن ذي
يـــزن علـــى ســـبي�ل املثـــال.
بعـــد ذلـــك اســـتعرضت الكاتبـــ�ة (النيـــ�ل واألمثلـــة
الزراعيـــة) وســـجلت مـــا حتملـــه األمثلـــة الزراعيـــة مـــن
مف ــردات زراعي ــة وس ــمات املجتم ــع الزراع ــي يف صفات ــه
وأخالقـــه ونفســـيت�ه ومنطقـــه ومعامالتـــه واعتقاداتـــه.
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عـــن جنيـــ�ات المـــاء او حوريـــات المـــاء او
عرائ ــس البح ــر وال ــي تتش ــابه يف اللغ ــات
املختلفـــة وبـــن األقـــوام ففـــي األســـاطري
اإلغريقيـــة إن جنيـــ�ات المـــاء جيذبـــن
الضحيـــة إىل حتفهـــا وهـــن يف بعـــض
األحي ــان يتخ ــذن أش ــكال الط ــر او طي ــور
بـــرؤوس نســـاء.

وصل ــة األمثل ــة الزراعي ــة بالنيــ�ل ه ــي صل ــة األث ــر باملؤث ــر
أي أنهــا صلــة معنويــة أكــر منهــا صلــة تعبرييــة والفنــان
الشــعيب يف هــذه األمثلــة تشــبيهاته واســتعاراته ضمني ـ�ة
وقـــد يســـترت املعـــى فيهـــا أحيانـــا لـــذا كانـــت األمثلـــة
أصع ــب مث ــا م ــن األغـــاين الش ــعبي�ة ألن األمث ــال ه ــي
عص ــارة جت ــارب وس ــنني وم ــن ث ــم فه ــي أغ ــى يف املع ــى
واللفـــظ وأعمـــق يف الغـــرض وأكـــر تركيبـــ�ا يف الصـــورة.
هن ــاك جان ــب ه ــام آخ ــر أال وه ــو عالق ــة نه ــر النيــ�ل
وصلتـــه الوثيقـــة باملوالـــد الشـــعبي�ة الـــي تعتـــر فنـــا
مـــن الفنـــون الشـــعبي�ة حيـــث تتعانـــق افـــكار الشـــعب
من ــذ الق ــدم ح ــول النيــ�ل ،فهن ــاك العدي ــد م ــن األعي ــاد
واملراســـم الـــي تمتـــد عـــر الزمـــن مـــن مصـــر القديمـــة
لتتواص ــل م ــع أعي ــاد مص ــر احلديث ـ�ة ال ــي تب ـ�دو امت ــدادا
له ــا وتتخ ــذ يف احلدي ــث كم ــا اخت ــذت يف القدي ــم النيـ ـ�ل
وشـــواطئه وســـفنه مســـرحا لهـــا ومجـــاال .وأشـــارت
الكاتبـــ�ة يف معـــرض حديثهـــا اىل األســـاطري الشـــعبي�ة

ومـــن ثـــم ظهـــر تأثـــر النيـــ�ل العميـــق
واله ــام عل ــى لغ ــة الش ــعب فق ــد صنع ــت
بيئـــ�ة النيـــ�ل الزراعيـــة ألفاظـــا وصـــورا
خاصـــة تصـــف اجلمـــال يف األدب
وأشـــارت الكاتبـــ�ة إىل ظاهـــرة لغويـــة
تســـرعي االلتفـــات هـــي أن اللغـــة تت�أثـــر
بقربه ــا م ــن النيــ�ل او بعده ــا عن ــه ،فكلم ــا
اقرتب ــت م ــن النيــ�ل فهن ــاك الش ــفافية يف
اللف ــظ واألل ــق يف العب ــارة وكلم ــا ابتع ــدت
عن ــه افتق ــدت اىل اجلم ــال وال ــرواء فكم ــا
اســـتمد البـــدو مفـــردات حياتهـــم مـــن
 3احليـــاة الصحراويـــة ،يســـتمد ســـكان
املناطـــق النيليـــة مفرداتهـــم أيضـــا مـــن
النيـــ�ل والنمـــاء واخلصـــب والـــورود
والظ ــال وغريه ــا م ــن املف ــردات .ه ــذا ه ــو أث ــر النيــ�ل يف
اللغـــة بعـــد أثـــره يف احليـــاة والنـــاس.
وكان لزام ــا عل ــى الكاتب ـ�ة الكب ــرة أن تذك ــر بالدراس ــة
والتحليـــل أســـطورة «عـــروس النيـــ�ل» وتتبـــع جذورهـــا
الفرعونيـــ�ة ،فذكـــرت أنهـــا تســـتن�د اىل أســـطورة روجهـــا
املـــؤرخ االفريقـــي بلوتـــارك وهـــي كمـــا رويـــت خرافـــة
روجهـــا بعـــض كتـــاب اإلغريـــق والالتـــن مـــن بعـــد
بلوت ــارك ل ــم ي ــرد له ــا ذك ــر يف الكتاب ــات املصري ــة وه ــي
مــع ذلــك مصــدر األســطورة الــي ذاعــت يف النــاس قرونــا
ونســـج حولهـــا اخليـــال مـــن فنـــون الروايـــة والقصـــص
مـــا جعـــل كثيريـــن يتهمونهـــا حقيقـــة حدثـــت بالفعـــل
وانه ــا كان ــت تتك ــرر يف كل ع ــام .فه ــذا التي ـ�ه م ــن االق ــوال
واالخيل ــة واألوه ــام ق ــد ه ــام في ــه الع ــرب وض ــرب في ــه
قبله ــم م ــن س ــبقوهم م ــن األم ــم وال يس ــتثىن املصري ــون
القدمـــاء أنفســـهم ولكـــن النهـــر ظـــل جيـــري يطـــوي
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قال ــوا( :إن ي ــوم الوف ــاء ه ــو الي ــوم ال ــذي وع ــد
فرعـــون مـــوىس عليـــه الســـام باالجتمـــاع يف
قول ــه تع ــاىل﴿ :ق ــال موعدك ــم ي ــوم الزين ـ�ة وأن
حيشــر النــاس ضــى﴾ (ســورة طــه ،ايــة .)59
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األجيـــال جيـــا وراء جيـــل ويبـــي احلضـــارات
حضـــارة وراء حضـــارة وتتواصـــل احليـــاة علـــى
ضفافـــه كمـــا شـــاء لـــه هللا ال كمـــا اراد املغـــرون.
وختامـــا حتدثنـــ�ا الكاتبـــ�ة الدكتـــورة نعمـــات
أحم ــد ف ــؤاد ع ــن (وف ــاء الني ـ�ل) املتج ــذر يف احتف ــال
املصريـــن بـــه يف شـــهر أغســـطس مـــن كل عـــام
حي ــث ع ــاش الفيض ــان يف ذه ــن الش ــعب املص ــري
ووجدانـــه فظـــل حيتفـــل بـــه كل عـــام علـــى مـــر
العصـــور حـــى يف الفـــرات الـــي كان بهـــا احلاكـــم
أجنبي ـ�ا او غريب ـ�ا وكان االحتفــال بوفــاء الني ـ�ل نبضــة
قويــة مــن نبضــات الشــعب املصــري تصلــه بالني ـ�ل
وتعمـــق إحساســـه بـــه وكيـــف كان فيضـــان النيـــ�ل
جتربـــة غنيـــ�ة للمصريـــن ..جتربـــة نفســـية وفنيـــ�ة
ووطنيـ ـ�ة ..جترب ــة مث ــرة .والنيـ ـ�ل يف فيضان ــه عن ــد
املصري ــن حب ــر وق ــد ج ــاء يف املقريــزي يف ب ــاب «ذك ــر
مقاييـــس النيـــ�ل وزيادتـــه» أن بعـــض املفســـرين

إن األدب ،شـــعره ونـــره ،اهتـــم بالنيـــ�ل
وفيضانـــه علـــى الرغـــم مـــن النظـــرة العلمية
املوضوعية إليه ،حيث ذكـــرت الكاتب�ة الكبرية
أن الشـــعر االجنلـــزي احلديـــث فيـــه ثـــاث
قصائـــد عـــن النيـــ�ل مـــن طـــراز املقطوعـــات
القصـــرة او الســـوناتا نظمهـــا الشـــعراء جون
كيتـــس ( )1821 - 1795وبـــريس بيـــش
شـــيلي ( )1822-1792ويل هنت (-1784
 .)1959وقد تغىن «شـــيلي» بالفيضان الذي
(ينتشـــر انتشـــارا متســـاويا علـــى أرض مصر
ذات الذكريـــات) والفيضـــان عنـــد الشـــاعر
«يل هنـــت» لـــه صـــورة أجمل وأكرث شـــاعرية
حني جعـــل الصمـــت يعمـــق ليهئي األســـماع
والنفـــوس للنيـــ�ل القـــادم مـــن قلـــب إفريقيا
يشـــق هديـــره الصمـــت والرمال.

الصور:
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2. h t t p s : / / w w w . p i n t e r e s t . c o m /
pin/303007881189338771/
3. https://scontent.fbah1-1.fna.fbcdn.net/v/
_t1.18169-9/10172855_1425793114363670
3177001301163069171_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=17&_nc_sid=9267fe&_nc_ohc=N8CtSInhhKIAX8subsB&_nc_ht=scontent.fbah1-1.
fna&oh=00_AT9yFoyDb3qo4OmC
-hStbBS0
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أ .مبارك عمرو ّ
العماري  -مملكة البحرين

ّ
فن الربابة
وغناؤه يف البحرين

الربابة وتعر يفها:
الرباب ــة أداة ع ــزف موس ــيقية بدائيــ�ة تش ــبه الكم ــان يف أس ــلوب
الع ــزف عليه ــا ،ولكنه ــا اخت ــذت ع ــدة أش ــكال ،وتك ــون بوت ــر واح ــد
ً
فقـــط وغالبـــا مـــا يصنـــع مـــن ذيـــل اخليـــل (الســـبيب) .وهـــي
ً
انرثوبولوجيـــا معروفـــة يف تاريـــخ الكثـــر مـــن الشـــعوب العريقـــة
ومنشـــأها الصحـــاري والـــراري.
ّ
ويف تراثنـــ�ا العريب جند أنها آلـــة بدوية األصل ،تـــؤدى عليها األنغام
احلزينـــ�ة وتغـــى فيهـــا القصائـــد النبطيـــة ،بأســـلوب غناء مرســـل
وبطيء ،ال تتشـــارك معها أية آلة موســـيقية أو إيقاعيـــة ،والغناء فيها
فـــردي ،يمكـــن لعازفها أن ينفـــرد بغنائـــه أو يغين أمـــام مجموعة من
ً
الرجـــال وخصوصا يف مجالـــس القبيلة يف قلـــب الصحراء.

نافذة على التراث الشعبي البحريني

ّ
(اجلرات) وأهمها:
وللربابة أنواع من
الهاليل – املســـحوب – املنكوس – الهجيين – الصخري
– الفرايق.
أمـــا القصائد اليت تـــؤدى علـــى الربابة فهـــي من حبور
الشـــعر النبطي املختلفـــة ،ولكل نوع من األنـــواع املذكورة
قصائـــد ذات خاصية معينـــ�ة ،منها:
ّ
شكل معنّي للقصيدة.ّ
أو وزن معنّي للقصيدةّ
أو غرض شعري معنّي للقصيدة.لذلـــك يطلـــق عليهـــا يف كثري مـــن األحيـــان مصطلح
(ربابة الشـــاعر).
إن أهـــم مـــا يف هذه اآللـــة أنها تؤنس وحشـــة صاحبها
إذا انفرد بنفســـه ،وتنفس عـــن املشـــاعر املكبوتة ،وتبث
اللواعـــج واألحاســـيس ،ألن أداءهـــا حزيـــن وعاطفي يثري
ّ
األشـــجان ،ويؤثر يف ســـامعه إذا كان املغيّن جميل الصوت.
يقـــول مؤلـــف (معجـــم الفولكلـــور) الدكتـــور عبـــد
احلميـــد يونـــس يف تعريفـــه للربـــاب:
«اســـم يطلق يف العربيـــ�ة علـــى كل آلة وتريـــة يعزف
عليها بقـــوس .ويذهب صاحب «كشـــف الظنـــون» إىل
أن الربـــاب وجـــد أول مـــا وجـــد يف يـــد إمرأة مـــن بين طي.
وتنســـب الروايـــة الرتكية اخـــراع الرباب إىل رجل اســـمه
ّ
فاريايب .وثمـــة قصة أندلســـية جتعـــل اخرتاعه
عبـــد هللا
ً
محصورا يف شـــبه جزيـــرة إيبرييا».
وقـــد عـــرف العالم اإلســـايم ســـبعة أشـــكال لتلك
اآللـــة الوترية:
ّ
املدور
.2
		
 .1املربع
		
 .3القارب
ُ
 .5نصف الكروي

.4

ّ
الكمرثي

.6

الطنبوري

 .7الصندوق املكشوف.
ويقـــول اخلليل بن أحمد املتوىف عـــام 791هـ إن العرب
األقدمني كانوا ينشـــدون أشـــعارهم على صـــوت الرباب،
وكان ربـــاب الشـــاعر يف مصر ذا وتر واحد ،أمـــا رباب املغين

فـــكان ذا وتريـــن ،وكان الربـــاب يعزف جلماهري الشـــعب
ولم يصبـــح قط مـــن آالت التخت.1
وقال صاحب (املعجم املوســـيقي الكبـــر) يف تعريف
الرباب« :الرباب تســـمية اصطلح عليها بالعربي�ة لصنف
مـــن آالت املوســـيقى ذات األوتـــار ،لهـــا وجه مـــن اجللد،
ويجـــر عليهـــا بوتر آخـــر مشـــدود يف قـــوس أو خبصلة من
الشـــعر تقوم مقام الوتر ،وتســـى بالفارســـية «كماجنه»
وهـــذه تصغري «كمـــان» وكالهما يعين القـــوس ،وهي من
اآلالت القديمـــة العهد ،وربما كانت أقـــدم أصناف اآلالت
الوترية عامة ،واألشـــهر يف تســـميتها :الربـــاب (بالفتح)،
وختتلف يف الشـــكل ويف عـــدد األوتار عند األمم الشـــرقية
الـــي تســـتعملها .ويت�ابـــع :وقيل ،أنـــه ال يصـــح أن يقال:
يضـــرب الرباب ،بـــل إنما يقالّ :
جيـــر الربـــاب ،ولعلها ،من
هذا الوجه ،تســـى يف بعـــض البالد العربيـــ�ة مثل تونس
ومراكش (جرانـــة) .ويقول« :فأما النغـــم ،فإنها تؤخذ يف
ً
أصناف الرباب جميعا بقســـمة أوتارها باألصابع يف أماكن
ّ
محـــدودة يعرفهـــا أهل الصناعـــة ،دون أن حتد بدســـاتني،
وهـــي قريب�ة من النغم الـــي خترج من دســـاتني العود ،مع
اختالف تســـوية األوتار يف كليهما» .ويبـــ�دو أن املحدثني
اآلن اعتـــروا الفـــرق يف التســـمية بني الربـــاب والكماجنة،
أنهـــم يطلقون لفـــظ الرباب علـــى الصنـــف القديم الذي
يغطى صندوقـــه بقطعة من اجللد ،ويســـمون األصناف
األخـــرى املحدثة (كمـــان) أو (كماجنة) وهي على األشـــهر
ذات وجه من اخلشـــب.2

الربابة يف البحرين:
رغـــم أن البحريـــن جزيـــرة متحضـــرة ومنفصلـــة عن
جســـد اجلزيـــرة العربيـــ�ة منذ القـــرون الســـحيقة ،إال أن
االرتبـــ�اط الـــرويح متشـــرب يف أبن�ائهـــا ومتواجـــد منـــذ
القدم ،ويأخذ يف توصيفه عدة أشـــكال ،ومنها اســـتخدام
ً
آلـــة الربابة قديمـــا بني البعض مـــن أبنـــ�اء البحرين ذوي
األصـــول العربيـــ�ة أو البدوية.
حيدثنـــ�ا الباحـــث البحريـــي علـــي أكرب بوشـــهري عن
اســـتخدام الربابة يف عصر دملـــون حوايل  2400ســـنة قبل
امليـــاد ،وهي مما عرث عليه يف األختـــام الدملوني�ة البحريني�ة،
فن الربابة :وغناؤه في البحرين
ّ
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فيقـــول « :لقد عرث علـــى نوع واحـــد من هذه اآللـــة ،وهذه
اآللـــة لم تكـــن موجودة لـــدى حضـــارات الرافديـــن ،وهي
دملوني�ة حســـب اعتقادي .يف أول األمر اعتقـــدت أنها اآللة
املوســـيقية (اجلنـــك) ،إال أن هذه اآللة تتصـــل أوتارها من
الذراعني اجلانبيني وليســـت عمودية مثل اآللة الدملوني�ة.
ثـــم اعتقدت أنها مـــن املحتمل أن تكون آلـــة العود القديمة
خاصـــة أنها تتشـــابه من ناحيتـــن ،العنق الرفيـــع الطويل
وشـــكل الصنـــدوق الصـــويت الدائـــري .إال أنـــي يف النهاية
وصلـــت إىل أن هـــذه اآللة هـــي لربابـــة اســـتثن�ائي�ة ،حيث
أنهـــا ذات صندوق صويت ،دائرية الشـــكل مثـــل جوز الهند
وليســـت مثل الربابـــة البدويـــة املعروفـــة ذات الصندوق
الصويت املربع الشـــكل ،وهـــذا النوع حيمل ثالثـــة أصابع يف
عنقهـــا الطويل للحمل والشـــد على الوتر الوحيـــد للربابة.
وأعتقـــد أن الذيـــن اســـتخدموا هـــذه اآللة هم مـــن أصل
ســـايم ولكن لم يكونـــوا من البـــدو بل من احلضـــر .وهذه
هـــي اآللة املوســـيقية الوحيدة الـــي عرث عليهـــا ذات أصل
دملـــوين ولم تقتبس مـــن قبـــل الرافدين».3
وحينمـــا نتحدث عن عـــزاف الربابة يف جزيـــرة البحرين
فإننـــ�ا ال نتحدث عـــن مطربـــن أو عن محرتفـــن يرتزقون
من خـــال ممارســـة هـــذه الهوايـــة ،وإنما نســـلط الضوء
على هواة يمارســـون هوايتهم بصورة فرديـــة ويف جو خاص
ال يشـــاركهم فيه أحـــد ،ولكنهم بهذا التفـــرد الفين يؤكدون
انتماءهم للصحراء العربي�ة وللشـــعر النبطي وإىل جذورهم
العربي�ة العريقة.
وســـنعرض إىل نماذج مـــن هؤالء الهـــواة الذين أهملهم
التاريـــخ يف هـــذه البالد العربيـــ�ة الذين لم جيـــدوا من يهتم
برصدهـــم وتســـجيل هوايتهـــم ،ولـــم يظهروا يف وســـائل
ً
اإلعـــام املحلي مطلقـــا عرب العقـــود الماضية.
يقول األســـتاذ راشـــد العريفي« :يف املحرق ،من حوايل
 200ســـنة ،يزاول فـــن الربابة ،حيث جيتمع شـــعراء النبط
على شـــكل دائـــرة ويؤدون هـــذا الفـــن الذي يغلـــب عليه
طابـــع الصالبـــة نتيجـــة معاناة اإلنســـان يف ذلـــك الوقت،
وفـــن الربابـــة له ســـمات بدوية وحلـــن رخيم .ولقـــد اندثر
هـــذا الفن نتيجة رفض النـــاس لهذا النوع ألنـــه يويح ،كما
يعتقد البعـــض ،باحلزن».4

وألن الربابــة ،كمــا أســلفنا ،آلــة فرديــة ،فــإن القليــل مــن
الن ــاس حيب ــون الع ــزف عليه ــا ،ولألس ــف ف ــإن م ــن مارس ــوا
هـــذه الهوايـــة ذهبـــت أســـماؤهم أدراج الريـــاح ،ألن هـــذا
الف ــن ال يس ــتقطب قاع ــدة جماهريي ــة ت ـ ّ
ـروج ل ــه ،لذل ــك ال
حتتف ــظ الذاك ــرة الش ــعبي�ة س ــوى بالقلي ــل م ــن اللمح ــات
ع ــن ع ــزاف الرباب ــة يف البحري ــن ،ألن الغن ــاء عل ــى الرباب ــة
ال يعت ــر أغنيــ�ة ش ــعبي�ة ،وألن الفيص ــل يف تمي ــز األغنيــ�ة
الشـــعبي�ة وحتديدهـــا هـــو انتشـــارها عـــن طريـــق الروايـــة
الش ــفوية ،وكذل ــك م ــن س ــمات األغنيــ�ة الش ــعبي�ة أن كل
فــرد يف اجلماعــة الــي تت�ذوقهــا يســهم يف حفظهــا ونشــرها،
ً
وكث ــرا م ــا يش ــرك يف أدائه ــا.5
ويف طفوليت ويفاعيت ســـمعت عن زوج وزوجته يف قرية
ً
جو أو عســـكر يعكفون على الغناء علـــى الربابة وخصوصا
لون «الصخري» ،وحيرتق غداؤهم علـــى موقد النار دون أن
ينتبهوا لـــه لفرط انســـجامهم يف هذا النغـــم احلزين الذي
يصدر مـــن أوتـــار ربابتهم ،وقـــد عرضت يل هـــذه املعلومة
قديما دون أن اهتم بتوثيقها ،ونســـيت أســـماء أشخاصها.
وربمـــا يســـتغرب القـــارئ إذا مـــا علـــم أنه حـــى وقت
قريـــب ،كان هناك من يمارس العزف علـــى الرباب يف وقتن�ا
احلاضـــر يف البحريـــن ،أما فيمـــا حولنا من بلـــدان اخلليج
ً
ً
العريب فاألمر أكرث بروزا واشـــتهارا منـــذ وقت طويل وال زال.
يقول الفنان الكوييت غنـــام الديكان يف توصيف الربابة:
«الربابة أو رباب الشـــاعر هي آلة الشاعر النبطي العريقة،
ً
وقد عرفـــت يف كتـــب التاريخ باســـم رباب الشـــاعر ،نظرا
ً
ألن مـــن يعـــزف عليها هـــو غالبا شـــاعر ،إال أنه شـــاعر من
نوع خاص ،فهو ال يلقي الشـــعر كما يلقيه الشـــعراء عادة،
وإنمـــا يتغىن به مع أنغـــام الربابة اليت يعزف عليها بنفســـه
يف ذات الوقت».
هذا الفنان الفطري الشـــاعر املغـــي العازف يطلق عليه
اســـم اجلـــارور وجمعها جواريـــر ،فهو ّ
جير القـــوس على وتر
ً
الربابة فيخرج أحلانـــا متعددة األلوان بما يتفق مع الشـــعر
الذي يتغىن به ،فســـي كل حلن منه جـــرة وجمعها جرات،
أو طـــرق وجمعها طروق.
ّ
فاجلـــرة إذن هـــي اللحـــن الذي يعزفـــه اجلـــارور على
الربابة خـــال غنائـــه لقصيدة معينـــ�ة مـــن القصائد اليت
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تشـــرك معها يف خصائص معين�ة من حيـــث البحر والوزن
الشـــعري وتتوافق مع اللحن يف تكوين�ه النظيم واإليقاعي.
ّ
فاجلـــرة هـــي اللحـــن املوحـــد ملجموعة من
وبمعـــى آخـــر
ً
القصائـــد ذات الصفات املوحدة ،ويطلق علـــى اجلرة أيضا
«طرق» وجمعها «طـــروق».6
ويف توصيفه لصوت الربابة يقول:
«يصـــدر الصوت بتمريـــر القوس على الوتـــر ليعطين�ا
درجـــة األســـاس .أما بـــايق النغمات فتســـتخرج عن طريق
العفق باألصابـــع اخلمس على الوتر مباشـــرة ،من اجلانب
املقابـــل لألصابع وليـــس بضغط الوتر علـــى الرقبة كما هو
احلال بالنســـبة للعود والكمان.
ً
فإذا اعتربنـــا أن الوتر املطلق يعطين�ا مثـــا نغمة صول
فإنـــه بالعفـــق باألصابـــع اخلمـــس علـــى التـــوايل يمكن
اســـتخراج درجات الســـلم على الصول حىت الـــري .هكذا:
		
مطلق الوتر

صول

			
بالسبابة

ال

			
الوسطى

يس

			
البنصر

دو

			
اخلنصر

ري

ويقـــوم العازف – حســـب قدراتـــه  -ويف نطـــاق هذه
الدرجـــات املحدودة بتصوير جنس واحـــد من أي املقامات
املتنوعة مثل الراســـت والبي�ايت والســـيكا والصبـــا .وبهذا
ً
األســـلوب يســـتخرج العازف أحلانا جياشة التعبري صعبة
العـــزف إال على من ختصـــص يف عزفهـــا وأداء جراتها».7
ويقول الديكان:
«الربابـــة ليس لها معيار موحـــد يف ضبطها ( ليس لها
دوزان ثابـــت) بـــل يقوم كل جارور بشـــد الوتـــر الوحيد بها
حســـب ما يتوافق مع طبقتـــه الصوتيـــ�ة ،إال أن النغمات
املســـتخرجة منهـــا ال تتعدى بوجـــه عام خمـــس درجات
صوتيـــ�ة هـــي اليت تصـــاغ يف إطارهـــا جميع األحلـــان اليت
يتغىن بها شـــاعر الربـــاب ،أي جميع جـــرات الربابة».8
وألن آلـــة الربابـــة عريقـــة وكانـــت كثرية االســـتعمال
يف القـــرون الماضيـــة ،فقـــد وجـــدت طريقهـــا إىل جزيرة
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ً
البحريـــن وخصوصا بني األجنـــاس ذات األصول البدوية
ً
يف البحريـــن والـــي كان وجودهـــا ثابتـــ�ا خـــال القـــرون
ً
الفائتـــ�ة ،بي�د أن أحـــدا لم يهتم برصـــد وتدوين تاريخ هذه
اآللـــة القديمة يف جزيـــرة البحرين.
وال يعزب عن بالنا أن الكثري مـــن رجال البادية واحلضر
يف قلـــب اجلزيرة العربي�ة يأتـــون إىل البحرين للعمل يف مهنة
الغوص على اللؤلـــؤ ،ومنهم العديد ممـــن يعرفون العزف
على آلة الربابة ويعزفون عليها أثنـــ�اء وجودهم يف البحرين،
ّ
ويؤثـــرون يف املجتمع املحلـــي العريب الذي يكـــون بطبيعته
ً
ً
قريب�ا ومستســـيغا لهذا النوع من العزف.
ومـــن املؤســـف أن عـــازف الربابـــة لـــم جيد مـــن يهتم
بـــه من خـــال التوثيـــق الفين كمـــا اهتم وعـــي بالفنانني
واملطربني ،ســـواء يف البحرين أو خارجهـــا ،ولكنه فن يتمزي
بالقصائـــد النبطيـــة اجلميلـــة وبـــاألداء والتلحـــن الذي
يبـــ�دع فيه عـــازف الربابة.
ومـــن خـــال البحـــث امليـــداين وجدنـــا أن عـــدة مدن
وقـــرى من البحرين ظهـــر فيها عازفو الربابـــة ،مثل مدين�ة
املحـــرق ،واحلـــد ،والـــزالق ،وقرية جو.
ومن األســـماء اليت وصلتن�ا ،عـــازف الربابة (محمد بن
ارحمة بن راشـــد الدوســـري) ،وهو من أهـــايل قرية الزالق
الكائنـــ�ة على الســـاحل الغـــريب جلزيـــرة البحريـــن ،وكان
ً
كفيف البصر ،محبا للشـــعر النبطي وحيفـــظ الكثري منه،
وال غرابـــة يف ذلك ألن والده هو الشـــاعر الوجداين املعروف
فن الربابة :وغناؤه في البحرين
ّ
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ارحمـــة بن راشـــد الدوســـري ،والكثـــر من قصائـــد والده
العاطفيـــة تصلح للجر علـــى الربابة.
ويقول الشـــاعر الشـــيخ أحمـــد بن محمـــد آل خليفة
أنـــه أدرك هـــذا العـــازف على الربابـــة ،واســـتمع إىل عزفه
وغنائه ،ومما كان يغني�ه مـــن قصائد قصيدة من القصائد
املفقودة للشـــاعر الكبـــر محمد بن لعبـــون مطلعها:
دار الشمال ّ
وقربوا يل سفين�ه
وأنويت عن ديرة وليفي باألبعاد
وه ــي قصي ــدة ليس ــت متوف ــرة يف مجموع ــة قصائ ــد
اب ــن لعب ــون املطبوع ــة يف ديوان ــه ،وكان الدوس ــري ّ
جيره ــا
بلح ــن (الف ــرايق).
ويف عقـد السـتيني�ات مـن القـرن امليلادي المـايض ،كان
أحـد األصدقـاء مـن فريـج العمامـرة بمدينـ�ة املحـرق يـؤدي
ً
ً
أنماطـا مـن غناء الربابة علـى آلة الكمان ،متأثرا بـأداء املطرب
الكويتي عبد هللا فضالـة الذي غىن بعض القصائد النبطية
ّ
جبرهـا علـى آلـة الكمان ،ومـن هـذه القصائد:
ٍّ
ي ــا راكب ــن أكـــ ــوار ســ ــت تبـ ـ�ارى – للش ــاعر حم ــودالناصـــر البـــدر
ّ
ـوج جت ــذ القل ــب بأتل ــى عواله ــا – للش ــاعر محم ــد
خل ـ ٍعب ــد هللا الع ــوين
ي ــا ب ــو فه ــد وي ــاه م ــن تيه ــة ال ــراي  -للش ــاعر حم ــودالناص ــر الب ــدر
خليل ــي ل ــو ياط ــا عل ــى جم ــرة الغض ــا  -للش ــاعر عب ــدالرحي ــم املط ـ ّـوع التمي ــي
ّ
يــا طــر يلــي بالهــوا لــك ختافيــج – للشــاعر حمــد عبــداللطيــف املغلــوث
ّ
ي ــا رك ــب حل ــوا بال ــرا زوم زوره ــا – للش ــاعر محم ــدعبـــد هللا العـــوين
ب ــاح الع ــزا م ــي احلبي ــب اجلن ــويب – للش ــاعر حم ــدعب ــد اللطي ــف املغل ــوث
ّ
ـب كلم ــا ه ـ ّـود اللي ــل – للش ــاعر محم ــد عب ــد
ع ــزي لقل ـ ٍهللا الع ــوين

ّ
فـــكان هذا الصديق يـــؤدي (الهـــايل والصخري) على
الكمان ،ومنهـــا القصائد املذكورة ،وبعـــض قصائد أخرى
منهـــا قصيدة (مـــا يل وبث اشـــكاي يف كل حاال) للشـــاعر
محمد الصالـــح القايض.
وكذلـــك ّســـجل املطـــرب البحريـــي (محمـــد راشـــد
الرفاعــي) أســطوانة علــى جـ ّـرة الربابــة وهــي قصيــدة
(ه ــا م ــا الح فج ـ ٍـر ن ــوره أس ــفر).
ّ
أما أشـــهر أحلان ّوجرات الربابة الـــي أديت يف البحرين
فهي الهاليل واملســـحوب والصخري والفرايق.

فالهـــايل هـــو الـــذي تســـتخدم فيـــه القصائـــد ذات
القافيـــة الواحـــدة الـــي أكـــر مـــن اســـتعمالها ونظمهـــا
ش ــعراء ب ــي ه ــال أصح ــاب التغريب ـ�ة الش ــهرية ،فنس ــب
إليهـــم هـــذا النمـــط مـــن الشـــعر .
أما املســـحوب فهـــو من الشـــعر ذي القافيتـــن ،يف كل
مصراع قافية ،ومن أشـــهر قصائد املسحوب اليت تستعمل
يف البحريـــن قصيدة (يا جـــر قليب جر لـــدن الغصوين) اليت
تنسب للشـــاعر الدجيما.
أمـــا الصخري فينســـب إىل قبيلـــة بين صخـــر يف بادية
األردن ألن عـــازيف الربابـــة فيهـــا يكرثون من اســـتعمال هذه
اجلـــرة .ويســـتعمل فيهـــا الشـــعر احلزيـــن الـــذي يؤثر يف
العواطـــف فيثري الشـــجن.
وبالنســـبة للفـــرايق فهو قريب مـــن الصخـــري ،بي�د أن
الشـــعر املســـتعمل فيه ينصب على موضوع الفراق وفقد
األحبـــاب ،والصخري والفرايق يســـتخدم فيهما الشـــعر ذو
القافيتني وإن تفاوتت األوزان الشـــعرية.
ومن األشـــخاص الذين مارســـوا العزف على الربابة يف
مدين�ة املحرق شـــخص يدعى (خليفة بن دســـمال) ،وكان
يســـكن يف فريج املنانعـــة (النب هندي) ثم انتقل للســـكىن
ً
إىل الشـــرق قليال يف فريج القمرة.
ويف فريـــج العمامرة باملحـــرق ،يـــروى أن املرحوم (أحمد
بن حســـن العمـــاري) املتـــويف عـــام 1968م ،مـــارس ّ
اجلر
علـــى الربابة يف فرتة مـــن حياته ،وهو مـــن جامعي القصائد
النبطيـــة ومدونيها قبل أن تنتشـــر طباعـــة الدواوين ،وقد
برزت بعـــض جهـــوده تلـــك ،يف املجمـــوع الشـــعري الذي
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قـــام جبمعـــه ،وطبع عـــام  2020وصدر حتت اســـم (خنب
النظيـــم من الشـــعر القديم).

القرن العشـــرين ،أمـــا ما قبل ذلـــك فلم تســـعفنا الذاكرة
الشعبي�ةبت�دوينأسمائهم.

ويف مدينـــ�ة احلـــد ،أقىص شـــمال البحريـــن ،واملدين�ة
املعروفة يف محافظـــة ّ
املحرق ،ويف جهة اجلنـــوب منها ،كان
املرحوم (ســـالم بـــن خليفة النعيـــي) يمارس ّ
جـــر الربابة
ّ
يف ســـاعات التجلي النفيس ،ويردد القصائـــد النبطية اليت
تؤثر يف ســـامعيها كمـــا تؤثر فيه.

وحيدثن�ا الســـيد خميس بـــن حمد الرميـــي عن عازف
ربابة إحســـايئ األصل ،ولد يف األحســـاء ،وقـــدم إىل البحرين
والتحـــق بمهنة الغـــوص على اللؤلـــؤ ،وانضم إىل ســـنبوق
النوخذة أحمد بن ارحمة الرمييح وعمل بمهنة (الســـوابة)
ً
أي أنه يعمل (سيب�ا) مهمته ســـحب الغواص باحلبال من
أعماق البحـــر .وأقام يف قريـــة جو جنوب جزيـــرة البحرين،
ويدعـــى (أحمد بن أحمـــد العبـــودي) ،ويلقب(خرباش)،
وكان يزاول العزف علـــى الربابة يف ثالثينيـــ�ات وأربعيني�ات
القـــرن امليـــادي املنصـــرم ،وكان بعـــض أهـــل القريـــة
يســـتنكرون عليه ممارســـة العزف علـــى الربابة.

ويق ــول ال ــراوي األس ــتاذ محم ــد أحم ــد عي ــى جب ــارة
آل بوف ــاح أن ــه وأتراب ــه يف س ـ ّـن الطفول ــة كان ــوا يذهب ــون إىل
شــمال احلــد بقــرب املقــرة ،حيــث يبــى مقــر جديــد لنــادي
النهض ــة باحل ــد ،ويق ــوم عل ــى حراس ــة م ــواد البن ـ�اء واملب ــى
املرح ــوم (س ــالم ب ــن خليف ــة النعي ــي) ،وق ــد نصب ــت ل ــه
ّ
اجلـــر
خيمـــة قـــرب املشـــروع يقيـــم فيهـــا ،فـــكان يمـــارس
ً
علــى الربابــة والغنــاء عليهــا ،وكنــا نذهــب خصيصــا لســماع
ّ
جرات ــه عل ــى الرباب ــة.
وال يعـــي ذلك أن هذه األســـماء فقـــط اهتمت بالعزف
على آلـــة الربابة يف أحنـــاء البحرين ،بل بالتأكيـــد كان هناك
ســـواهم يف املـــدن والقـــرى مـــن زاول العزف عليهـــا ،ولكن
الذاكـــرة الشـــعبي�ة لـــم تهتم برصد هـــذه األســـماء ،وتلك
األســـماء الـــي رصدناها كانت حتيـــا يف النصـــف األول من

اهلوامش:
1.موسوعة الفللكور :صفحة .129
الكب� :اجلج زء ن
�ق
الثا� ،صفحة  400و .401
2.املعجم
ي
ي
املوسي ي
أ
3.حصيفة «األ ي�م» :أول مايو 1989م 26 ،رمضان 1409هـ.
4.فنون ب�رينية :صفحة .111
5.موسوعة الفللكور :صفحة .39
أ
 6.إاإليقات الشعبية :اجلج زء األول ،صفحة .122
7.املصدر نفسه :صفحة .123
8.نفس املصدر.124 :

املصادر واملراجع:
أ
1.معجم الفللكـــور :د.عبد احلميد يونـــس – الطبعة األوىل 1983
– مكتبة لبنـــان  -يب�وت.

وقد عاش العبودي يف البحرين حىت عام 1958م ثم
ارتحل إىل قطر مع قسم من قبيلة البورميح الذين ارتحلوا
ذلك العام ،ومكث فيها حىت وافته املني�ة يف سنة 1984م،
ً
ً
ولكنه كان يرتدد كثريا على البحرين وقرية جو خصوصا.
ً
كان قصـــر القامة ،به عرج ،تـــزوج وطلق زوجته مبكرا
ً
وأطفالـــه صغارا ،ولـــه من األبنـــ�اء اثن�ان :عبـــد هللا الذي
ً
تويف شـــابا ،وعيىس الـــذي عاش مع والدتـــه يف الرفاع ،وله
ً
ذرية يقيمون يف مدينـــ�ة الرفاع حاليا.
�ق
الكب� :غطـــاس عبد امللك خشـــبة – اجلج زء
ي
2.املعجـــم املوســـي ي
ن
الثا� –
ي أ
3.اجملج لس األعىل للثقافة – مرص 2004م.
ف أ
 4.إاإليقاعـــات الشـــعبية ي� األغنيـــة الكويتية :غنـــام الدياكن –
أ
أ
األوىل – 1995م  -اجملج لس ن
الوط� للثقافة
اجلج ـــزء األول – الطبعـــة
ي
آ
والفنـــون واآلداب -الكويت
ن
ة
الثـــا� – 2016م
الفضاةل :صاحل الغريـــب – الطبعة
5.عبد الـــه
ي
 ةدوةل الكويت.
أ
ف
6.جريـــدة «األ ي�م» البحرينيـــة :العدد الصادر ي� يـــوم ي ن
االثن�
أ
 26رمضـــان 1409هـ األول مـــن مايو 1989م.
ف
ين
البحر�  -املؤسســـة العربية
العريـــي –
7.فنون ب�رينية :راشـــد
ي
ش
ين
البحر�.
والنـــر-
للطباعة

الصور:
-من الاكتب.

فن الربابة :وغناؤه في البحرين
ّ
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أ .علي القميش  -مملكة البحرين

ُّ َ
«التبوريدة» يف املغرب...
صراع بني بقاء األثر
وفكرةالتاليش

ً
لـــم أتوقـــع يومـــا أن أســـعى جاهـــدا ألن أحاكـــي عـــر صـــوري
ً
عمـــا مـــن أعمـــال الفنـــان الفرنـــي فردين�انـــد فيكتـــور أوجـــن
ديالكـــروا ( 26أبريـــل  -13 1798أغســـطس  ،)1863والـــي
رس ــم م ــن خالله ــا الظاه ــرة الرتاثيــ�ة ال ــي تس ــيدت بل ــدان املغ ــرب
ّ
َ
الع ــريب «الفانطازي ــا» كم ــا يلفظه ــا أه ــل املغ ــرب «الت ُبوري ــدة» أو
أن أخـــوض جتربـــة البحـــث يف تلـــك اللوحـــات الـــي رســـمها.
أنـــا هنـــا ال أزعـــم بـــأين قاربـــت شـــيئ�ا مـــن عظمتهـــا وروعتهـــا
فمـــا مـــن شـــك يف أن تلـــك اللوحـــات كانـــت بمثابـــة رائعـــة مـــن
روائـــع الفـــن يف القـــرن التاســـع عشـــر ،فاملســـتحيل قـــد ال نبلغـــه
كمـــا يقـــول رينيـــ�ه شـــار لكننـــ�ا علـــى أقـــل تقديـــر نســـتخدمه
كقنديـــل ،إذ أن اللوحـــة لديـــه ،كانـــت تظهـــر نســـخة مثاليـــة
ومعـــرة عـــن قـــوة االكتمـــال ،التن�افـــر والتجانـــس الفـــي يف آن

في الميدا

ً
معـــا ،يف قبالـــة فكـــرة األضـــداد الـــي كانـــت ترتســـم
م ــن خ ــال رم ــوز و عالم ــات تش ــكل املعرك ــة املتخيل ــة
ّ
َ
لظاه ــرة «الت ُبوري ــدة» و ب ــن الل ــون و احلرك ــة املتن�اث ــرة
كوح ــدة زمني ـ�ة يمكنه ــا أن خت ــزل ض ــد آخ ــر أو م ــا يمك ــن
االصط ــاح علي ــه بهزيم ــة املوروث ــات وصراعه ــا الدائ ــم
ب ــن بق ــاء األث ــر وفك ــرة الت ــايش والنس ــيان ال ــي أح ــاول
تأسيســـها يف صـــوري كعمـــل فـــي.

«ملكحال» ...العروس اليت قد تغدر بصاحبها:
ً
كانـــت الســـاعة التاســـعة صباحـــا ،عندمـــا وصلنـــا
ّ
َ
ميـــدان «الت ُبوريـــدة» أو«الفانطازيـــا» يف الـــ  16مـــن
أكتوبـــر  ،2018كانـــت الصـــورة لـــدي متخيلـــة عـــن
احلـــدث وذلـــك مـــن خـــال اللغـــة التصويريـــة الـــي
رســـمتها يف ذهـــي حـــول هـــذه التظاهـــرة الرتاثيـــ�ة
بمدينـــ�ة اجلديـــدة املغربيـــ�ة.
كنـــت مشـــدوها أراقـــب ضخامـــة احلـــدث،
بمختصـــر الـــكالم أنـــا هنـــا أحتـــدث عـــن قـــوة املشـــهد

وحركـــة الصـــورة عـــر تلـــك املجاميـــع مـــن الفرســـان
«الس ْ
ُّ
ـــر َبة» املكونـــة مـــن  11إىل
الـــي يســـمونها بـــ
 15فارســـا يصطفـــون علـــى خـــط انطـــاق واحـــد،
ويرتأســـها «املقـــدم» ،الـــذي يتخـــذ مكانـــه يف وســـط
الفرقـــة وينســـق حـــركات الرجـــال واخليـــل معـــا،
وهـــم يتب�اهـــون بمهاراتهـــم يف اســـتعراض تراثهـــم
األصي ــل م ــن خ ــال جم ــوح اخلي ــل و بن�دقي ــة الب ــارود
ال ــي حيملونه ــا ..عرف ــت بعده ــا وم ــن خ ــال البح ــث
واالســـتقصاء بالســـؤال ،بأنهـــم كانـــوا يســـمونها بـــ
َّ
«ملكحـــا» وهـــي بن�دقيـــة تقليديـــة الصنـــع يزينونهـــا
كعـــروس بزخـــارف مـــن العـــاج وبقطـــع زجاجيـــة
مختلفـــة األلـــوان وأصـــداف واحجـــار كريمـــة لكنهـــا
رغـــم ذلـــك قـــد تغـــدر بصاحبهـــا.
إذ إنهــم وبشــكل دائــم يت�دربــون علــى أمــل أن يكونــوا
ه ــم األفض ــل يف الي ــوم املح ــدد لالس ــتعراض واملنافس ــة،
قبائـــل و عشـــائر تـــأيت مـــن مختلـــف بلـــدات و قـــرى
املغـــرب خلـــوض معركـــة حتاكـــي هجمـــات عســـكرية
ض ــد األع ــداء.

«التبوريدة» في المغرب ...صراع بين بقاء األثر وفكرة التالشي
َ
ُّ
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قب ــل خ ــوض تل ــك املنافس ــة ت ــأيت نس ــاء العش ــرة أو
القبيلـــة «أمهـــات وزوجـــات وبنـــ�ات» ملـــؤازرة وتوديـــع
فرســـان العائلـــة املشـــاركني يف امليـــدان كمـــا لـــو كانـــت
احلـــرب ،يعوذونهـــم بـــاهلل كـــي حيفظهـــم مـــن الشـــر،
يقـــرأون «آيـــة الكـــريس» وســـورة «الفلـــق» و ســـورة
ً
«الن ــاس» أم ــا يف خروجه ــم س ــاملني ،ذل ــك ألن اخلط ــأ
ً
يف هـــذه املنافســـة مكلـــف جـــدا ألنـــه يعـــي اخلـــروج
َْ ُ
جبـــرح أو ند َبـــة و حـــى املـــوت.
ب ــارود يطل ــق يف اله ــواء و آخ ــر حت ــت أق ــدام اخلي ــل
«البرب ــري» ال ــذي يتم ــز بالش ــجاعة والس ــرعة والق ــوة
ً
أيضـــا .هـــذا العـــام لـــم تكـــن هنـــاك حـــوادث مميتـــ�ه،
لك ــن كان ــت هن ــاك إصاب ــات كث ــرة ،لكنه ــا مكلف ــة إم ــا
خلس ــارة اخلي ــل أو إصاب ــة الف ــارس يف ج ــزء م ــن أصاب ــع
يدي ــه أو الوج ــه  ..كان اجلمه ــور دائم ــا م ــا ي ــردد عليه ــم
عبـــارة  :هللا حيفظكـــم مـــن «العافيـــة» ،العافيـــة هنـــا
تعـــي النـــار ،نـــار البـــارود ،مصحوبـــة بزغاريـــد النســـاء
عندم ــا تنته ــي اجلول ــة ،أم ــا يف خروجه ــم م ــن املي ــدان
يف س ــام.

عند كل حركة هناك صور تبعرث الزمن
وتستنفر الذاكرة:
يف تل ــك األثنــ�اء ،ل ــم تك ــن عدس ــي لتلتق ــط املش ــهد
أو م ــا يمك ــن أن أصطل ــح علي ــه باللوح ــة الفوتوغرافي ــة
ّ
َ
لتلـــك التظاهـــرة «الفانطازيـــا» « /الت ُبوريـــدة» ،دون
أن تم ــر يف ذاك ــريت مقول ــة دوالك ــروا عندم ــا ق ــال  :ب ــأن
«عنـــد كل خطـــوة ،هنـــاك لوحـــات جاهـــزة «عليـــك
اقتن�اصهـــا» للرســـم ،وارتـــكاز فلســـفة اشـــتغله علـــى
ام ــزاج الل ــون واحلرك ــة املتفلت ــة م ــن صرام ــة اخلط ــوط
الواضحـــة والعريضـــة أو تلـــك االشـــكال املصممـــة
بعنايـــة لتعـــر عـــن واقعيـــة احلـــدث» أي إنهـــا تعـــر
عـــن حالـــة االنتقـــال الـــي حتـــدث عنهـــا أرســـطو مـــن
َّ
الوجـــود إىل الالوجـــود والـــي يســـميها بـــ «الفســـاد»
ْ
«ااْل ْر ِت َحـــال» و «التحـــول» مـــن صفـــة الشـــكل
أو ِ
الق ــار إىل صف ــة «الت ــايش» أو «األث ــر» ال ــذي صاغ ــة
الفيلس ــوف الفرن ــي ج ــاك دري ــدا ليع ــر ع ــن حركت ــن
هم ــا  :امح ــاء ال ــيء أو بق ــاؤه يف الب ــايق م ــن عالمات ــه.
لتمتـــد مســـافة التـــورط يف البحـــث والوقـــوع يف شـــرك
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املقارب ــة ومجابه ــة الس ــؤال ،ال ــذي يبح ــث ع ــن تاري ــخ
تشـــكل تلـــك التظاهـــرة يف املغـــرب العـــريب.
فاملقاربـــة هنـــا تســـتدعي الصـــورة الـــي رســـمتها
مش ــاهد فيل ــم «أس ــد الصح ــراء» عم ــر املخت ــار خ ــال
مقاومتـــه لقـــوات الزعيـــم اإليطـــايل موســـوليين،
حي ــث كان ــت ق ــوات املخت ــار تعتم ــد ذات األس ــلوب لـــ
ّ
َ
«الت ُبوري ــدة» القائ ــم عل ــى تقنيـ ـ�ات الهج ــوم املباغ ــت
واملنضب ــط يف تنفي ــذ م ــا يع ــرف بـــ «الك ــر والف ــر» ال ــي
أحلقـــت الهزيمـــة بأقـــوى قـــادة اجليـــش اإليطـــايل
غراتســـياين يف حربـــه االســـتعمارية علـــى ليبيـــ�ا .والـــي
قــد تفســر املغــزى احلقيقــي الســتمرارية املغــرب العــريب
بكامـــل أقطـــاره يف تنظيـــم تلـــك العـــروض الفروســـية
بشـــكل ســـنوي ،لتمثـــل نوعـــا مـــن اســـتعادة الذاكـــرة
التاريخي ــة إلنس ــان املغ ــرب الع ــريب وحف ــاظ الفرس ــان
ً
املغاربـــة حتديـــدا علـــى تلـــك الصـــورة الوجدانيـــ�ة الـــي
عاشـــها أجدادهـــم مـــن محاربـــن ومقاتلـــن شـــجعان
يف حربهـــم للدفـــاع عـــن الثغـــور املغربيـــ�ة الـــي احتلتهـــا
إس ــباني�ا من ــذ الق ــرون الوس ــطى ،والق ــرن التاس ــع عش ــر.

لــتتحــــول تــلــــك الــتـظـاهــــرة «الـفـانـطـازيــــا» /
ّ
َ
«الت ُبوريـــدة» مـــع مـــرور الزمـــن مـــن طقـــس حـــريب إىل
ف ــن فولكل ــوري تب ــى م ــن خالل ــه الص ــورة فيم ــا الب ــن،
ب ــن الص ــورة ال ــي تؤسس ــها الذاك ــرة اجلمعي ــة للمجتم ــع
املغ ــريب و ب ــن املتخي ــل ال ــذي يض ــع املتلق ــي اجلال ــس يف
مي ــدان االس ــتعراض يف دائ ــرة االفتتــ�ان و ح ــدة املنافس ــة
العشـــائرية واملناطقيـــة.
كان املشـــهد يفيـــض جبماليـــة اللـــون والرباعـــة
والدقـــة واالنضبـــاط واحلركـــة امللحميـــة الـــي حتاكـــي
َْ َ
وافـــر
أطـــراف املعركـــة بشراســـتها الـــي تضـــج بوق ِـــع ح ِ
«الس ْ
ُّ
ـــر َبة» أثنـــ�اء
اخليـــل والصـــوت الرفيـــع ملقـــدم
مخاطبتـــ�ه ألفرادهـــا  :باســـم هللا  ..احلافـــظ هللا ..
الك ــد الك ــد  :وتع ــي لتك ــن اخلي ــل يف ص ــف واح ــد  ..كل
ش ــخص ينتبـ ـ�ه حلصان ــه وبن�دقيتـ ـ�ه ويس ــتعد ويع ــاود
الن ــداء  :ياملكح ــا  ..علكت ــف  ..ليخ ــرج ص ــوت ممت ــد -
ً
أثن ـ�اء ع ــدو اخلي ــل بس ــرعة قص ــوى -معلن ــا ع ــن حلظ ــة
إطـــاق نـــار البـــارود ،مختتمـــن حركتهـــم عنـــد خـــط
النهايـــة بالصـــاة علـــى النـــي.
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العدد 59

تاريخ تشكل مصطلح
ّ
َ
«الفانطازيا» « /الت ُبوريدة»:
مـــع نهايـــة العـــرض يف اليـــوم األول وبلـــوغ حالـــة
االكتف ــاء واكتظ ــاظ ذاك ــرة الكام ــرا باملش ــاهد املص ــورة،
وقفـــت إىل جانـــب املصـــور الفوتوغـــرايف املغـــريب نـــور
الدي ــن ،ال ــذي كان بمثاب ــة ترجم ــان اللهج ــة والكلم ــات،
إذ ل ــواله لم ــا عرف ــت مراح ــل حت ــرك ُّ
«الس ـ ْـر َبة» يف املي ــدان
أو املعـــى مـــن املفـــردات الدارجـــة الـــي كان يرددهـــا
ً
مقدموا«الس ْ
ُّ
ـــر َبة» ،خصوصـــا وإنهـــا تت�داخـــل مـــع
صـــوت عـــدو اخليـــل ســـاعة تشـــتد.
فمقومات اللهجـــة كانت تعتمد يف كثـــر من املفردات
علـــى قواعد خاصـــة يتم مـــن خاللهـــا قلب احلـــروف أو
ْ
ِإدغامها ،مثل  :قلـــب حرف القاف إىل همـــزة ،أو الضاد إىل
ً
ُ
طـــاء ،أو الكاف والراء إىل غـــن  ،كما كانـــت تعجمها أيضا
ُ
ســـرعة النطق واحتواؤها على بعـــض الكلمات اليت هي يف
األصل غـــر عربي�ة.
ويف هـــذا الســـياق تعمـــدت ســـؤاله ،عـــن أصـــل
ّ
َ
«الفانطازيـــا» « /الت ُبوريـــدة» كمفتـــاح ملعرفة اجلذور
التاريخيـــة الـــي شـــكلتها كظاهـــرة فلكلوريـــة يف املغرب

ً
ً
العريب ،أمعـــن يف التفكري قليال باحثا عـــن الطريقة املمكنة
ً
الخـــزال اإلجابـــة وتكثيفهـــا يف آن معـــا ،إال إنـــه يف نهايـــة
األمر وضعين يف ســـياق املعىن البســـيط املتعـــارف عليه يف
الثقافـــة الشـــعبي�ة املغربيـــ�ة «تـــراث فلكلوري».
عدن ــا ملق ــر إقامتنــ�ا ..وأن ــا محم ــوم بس ــؤال آخ ــر ،ع ــن
العالق ــة فيم ــا ب ــن مف ــردة «الفانطازي ــا» و«الفنت�ازي ــا»
ومـــا إذا كانـــت هـــي ذات الكلمـــة ومـــا االختـــاف إال يف
طريقـــة لفـــظ املغاربـــة لهـــا .أخـــذين البحـــث لقضـــاء
ســـاعات علـــى شـــبكة اإلنرتنـــت إال أنـــي لـــم أفلـــح يف
العثـــور علـــى يشء علـــي يمكـــن لـــه أن يفســـر املعـــى
ّ
َ
الواضــح لظاهــرة «الفانطازيــا» « /الت ُبوريــدة» ،فقــررت
الرتك ــز عل ــى الص ــورة الوثائقي ــة م ــن جه ــة والعم ــل عل ــى
هندس ــة اللوح ــة ال ــي أب ــي م ــن خالله ــا فك ــرة مش ــروعي
برفقـــة الفنـــان الفرنـــي ديالكـــروا.
بعد عشـــرة أيام انتهـــت رحلتنـــ�ا ،عدت ملكتـــي أفكر
يف الطريقـــة األمثل جلمع مـــا يمكنين علـــى كتابة يشء له
معىن ،شـــعرت خبيب�ة البحـــث لبعض الوقـــت ،إال أنين يف
نهايـــة األمر عـــرت على دراســـة هي عبارة عـــن «مقدمة
يف تاريـــخ الفانطازيـــا» للباحث واألنرثوبولـــويج اجلزائري
مـــروك بوطقوقة.
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كان ســـؤايل آنـــذاك ،أثن�اء تواجـــدي يف املغـــرب ،لماذا
«طــــ» الفانطازيا بدال من «فــــ» الفانت�ازيا ،هل هي بذات
املعـــي ؟ هل الفـــارق محصور ومقتصرفقط على شـــروط
وقواعـــد قلـــب احلـــروف يف اللهجـــة املغربيـــ�ة الدارجة،
لتكـــون املفردة األخـــرة باملعـــى الـــذي ورد يف عالم األدب
متقصدة األثـــر األديب املتحـــرر من قيود املنطق والشـــكل
ً
وصـــوال باملتخيـــل الســـارح حلـــدود الـــا معقـــول ،أو إن
«الفانطازيـــا» لها معىن مغاير خاص بعالم الفروســـية يف
املغـــرب العريب.
إال أن ما تكشـــف من خالل املقدمة اليت كتبها الدكتور
بوطقوقـــة يف مبحثه «مقدمة يف تاريـــخ الفانطازيا» واليت
أشـــار فيها إىل أن مفردة «الفانطازيـــا  »fantasia /تيش
بذلك التشـــابك يف املعىن ،إال إنه شاع اســـتعمالها يف اللغة
الفرنســـية بمعـــى محـــدد وهـــو اســـتعراض الفروســـية
« »Parade equestreالـــذي يقوم به ســـكان شـــمال
ً
افريقيا وهـــو املعىن الذي أصبـــح مرتبطا بهـــذه الكلمة يف
اللهجـــات املحليـــة يف املغرب العـــريب ولكن املغاربـــة كانوا
ّ
َ
دائما ما يميلون إىل اســـتخدام مصطلـــح «الت ُبوريدة».
ً
مضيفـــا بأن أصل كلمـــة «فانطازيا» يعـــود إىل اللفظ
اإلغريقـــي « »qautasiaوتعـــي «فعل حـــب الظهور»

لتنتقل فيما بعد للغة األســـباني�ة بمعـــى «العجرفة» ويف
اإليطالية بمعـــي «التب�اهي».
اختلفـــت الســـرديات يف تعيني الفـــرة الزمنيـــ�ة اليت
ً
عرفـــت فيـــه «الفانطازيا» بوصفهـــا فعال اســـتعراضيا،
وحىت قصـــة اللوحـــة الشـــهرية «فانطازيا الفرســـان املور
باملغـــرب» اليت رســـمها الفنـــان دوالكروا يف العـــام 1832
ً
والـــي تعتـــر أشـــهر لوحاته وعرضـــت مؤخـــرا يف متحف
محمـــد الســـادس للفـــن احلديـــث واملعاصـــر بالربـــاط
«ديالكـــروا  ،ذكريات رحلـــة إىل املغـــرب» أكتوبر ،2021
عـــاد الباحـــث ريمونـــد أرفييـــ�ه  R.ARVEILLERيف حبث
نشـــره يف مجلة فرنســـية هـــي «Revue de la langue
 ،romane» - 1985ليشـــر بـــأن دوالكروا لم يســـم أيا
من لوحاته باســـم «فانطازيا» وبأنه لـــم تظهر تلك املفردة
يف قوائـــم اجلرد اخلاصة بأعماله وحىت يف مراســـاته وال يف
أي كتاب مـــن كتب�ه ،وبأن مفـــردة «الفانطازيـــا» لم تكن
ً
موجودة أصـــا يف اللغة الفرنســـية يف ذلـــك الوقت.
لينتهـــي بـــأن االســـم الـــذي اشـــتهرت بـــه تلـــك
اللوحـــة كان قـــد وضعـــه صديقـــه ورفيـــق رحلتـــه إىل
شـــمال أفريقيـــا واملغـــرب يف العـــام  1832شـــارل دو
مورن ــاي ،وال ــذي آل ــت إلي ــه ملكي ــة اللوح ــة بطريق ــة م ــا.
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auquel les populations se sont élevées
autant qu’il reflète les croyances
religieuses et populaires qui ont marqué
tout un pan de l’histoire du pays. Parmi
les formes d’artisanat traditionnel par
lesquelles la ville de Tlemcen s’est fait
connaître, nous trouvons les bijoux
ancestraux qui se sont répandus depuis
que la ville a connu un véritable essor
dans les différents domaines. La joaillerie
s’est alors développée et diversifiée,
et les techniques et les compétences
ont marqué des progrès prodigieux. Le
phénomène a connu un essor d’autant
plus grand que le Très-Haut a voulu que
la femme soit par nature attirée par tout
ce qui peut contribuer à embellir son
apparence extérieure et à lui donner
une plus grande visibilité sociale.
En effet, la femme n’a cessé
depuis les temps les plus reculés
de se parer des plus beaux
atours en utilisant à cette fin les
matériaux naturels qui étaient
à sa portée, os, coquillages,
cornes ou dents d’animaux,
fruits ou graines, qu’elle
a développés après la
découverte de métaux
précieux, tels que
l’or ou l’argent,
que l’on pouvait
travailler et orner
de toutes sortes de
pierres précieuses.
Hommes et femmes
se sont dès lors
passionnés pour ces
créations artisanales
en raison des
valeurs esthétiques,
spirituelles et
morales dont elles
étaient porteuses. De
leur côté, des figures
religieuses se sont mises
à porter ces créations

artisanales en tant que talismans
protecteurs recelant des forces cachées
qui dépassent la matière et entrent en
communication avec d’autres univers, si
bien ceux qui les portent à leur cou ou
sur leur poitrine les gardent toute leur
vie, les emportant même avec eux dans
la tombe, à côté de leurs autres effets
personnels.
On peut à cet égard affirmer que la
production de la ville de Tlemcen en
matière de bijoux traditionnels est en
soi l’expression sincère d’une présence
culturelle collective révélatrice des us
et coutumes de cette cité. Les bijoux
traditionnels constituent l’une des
expressions les plus authentiques du
caractère ancestral de l’endroit où
ils ont vu le jour. Ils nous donnent
l’image qui matérialise le mieux le
patrimoine populaire. De même
sont-ils porteurs de symboles
artistiques où se manifeste la
finalité esthétique du travail
artisanal. Ils sont ce langage
par lequel l’artiste
communique avec les
autres et tente de
les influencer. En
même temps, les
différents ornements
portent-ils la marque des
civilisations que la ville
a connues, civilisations
islamique, andalouse,
turque auxquelles artisans
et artisanes de Tlemcen
ont ajouté leur touche
particulière reflétant les
traditions et les valeurs de
la société locale et conférant
à ces bijoux traditionnels
encore plus de beauté et
d’éclat.
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UNE LECTURE ANTHROPOLOGIQUE DES
FORMES ET TYPES
DE BIJOUX TRADITIONNELS À TLEMCEN
(ALGÉRIE)
Drissi Thani Selaf - Algérie
L’artisanat sous ses diverses formes fait
partie de ces activités ancestrales dont
les racines s’étendent à travers les siècles
jusqu’aux aux âges les plus reculés et
que le génie du peuple algérien a permis
de perpétuer.
Ces activités traditionnelles représentent
un aspect essentiel de la culture du
pays et de son identité nationale. Elles
matérialisent par leur richesse, leur
diversité et leur caractère spécifique la
continuité de la civilisation très ancienne
de tout un peuple. Qu’un tel artisanat se
rencontre à l’est, au nord ou au sud du
pays, il s’impose par la grande beauté de
ses formes et par le goût artistique élevé
dont il témoigne. Dans n’importe quelle

société, il répond, en même temps, à
certaines des exigences fondamentales
du processus de développement, dans
la mesure où les métiers traditionnels
constituent le fondement de
l’industrialisation sous toutes ses formes.
Fidèle aux us et coutumes de la nation,
cet artisanat est devenu un vaste
musée où s’exprime le peuple algérien
en puisant dans les valeurs culturelles
communes et en reflétant sincèrement,
par ses formes, ses couleurs, ses
symboles et les matériaux qu’il utilise, le
visage d’une nation aux riches traditions.
L’artisanat en Algérie, et plus
particulièrement dans la ville de Tlemcen
qui est au cœur d’une région riche en
activités traditionnelles, représente un
patrimoine artistique dont la beauté
témoigne du niveau culturel et social
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réseau), mot que l’on retrouve, en
alternance avec chabka, en Algérie où
cette technique artisanale est aussi
répandue que dans le reste du Bassin
méditerranéen.
Cet artisanat fait partie des métiers
du tricot ou des à-jours qui ont donné
lieu à diverses spécialités. La chabka
est une sorte d’étoffe non tissée dont
les éléments sont interreliés par des
points de couture, ici répétitives, là
dissemblables, et disposées en fonction
de la forme souhaitée grâce à un travail
manuel d’une grande finesse.
La chabka est en premier lieu une
activité qui s’accomplit à domicile selon
une conception artistique bien définie
dont la finalité a d’abord été d’ordre
esthétique avant que cet artisanat ne
prenne une dimension commerciale,
franchissant dès lors le seuil des
maisons pour se développer dans les
ateliers et les centres de formation,
devenant ainsi une source de revenu
pour de nombreuses artisanes, celles
qui ont continué à travailler chez
elles aussi bien que celles qui animent
désormais les ateliers de fabrication. Le
profit est devenu le principal levier du
développement et de l’expansion de ce
métier, d’autant plus que le colonialisme
a encouragé ces activités artistiques qui
ont eu, contrairement à d’autres formes

d’artisanat, la chance de rencontrer une
forte demande auprès des colons.
Cette profession met en lumière
la contribution, si limitée soit-elle,
des compétences féminines à la vie
économique et sociale. Mais le grand
apport de la femme réside en réalité
dans la préservation de savoirs,
de compétences et de techniques
fondés sur des outils très simples. Les
femmes, qu’elles viennent de la ville
ou de la campagne, restent, malgré les
diverses pressions qu’elles subissent,
les dépositaires des savoir-faire
traditionnels qu’elles apprennent et
transmettent aux générations suivantes,
en tant qu’éléments d’un patrimoine
culturel et identitaire, aujourd’hui –
hélas – menacé de disparition à l’instar
de tout ce qui est immatériel.
Au rôle ainsi joué par ces artisanes
s’ajoute la transmission d’une femme
à l’autre des valeurs sociales et des
règles de la vie professionnelle, celles
qui touchent au quotidien comme
celle qui relèvent des différentes
célébrations. Ce rôle autant que ces
règles garantissent à la femme l’accès
à un vrai statut au sein de la société et
contribuent à la pérennité de l’édifice
social traditionnel.
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LA CHABKA (DENTELLE À L’AIGUILLE) DANS LA
RÉGION DE BIZERTE
Une pratique artisanale féminine

l’héritage artisanal réussiront à assurer
leur survie.

Ismahane ben Barka - Tunisie
L’étude porte sur un type de pratique
artisanale qui relève des métiers
traditionnels féminins en Tunisie.
Cette pratique s’inscrit dans le
cadre des études anthropologiques
et des recherches en ethnologie
qui connaissent aujourd’hui un
développement et une diversification
accrues, tant sur le plan quantitatif
que qualitatif, en mettant notamment
l’accent sur un type d’artisanat qui est
familial par excellence, mais aussi sur
une culture professionnelle qui a connu
de réels progrès et réussi à se maintenir
en dépit des changements économiques
et socioculturels que le pays a connus.
Une des questions qui se posent dans
ce type d’étude est de savoir jusqu’où
de nombreuses pratiques appartenant à

On peut définir la dentelle à l’aiguille
comme un travail de tricotage qui
permet de relier de façon régulière et
calculée les fils les uns aux autres au
moyen d’une aiguille, de façon à créer
ce type de dentelle, généralement
appelé chabka (littéralement réseau ou
entrelacs), mais le plus souvent jamâa
(assemblage), dans la ville de Bizerte,
dénomination qui ne diffère guère
pour le sens de la première puisqu’elle
met en relief le travail d’entrelacement
des fils en vue de produire une pièce.
Si les deux appellations se rencontrent
dans la plupart des zones de cette
région, les deux petites villes de Rafraf
et de Ghar el Melh désignent cette
dentelle par le mot chbeïka (petit
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qui explique, du reste, que ce
chant n’a pas eu seulement pour
fonction de faire apparaître la
‘’nature artistique et la dimension
vocale’’ liées à de tels événements
et pratiques d’ordre social, mais
également de nous aider à nous
constituer une vision approfondie
des us, coutumes et croyances
dans l’ensemble des domaines
relevant de la communication et de
l’adaptation entre les membres de
la société.
Le chant folklorique concerné
par la présente étude est, du
moins par l’un de ses aspects,
ce chant qui s’adresse, tant au
niveau de sa production que de
sa consommation, au commun
des hommes au sein d’une société
qui porte la marque de la culture
populaire. Pourvu d’une importante

réserve de mélodies, de rythmes
et d’une riche variété de types
et styles de performance, ce
chant accompagne l’ensemble
des activités, événements et
cérémonies qui scandent la vie
sociale. Ce fonds mélodique ne
cesse d’être développé et affiné,
surtout qu’il bénéficie de nombreux
apports, et qu’en général il
n’exige pas, pour s’adapter à un
public d’une grande disparité
tant au niveau intellectuel que de
la réceptivité aux performances
artistiques, une quelconque
habilitation musicale qui limiterait
les artistes à des individualités
ou à des catégories particulières.
Cet art appartient en fait à toute
personne, à la seule condition
qu’elle sache se mettre au diapason
des manifestations et événements
d’une société sans faillir à ses
traditions.
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LE CHANT FOLKLORIQUE ET SA PLACE
DANS LA SPHERE CULTURELLE
Structure et signification

Mohammed Omran - Egypte
Le chant folklorique occupe
une place importante dans les
études portant sur la musique
traditionnelle chez les différents
peuples, non seulement parce que
ce chant recèle d’incontestables
valeurs artistiques et esthétiques
et revêt une vaste dimension
philosophique, mais aussi parce
qu’il confirme par sa présence
insistante le rôle qu’il assume au
sein de la société, en tant qu’il
constitue, d’un côté, une entité
cohérente et fonctionnelle qui
interagit avec les autres éléments
du champ culturel, et d’un autre
côté, une activité révélatrice du
rôle que jouent les groupes et les
individus au sein de la société.

De nombreuses études folkloriques
récentes reconnaissent de façon
unanime que l’intérêt porté à
l’étude de ce type de chant ne
vise pas seulement à révéler les
fondements artistiques sur lesquels
cet art édifie ses formes et ses
thèmes mais aussi à découvrir la
nature des activités sociales qui
en ont permis le développement.
Il est certain à cet égard qu’un
grand nombre de formes et de
structures mélodiques de ce type
de chant n’auraient pu voir le
jour, ni prendre leur essor et se
répandre au sein de la vie sociale
traditionnelle sans l’existence
de pratiques et d’événements
proprement sociaux. C’est ce
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entraîne les êtres dans diverses
ambiances, renforce les valeurs
et les orientations dont ils sont
porteurs autant qu’elle aide
à développer le champ de la
pensée, du langage, des affects
ou de l’imagination.
Le lien étroit qu’entretiennent
les chansons avec la réalité
sociale dans ses moindres détails
et problématiques est révélateur
de cette présence historique
privilégiée de la créativité dans la
représentation, l’enrichissement
et le développement de la vie
sociale en ses multiples facettes.
Il en résulte qu’il est essentiel
d’enraciner les dimensions
artistiques dans le quotidien de
chaque individu, avec l’espoir
que le rôle pionnier de l’art
continuera à accompagner
la marche de l’humanité
comme cela a toujours été le
cas depuis la nuit des temps.
Concrètement, cela signifie
que le discours de la chanson doit
demeurer un sujet du plus haut intérêt,
en tant qu’il constitue une entrée
pour tirer profit de tous les contextes
possibles dans leurs dimensions
éducationnelles et civilisationnelles et
réhabiliter les valeurs ancestrales qui
commencent à marquer un certain
recul face à l’offensive de valeurs
autres. Ce discours est en effet le
meilleur garde-fou contre les multiples
dérives culturelles et existentielles qui
affectent les individus autant que les
collectivités.
Cette étude a pour première finalité
l’examen des évolutions dans le champ
des valeurs à travers le discours de
la chanson qui est en soi une des
marques distinctives de la vie sociale
dont elle assure la pérennité et le

développement en lui garantissant
l’accord avec le réel autant que
l’équilibre et la stabilité. C’est au
moyen de la chanson que les groupes
sociaux répondent aux attentes et
besoins renouvelés des individus.
Cette étude vise en outre de mettre
en lumière les valeurs portées par un
échantillon de chansons populaires
choisies dans ce but. Ces chansons
liées au genre du rap ont éclos au
lendemain de la révolution tunisienne,
dans un monde devenu un petit village
où les normes se sont inversées
tandis que se répandaient des formes
de discours et de comportement
étrangers à notre culture mais
considérées comme autant de
symboles de libération, de modération
et de rejet du fanatisme.
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LA CHANSON POPULAIRE EN TUNISIE ET LES
VALEURS SOCIALES DONT ELLE EST PORTEUSE
L’exemple de "O colombe qui t’es envolée"

Nouri Chaari - Tunisie
L’attachement aux valeurs constitue
en soi un indice important quand au
niveau de civilisation atteint par une
société soucieuse d’édifier un être
humain capable de supporter les
épreuves de l’existence et d’œuvrer
à la réalisation des aspirations dont
il est porteur. On ne saurait assez
souligner l’importance de la chanson
dans la vie de chaque individu aux
différents âges de la vie, ainsi que le
rôle qu’elle joue dans la production
de valeurs éducatives, cognitives,
religieuses, sociales, nationales et
humaines mais aussi pour ce qui est de
faire connaître ses devoirs à chaque
individu. La chanson peut remplir cette
fonction et en réaliser les objectifs.
Elle peut contribuer à l’acquisition

des différentes valeurs et à donner
à l’individu conscience de ses droits
mais aussi de la culture de la société à
laquelle il appartient. Les paroles d’une
chanson peuvent contenir un savoir
sur la nature de la vie, sur l’une ou
l’autre des valeurs auxquelles aspirent
les êtres ou encore tels ou tels droits
qui sont les leurs, comme le droit à
l’éducation, à un logement sécurisé, à
une existence sûre dans un pays sûr ou
encore à l’information ou à la santé.
Nul ne saurait douter de la place
importante qui est celle de la
chanson. Elle est l’expression
des revendications, des besoins
et des désirs de chaque individu,
comme elle est le reflet de son état
psychologique et existentiel. Elle
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L’ÉPÉE ET LE POIGNARD DANS L’HÉRITAGE
CULTUREL SOUDANAIS
Assaad Abdelrahmane Aoudhallah - Soudan
L’étude vise à montrer l’importance
de l’épée dans l’héritage culturel
du Soudan et à montrer les
liens que cette arme entretient
avec tous les domaines de cet
héritage, aux différentes étapes
de l’histoire de l’ancien
Soudan, ainsi qu’en témoigne
le registre des vestiges que
l’on peut consulter pour
connaître les traces que
l’histoire a gardées de
la présence de l’épée
et du poignard dans
le Soudan antique
ainsi que la continuité
des usages qu’en
ont fait l’artisanat
traditionnel et les
multiples pratiques
en rapport avec les
us, coutumes et
croyances du pays. La
littérature populaire
confirme, à travers
les différentes
appellations données
à l’épée et la place
qu’occupe cette arme
dans la poésie actuelle
mais aussi dans les récits
historiques et héroïques
du Soudan moderne le
lien étroit qui existe entre
l’épée et le patrimoine culturel
soudanais, en général, lien
qui témoigne de la continuité
historique et du caractère
identitaire profond de la présence
de ces lames, épée ou poignard,
dans la civilisation soudanaise.

L’auteur examine de près les
différentes significations des mots
arabes seif (épée) et khanjâr
(poignard), ainsi que l’arrière-plan
historique de leur présence dans
la culture et l’histoire anciennes
du Soudan. Il s’interroge, à partir
de là, sur la place que ces armes
occupent dans les différents
domaines du patrimoine,
qu’il s’agisse des formes
de l’artisanat traditionnel,
des croyances, des
us et coutumes, de la
littérature populaire ou
des arts de la scène tels
que la danse ou les jeux
populaires. L’étude s’appuie
sur des références, des
sources et des illustrations
photographiques qui
viennent corroborer les
données et Informations
textuelles.
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marocain à travers un corpus
formé par les prestations d’un
groupe de personnes triées sur
le volet et appartenant à diverses
catégories d’âge, de sexe et de
niveau culturel. Les types de serment
varient selon le désir et la finalité
discursive du locuteur. L’auteur
a pu noter le retour fréquent de
l’expression Wallahi (par Dieu),
employée à des fins aussi diverses
que la menace, l’acceptation,
l’atténuation d’une sollicitation ou
d’une interrogation, la formulation
à l’intention du destinataire d’une
excuse, d’un conseil, d’une forme de
complaisance…
Il est certain que les Marocains sont
convaincus que le serment est un
acte peu souhaitable et qu’il convient
de l’éviter. Mais qui prête une oreille
attentive à la parole de ces citoyens
ne peut que constater la multiplicité
des formes de serments en usage
dans la conversation ordinaire. Il
notera en outre le lien étroit entre
ces types de discours et la religion
musulmane, avec fort souvent le
maintien de structures propres à
l’arabe littéral, qu’il s’agisse du waw
(wa-llahi) que du b (bi-llahi) ou des
verbes signifiant : je jure.
Même si le serment doit toujours
s’appuyer sur le seul nom de Dieu,
ou sur l’un de Ses noms de belle
venue ou encore sur l’une de ses
hautes vertus, on observe que les
Marocains recourent à un grand
nombre d’autres locutions, quand
bien même ils savent qu’il y a
hérésie à associer qui que ce soit
au nom du Très-Haut. Ces formules
se rencontrent en outre plus
fréquemment chez les personnes peu
ou non scolarisées, les analphabètes
ou celles à faible revenu.

L’étude recommande sur la base
de ces données de poursuivre
les recherches sur le discours du
serment dans le dialecte marocain
en se fondant sur de plus amples
collectes d’exemples, sur des corpus
plus étendus et sur des occurrences
stylistiques différant de celles qui ont
été examinés dans cette étude. Elle
recommande également de prendre
appui sur la linguistique comparée à
travers la confrontation des serments
prononcés en dialectal marocain
avec ceux qui se rencontrent
dans les autres dialectes issus de
l’arabe classique. Nul doute que
ces comparaisons ne contribuent à
mettre en évidence les convergences
et les divergences linguistiques dans
le monde arabe autour de ce type de
discours.
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LES FORMES STYLISTIQUES DU SERMENT
DANS LE DIALECTE MAROCAIN
Étude fonctionnelle

Abdelali Ahmamou - Maroc
Cette étude vise à examiner les emplois
linguistiques relatifs aux différents
types de serment dans le dialecte
marocain. Diverses occurrences ont
été collectées au cours d’une période
de quatre mois à partir d’entretiens
directs et du suivi de plusieurs pages
de sites sociaux, mais aussi à partir de
questions personnellement posées à
un échantillon de personnes cibles, de
divers âges, sexes et niveaux culturels
et sociaux. L’auteur a en outre été
fidèle au principe de fréquentation
assidue des personnes interrogées qui
lui a permis d’enregistrer la plupart des
formes les plus courantes de serments
exprimés dans les situations les plus
diverses.

L’usage très étendu du serment chez
les Marocains a conduit l’auteur à
mener une enquête fonctionnelle
approfondie sur ce type de discours.
Le travail de recensement s’est
fondé sur la description et l’analyse
de la matière collectée, puis sur la
technique de l’observation directe
en vue de déterminer les types de
serment en usage. L’étude a permis
de montrer que le serment a diverses
finalités, notamment l’expression
d’une acceptation, d’une excuse, d’une
complaisance, d’une menace, etc.
Le but de cette recherche est
donc de comprendre le discours
du serment en arabe dialectal
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HABITS ET TOILETTES DE LA FEMME
DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE DE QATAR

Noura Hamd al Hajiri - Qatar
Toute femme possède un riche
patrimoine de tenues vestimentaires et
d’accessoires de toilette dans lequel la
littérature populaire orale peut puiser
pour développer les thématiques et les
formes d’expression les plus diverses
qui seront conçues en accord avec les
traditions du genre littéraire abordé.
Cette étude tente de répondre à un
ensemble de questions: quelles sont
les éléments de l’habit et de la toilette
des femmes qu’aborde la littérature
populaire? Comment cette littérature
a-t-elle traité un tel patrimoine
féminin? La littérature populaire a-t-elle
développé de la même façon, à travers
ses différents genres, cette thématique
particulière ?
Pour répondre à ces questions,
l’auteur s’est penchée sur les œuvres
marquantes de la littérature populaire du
Qatar. Elle a procédé au recensement
des mots et expressions relevant du
champ sémantique de l’habit et de la
parure de la femme. Ses analyses lui
ont permis de mettre en évidence un
ensemble de données :

La littérature populaire sous toutes ses
formes s’est servie de cette importante
matière; les proverbes et la littérature
nabatéens sont les genres qui ont le
plus développé ces thèmes, diversifiant
à cet effet les champs sémantiques, les
objets, les dénominations et les actions;
le conte et la chanson populaires sont,
par contre, les genres qui se sont le
moins attardés sur ce thème, le récit ou
le chant s’occupant plus des actes et des
événements que de la construction de
chaque personnage ; la chanson destinée
aux enfants a, en revanche, amplement
traité des vêtements et ornements en
rapport avec les jeunes de cet âge ; les
vêtements sont bien plus souvent cités
que les bijoux dans les proverbes.
La rareté des sources et l’absence d’un
véritable travail de collecte des devinettes
ont empêché l’auteur de vérifier si ce
genre littéraire s’est arrêté sur la parure
de la femme.
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L’histoire racontée qui au fondement de
tout récit est présente dans la comédie,
le théâtre de mime, les illustrés, elle
se rencontre également dans les
affiches et la vitrine des magasins, la
conversation, etc. Elle est pour ainsi
dire présente à l’infini sous diverses
formes, en tout temps et tout lieu et
dans toutes les sociétés. Elle est là
depuis le commencement de l’aventure
humaine, elle s’est épanouie à toutes
les époques, dans tous les domaines
et à travers toutes les manifestations
de la vie. L’acte narratif n’a pas de
frontière comme l’affirme le critique
Saïd Yaktine, il s’étend à toutes les
formes de discours que l’homme où
qu’il soit peut inventer, que ces fomes
relèvent ou pas de la littérature. C’est
un concept globalisant qui enveloppe la
totalité des actes et manifestations de
l’homme. Mais le choix des critiques qui
s’est porté sur ce dîwan (recueil) arabe
de récits relevant du vieux patrimoine
(la sîra populaire en particulier) et sur
leur structure narrative, aux fins de
mettre en évidence le caractère textuel
et la matière narrative de tels récits,
n’a pas été sans soulever des questions
fondamentales, en ce qui concerne les
problématiques du genre littéraire, du
passage de l’oralité au discours écrit et
de l’authenticité de l’approche (choix
de la méthode critique appropriée).
Malgré cette structure globalisante qui
caractérise la sîra, celle-ci ne saurait
être considérée comme une épopée.
Les chercheurs qui ont rangé ce type de
récit dans cette catégorie n’ont fait que
simplifier le problème en rapprochant la
sîra des épopées occidentales. Le terme
épopée a été en fait d’abord adopté
pour désigner L’Iliade et L’Odyssée. Il
fut ensuite appliqué à des œuvres telles
que La Chanson de Roland ou l’épopée
du Cid, puis à d’autres textes épiques
apparus dans diverses régions d’Europe.

Malgré la présence d’éléments communs
aux épopées occidentales et aux sîra
populaires arabes, les différences restent
importantes entre ces deux types de
récits. L’univers de la sîra est en effet
bien plus vaste que celui de l’épopée.
C’est lorsque la sîra commence à
décliner qu’elle devient épopée. La sîra
est le tout et l’épopée la partie.
Un grand nombre de chercheurs
arabes, et à leur tête Saïd Yaktine et
Abdallah Ibrahim, ont tenté d’aborder
par divers biais la structure textuelle
de la sîra populaire en y appliquant des
outils et des méthodes critiques venus
d’Occident. Mais ces approches n’ont
guère touché à la véritable signification
de ces anciens récits arabes. Leur
lecture s’est en effet bornée à l’examen
de la structure textuelle sans interroger
le contexte culturel dans lequel la
sîra a vu le jour et qui eut une grande
influence sur la formation et la structure
narrative de ce type de récit, mais aussi
sur ses interactions avec une grande
diversité d’autres textes narratifs.
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LA SÎRA POPULAIRE ARABE
Problématique du genre textuel
et de l’authenticité de l’approche

Saïd Bouaita - Maroc
Les études sur les anciens
textes narratifs arabes ne
vont pas sans difficulté, eu
égard à l’absence d’outils
et de méthodes adaptés
à la lecture critique de ce
patrimoine. Qui plus est,
toute création, littéraire
ou autre, est le produit d’un
contexte culturel particulier.
Il n’est pas évident que l’on
puisse aborder ce type de texte
narratif en prenant appui sur des
méthodes empruntées à d’autres
environnements culturels. Or, en dépit
de ces difficultés, certains chercheurs
arabes ont essayé de relire et de
mieux comprendre ce patrimoine afin
de connaître de plus près la réalité
de la société arabe qui l’a produit. La
sîra populaire (biographie d’hommes
d’exception) est l’un des principaux
domaines du patrimoine narratif arabe.
Elle est d’une certaine façon un reflet
de la pensée et de la sensibilité de
l’homme arabe à telle ou telle époque
de l’histoire. Elle a été sur de longues
périodes l’expression des actions
héroïques et des heures glorieuses qui
ont marqué cette histoire. Beaucoup
de critiques ont, du reste, classé
ce genre littéraire dans le genre du
khabar (récit rapporté de faits récents)
ou du sard (discours narratif).

Même si les recherches et les études
qui ont traité de ce patrimoine arabe
sont nombreuses et diverses, il importe
de s’arrêter sur les ouvrages des
chercheurs marocain, Saïd Yaktine,
et irakien, Abdallah Ibrahim, qui ont
étudié, l’un et l’autre, les aspects
discursif et textuel de la sîra populaire,
en mettant l’accent sur les avancées
réalisées par les études critiques
occidentales dans les multiples
domaines du texte narratif. Le critique
français Roland Barthes a souligné le fait
que le récit se trouve aussi bien dans le
mythe et le conte que dans la comédie,
la tragédie ou la nouvelle. Le mot récit
est un terme complexe qui caractérise
la structure d’une multiplicité de
textes en prose (nouvelles, proverbes,
biographies, épopées, romans…).
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LA FONCTION ARGUMENTATIVE DU PROVERBE
POPULAIRE DANS LA FORMATION DU
DICOURS ROMANEQUE
L’exemple du roman Les Maîtresses de la lune
de Joukha al Harîthi
Ali Ahmad Omran - Bahreïn
L’étude porte sur les techniques
d’argumentation, telles que l’allusion,
l’expression ou le raisonnement,
adoptées par le locuteur pour modifier
les croyances du destinataire et le
convaincre de se ranger à la position
qu’il souhaite. Ce travail sur le discours
a pour but de gagner l’approbation
du destinataire et de le persuader de
la validité des preuves et arguments
développés au cours du processus
de communication. Le discours
argumentatif demeure la base de
l’effort déployé par le locuteur pour
être entendu par le destinataire et lui
permettre de réaliser ses objectifs.
Le proverbe populaire se distingue
des autres types de discours dans la
littérature officielle par le fait qu’il
est l’expression sincère et fondée sur
l’expérience vécue de la philosophie
et de la pensée authentique d’une
nation ou d’un peuple. Le proverbe
nous fournit des exemples d’une
grande valeur argumentative tirés du
comportement des hommes, l’objectif
suprême de l’argumentation au moyen
du proverbe étant de transmettre un
message pour tout à la fois convaincre
et être convaincu.
L’étude recense les formes et fonctions
du discours romanesque à travers
l’œuvre de l’importante romancière
omanaise, Joukha al Harîthi, Les

Maîtresses de la lune. L’auteur s’est
penché en particulier sur l’usage intensif
du proverbe populaire local dans cette
œuvre. Une présence aussi insistante
de ce type de discours est de nature
à conférer à ces textes un surcroît de
beauté et de force argumentative qui
leur permet d’entrer dans un rapport
intime avec la réalité et l’histoire du
pays. En travaillant de façon aussi
soutenue sur le proverbe populaire
local dans ce roman, Joukha al Harîthi
a contribué à ancrer ce genre littéraire
nouvellement introduit dans la région
du Golfe.
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médicament ou onguent. «
Ensuite, le docteur entra dans la
ville, il y séjourna peu de jours et
entendit que le roi était atteint de
la lèpre qui couvrait son corps. Il
mit de bon matin ses plus beaux
habits et se rendit chez le roi
Yonan où il se prosterna avant de
s’adresser au monarque en ces
termes : "O roi, moi je vais vous
guérir, sans vous prescrire de
médicament ni vous enduire le
corps d’un onguent", à quoi le roi
répondit : "Tu vas me guérir sans
m’administrer de médicament
ni d’onguent ?" Le roi en fut
grandement étonné".

désigne un processus de formation
d’événements imaginaires qui ne
sauraient avoir une existence effective
et dont la survenue est impossible."
Qui examine avec attention les
contes des Mille et une nuits ne peut
manquer de noter, comme souligné
précédemment, la prédominance
du fantastique par rapport aux
autres composantes du récit. Les
personnages y sont assujettis, de
façon visible, comme on le voit, par
exemple, dans l’histoire extraordianire
du Docteur Doyan qui, dans le conte
intitulé "Le ministre du roi Yonan", a
réussi à guérir le roi de la lèpre qui
couvrait son corps, ce que les autres
médecins furent incapables de faire.
En plus, ce docteur a réalisé cette
prouesse sans recourir au moindre

Qui regarde avec attention les
titres de contes des Mille et une
nuits, ne peut que remarquer la
prédominance du fantastique.
Chacun de ces titres renvoie à
un vaste univers d’étrangeté, de
magie et de fantastique propres
à pousser le lecteur à chercher
à découvrir le secret que recèle
cette "nouvelle nuit narrative". On
peut citer, à titre d’exemple, "L’histoire
du marchand et du génie", "L’histoire
de la ville ensorcelée", "L’histoire de la
ville maudite", ainsi que bien d’autres
titres.
Dans les contes des Mille et une nuits,
le fantastique structure également
la durée, les événements et les
autres composantes de l’architecture
narrative. Il n’est pas besoin de
dresser la liste de ces éléments ou,
même, de s’y arrêter, l’objectif de
cette réflexion étant de montrer la
prédominance du fantastique dans ces
contes et d’évaluer l’impact d’une telle
prévalence sur l’ouverture des récits
sur de multiples significations.
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FANTASTIQUE ET OUVERTURE DU TEXTE
DANS LA LITTÉRATURE POPULAIRE
L’exemple des Mille et une nuits
Mohamed Ali Amine - Egypte
Il ne saurait y avoir le moindre
désaccord entre les chercheurs
sur le caractère fantastique des
contes de Mille et une nuits. Qui ne
sait à cet égard que ces contes se
déroulent dans des lieux légendaires
où magie et sorcellerie dominent de
façon notable la structure narrative
des récits ?
Le fantastique en ses multiples
variations traverse de part en
part le tissu narratif des récits des
Mille et une nuits. L’auteur autant
que la plupart des spécialistes qui
ont exploré les divers aspects
de ce texte sans exemple dans la
littérature populaire en ont fait
le constat. Mais ce que beaucoup
de lecteurs avertis ont omis de
souligner, c’est que le fantastique
contribue de façon décisive à
l’ouverture de de ces contes sur
une multiplicité de significations
littéraires. Car ce que le fantastique
ajoute d’essentiel à ces textes n’est
pas seulement de l’ordre du plaisir
ou du divertissement procurés au
lecteur mais relève de la capacité
des récits à s’ouvrir sur des horizons
d’interprétation variés qui exigent du
lecteur un haut degré d’expérience
dans le domaine de la littérature avec
ses multiples catégories, mais aussi
dans le domaine de la critique avec
ses différentes orientations et dans
celui des autres savoirs, qu’il s’agisse
de philosophie, de psychologie,

de sociologie ou de bien d’autres
disciplines.
Le fantastique est un terme par
lequel la critique désigne des faits
surnaturels relevant de l’impossible ou
de l’inconcevable au regard des lois
de la raison humaine. La littérature
fantastique relève dès lors de
l’imaginaire de l’impossible. Ces textes
transgressent en effet tout ce qui est
réaliste ou sensé et s’ouvrent sur tout
ce qui outrepasse les limites intangibles
du réel ou de la raison. "Le fantastique
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al Ansari (1929-2011), une éminente
personnalité koweïtienne qui occupa
de nombreux postes de responsabilité
et dont les multiples dons musicaux
et les grands accomplissements dans
le domaine des symphonies sont
mondialement reconnus.
Le Professeur Gargui effectua un
nombre important de visites à
Bahreïn, et il me fut donné, à chaque
fois que je pus l’accompagner sur le
terrain, de découvrir la matière qu’il
cherchait à connaître dans le cadre
de ses travaux sur la musique du
Golfe arabe, la Presqu’île arabique
étant pour lors terra incognita dans le
domaine de la musicologie. Au cours
de l’une de ses visites à Bahreïn, il
fut accompagné par le Doyen de la
Faculté des Lettres de l’Université
de Genève. Une fois achevées les
recherches qu’il voulait mener par la
visite des autres pays du Golfe arabe,
il publia en coopération avec le Musée
de Genève la première version des
enregistrements vocaux des chants
et des courtes chansons populaires
de la région, en symbiose avec un
ouvrage dans lequel le chercheur
avait consigné des informations sur
chacun des arts enregistrés. À cette
occasion, le Professeur rendit hommage
au soutien qu’il trouva auprès des
chercheurs locaux ainsi que des guides
qui l’accompagnèrent et qu’il cita
nominalement.
La relation avec le Professeur Gargui se
poursuivit sur de nombreuses années,
le Professeur coopéra notamment
à la préparation des grands congrès
mondiaux organisés par le Centre du
Patrimoine populaire des États arabes du
Golfe que j’eus à diriger de 1982 à 1986.
Il fut d’une aide précieuse pour assurer
la participation des chercheurs les plus
éminents dans les différents domaines

de l’ethnomusicologie, une science
qui comptait à l’époque fort peu de
spécialistes dans les pays arabes.
Or, voici plus de cinq ans que la revue
LA CULTURE POPULAIRE s’efforce
d’obtenir les droits de publication et
de diffusion des travaux et recherches
du Professeur Gargui, matière écrite
aussi bien que sonore, afin d’en faire
don à ses lecteurs. Des contacts ont
à cet égard été établis avec les ayants
droit, depuis le Musée de Genève qui
se chargea de la première édition à la
Société de production des cassettes qui
avait racheté, à sa mort, aux héritiers les
droits sur les enregistrements, et jusqu’à
l’une de ses parentes. Des discussions
eurent également lieu sur une éventuelle
réédition – le tout sans résultat. La
femme de lettres, Dr Maasouma Ali
al Moutawa joua, de son côté, un
rôle important dans les enquêtes
et recherches qui nous permirent
finalement d’obtenir la dernière copie
des ultimes enregistrements sur lesquels
le Professeur Gargui avait lui-même
effectué des rectifications d’envergure.
Cette copie fut alors remise à M. Yacoub
al Mahraqi qui reprit à son compte, en
tant que poète et homme de lettres
parlant la langue française mais aussi
en tant que chercheur compétent
en la matière, les mêmes contacts et
pourparlers, mais tous ces efforts ne
débouchèrent sur aucune avancée.
Le lecteur trouvera dans ce numéro une
étude d’une certaine étendue signée
par mon auguste maître le Professeur
Simon Gargui… Que Dieu ait son âme
et bénisse les efforts qu’il avait accomplis
sur le terrain au service de la culture
musicale dans la région du Golfe.
Ali Abdulla Khalifa
Chef de la rédaction
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LE PROFESSEUR GARGUI
ET LA MUSIQUE DU GOLFE ARABE

Au début des années soixante-dix du
siècle dernier, notre ami le Professeur
Dr Mohammed Jaber Al Ansari (que
Dieu lui redonne santé et vigueur) qui
venait d’être nommé pour une courte
période à la tête de la Direction de
l’Information de Bahreïn, me chargea
d’accueillir un chercheur français qui
nous venait du Koweït, et d’apporter
toute l’aide nécessaire à cet éminent
ethnologue qui se proposait d’étudier
les arts populaires bahreïnis du chant.
Cet invité n’était autre que le Professeur
Simon Gargui (1919-2001) que M.
Yacoub Al Mahraqi cite dans son article
publié dans ce numéro.
Telles sont les circonstances dans
lesquelles je fis la connaissance de
cet homme modeste et d’une grande
bienveillance qui était aussi un chercheur

multidisciplinaire. J’eus alors
l’honneur de l’accompagner
dans les tournées qu’il effectua
sur le terrain pour connaître
les différentes facettes de l’art
populaire du chant bahreïni. Des
liens d’amitié ne tardèrent pas à
se nouer entre ce visiteur et moi
qui se poursuivirent jusqu’aux
dernières années de son existence.
C’est en me familiarisant avec ses
méthodes de travail sur le terrain
– qu’il s’agisse de recueillir, de
collationner, de documenter et
d’enregistrer la matière chantée,
ou d’étudier de près les formes
d’exécution ou les instruments
de cordes ou percussion utilisés
ou encore de comprendre la
forme et le sens des textes
chantés – que j’ai pu enrichir les
connaissances acquises au cours
des années soixante auprès de feu
le Professeur danois Paul Rofseng
Olson. Grâce au Professeur Gargui j’ai
pu trouver une réponse aux questions
nombreuses et complexes sur les
narrateurs et autres types d’informateurs
avec lesquels le Professeur, qui était de
mère arabe et de père suisse ou français,
pouvait communiquer en arabe. C’est,
il va de soi, de ce compagnonnage sur le
terrain qui devait se répéter à l’occasion
de nombreuses autres visites à Bahreïn
qu’est née cette longue amitié dont je
parlais.
Il me fut ensuite permis, à travers
le travail accompli par ce chercheur
scrupuleux qui ne voulait rien tant
que de voir la musique arabe rester
fidèle à ses fondamentaux, de faire
la connaissance d’un des maîtres de
la musique du Golfe, M. Ali Zakaria
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An Anthropological Interpretation of
Traditional Jewellery in Tlemcen
Drissi Thani Slaf - Algeria
Traditional crafts are among the activities
that can be traced back to ancient history,
and they have been immortalised by the
creativity of Algerians.
Traditional crafts are an essential element
of Algerian culture and an affirmation
of the Algerians' national character,
embodying its richness, diversity and
uniqueness. An ancient civilisation of
people, whether they be in the east,
north or south of the country, they are
characterised by wonderful beauty and
high artistic taste, meeting basic needs
in the development of any society as a
rule in industrialisation. And, because
they stem from shared cultural aspects in
terms of shapes, colours, materials, and
symbols, they are a genuine reflection
of people’s character and heritage and
have become a massive and magnificent
sociocultural museum.
Algerian traditional crafts, particularly
in Tlemcen, are comprised of an
aesthetic and artistic riches that reflects
the people's civilisation as well as the
religions and folk beliefs that prevailed
in the past. Among these traditional
crafts Tlemcen was known for, we
find traditional jewellery. Since ancient
times, women have sought to create
and embellish jewellery using any natural
resources they could find, including
bones, shells, animal horns and teeth,
as well as fruit and grains. Women also
fashioned their jewellery from mouldable
precious metals such as gold and silver,
and embellished it with gemstones for
creative, aesthetic, and spiritual values.
When jewellery includes religious figures
or symbols and talismans for protection
to make an amulet with extraordinary

powers, it surpasses material life and
enters other realms. Such jewellery
remains on the necks and chests of its
owners throughout life, during funeral
preparations, and in the grave. Therefore,
it may be argued that Tlemcen’s
traditional jewelleries reflect a collective
culture, and that one can learn about
the country's customs and traditions by
studying the workmanship. Traditional
jewellery are the most visible art forms
that reflect a country's authenticity and
folklore.
Traditional jewellery has artistic symbols
with aesthetic, social and ethnographic
meanings, and the artist's language
communicates with and influences others.
The decorative forms convey the history
of the civilisations that have passed
through the area, which gives them
distinctive characteristics and a special
identity, such as Andalusian, Turkish,
Islamic or Tlemcen characteristics. The
artisans depict Tlemcen’s customs,
traditions, and values in jewellery, making
them a beautiful and distinguished for of
heritage.
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‘Shabakah’ in the Bizerte region:
A women's craft
Ismahan bin Barka - Tunisia
This study aims to investigate Shabakah,
which is a traditional Tunisian craft
practiced by women. This study is
conducted within the context of
anthropological studies and ethnographic
works, which have been witnessing
recent variation and growth. This study
also aims to shed light on the craft as
an artesian culture which managed to
sustain itself in the face of socio-cultural
and economic transformations Tunisia
has seen.
‘Shabakah’ or ‘la dentelle à l'aiguille’ is
a form of needle lace, in which threads
are intertwined through use of needle to
take the shape of a net (i.e. shabaka in
Arabic). The craft is known as ‘Jammah’
in the city of Bizerte, and Shabakah in
the Tunisian cities Rafaf and Ghar El Melh
and in Algeria.
Because the craft is popular in the
Mediterranean basin, it can also be
considered to fall under the larger
understanding of crochet and openwork
lace. This is because all these crafts
produce non-woven fabric that is
interconnected by similar and different
stitches to produce a final shape that can
only be accomplished through careful
and elaborate manual work.
Shabakah is, in its essence, a homebased activity with an artistic and
aesthetic component that has taken on
a commercial dimension. It has spread
to workshops and training facilities and
has become a source of revenue for a
number of craftswomen, both at home
and in workshops.

The commercial aspect played a role
in the spread and development of
this craft, especially as colonialism
encouraged artistic crafts, albeit for
colonial purposes.
This craft highlights the role women's
skills play in the economic and social
advancement of their country. However,
perhaps the most significate role they
play is preserving their traditional
knowledge, skills, and ability to create
art through the simplest of means."
Despite numerous constraints, urban
and rural women continue to be carriers
of traditional knowledge and skills,
conserving and passing on cultural,
intangible, and material heritage and
identities that have sadly weakened
and been threatened with extinction".
Through such, women have managed
to pass on societal values and the rules
and structures that govern daily life and
special occasions onto other women.
Thus, guaranteeing that women find
their place in the society to which they
belong and maintaining the traditional
structures of their society.
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Folk Singing and Cultural Topics:
A Study of Structure and Semantics
Muhammad Imran - Egypt
The folk song continues to receive a
lot of attention in studies on traditional
music. This is not because it has pure
artistic and aesthetic values or broad
philosophical dimensions. Rather,
because of its continuing presence
and integral role in society and
culture on the one hand, and
because it is an activity that
reveals the role that individuals
and groups play in society on the
other.
Moreover, there is consensus in
contemporary folkloric studies that
studying this type of singing aims
to not only understand its artistic
qualities, but to also reveal the social
activities that it manifests in. This is
because many forms and melodic
structures of folk singing could not
have risen in traditional folk life if not
through social practices. Therefore,
the folkloric singing to which I refer is

created and accepted by the general
public at various occasions and social
gatherings.
The heritage of folk songs is constantly
developing and improving due to
the presence of multiple resources.
Furthermore, one needs no qualifications
to perform it; it has become the property
of all individuals who adhere to various
social occasions and events without
breaking their traditions.
This study aims to answer the following
questions: What criteria do people use
to define folk singing in their society?
Why does poetry play a vital role in
singing? And which keeps the other alive?
What role does poetry play in singing
in comparison to the accompanying
melodies? Which has a prominent
position in singing, particularly in terms of
functions and goals?
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The Folk Song and Social Values in Tunisia: The
Example of The Song ‘Oh Dove That Flew’

Al-Nuri Al-Shiri - Tunisia
Interest in values is an important
indicator of the advancement of any
society that seeks to create people
capable of bearing the burdens of life
and contributing to social development.
The importance of songs at various
stages in an individual's life, and their
role in producing educational, cognitive,
religious, social, national and human
values that are human rights cannot be
overstated.
The folk song helps transmit
information about various values,
individual rights and the culture of
the society. Its lyrics may convey
knowledge about the nature of life,
values or rights such as the right to
education, safe housing or a safe
homeland, in addition to playing an
active role in the media and health
sectors.
Furthermore, the significance of
the folk song cannot be overstated
because it expresses human needs and
desires, "and it is a reflection of one's
psychological and emotional state that

also contributes to the development
of his values and attitudes and aids his
intellectual, linguistic, emotional and
imaginative development."
The song’s discourse within society,
its role in creativity and its distinct
historical role in establishing identity
play important roles in enriching and
developing the relationship between
the individual and society.
The songs provide a doorway to
educational and civilised dimensions,
and they help to restore ancient values
that have begun to disappear in light of
new, alternative values.
This study’s importance lies in its
attempt to examine value changes
through musical discourse in the social
context, which is a way for society to
survive and thrive.
This study aims to reveal the dominant
values of a sample of folk songs
associated with post-revolution rap in
Tunisia at a time when the world has
shrunk to the size of a village.

13

The Sword and Dagger in Sudanese
Cultural Heritage
Asaad Abdul Rahman Awad Allah - Sudan
This article aims to highlight the
significance of the sword in
Sudanese cultural heritage
and its history in ancient
Sudanese civilisations as
supported by archaeological
evidence.
The continuous
integration of the
sword and dagger
in traditional
craftsmanship,
practices of
traditions and
customs, and
in folk literature
signifies the depth of
cultural identity associated
with them in the Sudanese
culture. Furthermore, their
presence in such diverse
fields confirms that the sword
and dagger continue to play
a role in Sudanese cultural
heritage.
This article reviews the names
given to the sword and dagger
and their meanings. Furthermore,
it provides an overview of the
historical context of their presence
in ancient Sudan. Finally, the article
demonstrates the manifestations of
the sword and dagger's connection
to heritage in traditional crafts,
customs, traditions, folk literature,
beliefs and performing arts such as
folk dances and folk games. This is all,
of course, supported by photographs
and with reference to reliable
sources.
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The Oath in The Moroccan Dialect:
A Functional Study
Abdelali Ahamamou - Morocco
The purpose of this study is to examine
and describe the linguistic use of oaths
in the Moroccan dialect. The data
collection for this study extended over
a period of more than four months.
Its procedures included face-to-face
interviews, following social networking
pages, and direct questions for a sample
of people of different ages, genders,
and cultural and social classes. This is all,
of course, in addition to cohabitation;
which made it possible to record
the majority of the common forms
circulating among Moroccans of various
classes and living conditions.
We chose to do an in-depth functional
study of oaths because they are
widely used among Moroccans. The
work is exploratory and descriptive in
nature. It is based on using research
methodologies to analyse collected
texts and on observing people directly
to analyse dialects. An analysis which
shows, according to the study’s findings,
that the oath serves several functions,
including acceptance, apology, courtesy,
and threat.
The type of oath varies depending on
the speaker's desire and intent. For
instance, it was noted that individuals
employ the "wa Allah" or "I swear by
Allah" oath to make a threat, convey
acceptance, ask for a favour or offer an
apology, greeting or exhortation.
Certainly, Moroccans believe that oathmaking is undesirable and that it should
be avoided. However, when examining
Moroccans' speech pattern, numerous
varied forms of oaths can be noted in
the public discourse. Furthermore, it can

also be noted that oaths are linked to
Islam and, in many cases, the standard
variety of the Arabic language. Although
oaths are made in vernacular dialects,
the use of certain letters or articles such
as ‘waw’ and ‘baa’ or verbs is derived
from standard Arabic language use.
Moreover, although oaths must be made
using the names or attributes of God,
we noticed that Moroccans use a variety
of forms to make oaths, although the
practice is condemned. Nevertheless,
these forms are widespread among
the uneducated, people with limited
incomes, and the illiterate.
The study recommends more research
into oaths in the Moroccan dialect using
richer data and broader texts to find
other forms and rhetorical purposes.
It is also recommended to conduct
comparative linguistic research, in which
the forms of the oath in the Moroccan
dialect and other Arabic dialects are
contrasted. Through such research, we
would be able to explore what forms and
meanings the Arabic dialects share, and
what differences exist between them.

11

Women's Clothes and Ornamentation in
Traditional Qatari Literature

Noora Hamad Al-Hajri - Qatar
Women have a rich aesthetic heritage
of clothing and accessories that oral
folk literature can benefit from in the
production of topics and models.
This study aims to answer the
following questions: What aspects
of women's fashion and accessories
have been addressed in folk literature?
What role did women's clothing and
accessories play in folk literature? Do
costumes and adornments have special
characteristics in folk literature?
To answer these questions, Qatari folk
literature was examined, and words
relating to women's fashions and
adornments were monitored. Then,
through a descriptive and analytical
approach, the study was able to arrive
to several conclusions. Such as:
The most popular genres that mention
women’s clothing and adornments are
Nabati poetry and proverbs. In these
forms of folk literature, descriptions

were found to be quite diverse,
including names, materials, and
actions.
As for children's folktales and folk
songs, they were found to be among
the least likely to mention women's
clothing and adornments. This is
because they are more concerned
with events than the appearance of
characters. However, children's folk
songs do mention some children’s
clothes and adornments. Furthermore,
proverbs were found to frequently
mention clothing, but not jewellery.
Finally, the scarcity of documented folk
riddles made it impossible to confirm
the genre's employment of women's
fashion and adornments.
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The act of narration arose with the
emergence of man and was manifested in
all forms of human life. This is why Yaqtin,
refers to narration as "the limitless act".
It expands to include various discourses,
whether literary or non-literary, created
by man wherever he is. Thus, forming a
comprehensive concept of all forms and
patterns of human life.
However, the researchers’ decision
to study this ancient corpus of
Arabic heritage (especially the folk
biography) and examine its narrative
structures with the aim of proving
the textuality their textuality raised
many fundamental questions regarding
the challenge of moving from oral
to written texts, and the problem of
approach.
This is because, despite the holistic
structure that characterises the folk
Arab biography, it is not an epic. This
makes some scholars’ attempts to
describe folk biographies as epics a
form of simplification. Moreover, it
can be regarded as foreign description
that attempts to understand the
Arabic narrative through Western
epics. Because, epic is a term that was

first used to describe the Iliad and
the Odyssey. Then, other European
works, such as the epic of Roland and
‘The Song of my Lord’, were deemed
epics as well.
Although there are some similarities
between European epics and folk
Arab biographies, they remain
significantly distinct from one another.
The biography is characterised by a
much broader world than the epic.
Therefore, when the biography begins
to disintegrate, it turns into epics that
form parts of the biography. Hence,
the folk Arab biography is the whole,
and the epic is the part.
Many Arab researchers, led by Ibrahim
and Yaqtin, tried to approach the
textual structure of the folk biography
by applying Western critical methods
to the text of the folk biography.
However, these attempts did not
result in sufficient and satisfactory
analyses because the readings of
the text were limited to its textual
structure. Such analyses disregarded
the cultural context in which the folk
biography text originated, and its
significant impact on its formation.

9

The Arab Folk Biography (Folk Epic):
The Authentication of Literary Genres

Said Bouaita - Morocco
Researching ancient Arabic narration
is not an easy task given the absence
of appropriate means and methods to
read this heritage. And, as creativity
is the product of a particular cultural
context, it is difficult to study this
narrative heritage using methods
borrowed from different cultural
environments. Despite these
difficulties, Arab critics and scholars
have tried to re-read this heritage in
order to arrive at a true image of the
Arab society that produced it.
The folk biography (folk epic) is one
of the most important Arab narrative
heritage artforms that reflect Arabs’
historical views and thoughts.
However, despite the large variation
in studies on Arab narrative heritage,
the works of the Moroccan researcher
Said Yaqtin and the Iraqi researcher
Abdullah Ibrahim are among the

most important. Both dealt with the
rhetorical and textual aspects of the
folk biography (folk epic), and their
studies focused on what Western
critical research achieved in the field of
narratives in all its branches.
The French critic Roland Barthes
emphasised that the narrative lies
in the myth and the tale, in the
comedy, the tragedy and the story.
Therefore, narration is a complex
critical term that partakes in the
construction of many forms of prose
(stories, proverbs, biographies,
epics and novels). Furthermore, the
story, which is the main component
of narration, is present in comedy,
pantomime, colour images and
conversation; it is present in almost
infinite forms, in all times and places,
in all societies, and it began with
human history.
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The Argumentative Function of Folk Proverbs
in Narrative Discourse: The Example Of
‘Ladies of the Moon’ by Jokha Al-Harthy

Ali Ahmad Imran - Bahrain
This study examines the argumentative
techniques that the narrator uses
to change the recipients' beliefs
and convey his message during the
communication process. These
techniques, which include references,
phrases, or arguments, are means of
persuasion often used in argumentative
discourse.
It can be said that the folk proverb
differs from other forms of expression
in formal literature in that it accurately
expresses the true and philosophical
ideas of a nation through its empirical
approach. Thus, folk proverbs include

models of high argumentative value
which must be studied.
This study explores the forms of folk
proverbs and their role in shaping
narrative discourse in the novel Ladies
of the Moon by the renowned Omani
novelist Jokha Al-Harthy. The use of
folk proverbs in this novel increased
its persuasiveness and created a fusion
of reality and history. Through this
implementation of proverbs, Jokha
Al-Harthy managed to established an
authentic genre in the Arabian Gulf
region.

7

The Miraculous in the Literary Text: The
Example Of ‘One Thousand and One Nights’
Muhammad Ali Amin - Egypt
Researchers agree that ‘One Thousand
and One Nights’ is a miraculous text.
As is well-known, the book is full of
fairy tales, and magic dominates their
narrative structure.
In the tales of ‘One Thousand and One
Nights’, the miraculous narrative fabric
shrouds its various forms. This is what
I and most of the researchers who
have studied this unique folk literature
text have found. What many of these
researchers failed to notice is that the
miraculous plays a significant role in the
broad literary semantic space of the tales
of ‘One Thousand and One Nights’.
It is noteworthy that the miraculous adds
elements that are not meant to only
entertain the reader. Rather, they open
the text up to various interpretations,
which require a deep reading with
extensive experience in literature and
its various genres, criticism, analysis,
philosophy, psychology, sociology, and
other fields.
‘The miraculous' is a critical term
referring to metaphysical events that
fall within the realm of the impossible
and that defy logic. miraculous
literature, as such, is the literature of
impossible imagination; it is literature
that transcends everything realistic or
reasonable and opens to that which
is beyond reality and reason. The
miraculous is defined as "the process
of forming fantasies that do not exist in
reality and are impossible to achieve."
Anyone who examines the tales of
‘One Thousand and One Nights’
closely will notice that, as previously
stated, the miraculous dominates

various components of the narrative;
for example, it dominates characters
remarkably. This is evidenced by the
exaggerated image of the character of
the sage Doyyan in the story of King
Jonah. This sage managed to cure the
king of leprosy after doctors were
unable to do so. After Doyyan had been
in the city for a few days, he heard about
what had happened to the king. One
morning, he put on his most luxurious
clothes and went to the palace of King
Jonah, where he kissed the ground and
said, to the astonishment of the king,
“O King, I will relieve you of this disease
without medicine or ointment.”
Anyone who enjoys reading the titles
of the ‘One Thousand and One Nights’
stories will notice how the miraculous
dominates. The majority of these titles
invoke a world of the grotesque and
fantastic, enticing the reader to discover
what follows these titles. Examples
include ‘The Tale of the Trader and the
Jinn’, ‘The Tale of the Hunter and the
Jinn’, ‘The Tale of the Enchanted City’
and ‘The Tale of the Dispossessed City’.
Furthermore, the miraculous also
dominates time, events, and other
elements of the narrative structure in
the ‘One Thousand and One Nights’
stories. There is no need to examine and
identify these components; as it is not an
end in itself. Rather, it is merely a means
of confirming the miraculous' dominance
in the tales of ‘One Thousand and One
Nights’ and, perhaps more importantly,
studying the effect of the miraculous on
the tales’ semantic openness.
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approach to Arab music without
interference of new technologies,
that I was introduced to one of the
most prominent personages in Gulf
music. Professor Ali Zakaria AlAnsari (1929-2011) was a prominent
Kuwaiti who had a number of
important positions and multiple
musical talents and was associated
with international symphonies.
Professor Jargy visited Bahrain
frequently, and I accompanied him
on his field trips to learn more
about the topics he was interested
in studying for his research on
the music of the Arabian Gulf. On
one of his trips, Professor Jargy
was accompanied by the Dean of the
University of Geneva's Faculty of Arts.
And, after Jargy finished travelling around
the Arab Gulf countries, he collaborated
with the Geneva Museum in Switzerland
to release the first edition of audio
cassette recordings of Gulf folk songs and
chants with a publication that provided
detailed information about each art form.
In addition, the publication included.
Professor Jargy's expressions of gratitude
to the cooperative efforts of local
researchers and guides who helped him
through his journey.
I stayed in contact with Professor
Jargy for many years, and we worked
together on preparations for scientific
conferences organised by the Arab
Gulf States Folklore Centre, which I
presided over from 1982 to 1986. He
was extremely helpful and cooperative,
especially in terms of attracting
prominent international researchers in
the field of ethnomusicology, which was
a relatively unknown discipline in the
Arab world at the time.
Folk Culture Journal has been trying,
over the course of more than five years,

to obtain the rights necessary to publish
Professor Jargy’s work on the Arab Gulf
countries. Folk Culture attempted to
negotiate with the Geneva Museum,
the cassette production company who
bought the copyrights from Professor
Jargy’s heirs, and even one of Professor
Jagy's relatives. We were able to obtain,
through the efforts of Dr. Meisuma
Al-Motewa, the last version of his last
recordings, personally edited by Professor
Jargy. These recordings were given to the
esteemed researcher, poet, and fluent
speaker of French Mr. Al-Muharraqi to
continue negotiations. However, all of
our efforts in attempting to republish
Professor Jargy’s work on our part of the
world were unsuccessful.
The late Professor Simon Jargy, may
God have compassion for him and
reward his diligent efforts to serve
musical culture in the Gulf, is the
subject of comprehensive research by
Mr. Al-Muharraqi in this issue. I hope
our devoted readers will find it both
interesting and informative.
Ali Abdullah Khalifa
Editor in Chief

5

Professor Jargy and the Music
of the Arabian Gulf

At the beginning of the 1970s, my
friend Dr. Mohammed Jaber AlAnsari was Chairman of Bahrain’s
Information Service. He assigned me to
welcome and assist a French oriental
ethnomusicologist who was coming to
Bahrain from Kuwait to study Bahraini
folk lyrical arts. In this issue, you will
find a research written by Mr. Yaqub
Al-Muharraqi on our special visitor,
Professor Simon Jargy (1919-2001).
I had the privilege of travelling with this
modest scholar, an expert in several
specialties, as he studied the traditions
of Bahraini folk music. In his company,
and through observing his methods, I
built on what I had learned in the 1960s
from the late Danish professor Poul
Rovsing Olsen, and became familiar with

field work, collecting and documenting
lyrical material, tracking performance
techniques, and the rhythmic and stringed
instruments used, as well as means of
collecting and explaining the lyrics.
Professor Jargy was born to a French
father and an Arab mother, which led
to his extensive command of the Arabic
language. Therefore, he was able to
answer many specific questions that I had
regarding interacting with narrators and
collecting data for folk research. In the
time we spent together in the field over
the course of his many trips to Bahrain,
a close bond was forged between us,
and it lasted until the final years of his
life. Moreover, it was only through the
esteemed Professor Jargy, who advocated
for the continuation of the original
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