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من المحرر  

استطالع تراث

المجالس درة الحياة االجتماعية في الخليج 
ُيعتبر المجلس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
بوظائف  تقوم  التي  االجتماعية  الصروح  أهم  من  واحدًا 
المجتمع  أفراد  حرص  حيًا  تقليدًا  وتعد  واجتماعّية،  ثقافّية 
بوصفه  دوره،  على  والمحافظة  استمراريته  على  الخليجي 

جسرًا للتواصل والحوار وبناء العالقات االجتماعّية.

راشد بن محمد بالعبده الشامسي
عاش الشاعر في بادية اإلمارات الشمالية وعمل برغم صغر 
سنه في مكدة اإلبل ونقل الفحم والحطب وبيعه في المدن 
صغره.  منذ  بالشعر  تعّلق  وقد  المناطق.  تلك  من  رفاقه  مع 
ويذكر الشاعر في مقابلة أجراها معه الكاتب والباحث عّمار 
السنجري رحمه الله، عام 2002م، أنه قال الشعر وكان عمره 14 
عامًا، وأنه تعّلق بالعجب وهو الغزل منذ صغره وقال له، إن 

الذي ال يعجب بالنساء، ال يقول الشعر.

شعراء القبائل 

56

طقوس األعراس، أصداء التاريخ

الزواج مرحلة  »إن  الشعبي  التراث  الباحث في  الدكتور فارس خضر،  يقول 
عبور بالغة الخطورة في حياة اإلنسان، يستلزم عبورها بسالم القيام بعدد من 
الطقوس التكريسية التقاء شرور األرواح المؤذية التي تنشط في مثل هذه 
التابوهات فى  الشعبية بجرأتها على كسر  المراحل، وكذلك تسهم األغنيات 
خصوبة العروسين، تماًما كتلك التى تنطلق فى مواسم البذار لزيادة خصوبة 

النباتات«.
الممارسات  وسط  تذوب  جعلها  الطقوس  بهذه  الزمن  »تقادم  أن  ويرى 
مراحل  مجرد  هى  ما  بقدر  قديمة  لتواريخ  كصدى  تبدو  فال  االحتفالية 

وخطوات اعتادت الجماعة الشعبية ممارستها من دون التمعن فى دالالتها«.
والمثال األبرز الذي يسوقه على هذه الرواسب الثقافية المترسبة في العقلية 
كلعبة  العرس،  موكب  أمام  تؤدى  التى  واأللعاب  »الرقصات  هو  الشعبية 
بالعصي،  الرقص  على  قدراتهما  إبراز  فى  العبان  يتبارى  وفيها  التحطيب، 
والمبارزة حامية الوطيس، التى ينبغى أن تنتهى بفوز أحد المتبارين وخسارة 
عصور  من  موروث  ثقافي  راسب  إال  هى  ما  األصل  فى  العادة  هذه  اآلخر، 
القبيلة األقوى  القبائل تغير على بعضها بعضًا فتستولي  قديمة، حين كانت 
من  المغيرين  بزواج  األمر  وينتهى  األضعف،  القبيلة  ونساء  ممتلكات  على 
نساء القبيلة المنكوبة، وألنه في الغالب ما كانت تجري عمليات اإلغارة هذه 
من دون مقاومة فإن حروًبا صغيرة كانت تنشب بين الفريقين، تنتهي بسحق 

القبيلة األضعف واالستيالء والزواج من نسائها. فيما سمي بزواج اإلغارة«.
ويضيف: »ما هذه المبارزات التمثيلية التى تجري أمام موكب العرس حالًيا إال 
استعادة رمزية لذلك التاريخ الدامي، ومحاكاة مفقودة الداللة لدى ممارسيها 

لتلك التواريخ القديمة القاسية«.
الكريم  قارئ  يدي  بين  »تراث«  تضع  هذه،  الخطيرة  العبور  بمرحلة  احتفاًء 
ملًفا اجتهدنا خالله في رصد طقوس وعادات وتقاليد الزواج في جغرافيات 
ا ما فيها من تشابه إن  مختلفة من الوطن العربي الكبير، وسوف يدهشكم حقًّ
لم يكن في الطقس نفسه ففي المعتقدات الحاكمة له، أو في طرق تحضيره 

والتهيؤ له! 

74

62
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أسعار البيع
اإلمارات العربية المتحدة: 10 دراهم - المملكة العربية السعودية 10 رياالت - الكويت دينار واحد - سلطنة عمان 800 بيسة - قطر 10 رياالت 
- مملكة البحرين دينار واحد - اليمن 200 ريال - مصر 5 جنيهات - السودان 250 جنيهًا  - لبنان 5000 ليرة - سورية 100 ليرة - المملكة األردنية 
الهاشمية ديناران - العراق 2500 دينار - فلسطين ديناران - المملكة المغربية 20 درهمًا - الجماهيرية الليبية 4 دنانير - الجمهورية التونسية 

ديناران - بريطانيا 3 جنيهات - سويسرا  7 فرنكات - دول االتحاد األوروبي 4 يورو - الواليات المتحدة األميركية وكندا 5 دوالرات.
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االشتراكات

لألفراد داخل دولة اإلمارات: 100 درهم/ لألفراد من خارج الدولة: 
/ للمؤسسات  150 درهمًا  - للمؤسسات داخل الدولة:  150 درهمًا 

خارج الدولة  200درهم.

املرشف العام

د. راشد أحمد المزروعي

مدير التحرير 

وليد عالء الدين

االخراج والتنفيذ

غادة حجاج

املوقع عىل اإلنرتنت:

www.mags.ae

تراثية ثقافية منوعة
تصدر عن:

مركز زايد للدراسات والبحوث- نادي تراث 

اإلمارات، أبوظبي

االدارة والتحرير:
االمارات العربية المتحدة-ابوظبي

waleedalaa@hotmail.com :مدير التحرير 

موبايل: 00971556929190 

هاتف: 026666130  

مسؤول التوزيع: أحمد عباس
marketing@cmc.ae

+971 56 3150303

أبوظبي لإلعالم-توزيع
 الرقم المجاني : 8002220   فاكس : 4145050 02

لالتصال من الخارج: 4145000 02 971+
distribution@admedia.ae 

عناوين املجلة
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ب 

د. كّتا الكعبي،  خليفة  سرور  المزروعي،  أحمد  راشد  د.  أبوعاقلة،  الفاضل 
شحاته  محمد  حسن،  سما  خضر،  فارس  جبيل،  ساسي  الغلى،  بوزيد 
علي، خالد بيومي، مختار سعد شحاته، ميسرة صالح الدين، محفوظ 
إبراهيم  وائل  د.  السقا،  عبدالعزيز  محمد  أبواليزيد،  أشرف  بشرى، 
الشافعي،  إبراهيم، شريف  عيد  الدسوقي، عال محمود سامي، محمد 
أحمد فرحات، د. محمد ياسين صبيح، د. سعيد يقطين، نضال ممدوح، 
يسري عبد الغني عبد الله، صالح  أحمد محجوب، رشيد الخديري، د. 
د.  الله،  عبد  جمعة  مريم  رشدي،  فيصل  ملكاوي،  صالح  خالد  صبري، 

سعيد أصيل، فاطمة عطفة، د. فاطمة حمد المزروعي 

قضايا وآراء

األسطورة ملحمة المعرفة األولى 

الشعبي  بالمخيال  األسطورة  عالقة  إن 
بنائها  في  مهمة  لبنة  تشكل  التراثي، 

مدلوالتها  تفسير  وفي طريقة  العجائبي، 
تتجلى  التي  العالقة  فهذه  المتعددة. 

للمكونات  التكوينية  الحالة  بدء  إلى  بالعودة 
تستطيع  التي  هي  والحدثية،  والرمزية  الصورية 

أن تلقي الضوء على ما وراء األسطورة.

حوار خاص

علي الشحي: األلعاب الشعبية ال 
تقل أهمية عن القراءة والكتابة

الشحي  علي  الشعبية  األلعاب  أكد خبير 
في  مهًما  دوًرا  لعبت  الشعبية  األلعاب  أن 

اإلماراتي،  الطفل  وإبداعات  مواهب  صقل 
وشحذ قدراته الذهنية وتدريبها، وتعليمه قيًما 

ومبادئ أصبحت راسخة في حياته.

112

86
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شعر

  ييت ابارك لك عسى عمرك طويل

الشاعر محمد بن علي الكوس

ع��م��رك طويل   ل��ك ع��س��ى  اب����ارك  ي��ي��ت 

الفضيل  ال��خ��ي��ر  ل���ك  وارج�����و  ب��ال��ه��ن��ا 

يالنبيل   ل���ك  واّدع������ي  ال���ل���ه  أط���ل���ب 

ب��ال��ف��رح وال��س��ع��د وال��خ��ي��ر ال��ج��زي��ل  

ال��ط��وي��ل ال��ده��ر  م���دى  رب���ي  يحفظك 

ب��ال��ح��ي��ا وال���س���ت���ر وال�������روز ال��ث��ج��ي��ل 

م���ن ن��س��ل ق�����وٍم ي����ع����ّزون ال��ن��زي��ل  

ه���م م����اذ ال��ك��ل ه���م زب����ن ال��دخ��ي��ل 

ال����وف����ا وال����ج����ود ف��ي��ه��م وال��ي��م��ي��ل  

ل����ك ت���ه���ان���ي ع����د م����ا وب������ٍل ه��م��ي��ل  

ي���زال   ال��س��ع��د ح��ظ��ك ال  ف����ال  ي��ع��ل 

ع�����رس م����ب����روك ع���ل���ى م����ر ال��ل��ي��ال 

بْ���ع���دد م���ا ه����ّل ف���ي ال��ج��ب��ل��ه ه��ال 

ال���ج���ال   رب  م����ن  ت����رع����اك  ن���ع���م���ٍة 

ت��س��ت��ح��ق وف�����زت ب���ال���ري���م ال���غ���زال

وال���ع���ق���ل وال���ح���ل���م ف��ي��ه��ا وال��ج��م��ال  

وال���م���راي���ل وال���ك���رام���ه وال��خ��ص��ال

س��ي��ر ع���ان���ي ي���ا ف��ت��ى ع��ن��ه��م وس���ال  

وال���ول���د ي��ن��س��ب م���ن أع���م���ام وخ���وال  

اوع������دد م���ا ي���ب���دع ال���ش���اع���ر م��ق��ال 
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طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

وكون أن العادات هي ما اعتاد أن يفعله الناس بالسليقة، فيما تمثل التقاليد 
السير على نهج األولين وتقليد ما كانوا يفعلون من سسن ارتضوها بينهم، 
فأصبحت تأخذ شكال مميزا فريدا من نوعه، وال تزال تلك التقاليد العريقة 
الكون أجمعه، خصوصا مع  التي عمت  تقاوم ما تفرزه الطفرة الحضارية 
بروز الكثير فمن يرون أن العادات هي رمز التخلف والجهل، وأن التحضر 
التي تخلت أغلب دولها عن عاداتها  الغربية  يحتم تركها وتقليد الحضارة 
في الزواج الذي أصبح رابطة بين اثنين فقط وليس كما كان رابطة قبيلة 
يرمز  الذي  الروماني  الخاتم  على  المقدس  الرابط  اقتصار   ، أخرى  بقبيلة 
للحلقة المفرغة التي ال نهاية لها كما كانوا يرجون للزواج أن يكون ويدوم.

سرور خليفة الكعبي

جنس  بين  العالمين  رب  أقرها  رابطة  أقدس  هو  الزواج   
التي  الحقيقية  النواة  تكون  لكي  الخليقة،  بدء  منذ  البشر 
تعمر بها األرض و تزدهر، فاتخذ الناس لهذه المناسبة سنن 
وعادات ميزت كل مجموعة حضرية عن غيرها من حضارات 
ألق خاص ميزته عن غيره سواء كان  البشر، فكان لكل منها 
تلك  عليه  تنطوي  لما  والمفاجأة،  بالغرابة  أو  باالستحسان 
العادات التي توارثتها تلك الحضارات من سالف الزمن، ولم 
تستطع األيام أن تمحوها أو تجعلهم يتخلون عنها إال ما ندر.

عادات وطقوس متنوعة 

 الزواج في اإلمارات والخليج 
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عادات الزواج في الخليج
تكون  وتكاد  جدا  متشابهة  العادات  تكون  تكاد  الخليج  دول  في 
العربية  القبائل  لبعض  أن هناك خصوصيات محددة  إال  متطابقة، 
الدولة  حدود  في  حتى  غيرها  عن  وتتميز  الخليج  تقطن  التي 
الحجر في  إقليم  المنحدرة من  القبائل  تفعل بعض  الواحدة، كما 
عمان وتقطن اإلمارات بضرورة عمل ليلة حناء للعريس أيًضا، وهو 
ما ال تفعله القبائل البدوية أو حتى الحضرية في المناطق األخرى، 
وكذلك قيام العريس بالركض من منزله إلى بيت أهل العروس في 
ليلة زفافه بينما ينتظره رفاقة في الطريق ويقومون بضربه بالعصي 

حتى يصل وهو يحاول أن يتفادى هذه التهاني المؤلمة.
وتعدد  الشاسعة  للمساحة  نظرًا  العادات  من  الكثير  الخليج  وفي 
القبائل التي تتميز كل منها بطقوس خاصة بالزواج ولكنها جميعا 
تتفق على ضرورة تزويج الشباب في سن مبكرة تبدأ بتقدم أهل 
العريس بطلب ابنة العائلة التي ترغب في مصاهرتها لتقوم األخرى 
أوال بالسؤال عن العريس وأهله إن كان من خارج القبيلة أو العائلة، 
في  المستقبل  زوجة  برؤية  للعريس  يُسمح  أن  مؤخرًا  وقد حدث 
على  موافقته  الطرفين  بإعالن  العقد  إتمام  قبل  الشرعية  النظرة 
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بإعالم  العروس  والد  يقوم  سابًقا  وكان  الخطبة،  إعالن  ويتم  اآلخر، 
أقربائه بأنه جاءه من يخطب ابنته إن كان أحد  أبناء عمومتها يرغب 
تماًما،  العادة  هذه  انتهت  فقد  اآلن  أما  األحق،  فهو  منها  بالزواج 
ويتم في جلسة رجالية االتفاق على جميع طلبات أهل العروس من 
بتجهيز  العائلتين  من  النساء  وتقوم  للزواج،  وتوقيت  وتجهيز  مهر 
العروس، ويتم عمل احتفال بإعالن الخطوبة ثم ليلة كتب الكتاب 
المشنشنة(، في  الكاف  الجيم هي  )الملجة وهنا  ليلة  التي تسمى 
مختلفة-  قبيلة  من  كان  إن  -قبيلته  الزوج  عائلة  تقوم  الفرح  يوم 
بالتجمع في منزل العريس حيث يتم تحميل )الزهاب( وهو جميع 
تجهيزات العروس التي تم شراؤها من أجل الزواج من ثياب وعطور 
أجواء  وسط  العروس  أهل  بيت  إلى  بها  واالنتقال  ومجوهرات، 
احتفالية وغناء يكون بالحداء عند المسير، وعند القدوم يكون أن 
يتم اقامة )العيالة( من قبل أهل العريس إيذانا بالقدوم بهذا العدد 
الكبير لكي يعلم أهل العروس عزوة العريس وحظوته لدى قومه، 
بينما يستقبل أهل العروس الزوار بإطالق األعيرة النارية في الهواء 
احتفاء بهم، وتكون »الظيفة« أي كل مستلزمات االحتفال بالرجال 
العريس  بها أهل  والنساء من مأكوالت ومشروبات وذبائح قد قام 
العريس  االحتفال، وهنا تذهب نساء أهل  وإيصالها مسبقا لمكان 
اليوم  في صباح  للعرض  ورصها  العروس  إليصال كسوة  النساء  إلى 
أو  األربعاء  يوم  يكون  ما  عادة  الذي  بالمكسار  يسمى  فيما  التالي 
الخميس، بينما يقوم الرجال باالحتفال خارًجا باألهازيج حتى صباح 

اليوم التالي وعادة ما يكون الخميس.

المكسار
يتم تجميع كل ما قدمه أهل العريس للعروس من ثياب ومجوهرات 
»مندوس«  جمع  »مناديس«  في  وتوضع  دائرة  في  ألهلها  وهدايا 
وهي صناديق فاخرة وتقوم امرأه من أهل العريس أو من اللواتي 
تقوم بعرض  والتي  األعراس  »الزهاب« في  لعرض  استخدامهن  يتم 
كل قطعة وبيان سعرها وقيمتها المعنوية وعدد الثياب ومصدرها، 
وهي المسؤولة عن عدم إتالف »الزهاب« أو ضياع أي منه، ويهدف 
من ذك بيان التقدير الذي قدمه أهل العريس للعروس وأهلها، وهو 
المال حتى أصبح األمر غاية في  للتسابق في هذا  بالناس  ما دفع 
الصعوبة واستدعى تدخل ولي األمر بمنع  التفاخر والمبالغة بالمهور 
االجتماعية  والمشاكل  الصعوبات  من  الكثير  أحدث  الذي  األمر 
وتقنين المهور وأيام االحتفاالت وغيرها من األجراءات التي سهلت 
على الناس أمور الزواج وغيرته، بالرغم من أن العديد من العوائل 
الميسورة ال تزال تقوم بدفع المبالغ الطائلة في الزواج ولكن فيما 

بينها حتى اآلن.

طقوس »الدخلة« في اإلمارات 
في  العروس  برؤية  العريس  أهل  من  ألحد  يسمح  ال  السابق  في 
الزواج مهما كانت درجة  قاعات  اليوم في  زفافها كما يحدث  ليلة 
قرابته من الزوج، كما ال يسمح للزوج بالدخول على زوجته إال لفترة 
المتزوجة  الكبرى  أختها  أو  الزوجة  أخته وأم  أو  أمه  قصية بصحبة 
عادة ، ويقتصر اللقاء على السالم والتهنئة ويقبلها على رأسها قبل 

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

 الزواج في اإلمارات والخليج 
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أن يغادر إلى حيث الرجال ويستقبل التهاني بالزواج، كما ال 
يسمح العرف بأن تزف المرأة في الليل لما يشكله ذلك من 
انتقاص ألهلها كما هو العرف المتبع مهما كان منزل العريس 
الجمعة  العروس صباح  منها، ويتم زف  قرابته  أو حتى  قريبا 
إلى منزل عريسها بإعادة تحميل الزهبه كما جاءت إلى منزل 
الزوج،وتصحب األخت الكبرى أوالجارات العروس إلى منزلها 
األعيرة  بإطالق  سابقا  العريس  يقوم  وصولها  وعند  الجديد، 
النارية ترحيبا بزوجته ومن معها، وتقوم النسوة المصاحبة لها 
بإدخال أغراضها إلى مقر إقامتها وترتيبها في الخزائن، وتقوم 
النسوة الكبار بتوصيتها وإفهامها للمرة األخيرة حول واجباتها 
عائلتها  شرف  تحمل  أصبحت  أن  بعد  واالجتماعية  الزوجية 
وسمعتهم معها عند أصهارهم الجدد، وحثها على البر والتقوى 
ورعاية زوجها، وبعد صالة الجمعة يدخل الرجل على زوجته 
بعد  في عهدته  النساء  وتتركها  معا،  أول وجبه  معها  ليتناول 
أن يذكرنه بحقوقها عليه ووصايا الدين بها خيرا في المعاملة 
النسوة على وجبة  تلك  المعرس  والدة  والعشرة، ويستضيف 
الغداء بينما يستظيف والده وعشيرته القادمين معهن وأهل 
غرفته  من  العريس  يخرج  ثم  الغداء،  وجبة  على  المنطقة 
المرأة  يعطي  ما  وعادة  زوجته،  اللواتي جلبن  النسوة  ليودع 
التي جلبتها هدية ويرسل معها هدية أخرى ألم زوجته تسمى 
لحسن  منه  وتكريًما  زوجته  بعفة  إعالن  وهي  )الصباحية( 

تربيتها لها 
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سرور خليفة الكعبي * الزواج عادات وتقاليد
تحت وطأة »العولمة« لم  تعد الكثير من عادات وتقاليد الزواج  
في العالم تحظى باالهمام السابق، ولكن بعضها  ما زال حاضرًا 
يقدم  مثاًل  ليبيا   القضاء عليه. في  التغريب  لم تستطع موجة 
باإلضافة  خراف  و10  جمل  عن  عبارة  وهي  )البضاعة(  الزوج 
كما  الغذائية.  والمواد  التقليدية  الزواج  ومتطلبات  الهدايا  إلى 
يقدم )القفة( وهي الزي التقليدي المشتمل على البدلة الكبيرة 
والصغيرة التي تطرز بالفضة والذهب، وشبكة تسمى )الشنبير( 
مع الخواتم واألساور، كما يقدم لوالدها )البدلة العربية(، وتذهب 
العروس لمنزل العريس لمدة ساعة تعود بعدها لمنزل والدها، 
وفي يوم الجمعة تلبس البدلة الكبيرة وتنتقل إلى بيت العريس. 
أما في العراق فهناك يوم )الشربت( عند الخطبة الذي يجب أن 
تكون فيه العصائر طازجة فقط، ويقدم الزوج )النيشان( وهو 
ذهب العروس و)البقشة( التي تعني مالبس العروس وأغراضها، 
ويقوم أهل العريس بأخذ أغراض الزوجة في يوم )الفرشة( الذي 
أمام  العريس بفرش ما جلبوه معهم  أخذ اسمه من قيام أهل 
أهل العروس في غرفتها، كما يغطون السرير بفراش أبيض، كما 
تقوم العائلتان بتبادل صواني حناء حيث تجهز عائلة العروس 
حناء للعريس وبالعكس في اليوم الذي يطلقون عليه يوم الحناء 
الذي يسبق الزفاف مباشرة، وتقوم فيه امراة يطلق عليها اسم 
)المسعدة( بتلبيس العروس وتزيينها، وتتم الزفة ليال مع غناء 
األقارب واألصدقاء، وتعتبر بعض المحافظات العراقية أن تبول 
الحسن  الفأل  من  الدخلة  قبل  الزوجية  فراش  على  ذكر  طفل 
الزواج  في  القديمة  اللبنانية  العادات  ومن  الجدد.  للعروسين 
أن يتم احتجاز العريس من قبل أصدقائه حتى يأتي أهله في 
إلى منزله، ويتم  به  العرس ويعودوا  الثاني إللباسة بدلة  اليوم 
اطالق حمامتين في الهواء كنوع من التفاؤل والتطير من الفأل 
السيىء، فيما تلصق العروس قطعة من العجي على باب منزلها 
الجديد طلبا للفأل الحسن، كما في مناطق أخرى يبين الشاب 

قوته بحمل )جرن الكبة( بيد واحدة . أما في السودان فتوجد 
بعض العادات المتوارثة كرقص العروسين التي تحاول العروس 
فيها أن تسقط نفسها على األرض ويجب على الزوج أن يمنع 
ذلك وإال تعرض للسخرية من قبل المدعوين، كما توجد عادة 
في الجنوب السوداني تسمى )البطان( ويتم فيها جلد العريس 
بقوة من قبل المهنين من أقربائه دون أن يتحرك أو يبدي التألم 
ليثبت ألهل عروسه قوته البدنية ، فيما يعمد بعض أفراد قبائل 
أو  العرس  أثناء  كتقليد  الزواج  ليلة  عروسة  إلى ضرب  جنوبية 
ليثبت سيطرته  قدمه  على  تدوسه  أن  قبل  قدمها  على  يدوس 
أو قولة خير(  الخشم  السوداني ما يسمى )فتح  عليها، ويقدم 
ألهل  )الشيلة(  يدفع  كما  العروس،  ومستلزمات  المهر  وهي 
العروس وهي المال والمالبس والعطورات والمأكوالت الخاصة 
بحفلة الزواج، وتقوم امرأة متخصصة )المزينة( بتزيين العروس 
بالحناء والقيام بما يسمى )الجرنق( وهي دهن العروس بالعور 
على  اللبن  بخ  بتبادل  الزفاف  في  العروسان  ويقوم  الجافة، 
الزوج  أما في موريتانيا فيجلب  الحسن.  الفأل  بعضهما لجلب 
عروسه من بيت صديقاتها اللواتي يحاولن أن يمنعنه باالستعانه 
ببعض الشباب ويتم التدافع باأليدي الذي غالبا ما يتطور إلى 
شجار حقيقي ويتعرض فيه العريس إلى ضرب مبرح، وتلبس 
العروس في حالة نادرة في زفتها ثوبًا أسود وشااًل أبيض تعبيرا 
عليها  يتزوج  ال  أن  وتشترط  بالزواج،  رغبتها  وعدم  حزنها  عن 
الزوجه  بيت  في  االحتفاالت  وتكون  منه،  طالًقا  اعتبرت  وإال 
بعد  الزوج  ويقوم  الزوج،  بيت  في  االحتفاالت  لمدة  مساوية 
ليلة الدخله بالخروج إلى أهله حامال شمعة مضاءة داللة على 

عذرية زوجته 

* باحث وشاعر من اإلمارات

ضوء آخر

وتقاليد الزواج عادات 
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د. علي عفيفي علي غازي

البدو  عند  األع��راس  وع��ادات  طقوس  تبدأ   
العريس  قريبات  إحدى  تقوم  بأن  بالخطبة، 
وتعرف  الفتاة،  ترى  كي  العروس،  أم  بزيارة 
النتيجة  وافقت  ما  وإذا  وشخصيتها،  أخاقها 
اآلمال المرجوة، فإنها تُدير الحديث في االتجاه 
العريس  إلى  تنقل  أن  يُمكنها  حتى  المرغوب 

الفتاة  تكون  بأال  العرف  ويقضي  رسمية،  خطبة  نجاح  في  األمل 
الغرض من الزيارة، موجودة في مكان االستقبال، وأن تُبدي الزائرة 
رغبة في رؤيتها، وتُدرك من الطريقة التي يُقابل بها الطلب ما إذا كان 
عليها أن تستمر في الموضوع أم ال. وفي نهاية الزيارة تقول للفتاة: 
بإجابات  سًنا  األكبر  السيدات  وترد  الله«،  شاء  إن  أقارب،  »سُنصبح 
تدل على الموافقة، بينما الفتاة تتظاهر بالخجل والطاعة. وبعد ذلك 
المرأة  اتفاق  المرأة الرسوُل تقريرَها إلى أسرة الشاب ليصبح  ترفع 

»حديث رجال«)1(.
مجلس  طريق  عن  إتمامها  على  وتوافق  الزيجات  العشيرة  تحقق 
الشيوخ، وحين يذهب وفد آل الخاطب للخطبة، يتولى أحد أعيان 
عن  نيابة  الطلَب  الخاطب،  والد  وليس  الوفد  رأس  ويكون  القبيلة، 
على  يكون  الذي  الفتاة،  والد  ويعرض  الشاب،  وباسم  ككل  القبيلة 
شيخ  مشاركة  أو  مشاركته  بسبب  الخاطب،  عشيرة  بنية  سابق  علم 

عشيرته في مناقشة الموضوع في مجلس أعيان القبيلة، على ابنته 
أمر الخطبة وينال موافقتها على قرار القبيلة، أما اللواتي تمنعن أو 

رفضن هذا القرار فقليات.

ويظهر بجالء أن الزواج شأن قبلي، رغم أنه يتستر بموافقة جميع 
يكون  أال  يحدث  وقد  شخصي،  شأن  وكأنه  ليبدو  حتى  األط��راف 
الخاطب قد رأى الخطيبة بسبب منع االختالط، فيستعين عند ذلك 
يجري  ثم  عنها،  يعرفه  أن  يريد  عما  يخبرنه  الجارات  أو  باألقرباء 
نظر  وفي  الزواج)2(.  عقد  كتابة  يوم  وتحديد  المهر  على  االتفاق 
الزوجة عماًل أخويًا يكرم كل من  يُعّد مد يد العون الختيار  البدو، 
يقوم به)3(.  »وقد تشترط الفتاة المخطوبة على خطيبها أن يأتي 
بمأثرة أو مفخرة، وقد اختصت بنات الشيوخ وحدهن بحق انتخاب 
الخطيب، وحق فرض الشروط عليه، ولذا ترى خطابهن يقابلونهن 

طقوس وعادات األعراس في الجزيرة العربية 



العربية 16 الجزيرة  طقوس وعادات األعراس في 

أحيانًا بعمل من أعمال الفروسية الخالدة«)4(. وتقوم الفتاة البدوية بغزل الصوف 
لتحيك للشاب المرشح للزواج بها قميًصا ذا كم طويل من الصوف وسروال طويل 
على  بموافقتها  الفتاة  من  إشارة  وهذا  األغنام،  رعي  أثناء  والمرض  البرد  يقيه 

خطبتها)5(. 

الخطبة والفاتحة 
تُجري الخطبة في هدوء وتكتم، وال يُسمح للخطيبين أن يتبادال أكثر من بعض 
النظرات، وبعض الكلمات أثناء الطريق أو حول بئر، وانتخاب الفتاة المخطوبة 
أبناء الشيوخ ال يستطيعون أن  تابع إلى حد ما إلى تقاليد وقيود، فالشيوخ أو 
السياسية في  الدواعي  تتداخل  بفتيات من طبقتهم وأمثالهم، وقد  إال  يتزوجوا 
الثروة والطبقة،  التماثل في  يُحتّمون وجوب  البدو  االنتخاب والزواج، ألن  هذا 
ومن ثم كان الزواج محصوًرا في الغالب بين أبناء الفخذ الواحد أو أبناء فخذين 
وجب  بعيدة  ُمصاهرتها  المطلوب  العشيرة  كانت  وإذا  الواحدة،  العشيرة  من 
أن تكون صديقة، وهكذا يستمر نمو العرق ُمحتفظًا بالخصال األصلية.  إذا تّم 
التراضي يُدفع المهر إلى أبي المخطوبة أو أوليائها، أما هي فال ينالها منه شيء، 
ولكن إذا كانت من عشيرة أخرى يعطونها نصَف المهر، وفي مقابل المهر تحمل 
إلى بيت بعلها جهازًا متواضًعا مؤلًفا من سجادة وفرشة ووسادة وصندوق ثياب 
وأدوات زينة، ويندر أن يدفع البدو المهر نقًدا، بل يدفعونه من اإلبل والغنم، وال 
يمكن الشذوذ عن هذه القاعدة إال حين التبادل، أي حينما يأخذ أحدهم أخت 

الثاني ويزوجه هو أخته، فيكونا قد تبادال دون دفع مهر)6(.
ال توجد مراسم خاصة بالزواج، وال يوجد إعالن له، وال تسجيل في سجالت رسمية. 
فاألهل يتفقون على مقدار مبلغ المهر الذي يقدمه الشاب)7(. ثم تأتي في البدء 
بأقاربه، وال  الفتى مصحوبًا  الدينية، وتتم في حضور »مطوع«، ويأتي  المراسم 
تُكلف شخًصا  ولكنها  بذلك،  تسمح  ال  اللياقة  فقواعد  بشخصها،  العروس  تظهر 

يُسمح  وال  وتكتم،  هدوء  في  الخطبة  تُجري     
النظرات،  بعض  م��ن  أك��ث��ر  يتبادال  أن  للخطيبين 
وبعض الكلمات أثناء الطريق أو حول بئر، وانتخاب 
تقاليد  إل��ى  ما  حد  إل��ى  تابع  المخطوبة  الفتاة 
وقيود فالشيوخ أو أبناء الشيوخ ال يستطيعون 

أن يتزوجوا إال بفتيات من طبقتهم وأمثالهم

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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بتمثيلها، وأداء الشعائر التقليدية نيابة عنها، ومراسم الزواج بسيطة: 
يسأل الشيخ الراغب في الزواج فيما إذا كان يقبل بالفتاة زوجة له، 
فيجيب العريس بنعم بحضور الشهود، ثم يسأل وكيل الفتاة، أبوها 
أو شقيقها فيما إذا كانت الفتاة تقبل الرجل زوًجا لها)8(. ويذهب 
فتقول:  بفالن؟«،  رحبت  »أنت  ويسألها  إليها،  الفتاة  وأبي  الشاهد 
المطوع.  إلى  الفتاة  بدون  والشاهد  األب  يذهب  ذلك  بعد  »إي«. 
 « اإلجابة  كانت  فإذا  موافقة،  الفتاة  كانت  إذا  عّما  المطوع  يسأل 
ويضعها  العريس  بيد  المطوع  ويأخذ  المطوع)9(.  يزوجها  نعم«، 
في يد نائب العروس أو وكيلها، ويقول لهما هل تطيعان دين الله 
ورسوله؟ وعندما يجيبان باإليجاب يواصل فالن بن فالن يريد الزواج 
تملك  فيتابع  باإليجاب  إجابة جديدة  وتأتي  فالن؟  بنت  فالنة  من 
خلف  أحيانًا  العروس  وتجلس  باإلحسان)10(.  وتسرح  بالمعروف، 
اإلتفاق  نادًرا)11(. ولتأكيد  الخيمة تسمع كل ما يدور، ولكن هذا 
الُمبرم يقرأ الرجال سورة الفاتحة، ولهذا يُقال عن الفتاة أنهم قرأوا 

فاتحتها، أي أنها على وشك أن تتزوج، وبذلك ينتهي دور المطوع، 
ويعود العريس إلى خيمته، حيث يُسرع في الحصول على ضحية: 
خروف أو ماعز، ثم يتوجه إلى خيمة زوجة المستقبل، وأمام بابها 
وفي حضورها يذبح الضحية)12(. وعند الشرارات ال يذبح الخاطب 
ذبيحة بل يُقابل خطيبته بعد أن يوافق والديها، ويضع في قبضتها 
الشاب:  فيقول  يدها،  المخطوبة  وتطبق  القمح،  من  بعًضا  اليُمنى 
فيقول  قبلتك،  فتجيب  ورسوله،  الله  سنة  على  رجال  لك  أتقبليني 
»بحق البُر وخالق البُر ال توق وال نوق، هي سنة الله ورسوله، ورباط 

العيش أنا لك زوج، وأنت لي حليلة«)13(.

المهر والجهاز
يُرسل مهر العروس إلى أبيها قبل الزواج بأسبوعين أو شهر، ويقضي 
الُعرف أن يُدفع المبلغ إلى العروس بعد أن يُضيف عليه مبلًغا آخر 
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بتحويل  الفتاة  تقوم  ثم  وأقاربها)14(،  أمها  بمساعدة  المال  من 
المدن  إحدى  إلى  أمها  بُصحبة  تسافر  جواهر  إلى  النقود  هذه 
لشرائها، وهذه ال تعدو أن تكون عملية استثمار المبلغ أو توفيره، 
الحال  المال. وفي  إلى  احتاجت  بالُحلي وتبيعها إن  تتزين  فالفتاة 
في طرف  منعزلة  النساء خيمة  فتُقيم  الزفاف،  ترتيبات  اتخاذ  يتّم 
العشيرة، ووصف  رجال  مدح  في  المرحة  األغاني  المضرب، وسط 
لعفة العروس وجمالها)15(. ويذكر سيبروك أنه إذا كان العروسان 
جناح  قبالة  إما  تقام  مغلقة  صغيرة  خيمة  فإن  الشيوخ،  أبناء  من 
حريم الزوج، وأما على بُعد بعض ياردات منه، وتكون هذه الخيمة 
هي حجرة الزفاف طيلة شهر، وتزين من الداخل والخارج بالبسط 

واألنسجة الموشاة)16(.
كأواني  البيت،  بسيدة  المتعلقة  األشياء  من  العروس  جهاز  يتألف 
الطبخ، والوسائد، والبطانيات، واإلزارات، واألغطية من لحف وفرش، 
وثيابها. يضاف إلى ذلك كسوة جديدة للعروس، وال تجلب لعريسها 
شيئًا، وعلى الرجل أن يُجهز عروسه بثوب أو بثوبين، يُسميان كسوة، 
وفراش يتألف عادة من لحاف أحمر لفراشه على األرض، وهو أمر 
يُعتبر أساسيًا للرجل الُمقدم على الزواج. وهدية العروس المشتملة 
وتحمل  »جهاز«)17(،  تسمى  الزواج  وفراش  واألثواب  المال  على 
النسوة »الجهاز« إلى بيت العروس، وهن يزغردن في طريقهن)18(.

تزيين العروس
أُعدت  التي  الخيمة  إلى  ويرافقنها  العروس،  بتزيين  النساء  تقوم 
العرس،  ثوب  الفتاة  وتلبس  جسدها،  الفتاة  وتنظف  الستقبالها، 
بالنقوش  المزين  الحريري  الكشمير  القماش  من  عادة  ويكون 
على  تتدلى  مقصبة  عباءة  فوقه  وتلبس  واألصفر،  باألحمر  الملونة 
رجال  من  عجوز  بدوي  يتقدم  الفرس  على  ركوبها  وقبل  كتفيها، 
القبيلة الُمسنين، ويُقدم لها الحمل الصغير الذي يُذبح بين رجليها 

الفرس  رقبة  على  القبيلة  وسم  يُرسم  ثم  المناسبة،  بهذه  كضحية 
الكحيلة، ويُعطى الحمل موضوع الضحية إلى فتاة عذراء تيمًنا، ثم 
تركب العروس على الفرس لتطوف بين خيام العشيرة، حيث تقوم 
األناشيد واألغاني  بإنشاد  أمام خيامهم  المصطفين  والرجال  النساء 
له  يُؤجر  أو  يُعار  أن  فرًسا دون  يملك  بدوي ال  يوجد  والشعر. وال 
وتضع  بالمجان.  للفقراء  وتُقدم  بها،  المحتفى  عليها  تجلس  حتى 
العروس تحتها جلد خروف صغير أبيض دون شوائب، وذلك تعبيرًا 
عن عذرية الفتاه، حيث سيُجمع دم بكارتها ليلة الزواج على هذا 
الجلد. وعندما تصل الفتاة أمام خيمة زوجها يتقدم أحد أتباع الشيخ 
وهو يحمل خروفًا أو حمال فيدنيه إلى أقدام الفتاة ويذبحه ليُقدم 

كضحية لهذه المناسبة السعيدة)19(. 

»ذبيحتن نزالة«
قبل  العرس،  خيمة  أم��ام  العرس  يوم  مساء  في  العريس  يذبح 
أحيانًا تدخين  يليه  نزالة«،  يُسمى »ذبيحتن  الُعروس خروفًا،  مجئ 
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ليُحضر  يذهب  ثم  والشاي،  السجائر  تدخين  أو  القهوة،  النارجيلة مع شرب 
عروسه ويصحبها إلى خيمته، حيث ينسحب الغرباء. ومن الممكن لها حتى 
في هذه اللحظة األخيرة رفض الزواج، وتعود إلى خيمة أبيها، ولن يلومها أحد، 
فهي حرة، ولن يُمارس أي ضغط عليها)20(. وتزف العروس في موكب لبيت 
الموكب  هذا  على  ويطلق  النار،  وإطالق  والرقص  الغناء  بها  يحف  العريس 
يصل  أن  إلى  العشيرة  فرسان  من  العروس،  أقارب  بعض  ويتبعه  »الهوسة«، 
العروس  موكب  يسير  ذلك  بعد  العريس،  خيام  مضارب  قرب  إلى  الموكب 
على  تجواله  بعد  العريس  خيمة  باتجاه  البيضاء،  الكحيلة  الفرس  تتقدمه 
بالزغاريد،  يستقبلن  وأقربائها،  العروس  وصول  وعند  العشيرة)21(.  مضارب 
أو ما يسمى في العراق »هلهولة«، وهي تعبير خاص عن الفرح، وتُطلق أم 
العريس الزغاريد فرًحا باستقبال العروس. وبعد التحيات يحيطون بالعروس، 
وينزلونها من على ظهر الفرس ويقودونها إلى خيمتها. وتُختتم مراسم العرس 
بوليمة باذخة كبرى من األرز ولحم الضان والحلويات، وتمثل جزًءا مميزًا في 
االحتفال، وكذلك إطالق النار والغناء)22(. وبعد تناول الطعام يضعون صحًنا 
كبيرًا في وسط البيت، وتُرمى فيه األعطيات، ويهتف صديق العريس لدى كل 
رمية » شوباش« منوًها باسم المعطي)23(. وفي اليوم الثاني للعرس، يفرش 
فيتقدم  »شوباش«،  صائحاً  ويقف  القماش  من  قطعة  العريس  أقارب  أحد 

الضيوف ويضعون الهدايا)24(.

طقوس ليلة الزواج األولى 
أال  محاولة  األولى،  زواجها  ليلة  في  كبيرًا  احتشاًما  البدوية  العروس  تُبدي 
تكشف عن وجهها أو رأسها أو جسمها، ودور الرجل ينحصر في أن يطلب 
منها برفق أوال أن تنكشف له، فإذا رفضت بإيماءة من رأسها عليه أن يجبرها 
على ذلك بأن يقوم برفع البُرقع عن وجهها، وخلع أجزاء من ثيابها. أما الفتاة 
نفسها فال تستاء من عمل زوجها، ولكن عليها من باب االحتشام أن تتظاهر 
بالمقاومة بكل قوة)25(. ويتم الزواج أحيانًا من دون أن يرى الزوج زوجته 
البدوية  المستقرة أو شبه  العشائر  الزفاف، ويكون ذلك خاصة بين  ليلة  إال 
»الشاوية«، وقد يحدث في تلك الليلة أن يستبدل الشيخ ابنته القبيحة المنظر 
الخدعة.  يكتشف  وجهها  عن  البُرقع  العريس  يرفع  وعندما  الجميلة،  بابنته 
وفي هذه الحاله له أن يُطلقها أو أن يرضى بها كزوجة)26(. بالرغم من أن 
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أوبنهايم يرى أن البدو يراعون ميول الفتاة التي ال تمنع من مخالطة 
خاطب ودها)27(. ومن الطبيعي أن تكون الفتاة قد استرقت النظر 
إلى الزوج المتوقع، أو تعرفت على األقل على مالمح وجهه، إال إذا 
زوجته  يرى  أن  الحق  للعريس  وليس  معه.  ونشأت  ابن عمها  كان 
المتوقعة، ولكنه إذا كان ذكيًا سيجد طريقة أو سببًا الختالس النظر 

إليها، والفتاة في هذه الحالة تُساعده راغبة إلشباع فضوله)28(. 
وعندما يدخل الرجل على زوجته ليلة الزفاف فمن الُمستحسن أن 
تُقاوم للمحافظة على ُعذريتها، فتصرخ وتشتبك معه لساعات أحيانًا، 
الخيمة  قرب  الفتاة  أقارب  أنصت  ما  إذا  التهذيب،  قلة  من  وليس 
يظهر  وبعدها  زوجها.  مع  وعراكها  لصراخها  البيت  باب  خارج  أو 
العريس مرة أخرى ودشداشته ممزقة وعقاله غير موجود، في دليل 
على أن عروسه قد برهنت على أنها أصيلة)29(. وعند بعض القبائل 
بعد أن يدخل العروسان تهرب العروس، فيتعقبها الرجل في الخالء 
لم  أيام وأشهر وهو  عليه  يمر  اغتصبها، وقد  بها  ما ظفر  إذا  حتى 
يهتد إليها، ولعل هذه العادة نشأت عن االعتقاد السائد بأن المرأة 
التي تُغتصب اغتصابًا ال تلد إال الُنجباء، وبعكسها المستسلمة)30(.

»الحوفة« للعروس البكر
تسمى  الزواج  من  األول  األسبوع  في  خاصة  خيمة  العريس  يقيم 
»حوفة«؛ تُفرش بالبسط والوسائط، وتحاط بستائر تسمى »كنات«، 
والعريس هو الذي يُعّد الخيمة، ثم تُزف العروس إليها ويوافيها بعد 
ذلك، لتكون بمثابة خيمة شهر العسل وتزود بالحلوى)31(. وتقوم 
يقوم  بينما  الحوفة،  إلى  باصطحابها  العروس  أقارب  من  النسوة 
أجمل  مرتدي  وهو  أيًضا،  الحوفة  إلى  باصطحابه  العريس  أصدقاء 

ثيابه، وفي هذه الخيمة تقضي »العريسة«)32( سبعة أيام بلياليها، 
الحين  بين  الرجل  يخرج  بينما  أبًدا  أحد  يراها  وال  منها،  تخرج  ال 
واآلخر الستقبال ضيوفه في المضافة، أو في خيمة مجاورة)33(، وال 
يتم تقليد إنشاء الحوفة إال إذا كانت العروس تتزوج للمرة األولى، 
أما إذا كانت أرملة أو مطلقة، فتذهب إلى بيت زوجها مباشرة)34(.

»ويذبح  وليمة،  العروس  والد  يُعّد  الزواج  بعد  الثالث  اليوم  وفي 
على شرفهما حمال صغيرًا«)35(. ويتوافد المهنئون، وتقوم العروس 
بإطعامهم الحلوى مع الشاي، أو التمر مع القهوة، وتبلل مالبسهم 
بالعطور، وبعد انتهاء األيام السبعة، تخرج العروس إلى عملها في 
اليوم الثامن، وتترك الخيمة إلى بيتها الجديد حيث تُباشر واجباتها 
وتطبخ،  الخبز،  وتعد  الدقيق،  وتطحن  الحطب،  فتجمع  المنزلية 
وتغزل، وما إلى ذلك، فإذا كانت هادئة الطبع، كدودة في عملها، 

مقتصدة في مصروفها، أصبحت زوجة جيدة)36( 
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د. بوزيد الغلى

 يسوغ تناول أعراس المغرب األقصى بالجمع ال باإلفراد، فهي، من 
حيث اإلجمال، طقس احتفالي واحد، لكنها من حيث التفصيل طقس 
متعدد الوجوه، متنوع المظاهر تبعاً لتنوع وتعدد الثقافات الهاجعة 
)مراكش،  دوتي  إدموند  ذلك  إلى  نّبه  وقد  المغربي،  المجتمع  في 
قبائل الشاوية ودكالة والرحامنة، سنتي -1901 1902، ص 254(، عند 
حديثه عن حفات حّناء العروس، حيث قال: »تتخللها أحيانا اختافات 
معقدة«، ويبدو أن للمعتقدات تأثيًرا بالغاً في اختاف الطقوس من 
ثقافة محلية إلى أخرى داخل مغرٍب متعدد الثقافات، ذلك الطقس 
كما قال فراس السواح: » ليس فقط نظاماً من اإليماءات التي تت�رجم 
مجموعة  أيضاً  هو  بل  داخلي،  إيمان  من  به  نشعر  ما  الخارج  إل�ى 
من األسباب والوسائل الت�ي تعي�د خلق اإليمان بشكل دوري )...(، 
يتبادالن االعتماد على بعضهما«، وسنجلو جانبا  فالطقس والمعتقد 
وخلفياته  الحناء  طقس  عن  كامنا  عند  الجدلية  العاقة  هذه  من 
الفرجة  المتزاج  ونظًرا  لغيرهم،  خافا  المغرب  يهود  عند  العقدية 
االحتفالية  المراسيم  بعض  سنتناول  والطقس،  واألسطورة  والفرحة 
التي نتنسم فيها رائحة األرض )تنقية الحبوب( وطهارة الماء )طقس 

الحّمام( ولون الحناء ولعلعة البارود وجمال األنغام وَغناء الوالئم.

طقس التنقية
التنقية هو »اليوم  المغربي أن يوم  الشعبي  التراث  نقرأ في مكنز 
الحبوب،  لتنقية  يخصص  سوس،  منطقة  في  العرس  أيام  من  األول 
وإعداد زيت أركَان من أجل طهو مأكوالت اليوم الموالي للدخلة من 
ِقبل نساء الدوار«، أما في الصحراء، فإن أم العريس تأتي ِبعرْمة من 
شعير غير منقى من الشوائب، وتشرع ضيفاتها في تنقيته والتقاط 
ما ُدّس فيه من قطع سكر وحبّات حلوى، وما تمت تنقيتُه يوضع 
في طبق كي يَُعد للطحن، وتمسك قطب الرحى األّم وإحدى النساء 
عليها  تَْعاكُْب  )ما  مرتين  الزواج  لهن  يسبق  لم  الالئي  المحصنات 
بوضع  )َع��ْزِري(  متزوج  غير  أعزَب  شابّا  أو  طفال  ويأُمرْن  لَْوَجاْه(، 
ب�  الرحى مصحوبة  تدار  ثم  أو حفنتين(،  )حفنة  »الطحن«  باكُورة 

»التسنَكيف« أي ترديد بعض األهازيج الشعبية مثل: 
بس���م الله ب�����������اش ابدي�������نا 
واعليك ي���������ا محم�������د ص��لينا
بس����م الله اس��������م لم�������والنا 
يع�����ط لع�������مى للمع���������يانا

أس�����رح ي���������ا قم�������������حي 
خ����ّيي يْ�����ُدوْر ازيّ��ن م����������ّنا

عرس���َك يا لُولَْيد بالَبركة ع��������لينا 
�����ابة اتْج��ِيَنا  اسَتْبكر ب���طَفْيل وصَّ
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يوم الحمام 
يعد » يوم الحّمام« مرحلة تمهيدية لتحضير وتجهيز العروس، ويعتبر 
بالحمام«  الغسل  في  يستعمل  الذي  القب  إلى  نسبة  »التقبيب- 
خطوة ال غنى عنها، حيث تستعمل األعشاب والمواد المعروفة إلى 
اليوم من  ورد وحناء وغاسول وماء ورد وصابون مغربي ...، ويحجز 
الحمام أو يكترى نصف يوم، وتذهب إليه العروس في موكب من 
نساء عائلتها وجاراتها الالتي ينشدن أهازيج شعبية بعد انتهاء طقس 

االستحمام من قبيل:
»ه��ا ال�ش��معة ج��اتْها 
صافطتها لها ح�����ماتها 
آ العّوامة خ���لخال اللّة

راه اّداه ال��������������واد 
عّباها عّباها، العروس هو م��والها

العتيقة  العوائد  كتاب  )من  موالته«  هي  العروسة  عّباته،  عّباته 
ص 38(

ورغم عدم انتشار طقس الّحمام بالصحراء وفق المراسيم المعروفة 
في  هن  التقليديات«  الصانعات  »المعلمات/  فإن  الشمال،  بمدن 
على  العروس  أهل  من  العجائز  كبار  بمعية  يشرفن  من  الغالب 
تحضيرها باستعمال مواد مشهورة بالصحراء مثل القرنفل والهرهار 

واألمساك.

يوم الحناء 
التقاليد  في  بارزاً  مركزا  وطقوسه  العرس  حفالت  في  الحناء  تحتل 
المغربية، ويقصد بيوم الحناء حسب مكنز التراث الشعبي المغربي 
وما  بالحناء،  ورفيقاتها  العروس  تزيّن  لمراسيم  المخصص  »اليوم 

يرافق ذلك من طقوس وممارسات«، من قبيل ما ذكره صاحب كتاب 
»العوائد العتيقة اليهودية بالمغرب«، إذ قال: »في يوم العرس، تقوم 
بترتيب شعر العروسة امرأة سعيدة، وبعد أن تجعل الحناء على رأس 
العروسة، تأخذ مفتاح الحجرة الشرقية، ثم تضع البيضة فوق رأس 
ترفيئا  شعرها  مجموع  على  سائلها  ينتشر  بحيث  وتفقسها،  الفتاة، 
أسطورية  صفات  الحناء  على  الشعبي  المخيال  أضفى  وقد  لها«، 
وسحرية من قبيل الوقاية من الشرور والجن، إذ »يقال بأن الحناء 
النساء  من  كثير  وتعتبرها  الشريرة«،  العين  من  العروسة  تحمي 
واألرجل  لأليدي  تخضيباً  بالحناء  النقش  أضحى  وقد   ،... فأال حسنا 
حضور  عن  فضال  الدينية،  والمناسبات  األعراس  في  تنتعش  حرفة 
»النّقاشات« الالفت لالهتمام بالساحات ذات الصبغة السياحية مثل 

ساحة جامع لفنا.
ومما يسترعي االهتمام، أن العريس أيضا تطلى يده بالحناء صباح 
أصحابه  هدايا  فيها  يتلقى  »صينية«  أمامه  وتوضع  العرس،  يوم 
بمنطقة الرحامنة حسب إدوموند دوتي، ومن المتواتر في الصحراء، 
استعمال العريس للكحل يوم زفافه، إذ تقوم أمه أو من تقوم مقامها 

بتكحيل عينيه.

طبول وبارود وأطباق وطقوس احتفالية 
وصفت سيدة مسنة صحراوية »أجواء االحتفال بالعرس« في مقابلة 
أجراها الباحث د. محمد دحمان عام 1995 قائلة: »كان العرس يقضي 
)يستمر( أسبوعا، وترّوغ العروس )تختطف أو تخفى(، وتحمل إلى 
العبيد والخدم، ويأتي  ،و ترقص جماعات  الطبل  العريس، ويضرب 
أمَكرنات،  »اْزوايل«)إبل(  من  خمسة  عن  عبارة  )المهر(  »ادفوع« 
)الرايات(،  لبنود  )تنصب(  وترتشك  بْي..،  بْي،  )البارود(  والتعماْر 
وأحياناً نأتي بشخص مكان العروسة، ففي عرس رّوحنا فيه )زففنا( 
والدة العروسة إلى العريس، فقال: حسبنا الله ونعم 
الوكيل! )...(، )ثم( أتينا بالعروسة الحقيقية للعريس، 
ومشت الناس)انصرفوا(، وبقيا في الخيمة لوحدهما«.

اتخذ  الفرجة  إنتاج  أن  التصريح  هذا  من  يتلخص 
فضال  الرصاص،  وإطالق  الطبل  كقرع  شتى  مظاهر 
البيضان  المعروف عند  العروس  عن طقس اختطاف 
عبد  الباحث  حسب  البعض،  يصفه  الذي  بالترواغ 
الخطف  زواج  لمظهر  »تجسيد  ِبأنه  السيد،  ولد  الله 
)البيضاني(  المجتمع  في  تطبيقاته  ولكن  المعروف، 
تنصب باألساس على محاولة جعل الزوج أكثر تعطشا 
حماس  من  يزيد  الذي  األمر  المخطوفة،  لزوجته 
إن  القول  إلى  النساء  بعض  تذهب  وقد  المناسبة. 
باردا  يكون  العادة  هذه  فيه  تمارس  ال  الذي  الزواج 

ومشؤوما.«
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حفل أبراز  الهام
ويتمثل الحفل الهام في العرس بالصحراء وغيرها في اليوم الذي تبرز 
فيه العروس مع عريسها )أبراز(، حيث يصدح المغنون، وتقام السهرة 
،ويستمر االحتفال إلى الهزيع األخير من الليل على نغمات الموسيقى 
المثيرة مثل: حْوصة لعروس )إقدام لمعلمة على  الفقرات  ومختلف 
الثمن ( ،ومطالبة  العروس مثل ساعة باهظة  إخفاء شيء من هدايا 

العريس بالفدية، أي تقديم مقابل نقدي السترداد »الرهينة« ... 
و تعتبر النَكافة محور نجاح االحتفال في األعراس بمدن الشمال خالفا 
للصحراء، إذ تتقاضى أجراً مرتفعا مضافاً إلى هديتها )بياض النَكافة(، 
تاج ذهبي  بالحلي من  للعروس  تزيين  به من  تقوم  ما  وذلك مقابل 
التي تظهر بها تباعا طيلة الحفل  اللؤلؤ، وإلباسها األزياء  وعقود من 

)تلبس أكثر من تكشيطة ( على وقع الزغاريد واألنغام .
و تختلف األطباق التي تقدم يوم الوليمة من منطقة إلى أخرى، ففي 
الصحراء تتسيّد لحوم اإلبل الوالئم، لكن أضحت تنافسها اليوم الكباش 
الشمال  المعروفة بمدن  المشوية و»البْسطيلة« وغيرها من األطباق 

التي تمتاز أطباقها الشعبية والعصرية بالتنوع واالختالف 
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صورة  في  انتظارهم،  في  مضيفيهم  »العروس«  أهالي  ويجد 
تعارف(  )صلة  العملية،  هذه  وتسمى  والسري،  المسبق  القبول 
عملية  تتم  ثم  بعضاً،  بعضهما  على  األسرتان  تتعرف  أن  قبل 
وذلك  تسميتها،  للتونسيين  يحلو  كما  »الخطبة«،   أو  الخطوبة، 
بنت  في  راغبين  خاطبين  وهي»جيناكم  مشهورة  جملة  بترديد 
الحسب والنسب، كان كتب، بنتكم »فالنة، لولدنا فالن« )أي أتينا 
ذلك،  لنا  كتب  إذا  والنسب  الحسب  بنت  في  راغبين  خاطبين 

ونعني ابنتكم »فالنة« )يتم ذكر اسمها( البننا »فالن«.
 

تالوة الفاتحة إعالنًا عن االرتباط الشرعي
الموالية  الليلة  في  العروس،  أهالي  يرجع  الخطوبة،  قبول  بعد 
مع أقاربهم ومعهم إمام المسجد وذلك لقراءة الفاتحة والدعاء 
اليوم  هذا  ويسمى  بالزواج،  خطبتهما  وتكليل  بالخير  للخطبين 
مراسم  تنتهي  أن  قبل  بالخطوبة،  والتشهير  الفاتحة،  بتالوة 
والعطور  كالمالبس  للعروس  الهدايا  بعض  وإحضار  الخطوبة 
وأدوات التجميل والحلويات وكعكة الخطوبة المكونة من خمسة 
إلى سبعة طوابق، فضال عن »صيغة »العروسة، وهي عبارة عن 
خاتم وعقد من الذهب الخالص، على أن يقدم كل حسب قدرته 

وإمكاناته.

من  الود إلى الجد  
ألوان  فيها  تتمازج  إقامة حفلة  بالخطوبة  االحتفال  عادات  ومن 
لمرحلة  باالستعدادات  لتنتهي  العائلتين،  كال  من  والغناء  الرقص 
االعداد لحفلة الزواج الكبرى، بعد االتفاق على تحديد الموعد، 
يتم شراء »جهاز العروسة« وحجز القاعة التي سيقام فيها العرس، 
وحجز الفندق الذي سيقيم فيه الزوجان ليلة الزفاف، وما شابه 

ساسي جبيل 
 رغم أن المجتمع التونسي يعّد من المجتمعات المتفتحة، فإن حقيقة تمسك التونسيين جيا بعد جيل، بتقاليد اآلباء واألجداد،  تتجلى من 

خال تمسكهم بعادات الزواج، وذلك وفق الطقوس التقليدية القديمة المتوارثة.
ومن العادات التي تبدأ بعد التفكير في الزواج، هي العزم على خطوبة »العروسة«، التي هي ليست مجرد مناسبة عابرة، بقدر ما تعتبر 
مصير حياة، حيث إن من العادات األولية ألهالي »العروس« وفي مختلف الجهات تقريبا، في التقدم لخطوبة »زوجة ابنهم«، وبعد التثبت 
في النسب والحسب، يسأل كبير عائلة الرجل »العريس«، كبير عائلة العروسة لخطوبة كريمتهم، فاذا وافق يجتمع جميع أهالي العائلتين، 
في منزل والد »العروس« في موعد يتم تحديده بين الطرفين، وغالبا ما يتم االتفاق السري بالقبول أو باالعتذار والتبرير بأنها »متسمية« أو 

مازالت صغيرة وتريد مواصلة دراستها وما شابه ذلك.

طقوس وعادات الزواج في  تونس

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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من  تختلف  التي  الجزئيات   ذلك  في  بما  التقاليد  من  ذلك 
جهة إلى أخرى. 

يوم كامل لالحتفال  يتم تخصيص  أيام،  بأربعة  الزفاف  وقبل 
بنقل »الجهاز« وهو عبارة عن مالبس وحلي، وأحذية وأثاث 
وغيره من المستلزمات األخرى التي تتباهى بها »العروسة« 
وأهاليها عند نقلها إلى منزل الزوج »العريس«، ويطلق عليه 
في شمال البالد،  بيوم »هزان الفرش« ) أي إيصال التجهيزات 
بيوم  يسّمى  فيما  الجديد(،  لمنزلها  ب»العروسة«  الخاصة 
منها،  حيث  الجنوبية  »العطرية« في جهات أخرى وخاصة 
تعمد صديقات العروسة وقريباتها نقل »الجهاز« على إيقاع 

الزغاريد والغناء.  
 

قفز العروسة على السمك في صفاقس 
التقليد المتوارث في جهة صفاقس، جنوب وسط شرق البالد، 
يتمثل في قفز العروسة سبع مرات متتالية على السمك؛ طلباً 
شمال  »بنزرت«،  جهة  في  فإن  ولزوجها،  لها  السعيد  للحظ 
بساق  كبيرة  سمكة  ربط  في  يتمثل  آخر  تقليد  لها  البالد، 
قفزات،  فوقها سبع  تقفز  ثم  أمتار،  بضعة  لتجرها  العروسة، 
ثم تكون أول من تأكل منها بعد طهيها؛ دفعاً للعين الشريرة، 

على أن تكون بقية الطقوس متقاربة مع الجهات األخرى. 
 

نحر ناقة وركوب الحصان في الجنوب
وفي الجهة األخرى من البالد، وتحديدا في الجنوب التونسي، 
إلى  جهة  من  االختالف  رغم  بالمرنة  الزواج  عادات  تصّنف 
أخرى، كما أنها تبقى مفعمة بالحيوية والسعادة،  إذ تتواصل 
االحتفاالت لمدة سبعة أيام، وسبع ليال، تبدأ بليلة »الحناء« 

قبل أسبوٍع من الزفاف، 
تجتمع قريبات العروسة 

وصديقاتها كل مساء بهدف 
إعداد الحلويات والمرطبات 

على أنغام الموسيقى 
والرقص وذلك في أجواء 

احتفالية خاصة بالنساء فقط،  
حيث يفترض من العروسة أن 

ترتدي أزياء متنوعة من اللباس 
التونسي الخاص  التقليدي 

بجهات الشمال
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حيث يحرص أهالي العروس على ذبح ناقة، 
العائلة  نساء  تقوم  بينما  الفجر،  صالة  بعد 
بتحضير وليمة ألهالي الجهة حتى  يتشاركوا 

سوياً في الفرحة.
وينتقل العريس بعد االحتفال األول ليركب 
التقليدي  اللباس  يرتدي  وهو  جواد،  صهوة 
أمام  مميزاً  استعراضاً  يقدم  التونسي، حيث 
المنزل،  ثم يعود ليجهز نفسه لليلة الزفاف 

التي عادًة ما تكون تقليدية.
ليوم  واستعداداته  الرجل  احتفال  ومقابل 
عن  احتجابها  في  العروسة  تستمر  الزفاف، 
تتخلله  بأكمله،   شهرا  تصل  لمدة  األنظار 
عناية خاصة بصحتها وذلك من خالل تنوع 
الشهر  هذا  يكون  كما  الغذائية،  المأكوالت 
مخصصاً الستالم هدايا العروس، التي تتراوح 
ألهله  يكون  فيما  والذهب،   األلبسة،  بين 
عن  فضال  الهدايا  من  بها  بأس  ال  حصص 
لإلمكانيات  وفقاً  وذلك  الخروف  أو  الجمل 

المادية.
عادات أخرى تنتظر التفسير العلمي.

قرى  بعض  في  الطريفة  ال��ع��ادات  وم��ن 
الجنوب التونسي، طالء بيضة بالحناء لتصبح 

خضراء، وتتولى العروسة ليلة زفافها كسرها 
إليه  دخولها  قبل  زوجها  منزل  واجهة  على 
خير  فأل  ذلك  في  وي��رون  األول��ى،  للمرة 

واستبشاراً بحياة سعيدة.

وللعاصمة تقاليدها  
بتطورها  تونس،  العاصمة،  تعرف  ما  غالباً 
الساحق، األمر الذي دفع أبناءها إلى اختصار 
اليومين  تتعدى  الزفاف في مدة ال  حفالت 
الطقوس  على  عينه  الوقت  في  محافظين 
األولى  الليلة  ترتكز  حيث  للبلد.  األساسية 
، وهي خاصة  »الوطية«  االحتفال على  من 

بالمرأة فقط حيث ترتدي اللباس التقليدي.
بموازاة ذلك ينظم الرجل ليلة الحناء وفيها 
مالية  هدايا  بتقديم  العروس  أصدقاء  يقوم 
عادة، ويتم تدوين الهدايا في دفتر صغير. 

عاصمة  بها  تتميز  التي  الزفاف  ليلة  أما 
تونس، فتنقسم خاللها اآلراء والتوجهات إلى 
قسمين، إما أن تقام الحفلة في  قاعة أفراح، 
من  البلدية،   في  العروسين  قران  يعقد  أو 
دون إقامة أجواء احتفالية وبعدها يتوجهان 
إلى البيت الزوجي الجديد من دون االلتزام 
ما  وغالباً  المعروفة،  والطقوس  بالعادات 
يكون ذلك لدى العائالت المحدودة الدخل.

الهودج على السطح 
مدينة  من  القريبة  »قرقنة«  جزيرة  في 
والدها  بيت  من  العروس  تحمل  صفاقس، 
وهو  »الجحفة«،  في  زوجها  بيت  إل��ى 
حفالت  انتهاء  بعد  يوضع  الذي  الهودج، 
عادات  ومن  المنزل،  سطح  على  الزفاف 
أهل »قرقنة« إبقاء هذا الهودج على سطح 

المنزل إلى حين إنجاب المولود األول.
أما في مدينة »الحاّمة« بالجنوب التونسي،  

     رغم أن المجتمع التونسي
 يعّد من المجتمعات المتفتحة، فإن 
حقيقة تمسك التونسيين جيال بعد 
جيل، بتقاليد اآلباء واألجداد،  تتجلى  
من خالل تمسكهم بعادات الزواج، 

وذلك وفق الطقوس التقليدية 
المتوارثة القديمة 

ي
س

ون
الت

س 
عر

ال
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فإنه من العادات أن يحمل العروسة خالها 
إلى  األس��رة  منزل  داخ��ل  من  شقيقها  أو 
نفسه  الشخص  وهو  كتفيه،  على  الهودج 
الوصول  بعد  بالطريقة عينها  يأخذها  الذي 
إلى دار العروس من الهودج إلى باب منزل 

زوجها.
 

»التصفيح« ظاهرة غريبة في 
بعض األرياف

مازالت بعض أرياف وقرى الجهات، وخاصة 
طريقة  تعتمد  التونسي  الجنوب  ف��ي 
تقليدية  طريقة  تعتبر  التي  »التصفيح« 
عجائز  بعض  خاللها  من  تعتقد  متوارثة 
خالله  من  تحافظ  أسلوب  أنها  العائالت 

الفتاة على عذريّتها وشرفها.  
»الفتاة  ف��إن  السائد  االعتقاد  وبحسب 
عفتها  من  المس  يمكن  ال  المصّفحة«، 
بالعجز  يصاب  أيضا  ربما  أو  اغتصابها،  أو 

الجنسي من يتجرأ على حتى المحاولة، على 
الزواج  قبل  »التصفيح«  فك  عملية  تتم  أن 
متسمة  وتقاليد  طقوس  وفق  قليلة،  بأيام 
بالغرابة، حتى تنعم الفتاة مع عريسها بحياة 
عن  عبارة  هو  سعيدة.و»التصفيح«  هانئة 
عملية وقوف الفتاة قرب »سداية« وهي آلة 
للنسيج التقليدي تستعمل في البيوت لنسج 
األغطية الصوفية والسجاد وبعض المالبس، 
إحداث  يتم  وأمامها وبواسطة شفرة حالقة 
ركبتها  في  وبسيطة،  صغيرة  جروح  سبعة 
أن  على  اإلب��رة،  وخز  مثل  تكون  اليسرى 
تتولى الفتاة عند ظهور الدم مسح كل حبة 
زبيب أو كل تمرة بالدم ثم تأكله، ليختلط 
الدم  بطعم  الحلو  التمر  أو  الزبيب  مذاق 
المالح في فم »المصفحة« وهي ترّدد سبع 
مرات: »أنا حيط وولد الناس خيط«، وهو ما 
الناس،  وابن  كالحائط  سأكون  »إنني  يعني 

»كناية عن الرجل«، سيكون كالخيط  



30

هذه  وما   .. اإلغ��ارة  ب��زواج  سمي  فيما 
أمام  تجري  التى  التمثيلية  المبارزات 
رمزية  استعادة  إال  حاليا  العرس  موكب 
مفقودة  ومحاكاة  الدامي،  التاريخ  لذلك 
التواريخ  لتلك  ممارسيها  لدى  الداللة 

القديمة القاسية.

العروس المخطوفة
وثمة محاكاة تمثيلية أخرى بالغة الدهشة 
الزواج  احتفاليات  فى  تحدث  والطرافة 
بأن  البحري،  الوجه  أقاليم  معظم  فى 
العروس  أهل  من  الشبان  من  عدد  يقوم 
بخطفها من عريسها واحتجازها، ومقاومة 
العريس  قبل  من  الستردادها  محاولة  أية 
مبلغا  العريس  لهم  دفع  إذا  إال  أهله  أو 
عندها  »الحلوان«  عليه  يطلق  المال  من 
فقط يتركونها ليصطحبها عريسها إلى بيت 
سوى  ليست  المسرحية  فهذه  الزوجية، 
أعقبت  تاريخية  لمرحلة  رمزي  امتداد 
المجتمعات  تاريخ  فى  اإلغ���ارة  زواج 
المغار  القبيلة  أفراد  أن  ذلك  القديمة، 
بين  المناوشات  تهدأ  أن  بعد  عليها 
نسائهم،  السترداد  يسعون  كانوا  الطرفين 
فما يكون من المغيرين سوى أن يدفعوا 
مهورا أو بمعنى أدق أثمانا للنساء اللواتى 
تزوجوهن فيما سمي بزواج البيع والشراء، 
الفرجة  تلك  فى  الشبان  يستعيد  وهكذا 
الشعبية أثناء العرس ذلك التاريخ القديم 
ينبغى  بحيث  المغيرين  بأدوار  فيقومون 
للعريس أن يدفع ثمنا لعروسه المخطوفة 
كثيرا  أن  للنظر  والالفت  يستردها.  حتى 
من التعبيرات المتداولة حاليا فى توصيف 

العالقة بين الزوج والزوجة تنطوي صراحة 
على مفهوم البيع والشراء واالقتناء، فيقال: 

»قاني زوجته« أى مقتنيها.

المعدن الخالد
هدية  لعروسه  العريس  يقدم  أن  يشترط 
من  قيمتها  تتفاوت  »الشبكة«  ذهبية 
الوضع  حسب  وتتحدد  ألخ��رى،  منطقة 
االجتماعية،  ومكانته  للعريس  الطبقى 
ومهما بلغ هذا الوضع أو هذه المكانة فال 
بهدية  الذهبية  الشبكة  استبدال  له  يحق 
أخرى .. وربما يرجع هذا إلى أن الذهب 
معدن مقدس فهو حسب االعتقاد القديم 
وله طاقة رمزيَّة،  ج  للخصوبة، متوهِّ يرُمز 
ال  الصدأ؛  ضد  ومحصن  الثمين،  النادر 
األرض،  باطن  في  الدفن  أو  الماء  يفسده 
تفقده  لكنها ال  النار في شكله  تؤثر  وقد 
رم��زًا  المعدن  ه��ذا  ص��ار  لهذا  لمعانه، 
ثم  والتفوق،  والسلطان  والملك  للخلود 
المسيحية-  في  كما  األبدية-  للحياة  رمزًا 
يالثمينة  المعادن  بعض  مثل  كغيره  وهو 

ُيتصوَّر بأن له قدرات شافية وواقية.      

يا محني ديل العصفورة
تتحلق  بليلة،  الزفاف  الحنة  ليلة  تسبق 
ينشدن  وه��ن  ال��ع��روس  ح��ول  الفتيات 
أخريات  تقوم  بينما  الشعبية  األغنيات 
يرسمن  وق��د  وكفيها،  قدميها  بتحنية 
وأماكن  وذراعيها  ساقيها  على  بالحناء 
متفرقة من جسدها تشكيالت نباتية كما 
العريس  يكتفى  بينما  النوبة،  فى منطقة 

بتحنية كفيه وقدميه. 

د. فارس خضر
  يبدو أنها تخجل من ماضيها السحيق، ال تريد 
من  كثير  فى  وجوده  فرض  لو  حتى  تتذكره،  أن 
الطقوس الرمزية الدالة، فالعقلية الشعبية تختزن 
تاريخها المطمور حتى ليبدو أنه صار منتهًيا، إلى 
أن تطل رواسبه وبقاياه فى احتفاالتها ومناسباتها 
االجتماعية وطقوس دورة حياتها كشاهد عيان، 

يرفض لهذا الميراث أن يذهب أدراج الرياح.
حياة  في  الخطورة  بالغة  عبور  مرحلة  فالزواج 
القيام بعدد من  اإلنسان، يستلزم عبورها بسام 
الطقوس التكريسية التقاء شرور األرواح المؤذية 
وكذلك  المراحل.  هذه  مثل  في  تنشط  التي 
كسر  على  بجرأتها  الشعبية  األغنيات  تسهم 
كتلك  تماما  العروسين،  خصوبة  فى  التابوهات 
خصوبة  لزيادة  البذار  مواسم  فى  تنطلق  التى 
جعلها  الطقوس  بهذه  الزمن  وتقادم  النباتات. 
تبدو  فا  االحتفالية  الممارسات  وسط  تذوب 
كصدى لتواريخ قديمة بقدر ما هى مجرد مراحل 
ممارستها  الشعبية  الجماعة  اعتادت  وخطوات 
على  األبرز  دالالتها.والمثال  فى  التمعن  دون 
العقلية  في  المترسبة  الثقافية  الرواسب  هذه 
الشعبية هو الرقصات واأللعاب التى تؤدى أمام 
يتبارى  وفيها  التحطيب،  كلعبة  العرس،  موكب 
بالعصي،  الرقص  إبراز قدراتهما على  العبان فى 
والمبارزة حامية الوطيس، التى ينبغى أن تنتهى 
بفوز أحد المتبارين وخسارة اآلخر، هذه العادة 
فى األصل ما هى إال راسب ثقافي موروث من 
على  القبائل  تغير  كانت  حين  قديمة،  عصور 
على  األق��وى  القبيبلة  فتستولي  بعضاً  بعضها 
ممتلكات ونساء القبيلة األضعف، وينتهى األمر 
بزواج المغيرين من نساء القبيلة المنكوبة، وألنه 
في الغالب ما كانت تجري عمليات اإلغارة هذه 
تنشب  كانت  صغيرة  حروبا  فإن  مقاومة  دون 
األضعف  القبيلة  بسحق  تنتهي  الفريقين،  بين 

واالستياء والزواج من نسائها. 

الرواسب الثقافية 
في طقوس األفراح الشعبية

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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للزينة  يستخدم  قديم،  مصري  نبات  والحناء 
.فقد  التاريخية  العصور  أقدم  منذ  مصر  في 
أصابع  فيها  كانت  الموميات  بعض  أن  وجد 
اليدين والرجلين مخضبة بالحناء . ولعل هذه 
العادة تعد من بقايا الطقس المصري القديم، 
كما  المومياوات،  بتزيين  يحتفي  كان  الذي 
يقول بيير مونتييه إن المومياء كانت مغرمة 
وكانت  األحياء،  مثل  تماماً  وبالحلي  بالزينة 
يستعملها  كان  التي  بالجواهر  غالباً  تزين 
المتوفى أثناء حياته،وفي أغلب األحيان كانت 
فطريقة   « لها..  تصنع جواهر وحلي جديدة 
تكن  لم  القديمة  مصر  في  المومياء  تزيين 
للشكل  آخر  بمعنى  أو  للحياة  محاكاة  سوى 

الذى كانت عليه المتوفاة فى حياتها األولى.

رش الملح
كانت أم العريس أو إحدى اخواته ترش الملح 
فوق رؤوس المشاركين فى حفل زفافه، وقد 
حلت قطع الحلوى المغلفة كبديل له، فالملح 
أحد العناصر التطهيرية لدى معظم الثقافات 
أن  بقدرته على  اعتقاد شائع  االنسانية وثمة 
األمهات  ترشه  كما  الشريرة،  األرواح  يُبعد 
حتى  المسافرين،  أبنائهن  روؤس  فوق  أيضا 
تمنع عنهم األذية، وخاصة الحسد، ولعل هذا 
استثارة  على  الملح  قدرة  إلى  يرجع  االعتقاد 
لو  فكما  فيهما،  سقوطه  عند  العينين  دموع 
»الحاسدة«  العيون  تمنع  أن  تريد  األم  كانت 
وفى  المسافر،  أو  العريس  ابنها  اي��ذاء  عن 
سحرية  قوى  للملح  أن  أيضا  الشائع  التصور 

قادرة على دفع الضرر.
وربما يعتقد بان االحتفاالت الصاخبة الضاجة 
إال جزء  ما هي  الفرح  المصاحبة الحتفاليات 
من عملية اإلشهار لعقد قران العروسين، غير 
أن لها داللة أخرى أعمق إلن إحداث الضجيج 
لدى  الضرر  لدفع  الرائجة  االعتقادات  من 
معظم المجتمعات القديمة، إذ يعتقد حسب 
ألكسندر هجرتي كراب بأن»لها قدرة على رد 

األرواح الشريرة« 
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سما حسن

 العرس مناسبة تعني بدء حياة جديدة، لذا يعتني بها الفلسطينيون 
ما  مواجهة  في  األجيال  عبر  المتوارثة  وعاداتها  طقوسها  ويحفظون 
يفرضه االحتال من قيود على الحرية، وتتضمن مراسم الزواج عدًدا 

من الطقوس نوردها هنا على الترتيب.

الطلبة أو الجاهة
العروس،  بيت  إلى  العريس  عائلة  كبار  يتوجه  مسبق  موعد  وفق 
الفلسطيني  التقليدي  الزي  ارتداء  على  السن  في  الكبار  ويحرص 
يد  لطلب  العريس،  قريبات  من  الكبيرات  العائلة  نساء  تصحبهم 
العروس، وتحديد المهر الذي يكون مبالًغا فيه في البداية ثم يجري 
تخفيضه احتراما للنسب والقرابة وتقديرًا لسنة النبي التي يسيرون 
على نهجها.وال يتم شرب القهوة العربية إال بعد حصول الموافقة، 
التي تصحبها الزغاريد من نساء العائلتين، وتجلس العروس في مكان 
العريس لمصافحتها  مرتفع وبارز متزينة بمالبس محتشمة، ويأتي 

فيما يعرف ب�»الشوفة«.

يوم سهرة الشباب
الدبكة  ويرقصون  ورجالها  العائلة  شباب  يجتمع  العرس  يوم  قبل 
عليهم  تدور  الصباح  حتى  ساهرين  ويظلون  الفلسطينية،  الشعبية 

أكواب العصائر الشعبية مثل التمر هندي والخروب.
وجرت العادة أن تقدم عائلة العريس طعام العشاء لرفاق العريس 
يودع  الذي  العريس  حفل  بإحياء  تقوم  التي  الغنائية  والفرقة 
العزوبية، وغالبا ما تكون الوليمة مكلفة ولذلك تم االكتفاء بتقديم 
مثال  غزة  ففي  المتدهور،  االقتصادي  الوضع  بسبب  رمزية  وجبة 
تقدم أطباق  ألكالت شعبيه مثل: »السوماقية والكشك مع الحمص 

والمخلالت« ويطلق على هذه الوليمة اسم التبييتة«.
وقبل انتهاء الحفل تأتي أم العريس أو جدته تحمل فوق رأسها طبقا 
كبيرا مزينا بالورود وبداخله الحناء المعجونة، وتقوم بوضع الحناء 
في كف العريس اليمنى، وتنطلق الزغاريد  في طقس يتمنى الحياة 

السعيدة للعريس.

يوم حناء العروس
في نفس يوم حفل العريس تجتمع نساء عائلة وصديقات العروس 
كفي  على  وتوضع  الحناء  من  كبيرة  كمية  عجن  ويتم  بيتها،  في 
نقوشا  ترسم  التي  »النقاشة«  بدور  تقوم  من  وهناك  العروس، 
أخرى  ونقوش  العروس،  وذراع��ي  كفوف  على  خاصة  وزخ��ارف 
ويغنين  النساء  فترقص  الحناء،  تنتهي  حتى  وقريباتها  لصاحباتها 

ويطلقن الزغاريد ويترنمن باألغاني الشعبية. 

يوم العرس
يتوجه العريس إلى الحالق بعد الظهر، ويقيم في بيته وليمة كبيرة 
يدعو لها األقارب والجيران واألصحاب، وغالبا ما تكون الوليمة من 
التي  الخراف  العريس بعدد  يتباهى أهل  المذبوحة حيث  الخراف 

ذبحت يوم عرس ابنهم، داللة على كرمهم وجودهم. 
بعد ذلك يتوجه العريس إلى بيت أحد أصحابه ممن سبق اآلخرين 
متبعة،  زالت  ال  عادة  وهي  بيته،  في  العريس   حمام  الستضافة 
العريس.وحين  بيت  في  العرس  قبل  حمام  يكون  أن  يستحب  وال 
العرس  بذلة  ويرتدي  بالعطور  يرش  الحمام  من  العريس  ينتهي 
إما  الحي  أنحاء  العريس تجوب  الزفة  الرفاق، وتبدأ  ويتجمع حوله 
عباءة  ويرتدي  أصيال  العريس حصانا  يمتطي  أو  األقدام  على  سيرا 
مخصصة ومعروفة في الزي الفلسطيني، ويضع فوق رأسه  »الحطة 
والعقال«، وهما من الزي الفلسطيني والحطة غالبا ما تكون الكوفية 
يحين  حتى  الزفة  وتستمر  واألسود.  باألبيض  المنقطة  الفلسطينية 
المكان  إلى  بها  والذهاب  العروس الحضارها  لبيت  الذهاب  موعد 
المخصص إلقامة حفل الزفاف، وقد كان قديما يقام في باحة القرية 
أو فوق سطح بيت أحد الجيران، أما في الوقت الحالي فيقام في 

قاعة أفراح مخصصة.

خروج العروس من بيت والدها
من  ال��ع��روس  تخرج  ال  المال  من  مبلغ  يخصص  ك��ان  قديًما 
والده،   أو  العريس  من  عليه  تحصل  أن  دون  من  والدها  بيت  
العريس،  ثراء  حسب  قيمته  وتختلف  العروس«،  يسمى»رضاوة 

لكنها أصبحت من العادات المنقرضة.
عندما تخرج العروس من بيت والدها يتم تغطيتها بالكامل بعباءة 

األعراس الفلسطينية
تمّسك بحق العودة للوطن المسلوب

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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وحين  الغرباء،  أعين  عن  وسترها  والدها 
العريس  والدة  تقوم  العريس  لبيت  تذهب 
وخلط  الطحين  من  حفنة  بعجن  جدته  أو 
بعض الورود والرياحين بها وتضعها العروس 
تلتصق  حيث  الخارجي  البيت  باب  فوق 
ضيفة  العروس  وتبقى  الخشبي  باإلطار 
بيت  في  البيت  بأعمال  تقوم  وال  مكرمة 
العائلة حتى تقع هذه العجينة، وتوضع أيًضا 
لكي تكون »قدم العروس خضراء« أي جالبة 

للسعد والهناء على بيت عريسها.

الصبحية
قديما كان صباح يوم العرس يشهد احتفااًل 
بعذرية العروس أمام الجميع ويتفاخر أهل 
في  انقرضت  ع��ادة  ولكنها  بذلك،  البنت 
العروسين  يخص  األمر  هذا  وأصبح  المدن 
فقط. ورغم مرور الزمن إال أن بعض طقوس 
زالت  ال  ال��زف��اف(  ليلة  )صباح  الصبحية 
لبيتها  العروس  أهل  ذهاب  مثل  حاضرة، 
والرقص  والغناء  والهدايا  الحلويات  وحمل 
في باحة بيت العائلة مع تقديم » النقوط« 

للعروسين من ذويهما للمساعدة في أعباء 
فتح البيت الجديد المقبلة.

أهم أغاني األعراس الفلسطينية
من  بالكثير  الفلسطيني  الفلكلور  يزخر 
األغنيات التي ال زالت متداولة على األلسنة 

ومن هذه األغاني، أغنية حنة العروس:
س�����بل عيونو وم�����اد ايدو يح�������نولوا
غ�����زال زغ�����ير بالم��������نديل يل��فولو
يا امي يا ام������ي عب��يلي الم�������خاداتي
وطلعت من ال���دار ما ودعت خي�������اتي

وأغنية حالقة شعر العريس: 
اح����لق يا ح���اق بالم���������وس الفضية
تمهل يا ح��������اق لتي������جي األه����لية

احلق يا ح�����اق بالم�����وسي الذه����بية 
تم������هل يا ح����اق ل�تي��جي األهل�����ية
اح���������لق يا حاق وم����سح بش���اشاتو
تمهل يا ح�������اق لت����يجي ع��������ماتو

أما أغاني العروس حين تصبح جاهزة الزينة 
فمنها:

ايوي�ها، يا ش����عرك ش����عر الس�����لسبيلي
ايويها يا بدر ضاوي والح�������لى كلو فيكي
ايويها م���ا بتلبق الجن���ة إال اليديك������ي

الع���رايس  زينة  يا  فاطمة  يا  ايوي�����ها، 
لم�����حمد أوديكي

أما أغاني الزفة في العرس فمن أشهرها: 
بالهن������ا ي������ا أم ال��������هنا يا ه�����نية
الت������������وت عي��ني ع����لى الش�����لبية
التوت عيني ع�������لى الع�������ريس باألول
صاحب ال�����وجه الس��������موح الم��دور
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محمد شحاته علي*
ا كان سائداً في   اختلفت عادات الزواج في الصعيد حديثاً عمَّ
في  متمثل  المجتمع  في  ثقافي  تغير  لحدوث  وذلك  الماضي، 
انتشار التعليم والتكنولوجيا والمدنية، كانت له آثاره على الزواج 
نواة،  إلى  ممتدة  من  العائلة  وتحول  االجتماعي  النسق  وكذلك 
كما اختلفت طرق اختيار العروس وطريقة االحتفال بليلة العرس 
في  أحياناً  وتقام  الموسيقية  الفرق  تحييها  اآلن  أصبحت  والتي 
صاالت األفراح، ففقدت عادات العرس الكثير من القيم والوظائف 
عادات  نستعرض  الورقة  هذه  وفي  تؤديها،  كانت  التي  واألدوار 
التابعتين  عتمان  والشيخ  القنطرة  نزلة  قريتي  في  قديماً  الزواج 
»منطقة  مصر  جنوب  في  أسيوط  محافظة   – البداري  لمركز 
الصعيد«، واعتمد البحث على الجمع الميداني وإجراء المقابات 

مع أهل المنطقة.

عادات الزواج في صعيد مصر قديمًاعادات الزواج في صعيد مصر قديمًا
تكافل اجتماعي ومادي
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الخطبة
معظم عالقات النسب كانت تقتصر على األقارب، والقليل 
من يقوم باإلرتباط بعائلة أخرى عندما ال يجد من أقاربه 

أم  تذهب  الخطبة  وقبل   ، مثالً  السن  في  يناسبه  من 
ِخطبِتها،  ينوون  من  بيت  لزيارة  أخته  أو  العريس 
وتقوم أم العريس بإحتضانها لتَُشم جسدها وأنفها 
منها  كريهة  رائحة  وجود  عدم  من  تتأكد  حتى 
إِبطَها أو في فمها  ويسمون من لها رائحة تحت 
رأسها،  شعر  أيضاً  األم  وترى  )بَخرَه(  بأنها  وأنفها 

وتطلب منها أيضاً عمل بعض المشروبات أو طعام 
وتعجب  لها  تطمئن  وعندما  قدراتها،  لتختبر  معين 

العريس أو أخته  بها يتم تحديد يوم الخطبة وتذهب أم 
أو عمته ويرافقها والد العريس وأخوته وال يذهب العريس معهم، 
ويأخذون معهم )ذبيحة( وهى عبارة عن »ماعز أو خراف أو لحوم 
تفاصيل  في  والشاى«،ويتحدثون  السكر  وأقماع  فاكهة  وأقفاص 
)قائمة  فى  يكتب  وما  ومالبس  ُحلى  من  للعروس  يُحِضرونَه  ما 
يحضرون  ال  الخطبة  وفي  العرس،  موعد  ويحددون  المنقوالت( 
للعروس ذهب أو فضة ،وإنما يقتصر األمر على الهدايا العينية من 

طعام وشراب أو )كسوة للعروسة(.

بيت الزوجية وشوار العروسة 
كان الشاب ال يحظى إال بغرفة واحدة في منزل والده يتزوج بها، 
وكانت العائلة كلها تعيش في منزل واحد مقسم لغرف وكل غرفة بها 
أسرة. وكان عش الزوجية مبنياً عادًة من الطوب اللِبن من دور واحد 
)الخزانة( وهي  تسمى  والحجرة  علوية،  غرفة  تكون هناك  وأحياناً 
مقسمة لنصفين، يكون في النصف الخارجي منها مكان لتخزين ما 
تُحِضره العروس معها، ويوجد )ُمعالق( من ليف النخيل تُعلِق عليه 
جميع مالبسها ومالبس زوجها بشكل دائم ويُستَخَدم مثل )دوالب 
حلة   – )أطباق  مثل  المائدة  أدوات  بعض  أيضاً  وتوجد  المالبس( 
النصف  أكواب – سبرتايه(، وفي  – طبلية صغيرة – كنكة شاى – 
الداخلي من الخزانة يوجد مكان نوم الزوجين وهي عبارة عن حصير 

من )الحلف( وعليها لحاف من القطن ومخده، وهناك 
أشخاص ميسوري الحال يحضرون سريراً من المعدن أو 
النحاس بأربعة أعمدة أو جريد النخل. وإذا كان البيت 
النوم بالدور العلوي  مكوناً من طابقين تكون غرفة 
ومسقوفة  الطين  من  وهي  )ال��ُرواق(  وتسمى 
بالجريد  وتكون »الخزانة« في الدور األرضي، 
ا باقي المنزل فهو عبارة عن )مقعد خارج  أمَّ
على  الطين  من  مبنية  مصاطب  من  المنزل 
هيئة مقاعد، وأحياناً تكون هناك دكك خشبية 
يجعلون  المنازل  وبعض  الضيوف،  لجلوس 
وإطعام  لجلوس  مخصصة  وهي  )المنَضرة(  فيها 
ويوجد  )الحوش(  المنزل  خلف  في  ويوجد  الضيوف، 
بها حبل كبير لنشر الغسيل، وفرن بلدي لعمل الخبز، و«كانون« 
لتجهيز الطعام وتسخين المياه، وفي الخلف توجد )زريبة للماشية 
»الطشت  بعد غسلها في  المالبس  لنشر  واألغنام( ومكان  والماعز 
الفتاة  وتُحِضر  )ُمعالق(.  يسمى  الليف  من  حبل  على  الترعة«،  أو 
من بيت أبيها )صندوق من الخشب( يحوى بداخله جميع مالبسها 
واالجهزة التي تستخدمها في الطبخ والغسيل والخبيز مثل )المالبس 
– الطرح المطرزة بالخرز والتَلّي– أكواب من النحاس – قدر نحاس 
فناجين – مفراك مرق من  األلومنيوم –  أو  الخشب  – معلقة من 
الخشب – مفراك ملوخية وبامية – مشط من الخشب – مكحلة( 
التي يتزوج عليها بدالً  وكذلك الزوج الذي ال يملك سوى الحصيرة 
من غرفة النوم والسرير، وقليل من يحضرون )سرير بأربعة أعمدة 
من المعدن( وهم قلة أغنياء في ذلك المجتمع وغالباً ما يكون ابن 

العمدة أو أحد االعيان.

دعوة الناس لليلة الحِناء والعرس
أم الع���������ريس وال ح��د القي��������ها

دايرة البلد تدع���������ي م���������داعيها
أم العري��������س وال ح������د واج��دها

دايرة الب���������لد ت���دعي ح������بايبها

أحد ضيوف الفرح يقدم النقطة التى  يعلنها المغني على ضيوف الفرح موكب الحناء من بيت العريس إلى  بيت العروس على صينية وفوقها الشموع

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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العرس  لحضور  القرية  وأهل  األقارب  بدعوة  العريس  أهل  ويقوم 
والِحنَّاء، فتقوم أم العريس بدعوة النساء من األهل والجيران ويقوم 
أحد  دعوة  عند  ويقولون  الرجال  بدعوة  إخوته  أو  العريس  والد 
)ُعقبال الَحضرة عندكم( ويذكرون لهم من سيتزوج ؟ وموعد العرس 

وغالبا ما يطلبون منهم الحضور نهاراً قبل ليلة 
العرس، وذلك لتناول وليمة الفرح. 

ليلة الحناء
أم الع�����������ريس تن����ادي

َحُن���������ّول��ي ول����������دي
دي الِحنَّة ف�������ي األي���ادي

كالب������������لح الج�������ديد
في  الحناء  ليلة  بعمل  العريس  أهل  يقوم 
حناء  بعمل  العروس  أهل  ويقوم  منزلهم 
منزل  في  بالغناء  الشباب  منزلهم،ويقوم  في 
الحناء من منزل  الفتيات  ثم تحمل  العريس 

بيت  إلى  األقدام  على  سيراً  ويذهبون  بالشموع  وتضاء  العريس 
العروس يصاحبهم شباب وفتيات العائلة .ويستقبلهم أهل العروس 
بالغناء والرقص أيضاً ويقضون عدة ساعات في منزل العروس حتى 
تنتهي )الدايَة( من عمل الِحناء للعروس ثم ينصرفون بما تبقى من 
على  )الدايَة(  تشرف  للعروس  وبالنسبة  العريس،  بيت  إلى  الحناء 
عمل الحنة وعجنها وتختار فتاة عزباء من أب وأم على قيد الحياة 
لتقوم بوضع الحناء فى يد العروس وقدميها فى البداية كنوع من 

التفاؤل، ثم تقوم )الداية( أو أصدقاء العروس بعمل رسومات بالحناء 
على يديها، أما العريس فتقوم إحدى فتيات العائلة أو أخته بوضع 

الحناء على يديه وقدميه من دون عمل رسومات.

الحلى ومالبس ليلة العرس
حلياً  الفقراء  من  المنطقة  أهل  عامة  يرتدي 
)أسورة  لعروسه  العريس  فيحضر  الفضة  من 
إحضار  من  البد  ولكن  الفضة(  من  وخلخاالً 
أم  فقراء  كانوا  سواء  الذهب(  من  )ك��ردان 
لعروسه  العريس  فيحضر  األغنياء  أما  أغنياء. 
من  وكلها  وحلقاً  وك��ردان  وخلخال  )أس��اور 
القران  عقد  قبل  بإحضارها  ويلتزم  الذهب( 
لترتديها ليلة العرس، وفي ليلة العرس ترتدي 
وتكون  األحمر  الحرير  من  )فستان  العروس 
ويكون  »قميص«(،  بيضاء  الداخلية  المالبس 
وجهها مغطى بطرحة حمراء وطرحة مشغولة 
»بالتلي« وترتدي جذمة حذاء أحمر أو أسود، أما العريس فيرتدي 
ليلة العرس قُفطان أبيض وعليه )ِجبة( من الصوف مع ُخف جلد في 

قدميه وشال أبيض أو كشمير على كَِتِفه. 

وسيلة النقل وموكب العروس
الطبل  يتقدمه  كبير  العريس في موكب  أهل  الشباب من  يتحرك  
زوجها  إلى  إلحضارها  وذلك  العروس،  بيت  إلى  متجهين  والمزمار 

اختلفت عادات الزواج في
ا كان سائداً   الصعيد حديثًا عمَّ

في الماضي، وذلك لحدوث تغير 
ثقافي في المجتمع متمثل 

في انتشار التعليم والتكنولوجيا 
والمدنية، كانت له آثاره على الزواج 

وكذلك النسق االجتماعي وتحول 
العائلة من ممتدة إلى نواة
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وتكون وسيلة النقل التي تستقلها العروس أثناء انتقالها من بيت أبيها 
)الطرطخان( وهو مصنوع  )الجمل( ويوضع عليه  بيت زوجها  إلى 
من جريد النخل وملفوف بقماش مزخرف حول جريد )الطرطخان( 
وهو يشبه صندوقاً كبيراً يوضع على ظهر الجمل،  وتجلس بداخله 
من  ايضاً  وتصنع  العائلة  فتيات  من  أربع  حولها  ويجلس  العروس 
سعف النخيل أشكال تشبه األعالم ترفرف ويوضع بها أشرطة حمراء 
ويمسك بها األطفال ويسيرون حول الجمل. وأحياناً تركب العروس 
الحصان،  يكون صاحب  ما  غالباً  أمامها رجل وهو  الحصان ويركب 
وعندما تكون المسافة قريبة ويكون بيت العروسين قريباً، تجلس 
وتجلس  اآلخر  يد  في  يديه  منهما  كالً  يَُشبِّك  رجلين  بين  العروس 
إلى  تصل  حتى  أكتافهما  فوق  يديها  وتضع  أيديهما  فوق  العروس 
ديانة  أخرى غير  ديانة  الرجالن من  يكون  ما  العريس وغالباً  منزل 

العروس.
 

الغناء والرقص فى العرس والغرض منه
أفراحهم  يُحييون  الصعيد  منطقة  أهل  كان  ببعيد  ليس  زمن  من 
الزمن، وانتقل من  توارثته األجيال من قديم  الذي  الشعبي  بالغناء 
األجداد لألبناء وهذا النوع من الغناء مجهول المؤلف ارتبط ببيئة 
ليلة  فقط  تكون  ال  الزواج  واحتفالية  وثقافته.  وطبيعته  المكان 
الُدخلة ولكن في منطقة البحث يستمر احتفال الزواج لمدة خمسة 
عشر يوماً قبل يوم العرس، فيأتي أصدقاء العريس ويقومون مساء 

كل يوم بالغناء والرقص على دقات الطبل حتى ليلة العرس. 
الحناء،  ليلة  أو  العرس  ليلة  في  تحضر  الغنية  العائالت  من  وقليل 
ويصاحب  )الغزية(  تسمى  راقصة  وأحياناً  البلدي  والمزمار  الطبل 

ذلك الرقص بالعصا والتحطيب والرقص فوق الحصان.

النقوط
األقارب  المال يقدمه  الفرح هى »عبارة عن مبلغ من  يوم  النقطة 
ليلة  العريس  ألهل  الواجب  أداء  أو  المجاملة  من  كنوع  والجيران 
العرس« وغالباً ما يقوم بجمع النقطة وِذكر صاحبها شخص معروف 
وهو »حالق القرية« بأن يضع طبقاً كبيراً أمامه وفوق الطبق يضع 
شاالً أو فوطة كبيرة وعندما يذهب أحد إلعطائه نقطة يرفع قيمة 

النقطة بيده ألعلى ليظهر المبلغ للناس كنوع من التفاخر وإظهار 
قيمة من قام بدفع النقطة. ويقوم »حالق القرية« بذكر اسم صاحب 

النقطة ويقول بصوت عال »فالن الفالني ينقط بالعشرات إن شالله 

كانت  الوقت  ذلك  وفي   « عليه  الله  شاء  ما  الخير  ِعنده«  ُعقبال 

الحالة  حسب  قرشاً(   25 و   10 و   5( بين  ما  تتراوح  النقطة  قيمة 

»النقطة« هو نوع  األساسي من  النقطة. والهدف  المادية لصاحب 
من التكافل والدعم المادي للعريس وأهله.

فض غشاء البكارة
الزوجية  بيت  إلى  العروسان  يذهب  العرس  مراسم  انتهاء  وبعد 
وينصرف أهل العروس وتبقى معها خالتها أو عمتها لتتم عملية فض 
غشاء البكارة، ألنه غالباً ما تكون العروس صغيرة السن وتخشى من 
العريس الذي تقابله ألول مرة بمفردها في غرفة مغلقة، فتحتاج إلى 
ا لمساعدتها إذا تعرضت  وجود من تطمئن به من أهلها المقربين إمَّ
تقليدية  بطريقة  الغشاء  لفض  أو  الزوجية،  العالقة  أثناء  لنزيف 
كانت منتشرة عند الجماعة الشعبية في ذلك الوقت، وهي أن تقوم 
العريس  سن  لصغر  بيدها  للعروس  البكارة  غشاء  بفض  )الداية( 
ه  والعروس وعدم خبرتهما ألنه أحياناً يكون الغشاء مطاطياً ال تَُفضُّ
العالقة الزوجية العادية، وإذا لم ير الرجل الدماء تسيل من العضو 
أفكار  الزوجية قد يعتقد في عروسه  األنثوي للعروس بعد العالقة 
سلبية يمكن أن تؤدي إلى انتهاء الزيجة والطالق، ويعود ذلك إلى 
قلة التعليم في تلك المجتمعات وانتشار األمية والخرافات، وبعد 
ة أو الخالة المنديل الذى عليه دماء  فض غشاء البكارة تأخذ الَعمَّ
البكارة وترقص به أمام أهل العريس في الخارج ابتهاجاً منها بأن 
وتُطلَق  اآلن،  زوجها  غير  أحد  يمسسها  لم  وشريفة  بكر  العروس 
ألهله  العريس  ويخرج  الحلوى،  وتُوزع  النارية  األعيّرة  ذلك  عند 
ويوزع  تهنئتهم  ويتقبل  عليهم  ليسلم  البيت  خارج  المنتظرين 
لبيوتهم  الجميع  ينصرف  ذلك  وبعد  والحلوى،  السجائر  عليهم 
والتي  عروسه  على  ليطمئن  لغرفته  أخرى  مرة  العريس  ويعود 
تتعرض لنزيف بسبب ِصَغر سنها أو بسبب خوفها الشديد  أحياناً 

أثناء فض غشاء البكارة.

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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الصباحية
في الصباح التالي للعرس ويسمونه )الصباحية( يأتي أهل العريس 
العروس  وتخرج  الدخلة  بليلة  للتهنئة  العروسين  لمنزل  والعروس 
لتسلم على أهل العريس وذلك لتأكيد أنها أصبحت واحدة منهم، 
ويخرج أهل المنزل الحلوى والفول السوداني والمشروبات للضيوف، 
ويتناول الجميع )الُكسُكسي – الفطير( الذي يُحِضرُه أهل العروس 
معهم في الصباحية، ولكن تكلفة هذه األشياء تكون على العريس 
الذي أرسلها مسبقاً ألهل العروس على هيئة )دقيق – سمن – سكر( 
ويقوم األهل بوضع )النقطة( في طبق الفول السوداني ويقوم أحد 
َمها،  قَدَّ وَمن  النقطة  قيمة  بتسجيل  العريس  أهل  من  الجالسين 
ويقتصر الحضور في ليلة الصباحية على أهل العروسين المقربين 
جداً. وتقوم العروس في الصباحية بَمد حبل كبير في وسط المنزل 
من  كنوع  والضيوف،  العريس  أهل  ليراها  مالبسها  عليه  وتَُعلِق 

التفاُخر بما أحضرته العروس من مالبس وأجهزة.
الطعام  العروس يومياً  العرس يُحِضر أهل  طوال األسبوع األول من 
للعروسين ويسمونه )العشاء( وقد سبق للعريس أن أعطاهم تكلفة 

هذا العشاء قبل ليلة الفرح على هيئة )دقيق – لحوم – سمن(

األسبوع األول من الزواج )السبوع(
تقترب  حيث  جداً  مهمة  العرس  من  األول  األسبوع  احتفالية  تعد 
في أهميتها من ليلة الُعرس وفي عدد الحضور الكبير أيضاً، فيَحُضر 
جميع أهل العروس الذين لم يتمكنوا من الحضور ليلة الصباحية، 
ويُحِضرون معهم الذبائح )خروف – ماعز – طيور( وأيضاً يقوم أهل 
الصباح  من  تقديمه  يستمر  للضيوف  كثير  طعام  بإعداد  العريس 
وحتى انصراف آخر الضيوف في المساء، ويقدم الضيوف )النقوط( 
للعروسين، وال تأتي والدة العروس البنتها إال إذا ذهب العريس لها 
ليصالحها، بأن يقدم لها هدية قد تكون مبلغاً من المال أو ذهباً أو 
في  ويدعوها  ابنتها  فراق  على  لحزنها  يواسيها  بذلك  وهو  مالبس 
نفس الوقت للحضور لمنزل الزوجية لتطمئن على أن ابنتها سعيدة 
أم  الَنسيبَة(.. وتسمى  )الَحَماة –  العروس  أم  بالزواج منه، وتسمى 

ه(  العريس )الَحَماة – الَعمَّ

* باحث في الثقافة الشعبية واألنثروبولوجيا
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خالد بيومي

 ماذا يحدث عندما يقع اختيار الفتى النوبي على فتاته؟
أسرة  في  كأخت  رؤيتها  يمكنه  كان  أن  فبعد  الحال،  يتغير  عندئذ 
عليه أن يتجنب لقاءها،  وإن لقيها مصادفة  المجتمع، يصبح لزاماً 
بها لم تعد  الزواج  عليه أن يغض بصره، فمنذ أعلن عن رغبته في 

أخته.
يبرر كبار السن ذلك بأن بعدهما سيزيد من شدة الرغبة في لقاء كل 

منهما اآلخر، ليبتهجا باللقاء في ليلة الزفاف. 
برغبته  والده  يخبر  أن  الفتى  على  النوبي  المجتمع  أعراف  وفق 
على  يتحايل  فإنه  للتقاليد  واحتراًما  معينة؛  فتاة  من  ال��زواج  في 
تبدأ  وافق  فإذا  األب،  إباغ  لتتولى  والدته  بإخبار  أو  بالتلميح  ذلك 
مناقشه قدرة الفتى على الوفاء بتكاليف الزواج، وحين يطمئن األب 
ويستشير أصدقاءه من المسنين )العقال( أي العقاء،  الذين يذهبون 
إلى منزل العروس لمقابلة والدها أو من يحل محله، فإذا وافق حضر 

األب ومعه أصدقاؤه لتحديد المهر وموعد عقد القران والزفاف.

يطلقون على يوم الخطوبة »يوم الرباط«، يومها يدفع العريس لوالد 
العروس مبلغاً من المال ال يقل عن جنيهين وال يزيد على خمسة، 
البلح  اليوم  ويقدم أهل العروس لوالد العريس وأصدقائه في هذا 
انتهاء  يعني عندهم  الذي  الشاي  يقدمون  ثم  الفشار،  »فنتي« مع 

الجلسة فيشربونه ثم ينصرفون.
عقب تحديد »يوم الرباط« يبدأ أهل العروسين في االستعداد لعقد 
القران، وقبل الميعاد المحدد بأسبوع تخرج سيدة تحمل طبقاً من 
الخوص وعليه »أوجل«، وهو اإلناء الخشبي الذي توضع به الروائح 
العطرية من صندلية ومحلب وقرنفل يتطيب بها العريس والعروس، 
وتمشي في القرية تتغنى بأمجاد عائلة كل من العريس والعروس، 
ويكون ذلك بمثابة دعوة لكل نساء القرية ليذهبن لمشاركة أهل 
االحتفال  أيام  من  يوم  أول  وهو  للفرح،  االستعداد  في  العروس 

بالزواج.
فتذهب النساء والفتيات إلى منزل العروس يساعدن في طحن الذرة 

والقمح والخبيز، وإعداد البلح والفشار.

ليلة الحنة
قبل بالزفاف يحتفل العروسان ب�«ليلة الحنة«، تحتفل العروس في 
والرقص  بالغناء  وأصدقاؤه  العريس  ويحتفل   ، أهلها  وسط  منزلها 

والعزف على الطار »تاركا نجريشارد«.
عليه  المحرمات  قريباته  إحدى  تقوم  بأن  العريس  احتفال  يبدأ 
بتخضيب  وتقوم  وحناء،  ماء  به  صحن  بإحضار  خالته  أو  كجدته 
جسمه كله من رأسه إلى قدميه بالحناء، وهو يرتدي في هذه األثناء 
جلباباً قديماً من دون مالبس داخلية، ثم يتقدم أصدقاؤه للمشاركة 
في دهن صديقهم فيضيف كل واحد قطعة من الحناء إلى جسده. 
بانتهاء عملية الخضاب تبدأ عملية النقوط؛ يجلس العريس وأمامه 
صحن الحناء وعن يمينه أحد أصدقائه الذي سوف يالزمه طوال أيام 
الفرح، يحمل سوطًا في يده، وعن يساره آخر يحمل سيفاً، يحرسانه 

من الحسد والجن والشياطين، أو هما وزيراه وهو »السلطان«.
كراسة  يحمل  أحدهما  آخران  شخصان  العريس  جوار  إلى  يجلس 
يدون فيها مبلغ النقوط واسم دافعه، ويصيح اآلخر قائالً: »شوبش .. 

شوبش  .. فالن بن فالن دفع كذا«، 
العريس  بتزيين  قام  الذي  الحالق  إلى  النقوط   دافع  يتوجه  ثم 
يتناولون  والنقوط  الحنة  انتهاء مراسم  النقود. وبعد  ليمنحه بعض 

العشاء، ويشترك الموجودون في حفل ِذكر ثم يغنون ويرقصون.

عقد القران 
يجلس العريس وسط أصدقائه ومعهم المأذون والعمدة وشيخ البلد 

زواج أهل النوبة 
حَناء وعطور وفنون

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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يبدأ  العروس،  وأقارب  والمسنون  واألعيان 
المأذون بقراءة الفاتحة سائالً الله أن يمنح 

العروسين البركة والسعادة .
ثم يعقد قران العريس على العروس حسب 
تحضر  أن  دون  من  اإلسالمية،  الشريعة 
ولي  أو  والدها  عنها  ينوب  التي  العروس 
أمرها. يقدم العريس مهره  الذي ال يقل عن 
عشرين  عل�ى  يزيد  وال  جنيه  آالف  خمسة 
ألف، ثم يقدم مصاغ العروس الذهبي بحضور 
المدعوين جميعاً، كما يقدم مالبس عروسه 
المأذون،  أم��ام  القماش  من  غالف  داخ��ل 
المدعوين  أمام  منها  شيء  يُفتح  ال  ولكن 
التي  الهدايا  تصبح  المصاغ،  غير  والمأذون 
يقدمها العريس لعروسه موضوًعا تتغنى به 
الفتيات والشبان ويصفون ما قدمه لها من 
فالنوبيون  عطرية،  وروائح  ومالبس  مصاغ 
مثلما  الذكية  بالروائح  بالتطيب  مغرمون 

يغرمون بالتزيين والنظافة.

»جاوعشينا؟«
العشاء يقولون للعريس »جاوعشينا؟«  بعد 
»للجاو«؟  العشاء  بتقديم  قمت  هل  أي: 
الحجر  وهو عبارة عن »مصحن« مدق من 
وذلك  العطور،  لصحن  يستخدم  البازلت 
يعني هل صحنت العطور؟ فيقوم العريس 
ويضع العطور على المصحن ويصحنها فترة 
قصيرة، ثم بعد ذلك تتوالى الفتيات بصحن 
وبخاصة  العطور،  بأسماء  العطورويتغنين 
العادة،  بهذه  المسنات  وتعتز  الصندل، 
طوال  ليلة  كل  تنفيذها  على  ويحرصن 
لم  الالتي  الفتيات  وتحرص  يوماً.  أربعين 
يتزوجن بعد، على أن ينلن شيئاً من فضالت 
المصحن.  من  تسقط  التي  العطور  هذه 
على  بعضها  ونثر  العطور  صحن  وبعد 
الغناء،  والفتيات  الشبان  يواصل  األصدقاء 
والعروس  أصدقائه  مع  العريس  ويكون 
العروس،  منزل  في  وكلهم  صديقاتها،  مع 

أصدقائه  مع  العريس  هناك،  الجميع  وينام 
والعروس مع صديقاتها.

العروس  أهل  يقدم  الباكر  الصباح  وفي 
للعريس طعاماً بلبن أو إناء به لبن حليب 
الصباح  هذا  في  اللبن  فوجود  ليشربه، 
للبحر  يذهبون  ثم  به،  ويتفاءلون  ضروري 
إذ  السحر؛  وإلبطال  للحسد  منعاً  )النيل( 
تقربه  ال  الجاري  الماء  أن  يعتقدون  إنهم 
السحر  يبطل  أنه  كما  الشريرة،  األرواح 

ويقي من الحسد 

زواج أهل النوبة 
حَناء وعطور وفنون
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مختار سعد شحاته*

 تأخذ األعراس في مصر طابًعا احتفالًيا شعبًيا خاًصا، اختلفت طقوسه من بلد 
إلى بلد، حتى صار لكل منطقة عاداتها وطقوسها الخاصة فيما يسمونه عرًفا 

»ِسلو«، فيقولون حين تسأل أو تندهش أمام طقس من تلك الطقوس »سلو بلدنا 
في الفرح كده«.

فما »الِسلو« في العرس؟ وهل يحافظ عليه الجيل اآلني؟ ولماذا نتجه بهذا 
المقال لإلشارة إلى ذاك »الِسلو«؟. في البداية أشير إلى أنني تتبعت ذلك 

في مسقط رأسي »قرية منية المرشد«، والتي تتشكل خريطتها الديمغرافية 
على مجتمع للصيادين مخلوط ببعض الفاحين، واآلن انضم إليهما طبقة من 

الموظفين والعاملين بالدولة في مختلف مؤسساتها.

»ِسْلو الَفرَح«

َخزّان العادات والتقاليد 

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ
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معنى الِسلو
حين سمعُت الكلمة بمفومها من العامية الدارجة، فهمُت مقصودها 
أفراد  يمارسها  التي  الطقوس  وكل  والتقاليد،  العادات  نحو  وإشارتها 
تاريخ  عبر  أجيال  توارثته  تراثًا  عليها حتى صارت  وتربوا  ما،  مجتمع 
تركيبته  حسب  آخر  إلى  بلد  من  يختلف  والذي  الطويل،  المكان 
االجتماعية والثقافية والمهنية. والكلمة مكسورة الحرف األول، لذلك 
حين تبحث عن أصلها المعجمي، فيجب مراعاة ذلك الكسر، وإال فإن 
المعجم سيأخذ إلى مادة »سلو« بفتح السين أو ضمها، وكالهما اسم 
»َسلو«  السين  بفتح  إذ  المستخدم،  الدارج  المعنى  يناقض  معنى  له 
تأتي كمصدر للفعل »سال«، ومنها االسم بالضم »ُسلو« بمعنى الهجران 
والنسيان. وبمالحظة المادتين –في العامية والقاموس- تجد مفارقة 
لها داللة، ففي العامية يستخدمها الناس للداللة على التراث والعادات 
والتي تحمل في طيها معًنى مضاًدا لمعنى الهجر والنسيان التي ترد 
في القاموس. كأن المستنطق لمادة الكلمة بالعامية أبَى إال أن يجعلها 
للداللة على الحفظ والتوارث بدياًل عن الهجر والنسيان، وهو ملمح 

وطبيعة تميز اللغة العامية ويشير إلى بالغتها الخاصة بداللة ما.

سلو بلدنا في العرس
وأنصتُّ  »السلو«،  ذلك  منهم  أستقي  واألخوال  الجدات  إلى  جلست 
ذاكرتهم  كانت  أجيال  عبر  حفظوها  التي  قواعده  إلى  بشغف 
الُعرس،  في  »سلوهم«  فيها  حفظوا  التي  خزينتهم  هي  وذكرياتهم 
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وابتسامة جميلة وبريئة للغاية كانت مفتتح القول مع من قابلتهم 
هناك  عاميتهم  من  المفردة  تلك  رتبها  المقال،  لهذا  اإلعداد  حين 
»يااااااااه« والتي تستخدم للداللة على حنينهم إلى تلك األيام التي 
اآلن.  األحفاد  ألفراح  الحديثة  واألغاني  الموسيقى  غزو  بعد  ولت 

قالت الجدة »أم عادل«:
- »زمان كانت العروس ال ترى العريس متى خطبت له، بل ربما 
تتم خطبتها وال تعلم بها إال بعد عودة األب من البحيرة في نهاية 

جمعة الصيد«.
في  حياتهم  أكثر  يُمضون  الذين  الصيادين  عادات  َجرت  هكذا 
مساحات صغيرة هي مراكب صيدهم أو »الفلوكة«، فيتقدم الرجل 
ويطلب خطبة بنت آخر لولده الذي بلغ مبلغ الرجال، أو كما قال 
الحاج »محمد عيسوي« بنص تعبيره »يا دوب شنب الولد يخّضر، 

يقوم أبوه يجوزه«. 
إذن تبدأ اولى الخطوات هناك على صفحة الماء وسط البحيرة في 

تجمعات الصيادين في الليل والمعروفة فيما 
االتفاق على كل  »المياقي«)1(، ويتم  بينهم 
الوالدين  بين  الُعرس  وشأن  المادية  األمور 
الحاج  العريس والعروسة. يضيف  بعيًدا عن 

»فوزي«:
- »الناس كلها عارفة بعضها، ومحدش يقدر 

يّتني)2( كلمة أبوه«.
وجرت العادة بدفع مهر العروس إلى والدها، 
للفرح  واإلع��داد  ابنته  تجهيزات  في  ليبدأ 
والذي  المدفوع،  المبلغ  من  ومصروفاته 
جيل  في  فجاء  البلد«؛  »سلو  حوله  اختلف 

األجداد كما قالوا:
- »اللي ي��دفع مه��ر خمسين جنيًها ك���ان يبقى ملك«.

بهذه الجنيهات يتم تجهيز العروس، وربما يقل المبلغ عن ذلك، لكن 
في سنوات تالية وكما قالوا »لما الدنيا غلت شوية«، زاد المهر وبلغ 

»مائة جنيه مصححة«.

جهاز العروسين
من  يُعد  وكان  به،  تدخل  أن  البد  العادة شوار  كما جرت  للعروس 
الخزف  أطباق  من  أطقم  العروس  مع  يوجد  أال  والنقيصة  العيب 
ومالبس  بها.  الخاصة  المالبس  وبعض  نحاسية،  وآنية  الصيني، 
في  للزفة  بيضاء  األولى  جالبيب،  ثالث  خصوصيتها؛  لها  العروس 
ليلة العرس، والثانية على درجة من درجات األحمر –البمبي غالبًا- 
إلى ذلك  الحنة. مضافًا  لليلة  اللون«، وهما  »لبنية  األخيرة  والثالثة 
تجهيز غرفة النوم والتي تضم سريرًا من الحديد أو النحاس األصفر، 
وأطباق  أطقم  لحفظ  واآلخر  العروسين،  لمالبس  األول  ودوالبين؛ 

الصيني. تضيف الخالة »أم السيد«:
- »العروسة المحظوظة كان أبوها يشتري لها السيغة)3( من المهر«. 
ينتهيان  تتكون من عقدين  الذهبية  السالسل  نوع من  و»السيغة« 
من  وأسورتين  مخرطة«،  »حلق  ومعها  صغيرة،  لعروس  بنقش 
»السيغة«  شراء  يتم  ال  الحاالت  بعض  في  وربما  »الغوايش)4(«. 

حسبما اتفق رأي والد العروس.
و»بالطو«  األحمر،  وطربوشه  األبيض،  جلبابه  فله  العريس،  وأما 

شتوي يرتديه مهما كانت حرارة الجو.

ليلة الحنة
عام  بعد  غالبها  في  وتأتي  الزفاف،  ليلة  تسبق  التي  الليلة  هي 
لليلتها  العروس  فيها  تتجهز  ليلة  وتلك  القران.  عقد  من  تقريبًا 
طوال  معها  وتكث  العروس،  بيت  إلى  »الماشطة«  فتجيء  التالية؛ 
وتستكمل  في جسدها،  الزائد  الشعر  وإزالة  زينتها،  لتدقيق  اليوم 
عملية الزينة في ليلة الزفاف، على أن تنتهي 
الفرح  موكبه  مع  إليها  العريس  مجيء  قبل 
الليلة  تلك  في  »الزفة«.  باسم  والمعروف 
تلبس العروس الجلبابين اللذين أخبرنا عنهما 
بأعواد  إال  شعرها  العروس  تغطي  وال  أعاله، 
في  القماش  من  المصنوع  األبيض  الفل  من 
غالبه و»الترتر«. وتتابع في تلك الليلة عائلة 
للفرح  أغانيهم  وجيرانها  وأقاربها  العروس 
الزفاف  ليلة  من  أسبوع  قبل  بدأت  والتي 
وأثناء  ي��وم،  كل  مغرب  بعد  يومي  بشكل 
تسمى  للفرح  خاصة  معجنات  النساء  إعداد 
»الناعم«. وهو نوع من المعجنات المخبوز 
بالسكر والمقدم كهدية إلى المهنئين الزوار للعروسين في أسبوع 
زواجهما األول، ويبدأ إعداده قبل أسبوع من الُعرس وسط أغانيهم 

الخاصة.
- »أخدت نوارتنا رّوح ي���ا شاطر.
اللي تزين حتتنا.. روح يا شاطر«.

تنشد  والنساء  الليل،  منتصف  قرب  حتى  والبهجة  األغاني  تستمر 
للعروس ما حفظنه وتوارثنه من أغنيات، منها ما تنشده أخت ألختها 

في ليلة الحنة حين تتزين:
- »ليلة الُم������لقاة يا س����يدي..
والس���ام م����ن يدك لي�����دي..
ل�������يلة الم����لقاة ولق�����ا�ها..
والبن��ت ك���������لها ح�����ِداها..

س�����معتني ح�����ّس ن������داها..
مس����كتني ق����لبي بإيدي......«.

تأخذ األعراس في مصر 
طابًعا احتفالًيا شعبًيا خاًصا، اختلفت 

طقوسه من بلد إلى بلد، حتى 
صار لكل منطقة عاداتها وطقوسها 
الخاصة فيما يسمونه عرًفا »ِسلو«، 
فيقولون حين تسأل أو تندهش أمام 

طقس من تلك الطقوس »سلو
 بلدنا في الفرح كده

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

والتقاليد  العادات  َخّزان  الَفَرح«  »ِسْلو 
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»الناعم«  العريس  بيت  يعد  المقابل  وفي 
وينشدون أغانيهم الخاصة كذلك:

- »من كتر مالي.. خدت من بيت عالي..

خدت األم���يرة.. اللي ت���ريح ب����الي«.
األغاني  من  أسبوًعا  البيتان  يعيش  وهكذا 
المصاحبة لطقوس إعداد »ناعم العرس«، ولكل 

منهما أغانيه الخاصة بالعريس أو العروس.

ليلة الزفاف وزفة السماحي
في ليلة الزفاف تبقى العروس في بيت أبيها 
لليلة  زينتها  أنهت  »الماشطة«  تكون  أن  بعد 
األغاني  النساء  وتنشد  التوالي،  على  الثانية 
ابتهاًجا بالعروس والزفاف الكريم. وعلى إيقاع 

منتظم يبدأ األهل واألحباب في الغناء:
- »ع الُبساط دوسي.. دوسي يا عروسة
داست العروس��ة خ��طوت���ين ب���رتابة
ضحك العريس وقال حال يا ف�لوسي«

وتظل في بيت الوالد حتي االنتهاء من صالة العشاء، فيحضر »المداعي« 
من  مجموعة  هم  والمداعي  العريس.  بيت  إلى  العروس  الصطحاب 
يصطحبون  خمسة،  أو  رجال  ثالثة  وبصحبة  العريس  بيت  من  النساء 
العروس وسط أغانيهم الشعبية إلى بيتها الجديد في انتظار قدوم الزفة 
الفرح  اختالط دموع  ينشدون في وداع عروسهم وسط  و»السماحي«، 

بالضحك، ومما يغنون:
- »في حماك يا أخوها بس الليلة دي

والليلة الجاية أهل العريس يخدوها«.
وبعد صالة العشاء يستعد العريس الذي تهيأ في بيت واحد من األقارب 



46

يستحم  وفيه  العريس«،  »حموم  يسمونهم  فريد  طقس  في  الدخلة،  لليلة 
»مستحم  في  أمامهم  التعري  من  خجل  بال  األقارب  بعض  بصحبة  العريس 
»السماحي«  تكون  بينما  هندامه،  وتضبيط  شعره  بقص  ويقوم  البيت)5(«، 
ذلك.  ألجل  خاص  بشكل  إع��داده  يتم  حصان  فوق  العريس  لزفة  تستعد 
و»السماحي« هي فرق شعبية تعزف اآلالت واألبواق النحاسية، وتنتظر أمام 
الباب حيث يتحلق »المعازيم)6(«، ويغنون على أنغام »السماحي« األغاني 

الشعبية الخاصة بالعرس حين يخرج عليهم. 
- »الب���اشا طالع.. م الحمام..
الباش����ا طالع.. م الح���مام..
يا ع�����ريسنا ي�����ا وردتين...
ال����ورد فت���ح للح������سين..
يا بتاع الش���ربات اس����تنى..
ع����ند ب���تاع الكارم�����لة«. 

ويبدأ الجميع في طقس »النقوط«، وهو عمالت ونقود تقدم إلى قائد الفرقة 
الذي يعلن اسم صاحب »النقوط« على أنغام الموسيقى ويوزع األلقاب على 

أوالد وأحفاد من يقدم له »النقوط«. يقول الحاج »عطيه«:
النق���وط  وتن��رد  األيام  وهتمر  الم��داعي،  ك��ل  على  واجب  »النق���وط   -

ف���ي األفراح الجاية«.
تتوقف  أن  الفرح«  »سلو  ويقضي  القرية،  شوارع  عبر  السماحي«  »زفة  تمّر 
الزفة أمام أبواب الدكاكين والحوانيت، ليقدم أصحابها مشروبًا إلى العريس، 
ويقدم النقوط، ويطلب أن يرقص للعريس على أنغام »السماحي«. وعند باب 
المشروبات  لتتوالى  فترة ممكنة،  الموكب أطول  يتوقف  الطريق  القهوة في 
المثلجة يدويًا إلى العريس فوق حصانه، بينما تنهمر حبات من ملح الطعام 
من  بعض  تسير  حيث  الموكب  خلف  من  وقادمة  كالمطر  زخات  في  تأتي 
نساء العائلة، وهن ينشدن إنشاًدا خاًصا بإيقاعهن الخاص، ودون التزام بأناشيد 

وأغاني »السماحي«، ومما يقولون:
- »يا اللي ورا الباب ي�ا بيضا..
يا ع����روسة .. ردي ع�����ليا..
ردت علّيا.. بك����ل ح�����نية..
واتمخترت جت ع الحص�يرة..
بلّت القميص الل�ي علّيا......«.

العريس،  والد  بيت  حتى  »المستحم«  بيت  من  رحلته  في  الموكب  يستمر 
تتخلله تلك التوقفات التي تبدأ بصياح أصدقاء العريس وأهله، بصراخ مشهور:

- »صالة النبي.. ترضي النبي.. حصوة ف عينك.. يا اللي ما تصلي ع النبي«.
هنا يعرف كل الموكب أنه حان الوقت للتوقف أمام دكان فالن، أو أمام قهوة 
الحاج »فالن«، ثم تتابع »السماحي« عزفها واستقبالها للنقوط، وحين تنتهي 

الوقفة يتكرر الصياح، ويمكن أن يزيد البعض قولهم:
- »عريس.. وصلي.. ع النبي.. يا ما أنت صغير.. وحلو يا عريس«.

نساء  تتنظر  حيث  األب  بيت  إلى  »الكلوبات«  أضواء  تحت  الموكب  ويصل 
المصنوعة من  العروس تجلس في »الكوشة«  بينما  العائلتين قدوم »الزفة«، 

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

والتقاليد  العادات  َخّزان  الَفَرح«  »ِسْلو 
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غالبًا، وحين  الطبيعي  والفل  بالورد  والمزينة  النخل  جريد وسعف 
لحمل  األخ��وال  أو  األعمام  أحد  يتقدم  العريس،  حصان  يتوقف 
العريس من دون أن يطأ بقدمه األرض حتى يصل إلى جوار عروسه، 
وتستمر »السماحي« في عزفها لدقائق قليلة، وتعلو الزغاريد، ويبدا 
البعض من األهل والجيران بإطالق أعيرة نارية من بنادق خرطوش 

يستخدمونها في رحالت صيدهم لصيد الطيور المهاجرة كالسمان.
بعدها –وغالبًا- يحمل العريس عروسه بين ذراعيه، ويدخل بها إلى 
الخارج، لدقائق  العزف في  الزفاف، ويستمر  لليلة  المعدة  الحجرة 
شاكرًا،  للجميع  ويلوح  يده  يرفع  الجميع  إلى  العريس  يعود  حتى 
والجري  للعريس..  »العروسة  مأثورة  جملة  الحضور  يتناقل  وهنا 

للمتاعيس«.

حلم بعيد
كما رصدُت في مجلة تراث اندثار أغاني حدي الصيادين عبر سلسلة 
من المقاالت، وأوضحنا فيها أن تراث أغاني الحدي مهددة بالضياع 
الباحثين  تنتبه عين  أن  لحفاظها، وآملُت  الموت  لتغييب  واالندثار 
األفراح  أغاني  ألجل  النداء  أكرر  والخاص،  الشفاهي  تراثنا  نحو 
عبر  آخر  إلى  مكان  من  أغانيها  تختلف  والتي  القديمة،  الشعبية 
النيل وامتداد سواحلها وصحاريها، فهل  جغرافية مصر وبطول نهر 

من مجيب؟ 

* روائي وسينمائي مصري

هوامش
الصيادين  مجموعة  هناك،  الصيادين  لغة  في  تعني  المياقي:   -  1
المتجمعين للعمل مًعا، ومفردها »المقية«، كما يُطلق عليها أيًضا 

»األنفار« ومفردها »النفر« وهو الصياد الواحد.
2 - يقصد يعصي كلمته أو يرفض.

3 - يبدو أن الكلمة مشتقة في عاميتهم عن كلمة »الصاغة« وحرفت 
الصاد إلى السين.

الطبقات  في  قديًما  رائجة  كانت  الذهبية  األس��اور  من  نوع   -  4
المتوسطة في مصر.

باالستحمام  خاص  المياه  دورة  يشبه  بناء  هو  البيت،  مستحم   -  5
فقط.

6 - المعزيم، هم ضيوف العريس الذين حضروا باكرًا للنقوط والزفة.
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ميسرة صالح الدين

 »وصلي صلي/ ع النبي صلي/ صلي/ واللى ما يصلي/ أمه يهودية 
وأبوه أرملي.

والفاتحة  ناس/  اجدع  يا  اسكندرية  يا  العباس/  البو  الفاتحة  واقروا 
التانية لسيدي ياقوت/ 

واللي  ال��دردار/  البو  التالتة  والفاتحة  يموت/  يطّق  يعادينا  واللي 
يعادينا يولّع نار.

وال .... إيه 
وال  ... إيه 

بََحري/  وم  من  جينا  الصيادين/  إحنا  العالي/  البحر  ملوك  إحنا 
السيالة/ جينا من راس التين، 

البحر ابويا/ والموج دا اخويا/ يالا يا ريّس شد قاعكم وّدينا راس 
التين«

الزفة االسكندراني أعتى نّوات البهجة والسعادة في طقوس الزفاف 
موكب  تسبق  التي  الزفة  »االسكندرية«،  الساحلية  المدينة  ألبناء 
العروس وتسبق موكب المفروشات والموبيليا والتي تسبق ليلة الحنة 
وتسبق الدخلة والخطوبة وقراءة الفاتحة وتتكرر مراراً وتكراراً في 
كل المناسبات السارة لتضفي حضورها الطاغي وأصالتها المبهجة . 
تخرج بحماس من حناجر الشباب  بإيقاعها المميز وكلماتها المغرقة 
في المحلية وتؤرخ ألشهر أضرحة األولياء في ميدان المساجد »أبي 

»بحي  ال��درداء  و»أبي  بحري،  بمنطقة  العرش«  وياقوت  العباس 
الصيادين  طقوس  تتناول  و  االسكندرية،  أحياء  أقدم  أحد  كرموز، 
الذين يملكون البحر العالي ويسيطرون على نزواته ويتخذونه أخاً، 
السفن  منشأ  التين«  »رأس  ل�  يصلوا  حتى  قالعهم  ويفردون  وأباً، 
بالعرس  الخاصة  الزفات واألغانى  البحرية، وبالطبع تتفرع  وترسانة 
لتتخذ منحى آخر بعد هذه المقدمة التقليدية كأغنية »يا حمام«: 
حمامة  يا  الحيطة/  ع  نزلت  بيضا/  حمامة  يا  حمام،  يا  حمام،  »يا 

بُّني/  نزلت على كّمي/ يا حمامة رصاصي/ نزلت على راسي«
أو أغنية الزفة »يا رمان«:  »إتدحرج واجري/ يا رمان/ وتعالي على 

حجري/ يا رمان/ 
أنا حجرى حنيّن/ يا رمان/ يستر ما يبيّن/ يا رمان«

تعد الزفة الطقس األشهر في عادات الزفاف السكندرية، وبعدها تبدأ 
أساسيين:  نمطين  أكبر إلى  واالنقسام  بشكل  التفرع  الطقوس في 
التقسيمات  من  العديد  منهما  كل  بداخل  والعصري.  الشعبي، 
واألنماط الفرعية. األفراح الشعبية نمط ال يشترط فيه البساطة وال 
مليئة  التكلفة  باهظة  تكون  فقد  االسم،  يوحي  كما  التكاليف  قلة 
بالتفاصيل، وهنالك أفراح الفنادق والقاعات وهي أيضا لها عاداتها 
بينها،  فيما  العام  الشكل  حيث  من  تتفق  التي  الخاصة  وطقوسها 
االجتماعية  والرغبات  المالية  القدرات  حسب  كثيراً  تختلف  ولكن 
ألصحابها.  يعتمد أصحاب األفراح الشعبية، في إقامه أعراسهم على 
الشارع  في  نصبهما  يتم  والكوشة  فالمسرح  بهم،  المحيطة  البيئة 

الزفة االسكندراني 
أعتى نّوات البهجة والسعادة

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

االسكندرانى  الزفة 
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الزينات  وتعلق  الزقاق،  حتى  أو  الحارة  أو 
على  كلٌّ  الملونة،  واللمبات  النور  وأفرع 
من  السهرات  تخلو  وال  استطاعته،  قدر 
إلى جانب  والمشروبات  المأكوالت  أصناف 
شعبيون  مطربون  الفرح  الشيشة.  ويحيى 
باستضافتهم  العائالت  تتباهى  وراقصات 
من  كنوع  لهم  المدفوعة  المبالغ  وإعالن 
بعض  ج��وار  إل��ى  االجتماعية،  الوجاهة 
كالعب  الكالسيكية   االستعراضية  الفقرات 
األكروبات و»حاوي النار« الذى يرّوض النار 

ويأكلها ويتالعب بها أمام المدعوين.
العروسة«  »موكب  في  العروسان  يصل 
التكاتك  زف��ة  من  أشكاله  تتعدد  ال��ذي 
ويلجأ  السيارات،  زفة  إلى  والموتوسيكالت 
الكورنيش  تجوب  التي  للحناطير  البعض 
رغم  أسطورياً  يبدو  زفاف  فى  بالعروسين 
بساطته وقلة تكلفته.يميل الكثير من األزواج 
أثرية  مناطق  في  التذكارية  الصور  اللتقاط 
أو على الكورنيش أو في الميادين الرئيسية 
ساعة  ستانلي،  كوبري  مثل »القلعة،  بالثغر 
أبناء  الشالالت«. يسمى  حديقة  الزهور، 

الطبقة الشعبية ليلة ما قبل الزفاف ب�»ليلة 
الحالق،  عند  يومه  العريس  يقضى  الحنة«، 
»ليلة  يسمى  فيما  ليلتها  العروس  وتقضى 
لتنقش  السيدات  إحدى  وتستأجر  الحنة« 
جسدها  من  متفرقة  مناطق  على  بالحنة 
دالالت  ذات  بسيطة  شعبية  رس��وم��ات 
مختلفة.ثمة موروثات شعبية خاصة بالزفاف 
والدخلة تسيطر على طقوس ما قبل الزفاف، 
فقد  العروسة«،   ب�»فرش  يسمى  ما  منها 
أن  على  السنين  مئات  منذ  العرف  استقر 
عذراء،  فتاة  العروسة«  سرير  ب�«فرش  تقوم 
لتعم بركة عذريتها على ليلة الدخلة، فتمر 
بسالم، كما أنه »فأل حسن« لتلك الفتاة التي 

سوف تتزوج مباشرة بعد دخلة العروسة.
العروس  أم  تضع  أن  أيضاً  الموروثات  من 
الزوجية »سكيناً«  فراش  العريس تحت  وأم 
أو  قرانية  وآيات  الجاف،  الخبز  من  وقطعة 
منها وظيفة مختلفة كما وقر  تمائم، ولكل 
العمل  الشعبي، فالسكين لقطع  الوعي  في 
الجن  إلطعام  والخبز  والسحر،  الشرير 
القرانية  أذاهم، واآليات  والعفاريت لتجنب 

الشيطان ودحر  الخير ودرء  والتمائم لجلب 
شروره.

بالطبع قل كثيراً أتباع مثل هذه العادات في 
العصر الحديث، ولكن ما زال البعض يحافظ 
الذي إن لم ينفع،  العرف  عليها على سبيل 

فإنه لن يضر 
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البداية.. »قولة خير«
يأخذ طلب الزواج في السودان الطابع األسري التقليدي، حتى وإن 
الرسمي  التقدم  لكن  مسبًقا،  والفتاة  الشاب  بين  اتفاق  هناك  كان 
يجب أن يبدأ بإرسال الشاب خاله وعمه أواًل إلى أهل الفتاة، وفًقا 
لتلقي  موعًدا  يقطعون  بدورهم  وهم  عليهم.  األمر  لطرح  لألصول، 
الرد إن كان باإليجاب أو الرفض، بعد التشاور مع الفتاة وبقية األهل. 
يوًما  الشاب  أهل  يُحدد  الزواج،  على  بالموافقة  الرد  يأتي  أن  بعد 
للقدوم إلى منزل أهل العروس، حاملين معهم »قولة خير«، وهي 
إلى هدايا  باإلضافة  المهر »الصداق«،  المال منفصل عن  مبلغ من 
تتكون من مالبس وأحذية وعطور ومستحضرات تجميل،  للعروس 
وأحيانًا يجعل البعض مناسبة »قولة الخير«، فرصة إلعالن الخطوبة 

بارتداء الخاتمين. وعلى أهل العروس الرد على »قولة الخير« بطقس 
آخر، يسمى »موية رمضان«، ويعني إهداء أهل العريس مستلزمات 
وعصائر  غذائية،  ومواد  أواٍن،  من  التقليدية،  المعظم  رمضان  شهر 
شعبية. ويكون ذلك قبل دخول شهر رمضان، وفي حال كان شهر 
نافًذا  يظل  بل  الطقس،  يُلغى  ال  العرس،  بعد  ويأتي  بعيًدا  رمضان 

ويقام في أول رمضان بعد العرس.

محفوظ بشرى
د  وتعدُّ الفولكلوري،  بثرائه  السودان،  في  التقليدي  الزواج  يتميز   
تفاصيله وطقوسه. وإن كان اليوم أصبح أكثر حداثة مما كان عليه؛ إال 
أنه في الريف السوداني كما في المدن، ال يزال يحافظ، في جوهره، 
الحسن،  الفأل  تحرِّي  ويمثل  عادات.  من  األجيال  توارثته  ما  على 
التي  الطقوس  محور  والسحر؛  العين  شرور  من  العروسين  وحماية 

تصاحب العرس السوداني.



52

الشيلة.. اقتراب اليوم الموعود
المهمة  الطقوس  من  تعد  التي  »الشيلة«،  تأتي  خير«،  »قولة  بعد 
في الزواج السوداني، حيث يبدأ بعدها العد التنازلي ليوم الزفاف. 
وتتكون الشيلة التي تحملها نساء أسرة العريس إلى بيت العروس؛ 
من حاجاتها الخاصة التي اشتراها العريس، لتكون نواة لممتلكاتها 
الزوجية، مثل الثياب، واألحذية، والعطور الشعبية، والحلي الذهبية 
وهدايا  العرس،  لوليمة  الالزمة  المواد  إلى  باإلضافة  »الشبكة«، 
تقابل  وال  احتفال،  الشيلة  يصاحب  وال  العريس.  وأم  العروس  ألم 
الزائرات العروس، بل يسلمن ما أحضرنه ويذهبن بعد تناول الضيافة 
التقليدية للزوار. وفي اليوم التالي، تدعو العروس صديقاتها وجاراتها 
لمشاهدة الشيلة وتفقد أصنافها، وكمية كل صنف وجودته، ويكون 
ذلك كنوع من التفاخر من جهة، ولتقييم قدرة العريس المالية من 

جهة أخرى. 

»دَقّ الريحة«.. تهيئة العروس لعالم النساء
على  أهمية  األكثر  النسائي  الطقس  هو  الريحة«  »دق  كان  ربما 
اإلطالق، وفيه يتم صنع تشكيلة من العطور السودانية المحليَّة التي 
ال مثيل لها، وهي عطور يحظر استخدامها اجتماعيًا لغير المتزوجات. 
تقوم بطقس »دق الريحة« النسوة الخبيرات من قريبات العروس، 
ويستمر لثالثة أيام، ينفقنها في معالجة المكونات المعقدة للعطر 

السوداني. 
الكمية  حسب  ومعايرتها  المكونات  تجهيز  يتم  األول،  اليوم  في 
المطلوب صناعتها، حيث يتم شق حطب الصندل إلى شظايا صغيرة، 
حيوان  أظافر  وهي  فرَة«  »الضُّ وتنقع  والمسك،  المحلب  وطحن 
المميزة  رائحته  تمنحه  إذ  الزواج،  عطر  صناعة  أساس  تُعد  بحري 
النار،  على  المكونات  طبخ  يبدأ  الثاني،  اليوم  وفي  القوي.  وتأثيره 
لَكة«،  و«الدِّ »الُخمرَة«،  صنع  أجل  من  كبيرة،  خبرة  تتطلب  بدقّة 
و«الكركار«، والبخور؛ وهي تشكيلة العطور السودانية التي نتحدث 

عنها. ويستمر خلط المكونات ومعالجتها حتى اليوم الثالث، قبل 
أن تصبح العطور جاهزة.

الضفرة،  مزيج  بتخمير  اسمها،  يوضح  كما  الُخمرة،  وتصنع 
والصندلية، والمسك، والمحلب، مع بعض العطور األخرى، وتعد 
النساء  تستخدمه  السودان،  في  الخصوصية  عطرًا شديد  الُخمرة 
المطبوخ  الذرة  عجين  من  فتتكون  الدلكة،  أما  فقط.  ألزواجهن 
األكاشيا.  شجر  من  نوع  وهو  والشاف،  الصندل  حطب  بدخان 
من  يتكون  عطري  زيت  باستخدام  الجسم،  لدلك  وتستخدم 
المسك، وزيت السمسم، والقرنقل، وعطر الصندل. بينما يتكون 
وشمع  البرتقال،  وقشر  والقرنفل،  الزيت،  من  الكركار،  زيت 
النحل، تغلى في النار، ثم يضاف إليها العطر، ويستخدم الكركار 
للعناية بالشعر. وأخيرًا يُصنع البخور من حطب الصندل، والسكر، 

والليمون، ومسحوق الصندل والضفرة. وبعد االنتهاء من طقس دق 
الريحة، تؤخذ منها هدية ألم العريس.

حبس العروس
قبل العرس بشهر تقريبًا، تُحبس العروس، وهو طقس الغرض منه أن 
تصبح في أبهى صورها، حيث ترافق الحبس طقوس الدخان والدلكة. 
المتزوجات،  إال  تمارسه  ال  الخصوصية  أيًضا طقس شديد  والدخان 
حيث توضع في »حفرة الدخان« قطع من حطب شجرة الطلح – من 
فصيلة األكاشيا – ذي الرائحة المميزة، وتشعل لتصدر دخانًا مستمرًا 
تجلس العروس فوقه ملتفة بشملة من الصوف لحبس الدخان على 
جسدها. والغرض  من الدخان إكساب العروس رائحة عطرة وجسًما 
وعرك  الدخان  ويستمر  شعبيًا.  بخار  حمام  كونه  إلى  إضافة  لدنًا، 

الجسم بالدلكة طوال األيام التي تسبق العرس.

الحناء.. جمال وحرز
في العرس السوداني، تُستخدم الحناء لكال العروسين، حيث توضع 
على األطراف األربعة. وقبل الزواج ال يجوز للفتاة أو الشاب وضع 
الحناء على القدمين. لكن في الزواج تتحول الحناء إلى طقس كامل، 
أهل  ويدعو  الزفاف،  حفل  من  أيام  أربعة  قبل  لها  بالتحضير  يبدأ 

العروسين بعضهم الحتفال الحناء.
دخولها  عن  وإعالنًا  جمااًل  العروس  إلى  بالنسبة  الحناء  كانت  وإن 
المعتقدات  بحسب  العريس،  إلى  بالنسبة  فهي  المتزوجات؛  عالم 
الشعبية، أداة وحرز يجنبه »العوارض« من عين وسحر قد يتسبب 

في وأد سعادته بحياته الزوجية، أو قد يتسبب في عدم إنجابه.
ويبدأ طقس الحناء دائًما في المساء، تصاحبه أغنيات تقليدية على 
على  العروس  أو  العريس  يجلس  حيث  الشعبي،  »الدلّوكة«  طبل 
»الجرتق«  بمالءة  يفرش  تقليدي،  سوداني  سرير  وهو  »عنقريب« 
المزركشة. وعلى أنغام األهازيج توضع الحناء على أطراف العروس 

طقوس األعراس ، أصداء التاريخ

ثراء وفأل .. طقوس الزواج في السودان
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أو العريس. ويُشترط أن تقوم بطقس الحناء 
امرأة متزوجة، لم تُطلَّق من قبل، وبكَّرت في 

والدتها بذكر، وذلك تفاؤاًل بحظها الحسن.

السيرة.. بدء االحتفال
اإلسالمية،  الطريقة  على  القران  عقد  بعد 
يستعد العريس وأهله للسيرة، وهي طقس 
إلى منزل  العريس ورهطه  رمزي يسير فيه 
يقام  حيث  باألغنيات،  مصحوبين  العروس 
وإن  غالبًا حديثًا،  يكون  الذي  الزفاف  حفل 
بعض  ولدى  الريف  بعض  في  يزال  ال  كان 
التراثية  بتفاصيله  يحتفظ  المدن؛  األسر في 
تقليدي  حفل  أيًضا  يقام  وربما  القديمة. 
عصر يوم السيرة، تغنى فيه أغنيات الحماسة 
فيه  ويمارس  لوكة«  »الدَّ على  الشعبية 
الشباب الضرب بالسياط »البُطان«، في حال 

كان حفل الزفاف على الطريقة الحديثة.

الجرتق.. منعًا للعين
يخضع  الطقوس  من  مجموعة  هو  الجرتق 
لها العروسان مًعا بعد حفل الزفاف مباشرة، 
الجديدة.  حياتهما  إل��ى  دخولهما  وقبل 
والغرض منه حفظهما من العين والعوارض 
الشريرة، التي قد تؤثر في مستقبل حياتهما 
في  فشلهما  إلى  ت��ؤدي  قد  أو  الزوجية، 
في  جًدا  قديم  طقس  والجرتق  اإلنجاب. 
الممالك  أي��ام  إلى  يعود  ربما  ال��س��ودان، 
هي:  عدة،  أدوات  فيه  وتستخدم  النوبية، 

الحريرة وتتكون من خيوط الحرير المصبوغ 
زرقاء،  خرزة  فيها  وتنظم  ال��وردي  باللون 
اليُسر،  ثم مسبحة  اليمنى.  اليد  في  وتربط 
باللونين  خرزات  من  تتكون  مسبحة  وهي 
مثل  العنق  على  وتلبس  واألس��ود،  األحمر 
خاتم  الجرتق  أدوات  من  وأيًضا  العقد. 
الخالص  الذهب  من  مصنوع  وهو  الجنيه، 
ويجلس  ذهبي.  جنيه  عن  عبارة  وفصه 
السابق  الجرتق  عنقريب  على  العروسان 
وتجلس  القبلة،  مستقباًل  ويوضع  ذك��ره، 
عليه العروس عن شمال العريس من جهة 
القرمصيص«  »بفركة  االثنان  ويُلَف  قلبه، 
اللون  عليها  يغلب  مزركشة  مالءة  وهي 
ويوضع  الجرتق.  أدوات  كل  مثل  األحمر 

يحتوي  أحمر  خشبي  ُحق  العروسين  أمام 
الصندل  مسحوق  وهي  »الضريرة«،  على 
العروسين  رأسي  على  وتثبَّت  والمحلب، 

باستخدام عطر الصندل.
يرتدي العروسان المالبس الشعبية: الجالبية 
والسروال والطاقية للعريس، وتحتوي على 
طرد  في  الشعبية  لداللته  األحمر  اللون 
أحمر  فستانًا  العروس  ترتدي  بينما  العين، 
وثوبًا أحمر للغرض ذاته، وتضع على رأسها 
الجدلة، وهي غطاء للرأس مزركش ومطلي 
الجرتق  بطقوس  وتقوم  الذهب.  بماء 
إحدى قريبات العريس وأخرى من قريبات 
أرملتين  تكونا  أال  فيهما  ويشترط  العروس، 

أو مطلقتين 
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أشرف أبو اليزيد * جرامافونيات
الطفولة،  بذاكرة  األول  الجرامافون  صورة  عندي  ارتبطت 
العالية  الجدران  ذات  الغرفة  في  منضدته  على  يتكىء  وهو 
والمشربيات الخشبية ببيت جدي، وكان هو أول من يقتنيه في 
القاهرة، وكان حين يتحدث عنه يسميه  مدينتنا »بنها« شمال 
»الماكينة«. اعترف لي جدي أنه كان ال يقضي وقتا طويال عنده، 
وأن ليالي السمر كانت قليلة بسبب االنشغال في العمل والسفر. 
هذه الذكريات لجدي المولود في ثالثة ثالثة ثالثة، أي الثالث 
من مارس سنة 1903، دفعتني أن أسجل معه منذ 35 سنة لقاء 
كان محوره ما كان يسمعه على الجرامافون. وفي سفري الالحق، 
القتنائه،  أسعى  حتى  أراه  أن  ما  آسرا،  الجرامافون  مشهد  كان 
وكأنني أستعيد صورا شاحبة من الطفولة. لهذا اشتريت واحدا 
في مومباي، المدينة التي أراها خليطا من القاهرة واإلسكندرية 
الكبير،  ببوقه  القاهرة،  ثم  الكويت،  إلى  معي  وسافر  معا، 
ن، ويده المعدنية التي تحرك أسطوانته.  وجسده الخشبي المثمَّ
وفي رحلتي األلمانية، قبل عشر سنوات، كنا نزور المالعب التي 
شهرية،  سوق  لدى  وتوقفنا  العالم،  كأس  نهائيات  ستستضيف 
يقيمها األعضاء على جدار ناديهم، يبيعون فيها مقتنيات قيّمة، 
ابن  أب،  البيك  ومنها  القديمة  واألجهزة  واألنتيكات  كاللوحات 
عم الجرامافون، الذي يعمل بالكهرباء أو البطارية، حيث انتشر 
بين جيل السبعينيات والثمانينيات الخروج والغناء في البراري، 
وعليه استمعت إلى أسطوانات الفينيل التي اقتنيتها من عواصم 
بيروت  في  ونشر  القاهرة  في  طبع  ما  ومنها  وغربية،  عربية 
أم  عليها  تشدو  ما  وفيها  باريس،  في  وأنتج  في طهران  وصدر 

كلثوم وداليدا وتحتفظ بألحان عبد الوهاب وسيد مكاوي.
النوستالجيا هي التي تجعلنا ننفق الوقت في تحضير الجرامافون 
األسطوانة،  وجهي  على  األغنية  مدة  من  أطول  زمنا  فنستغرق 
حيث  طويال،  تدوم  ال  نوستالجيا  لكنها  المختلفتين،  بسرعتيها 
نعود بعدها إلى العالم الرقمي بكل ما فيه من تراث موسيقي 

بال حدود.طلبت من جدي آنذاك أن ينشد لي بعضا من األدوار 
التي كان يسمعها على جرامافونه، فاعتدل وقال بصوت عاطفي 

رخيم:
»قال ي�������ا ترى ي������ا بنت الناس ق�����د ما أحبك تحبيني؟ 
وال م���حباك ك�������دا ب��������س س�����اعتين تش�������وفيني؟ 
ردت: وس����������يدي أحم���������د ش�������������فيع دي������ني، 
أن���������ا ال��������ورد وانت الم�������������اء بت������������سقيني، 

إن غب�������ت َدبِّل������تني، وان ج��������يت بت��������حييني!« 

* شاعر وروائي من مصر

على طريق
 الحرير

جرامافونيات



ارتياد اآلفاق

رحلة إلى سوق »دراو«

في طلب الناقة البّجاويّة
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ارتياد اآلفاق

البّجاوّية الناقة  رحلة إلى سوق »دراو« في طلب 

الجوازات  لموظف  مسموعاً  صوتي  كان 
مسؤولين  تقل  طائرة  أن  أخبرني  الذي 
المطار،  مدرج  في  للتو  حطت  قد  كباراً 
الضباط  كبار  من  مجموعة  أن  عن  فضالً 
متن  على  كانوا  الحكوميين  والموظفين 

عليها. كنا  التي  الطائرة 

معركة نارية
خارج المطار اتفقنا مع سائق سيارة أسواني؛ 
سوق  قرب  نريده  الذي  المكان  إلى  ليقلنا 
مدينة »دراو« حيث يقام سوق الجمال، كان 

وجه السائق األسمر بشوشاً طيبًا.
فأجبنا  ح��دث؟  بما  سمعنا  كنا  إن  سألنا: 

معركة  )مهاوشة(  ثمة  أن  فأخبرنا  بالنفي، 
باألسلحة النارية بين قبيلتي »دابود« النوبية 
بسبب  الهوارية بأسوان،  ه��الل«  و»بني 
الدابودية  من  العامة  الثانوية  في  طالباً  أن 
تحرش بفتاة في المدرسة تنتمي إلى قبيلة 
الطريق  الغاضبة  الجموع  وقطعت  الهوارة، 
القطارات بين  القاهرة، وتوقفت حركة  إلى 
عن  المعركة  وأسفرت  والقاهرة  الصعيد 

سقوط عشرات القتلى.

صرح ضخم 
على مقربة من الطريق لفت انتباهي صرح 
سألت  الصحراء،  وسط  تشييده  يتم  عظيم 

محمد عبد العزيز السقا*

 في أقصى جنوب مصر، وعبر طريق ضيق 
وعر يبعد عن مدخل مدينة »دراو« بحوالي 
المنازل  من  عدد  بين  يمر  متر،  خمسائة 
طابقين،  من  ألكثر  تعلو  ال  التي  الصغيرة 
مصر،  في  اإلبل  لتجارة  سوق  أكبر  يوجد 
شاتين-  سوق  بعد   - الثاني  المعبر  يعتبر 

للجمال والنوق السودانية إلى مصر.
الناقة  سالة  عن  البحث  هي  المهمة  كانت 
البّجاويّة األسرع في العالم، والتي فّر عليها 
العراق،  إلى  مصر،  من  المتنبي  الطيب  أبو 
في ربيع األول سنة 351ه� / 963م هرباً من 

كافور اإلخشيدي. 
شراء  المتنبي  تدبر  كيف  الكتب  ت��روي 
حايب  نواحي  من  جاءت  »بجاوية«  ناقة 
وعيذاب، كانت في ذلك العهد بمثابة سيارة 

دفع رباعي من أفضل طراز. 
تواعدت مع صديقي الباحث مصطفى عوض 
يحدوه  كطفٍل  الرحلة  في  صحبني  الذي   -
أعمال  عدة  بإنجاز  انشغاله  ورغم  الفضول- 
أننا  علمه  فور  مرافقتي  على  وافق  بحثية، 
سنذهب إلى أقصى جنوب مصر ب��الطائرة.

فوه  مدينة  من  ، وخرجت  مبكراً  استيقظت 
مسقط رأسي، الساكنة على ضفاف النيل في 
أقصى شمال مصر، وهاتفت مصطفى، الذي 
خرج من محافظة الغربية، والتقينا بعد أربع 
استقلنا  القاهرة،  مدينة  عند مدخل  ساعات 

»ركبنا سيارة أجرة« إلى مطار القاهرة.
موظفة  أعطتنا  اإلج��راءات.  تمت  يسر  في 
 - الطائرة  وجبة  )المحلية(  الجوية  الخطوط 
والتي لم تكن سوى قنينة مياة غازية باردة!، 
وأردفت أن الرحلة قصيرة لن تستغرق أكثر 
فوق  الطائرة  حلّقت  دقيقة،  أربعين  من 
نهر  بمحاذاة  الجنوب-  -صوب  المحروسة 

النيل الرابض في حضنها.
كان هادئاً  الحربي،  أسوان  إلى مطار  وصلنا 
نكن  لم  يحدث،  غريبا  شيئاً  وكأن  وخالياً 
نعرف أن هناك مفاجأة بانتظارنا، كان المطار 
قد رفع درجة استعداده إلى الحالة القصوى، 
نحن  هل  مازًحا:  صديقي  أذن  في  همست 

مهمون لهذه الدرجة؟
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السائق عنه  فأخبرني أنه مركز الطبيب المصري د.مجدي يعقوب 
أهل  لخدمة  ذاتية  بجهود  هنا  أنشأه  والذي  الشهير،  القلب  جراح 
محض.قبل  إنساني  كعمل  عالمية  طبية  خدمات  وتقديم  الصعيد 
وصولنا كنت قد تعرفت إلى رجل يدعى كرار البشاري، ينتمي إلى 
قبائل البشاريين، ويعمل تاجر جِمال، وقد شرح لي أن الجمال هنا 
ثالثة أنواع حسب الغاية من تربيتها أو شرائها. النوع األول  يختص 
بجمال اللحم والتسمين وهي المعدة للنحر واألكل. والنوع الثاني 
الثالث  والنوع  الحقول،  في  والعمل  للزراعة  المعدة  الجمال  هي 
وهي الجمال المعدة للركوب السريع والسباق وهذا النوع األغلى 
ثمناً. »يقدر البعض ثمنه ب��ما يقارب العشرين ألف دوالر«.يخبرنا 
البشارية  ومنها  بمختلف سالالتها  البجاوية  اإلبل  أن  البشاري  كرار 
حاليب  إلى  ومنها  السودان،  في  عدة  أماكن  من  تأتي  والعنافي 
والعجيب  مصر.  جنوب  بأسوان  »دراو«  سوق  إلى  ثم  وشالتين، 

سعرها  من  بكثير  أكبر  »دراو«  في  سعرها  ثّم  ومن  أهميتها  أن 
والمستوردون  المحليون  التجار  يفضل  حيث  األصلي  موطنها  في 
الخليجيون أن يأخذوها من مصر، وتحديداً من سوق »دراو«، وبعد 
ثبوتات  على  والحصول  الصحي،  الحجر  إج��راءات  وإنهاء  الشراء 
وأوراق فحص البعير، يمكن نقل الجمال بمعرفة البائع حيث تسلك 
طريقها على متن شاحنات النقل إلى الدلتا في شمال مصر، ومنها 
إلى أحد الموانئ عبر سيناء)1( أو البحر األحمر، ومن ثّم إلى دول 
الخليج عبر الشحن البري أو الجوي. يؤكد التجار هنا أنهم يبيعون 
سنوياً عشرات اإلبل البّجاويّة من نوعية جمال السباق إلى المهتمين 
بالنوق والِجمال في السعودية وقطر واإلمارات، وغيرها، وأن التسليم 
يبدأ في الدلتا بشمال مصر، أو في سيناء بعد تضمير الِجمال. كان 
لقائي بكرار البشاري فاتحاً لشهيتي لسبر أغوار المعرفة، من خالل 

زيارتي الميدانية للسوق الذي ينعقد يوم األحد من كل أسبوع. 
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بلدية دراو ومنزل صالح
»دراو« وهي  مدينة  تقع  القاهرة   من  كيلومتر  ثمانمئة  بعد  على 
بلدية دراو، وهي محاطة  تتبع محافظة أسوان، وكان اسمها قديماً 
قبائل  أبناء  يسكنها  خالبة،  وطبيعة  صحراوية  ومناطق  بجبال 
سودانية، وقبائل أصولها من جزيرة العرب، كما يسكنها  حضريون 
السبت  وعائالت متنوعة نزحت من شمال مصر. وصلنا مساء يوم 
األول من شهر إبريل، كان في انتظارنا صديق توصلنا إليه عبر بعض 
الكواحلة  قرية  أبناء  آل عثمان – من  يدعى صالح  الجامعة،  زمالء 
التابعة لدراو، استضافنا في منزله البسيط المبني بالطوب األحمر، 

والمسقوف بجريد النخل وقد غطاه بطبقة من المشمع البالستيك 
لحماية المنزل من المطر، كنت في حاجة إلى لحظة استرخاء هادئة، 
بعد يوم شاق بدأناه في الصباح، في الغرفة البسيطة شد انتباهي 
ارتباط  مدى  على  دلت  لشيخ صوفي  الحائط  على  معلقة  صورة 
لنا  تؤكده  سوف  ما  وهو  الصوفية،  بالطرق  المنطقة  هذه  أهل 
جوالتنا الالحقة في أسواق المدينة إذا يعلق معظم التجار صوًرا 
لمشايخ الطرق الصوفية على جدران محالتهم وأعمدة مظالتهم، 
اإلدريسية،  الطريقة  صاحب  اإلدريسي،  السيد  الشيخ  أشهرهم 

وهو من دراو.

البّجاوّية الناقة  رحلة إلى سوق »دراو« في طلب 

ارتياد اآلفاق
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أشرقت الشمس وتسللت أشعتها عبر الفتحات 
إلى الغرفة، مداعبًة وجوهنا المرهقة، فنهضنا، 
تناول  بعد  صالح  بصحبة  السوق  قاصدين 

وجبة  اإلفطار.

الطريق إلى السوق
ركبنا متزاحمين في شاحنة نصف نقل »بيك 
أب« تحمل البشر -كما تحمل غيرهم-، ومنها 
عبر )توكتوك صغير( حتى وصلنا إلى مبتغانا.

كان السوق كبيراً ومحاطاً بسور قديم متهالك، 
يرجع  ال��ذي  التاريخي  السوق  إلى  دخلنا 
كثيرة  ِجمال  1940م،  عام  إلى  األول  موقعه 
مالكها  مع  السوق  أرض  افترشت  بالمئات 
الذين جلسوا تحت )العشش( يتناولون القهوة 
طاوالت  حول  بعضهم  التف  فيما  والشاي، 
طعام  لتناول  األرض  عن  قلياًل  ترتفع  خشبية 
اإلفطار التقليدي المكون من الفول والطعمية 
والعيش البلدي والجبن والبصل والخضراوات. 

يتبعونها بالشيشة أوالدخان.

قبائل البجاوة )2(
ال  السن  وصغار  الشباب  أسأل،  من  أجد  لم  عندما  أمل  بخيبة  شعرت 
يعرفون عما أبحث، لكن خيبتي سرعان ما زالت عندما وجدت بعض كبار 
السن يجلسون في زاوية من السوق تحت إحدى العشش، الكبار والعجائز 
والتجار القدامى يعرفون البجاوة، بعضهم أحالني إلى أفراد ينتمون إلى 
قبائلها. الحظت أنهم يتميزون بلهجة خاصة يسميها أهل السوق )رطانة( 
بلكنة  لكن  العربية،  يتكلمون  وهم  السوق  في  موجودون  هؤالء  بعض 

خاصة)3(.
العبابدة والهدندوة  البجاوة اآلن خمس قبائل أشهرها  يرث نسب قبائل 
الكبار  وجميع  )البجاوي(  البشاري  الجمل  ينسب  ولألخيرة  والبشارية، 
هنا في »دراو« يجمعون على أّن البشارية هم البجاوية. لذا يعد الجمل 
للرمح  استعداد  لديه  الذي  منه  الُحر  خاصة  سعراً  األعلى  هو  البشاري 
والجري. في وسط السوق كان المشهد مدهًشا، اإلبل بمختلف أعمارها 
وأحجامها، ِجمال سمينة مكتظة باللحم، الهدف من تربيتها االستفادة من 
الكبرى، وجمال  بالقاهرة  إمبابة  الجمال في  إلى سوق  لحومها، وتشحن 
الركوب والتحميل، بعضها سعره مرتفع  التحميل والزراعة وتستخدم في 
الوعرة  الطرق  عبر  التهريب  أعمال  في  ويستخدم  التحمل  قوي  لكونه 
والمناطق الجبلية بين صحراء مصر والسودان وليبيا.كان الشاعر والرحالة 
محمد السويدي حاضراً في المشهد، ظل معي على الهاتف أثناء جولتنا 
وسط السوق، أبلغته أن أحد التّجار حلب لي لبناً بيده من ضرع الناقة 



60

وشربته فسألني: هل كان طعمه حلواً أم مالحاً؟ ولما أخبرته بما فيه 
من ملوحة قال: »هذه ناقة كبيرة في السن، حاول أن تتذوق لبن 
ناقة أصغر«. وأخبرني بالفرق. عدت إلى التاجر وقلت له: »أريد أن 
أتذوق لبناً حلواً«، فضحك متعجبًا وسألني: »مع من كنت تتحدث؟« 
تهربت من سؤاله وكررت الطلب فأخذني نحو ناقة تبدو أصغر سًنا 
وحلب لي من لبنها وتذوقته بكف يدي، وكان بالفعل حلو المذاق. 
التكوين  ذات  باجسادها  أرجاءه  التي تجوب  باإلبل  السوق مكتٌظ 
المميز والعجيب، تتحرك في عظمة جعلتني أستحضر قوله تعالى: 
في مجموعات،  اصطفت  كيف خلقت..«  اإلبل  إلى  ينظرون  »أفال 
بعضها قائم وبعضها افترش األرض في هيبة،  كنت أتفحص وجوهها 
عرفت  أنها  لو  وددت   ... أحادثها  كدت  شامخة،  وهي  وأداعبها، 
إلى عصر  بخيالي، حتى عدت  بأمرها، سرحت  يهتم  أن هناك من 
وهو  بيده  عنقها  يمسح  البجاوية  ناقته  على  راكباً  ورأيته  المتنبي 

يقول:
أاَل ك������ل ماشي�����ة الخيزلى ** ف������دا ك�����ل ماشية الهي�ذبى
َوكُلِّ نَج�����َاٍة بَُجاِويٍَّة َخُنوٍف ** َوم���َا بَي ُحس�������ُن الِم������َشى
َولَِكّنُهّن ِح�������������َباُل الح����ََياِة ** َوكَيُد الُعداِة َوَمْي�����ُط األَذى

والخيزلى )مشية فيها استرخاء من مشية النساء(، والهيدبى )مشية 
فيها سرعة من مشي اإلبل( ويريد المتنبي بيان  أنه وليس من أهل 

الغزل والعشق، وإنما من أهل السفر. 
من  صاحبها  تنجي  التي  البجاوية  الناقة  إلى  المتنبي  يشير  ثم 

يبين  فال  )تقلبه(  تخنف  أي  وألنها خنوف  عدوها  لسرعة  المهالك 
أثره ويصعب تتبعه، والبعض يقول ألنها تخنف )تلتفت( برأسها إلى 
راكبها وهي تعدو كأنما تطمئنه أنها ستنجيه، لذا فإنها كما وصفها 

»حبال حياة«، تكيد األعداء، وترفع عن أصحابها األذى.
أكمل الصديق مصطفى تذكيري بقصيدة المتنبي التي تقول:

ضربت ب����ها التيه ض���رب القم����ار  ** إما ل����هذا وإم������ا لذا 
إذا فزعت ق���دمتها الج����ياد ** وبيض السي���وف وس�����مر القنا 
فمرت بنخل وف�����ي رك�����بها ** ع���ن الع��المين وعن����ه غ�نى 
وأمس�������ت تخيرنا بالن���قاب ** وادي الم���ياه ووادي الق����رى 
وقلنا ل����������ها أين أرض العراق** ف�����قالت ونحن بتربان: ه���ا

بني  تيه  كان  حيث  سيناء  أرض  الذكر  خالدة  بناقته  المتنبي  سلك 
الخطر،  استشعرت  إذا  تبطئ  كانت  إنها  يقول  ولفطنتها  إسرائيل، 
لتسمح للفرسان بالتقدم بسالحهم، وهي لصبرها وجلدها تجاهلت 
النخل والماء خالل الطريق حتى وصلت بصاحبها إلى مبتغاه  في 

أرض العراق.

البشاري حفيد الناقة البجاوية
»البشاري« هو أقرب الجمال إلى البجاوي إن لم يكن هو، ويجمع 
العم  يقول  البجاوة.  إبل  من  أنه  على  والشيوخ  والتجار  الوكالء 
في  إال  الجمال  هذه  توجد  ال  وأقدمهم:  السوق  وكالء  أكبر  عامر، 
ثالثة أسواق، سوق دراو جنوب مصر، وسوق شالتين على الحدود 

البّجاوّية الناقة  رحلة إلى سوق »دراو« في طلب 
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الراشدية  وسوق  السودان،  مع  المصرية 
البجاوة  وإقليم  ال��س��ودان.  ش��رق  بكسال 
الثالث  المناطق  هذه  ليشمل  قديما   امتد 
التقاسيم  قبل  واحدة  منطقة  كانت  التي 
اإلدارية المستحدثة. الجمل البشاري األصيل 
يتجاوز  يسمونه-  كما  وأما  أبا  -البشاري 
صاحبه  ويقوم  تضمير،  بدون  3000دوالر 
ما  حسب  وتطبيعه  بتدريبه  يشتريه  الذي 
مايزيد عن 20000  إلى  قيمته  لتصل  يريد، 
دوالر.قبل نهاية الرحلة زرت اإلدارة العامة 
بالوجه  الصحي  والحجر  البيطري  للطب 
مديرها  والتقيت  األحمر،  والبحر  القبلي 
كيف  أخبرني  محمد،  أمين  الدكتور  العام 
يتم  إذ  الجمل،  على  الصحي  الكشف  يتم 
ساعة   48 الصحي  الحجر  داخ��ل  حجزه 
بعدها  األمراض،  من  خلوه  على  لالطمئنان 
يصدر تصريح يسمح بتنقله داخل األراضي 
فيتوقف  مصر،  لخارج  النقل  أما  المصرية. 
على موافقة الدولة األخرى، وتوجد شركات 
شحن تخصصت في هذا األمر.بسبب الظرف 
األمني واقتتال العائلتين الكبيرتين، اضطررنا 

مسبق-  حجز  -دون  قطار  أول  في  للعودة 
القاهرة  إلى  أسوان  من  الطريق  قطعنا 
شاقة.  ليلة  كانت  الزحام،  لشدة  وقوفًا 
هروب  رحلة  كانت  شك  أدنى  بال  ولكن 
أشق  العراق  إلى  المتنبي من شمال مصر 
كثيًرا من رحلتنا من صعيد مصر لشمالها. 
بيجاوية،  ناقة  نركب  أن  علينا  كان  ربما 

المتنبي  ناقة  من نسل 

*باحث بالمركز العربي لألدب الجغرافي

  هوامش:

ثم  آسيا  أواسط  نشأت في  اإلبل  أن  يعتقد 
إلى  وصلت  ثم  العربية  الجزيرة  دخلت 
إلى  انتقلت  حيث  سيناء  ثم  الشام  منطقة 

لدخول  محدد  تاريخ  هناك  وليس  إفريقيا. 
الجمل إلى منطقة البجاوة في السودان، إال 
سابق  تاريخ  في  دخل  أنه  المؤكد  من  أنه 
برونزي  تمثال  ُوج��د  فقد  م  ق   25 لسنة 
للجمل في مقبرة لحاكم تولى حكم مروى 
يما بين 25 و15 ق م. وشاع استخدامه في 

العهد الروماني.
الواو، جنٌس من  الباء وفتح  2  بُجاوة بضم 
أسلم  كان  ومنها  نجائب.  إبلهم  السودان، 
مولى عمر بن الخطاب. وفي معجم البلدان: 
هي  الباء،  بفتح  بَجاوة  الزمخشري  قال 
البجاوية،  اإلبل  تنسب  وإليها  بالنوبة،  أرض 
بين  عظيمة  أمة  وهي  البجاء  إلى  منسوبة 
العرب  لسان  والنوبة. وفي  والحبش  العرب 
بالد  من  موضع  وضمها  الباء  بكسر  بجا 
القاموس المحيط بالضم أرش  النوبة، وفي 

من السودان أو بها السودان.
أن  المحدثيين  الباحثين  بعض  يذكر    3
حاميون  السودان،  شرق  في  البجة  قبائل 
بهم  خاصة  لغة  ويتكلمون  مسلمون، 

عمرها آالف السنين.



الشامسي62 بالعبده  محمد  بن  راشد 

شعراء القبائل

تلك  وكانت  فتياتهم،  إحدى  من  هويشل  بن  سيف  الوجيه  تزّوج 
الفتاة تسمى العبده وأنجبت له إبناً أسماه سعيد، وتوفّيت الحقاً.

أمهاتهم،  على  أبنائهم  يسمون  األحيان  بعض  في  العرب  وكعادة 
أو أسباب  وذلك نظير أسباب كثيرة مثل موت األب، أو موت األم، 
أخرى، فتسّمى ابن العبده الوحيد لوالده ووالدته، سعيد بن العبده، 
بعد،  فيما  أبناءه  وأسماء  إلسم  مرادفًا  العبده  والدته  اسم  وأصبح 

وإلى يومنا هذا.
العابدي  هويشل  بن  العبده  بن  سيف  بن  سعيد  إذن  اسمه  أصبح 
الشامسي. وسّمي مختصراً سعيد بالعبده الشامسي، وقد نشأ سعيد 
أبناًء  وأنجب  مرة  من  أكثر  وتزوج  السنينة  منطقة  في  ه  بالعبده 
وبناتاً كثر. وضمن زيجاته رحمه الله تزوج فتاة من قبيلة العوامر، 
من  آخر  تزوجها  حتى  فطلّقها  وسالم،  محمد  إبنيه  منها  وأنجب 
منانه  سّماه  ابناً  منها  وأنجب  هناك  معهم  واستقر  قتب  بني  قبيلة 
وابنتان هما خالصة، وصالحة، وبذلك أصبح للسيد محمد بن سعيد 
بالعبده الشامسي شقيٌق واحد هو سالم بن سعيد بالعبده، واخوانه 

د. راشد المزروعي
عمان  بسلطنة  الظاهرة  منطقة  في  الواقعة  السنينه  تعتبر   
آل  قبيلة  مركز  الجنوبية،  اإلمارات  حدود  من  والقريبة  الشقيقة 
وقد  عمان،  وسلطنة  اإلمارات  في  المنتشرة  الكريمة  بوشامس 
توّزع منها أفراد القبيلة على مناطق وبوادي مدن اإلمارات، حتى 

أصبحت قبيلة الشوامس من القبائل الرئيسية فيها.
هناك عوائل كثيرة من هذه القبيلة عاشت في السنينة منذ القدم، 
متعارف  حدوداً  هناك  تكن  لم  حيث  اإلمارات  إلى  تفد  أن  قبل 
عليها في الماضي بين مناطق اإلمارات ومناطق السلطنة، فالشعب 
هذه  في  وخاصة  البعض،  بعضهم  مع  مترابطين  واألهالي  واحد 

المناطق القريبة.
بالعبده  سعيد  بن  علي  بن  سالم  الشاعر  الوالد  مع  مقابلة  في 
العوابد  طائفة  من  »نحن  قال:  العين،  من  عاماً(   75( الشامسي 
ومفردها العابدي، ومن أسرة بن هويشل التي كان يمثلها الوجيه 
كلمة«  بأن  العلم  مع  الشامسي«.  العابدي  هويشل  بن  سيف 
العابدي« ليس لها عاقة بأسرتهم التي سّميت فيما بعد »بالعبدة«، 
فالعوابد طائفة وبالعبدة عائلة.كان ذلك الرجل كبير عائلته ويعّد 
من رجال الطائفة الكبار، ولديه من األموال والنخيل واإلبل الكثير. 
وقد حدث أن نزحت إلى مناطقهم بعض من عوائل قبيلة بني كثير 
الجنوبية التي تقطن تْمريت بسلطنة عمان، وتسمى عائلة » بن 

وريقة«، وقد جاؤوا طلباً للمرعي.

الشاعر المشاكس
راشد بن محمد بالعبده الشامسي

الملقب بالحزيمي
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واخواته اآلخرين غير األشقاء من جهة أبيه، باإلضافة إلى أٍخ آخر 
غير شقيق من جهة والدته وهو السيد »منانه«، وأختيْه »خالصة 
السيد »سعيد  الله، هو والد  وصالحة«. ويكون منانه االبن رحمه 
راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  مرافق صاحب  الحالي،  منانه«  بن 

آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. 
الصغيرة  بعائلته  عاد  إذ  السنينه،  في  أبومنانة  إقامة   تطل  ولم 
اإلمارات  إلى  وصالحة،  خالصة  وأختيْه  منانه  ابنه  من  المكونة 

الشمالية بعدما تطلّقت منه والدتهم.
بن  محمد  الشقيق،  غير  األكبر  أخيهما  أما 
من  كبر  بعدما  هناك  فتزوج  بالعبده،  سعيد 
المحاميد،  الدروع، من طائفة  قبيلة  فتاة من 
وتسمى  القبيلة،  في  الرئيسية  الطائفة  وهي 
واحداً  ابناً  منها  فأنجب  حبينه،  الفتاة  تلك 
أسماه راشد ثم طلّقها. وقد ترعرع هذا الطفل 
بشرته،  بسمرة  يتميّز  كان  وال��ذي  الصغير 
هناك،  اآلخرين  وأخوانه  والده  عليه  فأطلق 
كنيَة الحزيمي نسبًة إلى سمرته. والذي عرف 
به بين أقرانه وأهله فيما بعد واستمر يحمله 
في  موضوعنا  الحزيمي  وسيرة  وفاته،  حتى 

عددنا هذا.

الذي ال يعجب بالنساء ال يقول شعرًا
تلك المقدمة كان ال بد منها لمعرفة أصل 

وفصل شاعرنا، راشد بن محمد بن سعيد بن العبده بن سيف بن 
هويشل العابدي الشامسي. والذي يطلق عليه الشاعر راشد بن 

محمد بالعبده، أو الشاعر الحزيمي اختصاراً. 
ولد الشاعر راشد بن محمد بالعبده الحزيمي في منطقة السنينه 
إخوة  بل  أشقاء،  أخوات  أو  أخوة  له  وليس  1930م،  العام  حوالي 
سعيد  بن  علي  بن  سالم  الشاعر  ويذكر  األم.  أو  األب  جهتي  من 
الشاعر  عم  ابن  ويكون  العين،  من  عاماً،   75 الشامسي،  بالعبده 

الحزيمي، ويصغره سناً:
في  الحزيمي  راشد  الشاعر  عمي  ابن  »عاش 
أكمل  حتى  عمومته،  أبناء  مع  »السنينه« 
منذ صغره  نبيهاً  وكان  تقريباً،  العشر سنوات 
ومنفرداً برأيه دائماً، فترك والده ووالدته التي 
تزوجت بعد طالقها بآخر في السنينه، وتوّجه 
اإلم��ارات  بادية  إلى  الذاهبة  القوافل  مع 
الشمالية في الهير والفقع ومرقّب والمرموم، 
ليلتحق بّعماته من جهة أمه خالصة وصالحة 
عادوا  والذين  هناك،  منانة  عّمه  وأخيهما، 
إلى مناطقهم في بادية دبي منذ سنوات مع 

والدهم، وكان ذلك في عام 1940 تقريباً.
المناطق  تلك  في  الحزيمي  الشاعر  عاش 
وعمل برغم صغر سنه في مكدة اإلبل ونقل 
رفاقه  مع  المدن  في  وبيعه  والحطب  الفحم 
منذ  بالشعر  تعلّق  وقد  المناطق.  تلك  من 
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معه  أجراها  مقابلة  في  نفسه  الحزيمي  الشاعر  ويذكر  صغره. 
الكاتب والباحث عّمار السنجري رحمه الله، عام 2002م، أنه قال 
منذ  الغزل  بالعجب وهو  تعلّق  وأنه  عاماً،   14 وكان عمره  الشعر 

صغره وقال له، إن الذي ال يعجب بالنساء، ال يقول الشعر.

حنينه إلى مرتع صباه
ويذكر الحزيمي في مقابلته تلك، أنه »توّجه للعمل في المملكة 
أصحابه  من  عدد  مع  الخمسينيات  بداية  في  السعودية  العربية 
أرجلهم  على  مشاة  أي  راجلين،  ذهبوا  إنهم  ويقول:  دبي،  من 
حيث  األحساء  إلى  توجهوا  هناك  ومن  قطر.  إلى  وصلوا  حتى 
في  ظل  أنه  ويذكر  بناء.  عامل  مساعد  الدمام  مدينة  في  عمل 
المملكة العربية السعودية مدة 6 سنوات يعمل ويكّد هناك، وفي 
منتصف الخمسينيات رجع إلى قطر وعمل فيها فترة، عاد بعدها 
إلى وطنه اإلمارات، وقد عاد إلى عّماته في منطقة الفقع بدبي، 
سالم  الشاعر  عمه  ابن  ويكمل  السنينه.  في  أهله  إلى  يرجع  ولم 
بن علي  بالعبده: » أنه بعد ذلك قرر الزواج من ابنة عمه سالم  
موطنه  إلى  وتوجه  ناقته  فركب  السنينه،  في  بالعبده  سعيد  بن 
قد  والده  وأن  خاصة  سالم،  عمه  إبنة  من  ليتزوج  هناك،  األصلي 
توفي وهو في الدمام. وقد رّحب به عمه وزّوجه، وظل فترة مع 
الفقع  مناطق  في  صباه  مرتع  إلى  حّن  ولكنه  عمه.  وابنة  زوجته 
اإلمارات،  إلى  زوجته  مع  العودة  فقرر  والهيَر،  ومرقّب  والمرموم 
إال أن عمه رفض أن يسمح البنته بالرجوع معه إلى دبي. وحدث 

بينهم خالف أدى إلى طالقه منها وفراقها.

بعد  ويذكر ابن عمه السيد سالم بن علي بالعبده، أنه قال شعراً 
هذه الحادثة وقبل رجوعه إلى دبي مرة أخرى، يخاطب فيه ناقته 

قائالً:
في »السنينه« ضايق هوادي
وبغّيه م���������طروب  مالَِيه 
م������ا لقيته غّظ األنه��ادي
لي يصّح الع������وق لي ِفّيه

فقالت له ناقته:
كان منوي ق���رّب ش���دادي
احتزم واع���زم ع�����لى نّيه
حّدني وان شفت مص��عادي
ال����ربخ وق�����ويّه ذابله م 
األن���هادي غ�����ظ  باتشوفه 
ان اس�لمت ر���يلي م البريّه

وبعد ذلك ركب ناقته راجعاً إلى دياره في الفقع بدون زوجه.
ولما عاد إلى الفقع تزوج من جديد. ويذكر الشاعر سالم بالعبده 
أن حالته المادية كانت جيدة، خاصًة وأنه رجع للتو من المملكة 
في  وخاصة  ذلك  في  ونجح  اإلبل  في  فعمل  السعودية.  العربية 

العمل عليها ومكدتها والمشاركة بها في السباقات.
االستمرار  له  يكتب  ولم  واحدة،  بنتاً  الثانية  زيجته  رزق من  وقد 
فإن مطلقته  وللعلم  الطالق؛  بينهما  أيضاً، فحصل  تلك  زيجته  في 

الشامسي بالعبده  محمد  بن  راشد 

شعراء القبائل
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األحبابي،  مصلح  بن  حمد  الوجيه  تزوجها 
سعيد  الكبيرين  الشاعرين  له  وانجبت 
تزّوج  أنه  إال  االحبابي،  مصلح  بن  ومحمد 
مرًة ثالثة بعد ذلك، ورزق ابناً أسماه محمد.

الستينيات  نهاية  منذ  المقام  به  استقر  وقد 
منزل  على  حصل  حيث  »الفقع«  قرية  في 
شعبي حكومي هناك، وعاش فيه رحمه الله 

حتى وفاته.

شاعرًا مشاكسا
شعراء  أشهر  من  الحزيمي  الشاعر  يعد 
الشاعر  هذا  عاصر  وقد  الحديثة،  المرحلة 
عصره.  في  المعروفين  الشعراء  من  الكثير 
مشاكًسا  شاعرًا  الحزيمي  الشاعر  ويعتبر 
حيث إنه كثير النقد للشعراء اآلخرين، فتراه 
وال  ويعارضها،  الشعراء  قصائد  معظم  ينتقد 
قافيتهم،  نفس  على  قصيدة  بقول  يكتفي 
نقاط  إيجاد  ويحاول  النتقادهم  يتجرأ  بل 
ولذلك  بيتاً،  بيتاً  قصائدهم  فيحلل  ضعفهم 

أو  له وعدم مجاراته  التعرّض  الشعراء على عدم  الكثير من  دأب 
كما  السرب،  خارج  مغرداً  لوحده  وبقي  عنه  فابتعدوا  مشاكاته، 

يقولون.
الكثيرين  بشهادة  متمرساً،  شاعراً  الله  رحمه  كان  ذلك  كل  ومع 
شعره،  ويتابعون  يعرفونه  والذين  السن  كبار  من  معاصريه  من 
جديداً  أسلوباً  أشعارهم  وانتقاد  للشعراء  مجاراته  أكسبته  وقد 
فهو  الشعراء،  بين  جديداً  خطّاً  بذلك  له  وخط  الشعر،  قول  في 
كما  شعره.  في  ويسبكها  الصعبة  األصيلة  التراثية  الكلمات  يختار 
تغيب  التي  المواضيع  تلك  جديدة،  شعرية  مواضيع  ينتقي  أنه 
رحمه  أسلوبه  هو  فهذا  فيها.  يخوضوا  لم  أو  الشعراء  بقية  عن 
بشعره  اآلخرين  تحدي  ذلك  وراء  من  وهدفه  عادته،  وهذه  الله 
والتفوق عليهم، اذ انه كثير االعتزاز والفخر بشعره. وقد نجح في 
الشعراء  تنافس  ورائعة  أشعار جميلة  لديه  توّجهه هذا وأصبحت 

اآلخرين بجدارة.
ومثال على ذلك قصيدته في الحظيرة، وهي عبارة عن بناء بدائي 
يبنيها  حظيرة،  أو  دائرة  هيئة  على  الصغيرة  االشجار  أعواد  من  
ليالي  في  شتوية  جلسة  فيها  لتكون  سكنهم،  ساحات  في  البدو 

الشتاء الباردة يسهرون ويتنادمون فيها. 
كما قال في اإلبل قصائد كثيرة ووصفها بأوصاف الخبير المتمرّس 

في صفات وأنواع اإلبل.
بعض  قالها  لقصائد  قالها مجاراة  قديمة،  له قصيدة  اشتهرت  وقد 

الشعراء ومنهم الشاعر متعوب الخييلي، حينما قال:
مفي�������وعة ونّات  ونّتي 
الحجٍ فرقا الضنا في������ها

فقال الحزيمي قصيدة طويلة مجاراة لها ومن ضمنها البيت الذي 
يقول:

كرنشوعه في����هن  النساء 
وش����اريها بايعها  خس��ر 
حد منهن تيك م���ربوعه
مازرة م�����ا تعّرق ايديها
لي تشابه »بقلة الطوعه«
لي على الع�امد أه��اييها
مف����زوعه ونّات  ونّ���تي 
الحجٍ سرق الظ����مأ فيها

إلخ القصيدة.

طلّق  عندما  ناقته  فيها  ويشاكي  قالها  التي  قصيدته  اشتهرت  كما 
ابنة عمه في »السنينه«، ورجع إلى المناطق الشمالية وقال فيها:

في السنينه ضايق هوادي
لَِيه مط�����روب وبغّيه ما 
ما لقيته غّض االن����هادي
لي يصّح الع��وق لي ِفّيه
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ناقته: فقالت 
كان منوي قرّب ش����دادي
احتزم واعزم ع������لى نّيه
حّدني وان شفت مصعادي
ذابله م ال�������ربخ وقويّه
االنهادي غّظ  باتش������وفه 
إن اس��لمت ريلي م لبريّه

فقال له شاعر من منطقة »السنينه« يدعى محمد الظهري، محتّجاً 
عليه:

يا الحزيمي قولك اختل��ّى
في الغضي لي زايد فشاره
يص�����وم ويصلّي انصحوه 
ل�����ه طْهاره كان باتق��بل 
يوم جمع ال����ناس تختلّي
زياره م�����وقع  »السنينه« 

فقال له الحزيمي:
تنملي »السنينه« ه���وب 
وكٍل غريٍب يذكر دي����اره
في الشمال ال��زين يندلّي
الف�����جره ودّواره ناب���ي 

الشاعر محمد  الخمسينيات مع  نهاية  له قصائد في  اشتهرت  كما 
بن راشد بن حليس الكتبي.

شاعر األمكنة
كثيراً ما نالحظ في شعر الحزيمي أسماء المناطق 
والمواضع التي كانت يوماً ما مكاناً للشاعر يرعى 
فيها إبله أو يسكن فيها أو حصل له موقفاً عليه، 
وخاصة اآلبار وموارد المياه في المناطق القريبة 
والمرقب  والفقع  والهير  الحفير  مثل  دبي  من 
أدى  وقد  وغيرها،  والعوير  والمرموم  والفاو 
الشاعر الحزيمي خدمة جليلة للوطن بذكره هذه 
وخالدة،  محفوظة  أسمائها  جعل  مما  المواضع 
فحّدد بذلك مواقعها وقربها من الموارد األخرى، 
وقد ساهم الشاعر الحزيمي مع الشعراء اآلخرين 
فظلّت  أشعارهم  في  األسماء  هذه  حفظ  في 
إلى  األسماء  تغيير  يطالها  ولم  ومعروفة  خالدة 

أسماء وعناوين حديثة.

أغراضه الشعرية
واالجتماعيات  المجاريات  في  الحزيمي  قصائد  معظم  تدور 
ووصف اإلبل والنصح، كما توجد له بعض القصائد في مدح الشيخ 
زايد رحمه الله وحّكام االمارات. أما في الغزل فله قصائد عديدة 
في ذلك وهو الذي يقول إن الشاعر الذي ال يعجب، أي ال يحب 

النساء ال يقول الشعر.
المعروفين.  الشعراء  بعض  مع  الشكاوى  بعض  له  توجد  كما 
اآلخرين  على  الرد  في  قساوته  الحزيمي  الشاعر  على  ويؤخذ 
وعدم مجاملتهم، مما جعل الكثير من الشعراء ال يقتربون منه أو 
يشاكونه، لذا نستطيع أن نقول إنه أيضاً من الشعراء الذين يؤخذ 

عليهم أسلوب الهجاء.

مقابلتي للشاعر الحزيمي
ذهبت لمقابلة الشاعر الحزيمي رحمه الله، وقابلته في عزبته في 
رحمه  وكان  2006م،  عام  ربيع  أيام  أحد  عصر  في  الفقع  منطقة 
بشتى  حاولت  وقد  والرؤية،  والسمع  الحركة،  قليل  مريضاً،  الله 
الطرق أن أسّجل عنه بعض القصائد، إال أنه كان ال يتذكر إال بعض 
على  فتحّسفت  المقابلة.  خالل  علينا  يرددها  كان  التي  المقاطع 

تفويت الفرصة وعدم زيارته من قبل عندما كان بصحٍة جيدة.

إرًثا من األشعار الشعبية
انتقل الشاعر الحزيمي إلى رحمة الله تعالى عام 2013 حيث أنهكه 
األشعار  من  كبيراً  إرثاً  مخلفاً  وتوفي  السن،  في  تقدمه  مع  المرض 
وقد  هباء،  معظمها  فذهب  تسّجل،  ولم  تحفظ  لم  التي  الشعبية 

حصلت على بعض القصائد أثبتها لكم في نماذج من أشعاره 

الشامسي بالعبده  محمد  بن  راشد 
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ع������زم������ه ع�����ل�����ى ق������ّوات������ه

م������ا ت���ن���ل���ح���ق خ����ّص����ات����ه

زاي����������د م������ا ح������د ش����رات����ه

ع����س����ى ت������ط������َول ح���ي���ات���ه

ي�����ت�����ش�����ّرغ ف�������ي ب���ه���ات���ه

ن����ش����ي����ط ف�������ي ت���م���ش���ات���ه

ح����ك����م����ه ط����������ّول ث���ب���ات���ه

ي���ع���ي���ش���ون ف�����ي م���رض���ات���ه

ط����ي����ل����ة م�����������ّدة ح���ي���ات���ه

زاي�����������د ع�����ل�����ى راح������ات������ه

ه��������ذا ال����ح����ك����ي م���ت���ات���ه

س���م���ّوة ن��ه��ي��ان ول���ه���م ع��واي��د 

قايد وب��ال��ش��ور  زاي����د  زع��ي��م��ه��م 

ش��ي��خٍ غ���دا ل��ل��ن��اس رب���ح وف��واي��د

زاي��د ب��االس��م  س��ّم��اه  اللي  غلّط  م��ا 

زاي��د معناه  معنى  ط��رى  م��ا  ك��ل 

ك����ل االش��������وار ل���ل���ش���ور ك��اي��د

زايد معطاه  الحكام  عطا  من  ول��ي 

م��ث��ل ال��ق��م��ر ن���ور وب��ال��ن��ور واي��د

زاي��د ش���رواة  االن��س��ان  م  خلق  م��ا 

واللدايد ال��م��رض  م��ن  تصّحه  الله 

يعايد  ٍّ ك���لٍّ ال��ي��وم  ال��ص��ي��ام  عقب 

ي���ق���ض���ي ص���ع���ب ال���ش���ف���وف

ال����م����ص����روف ي����ح����ات����ي  وال 

ب����ال����ط����ي����ب وال�����م�����ع�����روف

م���ي���ت���ي���ن ح��������ول ي���ط���وف

ص����ح����ة وع����ي����ن����ه ت���ش���وف

وي��������ن ي���س���ت���ح���ب ي���ل���وف

ت���ق���ض���ي ال����ع����ي����ال ش���ف���وف

وي����ج����ّن����ب����ون����ه ال����ع����وف

غ�����رب�����ي ووق���������ت ص���ي���وف

ي�����ش�����رب ع����ل����ى ل���ك���ف���وف

وس���م���ح���وا ال��ح��ك��ي ل���ي ع��وف

ال��ج��ه��ل ك���لٍّ ق��راه��ا ت��اري��خ��ه��م م 

ذراه���ا ف��ي  ظلها  ش��وام��خ  ش���روى 

امعطاها دوم  بالمعروف  يمناه 

غناها زاي���د  الفقر  م  طايفة  ك��م 

ال��م��خ��ال��ف��ة ب��ي��ن ال��ق��ب��اي��ل رف��اه��ا

خطاها وي��س��م��ح  مايلها  اي��َع��دل 

ع��ط��ّي��ت��ه ك����ٍل ب���دي���ده ب��غ��اه��ا

غشاها ون���وره  ال��دي��رة  على  أسفر 

حياها ف��ي  وراب���ي  أم��ه  يابته  ل��ي 

هواها ف��ي  ب���اردة  ه��ب��وٍب  ي���رَوح 

بغاها م��ن  الق��ف��ت  تهّنت  ون��ف��ٍس 

الله ثراه في الشيخ زايد بن سلطان طيّب 

الله وهذه كذلك في الشيخ زايد رحمه 

عزمه على قّواته

 زعيمهم زايد
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ف����وق ل���ي ب��ال��ط��ب��ع م��ش��ب��وع��ه

وه���زوع���ه ال������درب  ذّب  ي����وم 

م���ردوع���ه ت���ن���ق���اد  م���ش���ت  ان 

ن��وع��ه ه����وى  ف���ي  ق��ل��ب��ي  وّن 

ف���ي ت���اي���ا ال��ل��ي��ل وْه���ُي���وع���ه

ي�����وم م�����ّر ال����وق����ت وط��ل��وع��ه

ل����و ون���ي���ن خ���ل���وي م��ف��ي��وع��ه

ك���ّم���ل���ت ش���ه���ري���ن م��ل��ق��وع��ه

ص��وع��ه وال  ق�����وة  ِب����َي����ه  م����ا 

ل����ي ول����ي����ٍف م��خ��ت��ل��ف ن��وع��ه

ص����وب م���ن ي�����رزى ل��ه��ا ص��وع��ه

م���ن خ��ل��ج م���ا ض��اع��ت ط��ب��وع��ه

رم���س���ت���ه م����ا ت���ي���ك م��رف��وع��ه

ح����د ح���ّص���ل رب�����ح م��ط��م��وع��ه

م����ا ت���ش���اف���ي م������ّدة ْص��ب��وع��ه

ال���ن���س���اء ف��ي��ه��ن ك��رن��ش��وع��ه

ح����د م���ن���ه���ن ت���ي���ك م���رب���وع���ه

وح����د ش�����روى ب��ق��ل��ة ال��ط��وع��ه

ونّ�����ت�����ي ونّ���������ات م���ف���زوع���ه

ل���ي م���ن ال��ح��ي��ض��ان م��م��ن��وع��ه

م��م��ك��وع��ه ال��ك��ب��د  م  م��ه��ج��ت��ي 

م����ا ش���ف���اه���ا ك����ل م��ن��ف��وع��ه

وال�����م�����ودة ه�����وب م��م��ن��وع��ه

ك��ل��م��ت��ي ل���ل���ن���اس م��س��م��وع��ه

راع��ي��ه��ا ي���ش���ت���اق  س�����رت  ان 

ت��ن��ض��ب��ر م���ا ت���داه���س إِي��دي��ه��ا

فيها ف��ط��ن  ك����لٍّ  اق��ب��ل��ت  وان 

ونّ��������ٍة م����ا ش������ّي ي��ق��ّص��ي��ه��ا

م����ن ض���م���ي���ره ب����ا ي��ف��ّض��ي��ه��ا

ي����ا ه����م����وٍم ب����ت أج��اس��ي��ه��ا

ن����اض����حٍ دّم������ه ع���ل���ى اي��دي��ه��ا

فيها ل���ي  ال���ح���ال  م  ف���ّرغ���ت 

ف��ي��ه��ا ي���ل���ي  ن��ف��س��ي  وزأ  م����ن 

ب��ق��ع��ت��ه م����ا ح����د س���ك���ن ف��ي��ه��ا

ك���ام���ل���ه ن���ف���س���ه م��ع��ان��ي��ه��ا

وال����ع����رب م����ا ع����ذرب����وا ف��ي��ه��ا

ب�����ال�����وزن ص���وب���ك ي��ف��ّض��ي��ه��ا

وح�����د م����ا ح���ّص���ل م��ن��اوي��ه��ا

غ���ي���ر ل����ي ك���ت���ب���ت ت��ام��ي��ه��ا

خ���س���ر ب���اي���ع���ه���ا وش���اري���ه���ا

م�������ازره م����ا ت����ع����ّرج اي��دي��ه��ا

ل����ي ع���ل���ى ال���ع���ام���د أه��اي��ي��ه��ا

الح������جٍ س�����رق ال���ظ���م���أ ف��ي��ه��ا

ال���ه���َي���ر وال���ق���ي���ظ ض��اب��ي��ه��ا

م����ا ب���ق���ى ل����ي غ���ي���ر ت��ال��ي��ه��ا

وال����دخ����ات����ر م����ا ت��ش��اف��ي��ه��ا

ق���ب���ل���ن���ا ك������ٍل ربَ��������ع ف��ي��ه��ا

ك����ل ش����اع����ر ي��م��ت��ع��ن ف��ي��ه��ا

فوق يل بالطبع مشبوعه
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ي����ا ب���وع���ل���ي زي�����ن ال��ح��ظ��ي��ره

ال�����غ�����از م���ع���ن���ا ش�����ي غ���ي���ره

خ����م����رة وال���ل���ق���م���ة ص��غ��ي��ره

خ���ّدي���م���ه���ا ن���ف���س���ه ب��ص��ي��ره

ك���ب���ي���ره ث����اج����ة  ش�����ي  وال 

وال����������دار ت���رب���ت���ه���ا س���ري���ره

ص�����ّخ�����ام وي������رّف������ع ب��ع��ي��ره 

ب�����وش ن���ظ���ر ف����ي ك����ل دي����ره

فضيله ج�����ارك  ج����دا  ووص���ل���ة 

وال����ي����وم وق���ف���ت���ك ال��ق��ص��ي��ره

م���ن ع��ق��ب بْ���وي���ت���اٍت ص��غ��ي��ره

وف����ل����وس م���ج���م���وع���ة ك��ث��ي��ره

ل���ي م��ش��ّي��دة م���ا ب��ي��ن ل��ب��ي��وت

ثبوت ت��ط��ف��ي  م��ا  ال��ح��ط��ب  ض���ّو 

م��ش��روب��ه��ا ل��ل��ص��وع م��ن��ع��وت

م���ا ه���و ب��ه��ن��دي راع�����ي ب��ي��وت

ب��ي��وت داخ����ل  ك��ره��ب  ش���ي  وال 

ال��ق��وت م  ق��ن��ع��ان  وف��ق��ي��ره��ا 

وي���ح���ي ل��م��ج��ل��س��ه ال��ب��ي��وت

ال��ق��وت م��ن  ي��ك��ف��ي  ال��ل��ب��ن  زود 

مثبوت ع��ق��ب  ع��ط��ي��ت��ه  وك���ان���ك 

م���ن ف��ض��ل زاي�����د ك���ّث���ر ال��ق��وت

ع����ط����وه ف����لّ����ه أك����ب����ر ب��ي��وت

لبيوت ف��ي  وال��خ��ريَ��ة  البنك  ف��ي 

يا بوعلي زين الحظريه

تاق قلبي

ت�����اق ق��ل��ب��ي ص���وب���ه ب��س��ي��ره

ف�����وق ي���لّ���ي ي����ش����ّوق م��س��ي��ره

م���ا خ����دم االس����ت����اد ف���ي ج��ي��ره

ال����رم����ل ول�����ي س���ه���ل ت��وع��ي��ره

زاي�������د ال����لّ����ي زاي��������ٍد خ��ي��ره

ب����و ن����ه����ود ص����غ����ار ف��ج��ع��ّي��ه

ح���م���ل واح������د ه�����وب ع��ب��ريّ��ه

خ��ل��ق��ة ال���ل���ه ي����زي����ده وح���ّي���ه

ي���ط���ل���ع���ه ودروب����������ه س���ويّ���ه

ب����ط����ع����ام وب���������وش ب����ريّ����ه

والسيارة: الجمل  بين  مقارنة  قالها  وهذه 
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ع������ودك ش������رات ال���خ���ي���زران���ي

وت��ب��ري��ق��ت��ك ف��ي��ه��ا ام��ت��ح��ان��ي

زم���ان���ي م����ن  م���س���ّب���ق  وّدك 

أب��������اك وان�����ت�����ه م�����ا ت��ب��ان��ي

ش��ف��ت ال��ش��ع��ر األب���ي���ض ك��س��ان��ي

وص���ل���ك ع���ل���ّي م����ن ال��م��ع��ان��ي

ي�������وم ات����خ����طّ����ر ب���ال���ت���م���ّي���ي���ح

ش��������روات ظ����ب����ٍي الي�����م ال��س��ي��ح

وك����ات����م ب���س���دٍّ ل����ك ع����ن ي��ب��ي��ح

مشيح ل���ّن���ك  ص���وب���ك  س����رت  وان 

م���ا ه���ب ش���ب���اب ال��ن��ظ��ره اْف��ل��ي��ح

اطْ���ري���ح ف����راش����ي  ع  ل����و  ب��ي��ي��ك 

عودك شرات الخيزراني

ونتي ونة مرض خايف

ونّ����ت����ي ونّ�������ة م������رض خ��اف��ي

ي�������وم ك�������لٍّ ط�����اي�����حٍ غ���اف���ي 

ج���ن���ِب���َي���ه م����ا ي��ق��ه��ر لْ��ح��اف��ي

ب����و ي���دي���ل ْم���ع���ك���رٍش ض��اف��ي

ص���ب���ح وال���م���م���س���اء ت��ح��ّس��اف��ي

ل����ي خ����زرن����ي م����ّن����ه أخ���اف���ي

م����ا ع���ط���ان���ي ح����ق وأن���ص���اف���ي

ال����وه����م م����ا ل��ل��س��ن��ع واف����ي

ب����و ث���ن���اي���ا ب���ي���ض وْره����اف����ي

ح����رف أس���م���ه ي���ا م���ن ال��خ��اف��ي

واس���م���ح���وا ل���ي ي���ا ه���ل ال���واف���ي

وام�����رض�����ي م����اح����د ي��������دري ب��ه

ق���ل���ب���ي ت����س����ّق����ى دوال����ي����ب����ه

يّ��ج��ي��ب��ه ال���دخ���ت���ر  ص����واب����ي  وال 

م���ع���ت���زل ردف�������ه م�����ن ال��ح��ي��ب��ه

داي����������ٍم ع���ي���ن���ي ت����خ����ال����ي ب��ه

لْ��ه��ي��ب��ه ي��ت��ن��ي  َف����رَْق����َت����ه  وإن 

ب���ي���ع ب����ال����م����ي����زان ت����رض����ي ب��ه

خ���س���ر م����ن ي��س��ع��ى وي���م���ش���ي ب��ه

غ���ل���س اس���م���ه ل����و ن���ب���ا نْ��ِي��ي��ب��ه

ي��ن��ظ��ه��ر م����ن ك���ل���ف وْغ��ص��ي��ب��ه

ال����ق����ل����م م�����ا ع�������رف ت���رت���ي���ب���ه
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ف�����وق ي���لّ���ي ي����ق����ودك خ��ط��ام��ه

ال���ل���ح���م م����ا ي����رك����ب ع��ظ��ام��ه

ب���ال���ت���ح���ي���ه ن����اق����ل اس���ام���ه

رّم����س����ه واف����ه����م ل����ه كْ���ام���ه

وال����م����رض م���ن ي��ب��ط��ي ق��ي��ام��ه

ع��ظ��ام��ه ل���ه  ي��ف��ض��ي  ال��ل��ح��م  م 

ب���ن س��ع��ي��د وي����ش ال�����ذي ظ��ام��ه

ال���ع���ش���ق م����ا ت����ق����دم أي���ام���ه

وال���ح���زي���م���ي م���ن���دب اس���ام���ه

ص���ّب���اره دوم  ن��ف��س��ك  خ�����ّل 

ودي�������اره دب������ي  ن����زل����ت  إن 

ت���اخ���ذ اس��ب��وع��ي��ن ف���ي ْخ�����داره

مجيل ت��ب��ا  م���ا  ع��ق��ل��ه  »ح��ف��ي��ر« 

مجيل خ��م��س��ة  ذل��ول��ي  وح��ام��ت 

ح��ش��م��ة ي��ل��ي ح��ل��و ال��ت��ع��ازي��ل

اس���م���ه ع���ن ال���ع���ال���م ت��ن��اف��ي��ل

خ���ط���ام ف����وق ال��ق��ي��د م��رض��وف

م��ع��روف ف��ي��ه  م��ن��ه��م  ح���د  وال 

ل���ي م���ا ه����ذى ب���ه ك���ل م��زغ��وف

ب��ال��ه��ي��و راح����ه م���ن ع��ق��ب خ��وف

ك�����ان ت��ب��غ��ي ت��ق��ض��ي ش��ف��وف��ي

ت���م���ل���ك ال���غ���ال���ي ب��م��ع��روف��ي

خ����ص وي�����ن ال���ع���ط���ر م��دي��وف��ي

م�����ا ي����ع����ّت وت���������ازم اثثّ�����لّ�����ه

م����ن م���ش���وط إي����دي����ه م��ن��س��لّ��ه

ب���لّ���غ���ه ب�����و ع���ي���ن م��ش��ه��لّ��ه

ال��ع��لّ��ه دوأ  ه���و  وش  وان���ش���ده 

ي���ب���ت���خ���ص راع�����ي�����ه وي���ش���لّ���ه

ي���دخ���ل���ه وس�����ط ال���ج���ه���د ك��ل��ه

ل����ي ط���ل���ب ق���ول���ي أس����ّج����ل ل��ه

ل����ي نَ����َف����د وال����ح����ّي م����ا ش��لّ��ه

واس���م���ح���وا ل���ه ف���ي خ���ط���اً زلّ���ه

وفي دبي يقول:

امرأة هناك: »الحفير« واسقتها  ناقته عندما عطشت على مورد  وقال في 

فوق يلّي يقودك خطامه



الناصرية72 بمدرسته  العربي  الخليج  في  القومي  المد 

المد القومي 
في الخليج العربي بمدرسته الناصرية

أهم  من  كان   ،1952 عام  في  المصرية  الثورة  قامت  حينما 
ذلك  يكن  ولم  الوحدوي،  القومي  الفكر  إلى  الدعوة  أولوياتها 
أبنائه  أذهان  في  راسخ  فكر  فهو  العربي،  الخليج  على  بجديد 
منذ عشرينيات القرن العشرين، وبعد الثورة أصبح التيار القومي 
الدولة  حلم  لتحقيق  سبيال  لهم  بالنسبة  الناصرية  بمدرسته 
العربية الخالصة، ووسيلة إلحداث متغير جديد في صراع األمة 
مع القوى الغربية، تمثل في ضبط حركة الجماهير مع تعاظم 

الدور الحيوي الضاغط للنفط. 
االسم  هو  الفارسي«  »الخليج  اسم  أن  نعلم  أن  يجب  وبداية 
الذي شاع تاريخيا في المصادر الغربية، ولكن مع المد العروبي 
الذي  العربي«،  ابتعث اسم »الخليج  الخمسينيات،  القومي في 
وكذلك  التعليمية،  والمناهج  واإلعالم  المطبوعات  تغير  واكبه 
تشكيل وعي سياسي ونهضة تعليمية وإعالمية في دول الخليج 

العربية التي تبنت االسم وعملت على ترسيخه.
وللباحث العراقي »ياسين جبار الدليمي« دراسة مهمة بعنوان 
والخليج  العربية  الجزيرة  في شبه  الناصرية  الفكرية  )المدرسة 
ضالتهم  الناصرية  في  وجدوا  الجماهير  أن  فيها  أكد  العربي(، 
المنشودة بأن يكون الخليج أرضا وخيرات، وليس مجرد مستودع 
االستقالل  دونما  تحقيقه  يمكن  ال  وهذا  عليه.  وحراس  للنفط 
بعيدا عن هيمنة  الدولة  لبناء  السياسي واالقتصادي كمقدمات 
القومي  المشروع  الخارجية على  القوى  الغرب. ولذلك تكالبت 
مشروع  ألي  المواجهة  نسق  نفس  على  الناصرية  بمدرسته 
نهضوي تحرري خارج الرعوية الغربية. وتبني »الدليمي« فكرة 
تاريخية  مسؤولية  الخليج  قادة  تحمل  في  تتلخص  واضحة 
لتحقيق أهداف هذا الفكر القومي ذو الخلفية الناصرية، فعملوا 
تثوير طاقات شعبهم  ارتكزت على  نضال  استراتيجية  بناء  على 
القومية، وبناء خط تحرري استقاللي بمنهجية ناصرية لمحاربة 

كل أنواع الهيمنة في بالدهم.
على أية حال، ميزت عالقات مصر بزعامة »عبد الناصر« الفكر 
على  تجسد  مذهل،  شعبي  بقبول  الناصرية  بمدرسته  القومي 
العربية  المملكة  ألبناء  الجماهيري  الزحف  في  المثال  سبيل 
السعودية إلى مطار الظهران الستقبال »ناصر« في أيلول/سبتمبر 
الحماسة  وهذه  الناصري.  المشروع  تأييد  عن  تعبيراً   ،1956
القيادة  بين  العداء  روح  لزرع  خطط  الذي  الغرب  يغفلها  لم 
السعودية والمصرية، والتي اتضحت معالمها بوضوح في أعقاب 
حركة  خسارة  نتيجته  من  كان  والذي   .1962 عام  اليمن  ثورة 
من  يتشكل  أن  كاد  سياسيا  وثقال  مهما  موقفا  العربية  التحرر 
جناحي مصر والسعودية لو قيض لهما التالقي الوحدوي، ألحدث 
متغيراً كبيراً في موازين القوى لصالح األمة العربية ومشروعها 
أن  المعروف  ومن  القومية.  العرب  دولة  قيام  باتجاه  التحرري 
المدرسة الناصرية تجسدت في أكثر من تنظيم بالمملكة، مثل 
»األمراء األحرار« عام 1962 وأسسه بعض أبناء األسرة السعودية، 
وكذلك »اتحاد شعب الجزيرة العربية« بزعامة »ناصر السعيد«.

وبالنسبة للكويت فقد سبق غيره في إنشاء التنظيمات القومية، 
العالمية األولى.  الحرب  بالعراق قبيل  فتأسست أحزاب كويتية 
كذلك تأثر أبنائه المبتعثين إلى القاهرة بمعطيات التفاعل مع 
بيئة خصبة  الكويت  وأصبح  مصر.  تبنتها  التي  القومية  القضايا 
تقبل الناصرية التي انسجمت مع الفكر القومي في العراق مع 
الثورة  قيام  أن  »الدليمي«  ويرى   .1941 آذار/مارس  ثورة  قيام 
حول  عفويا  لاللتفاف  الكويتية  للجماهير  حافزا  كان  المصرية 
فأصبحت  حزب،  أو  حكومة  من  إيعاز  دونما  الناصر«  »عبد 
ورؤيته  الداخلي،  الكويت  المشهد  في  تأثيرا  األكثر  الناصرية 
البلد  هذا  ليصبح  مظاهرها،  بكافة  العربي  االستقالل  لقضايا 
قاعدة انطالق للفكر الناصري في أقطار الخليج، وتميز جمهوره 

د. وائل إبراهيم الدسوقي
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بحالة فكرية واضحة وتالحم متفرد، كانت أعظم مظاهرها تنظيمه 
الخليج  كل  في  الغربية  البضائع  مقاطعة  ودعوات  المظاهرات 
العربي في أعقاب العدوان الثالثي على مصر عام 1956، وتشديد 
النفط  يبيع  ولن  لم  أنه  على  الصباح«  الجابر  الله  »عبد  الشيخ 

ألعداء العرب.
كذلك انفتحت كل من البحرين وقطر على الفكر القومي الناصري، 
القيادة  فتفاعلت  له،  حاضنة  خصبة  بيئة  منها  كل  وأصبحت 
المسيرات  وجسدت  العربية،  السياسة  مع  بإيجابية  والجماهير 
بالوحدة  واالبتهاج  الثالثي  العدوان  أحداث  مع  تجاوبا  الشعبية 
على  واالحتجاج  العراقية  تموز/يوليو   14 ثورة  ونجاح  سوريا  مع 
استقالة  عشية  والبحرين  قطر  جماهير  والخروج   ،1967 هزيمة 
»عبد الناصر« ومطالبته بالعدول عنها، وإصدار الصحف والمجالت 

المعبرة عن إيمانهم بالقومية، مثل صحيفة »صوت البحرين«.
وعلى الرغم من تعرض مصالح »عمان« وأراضيها لألطماع الغربية، 
التيار  أن  إال  البريطانية،  السيطرة  تحت  واقعة  أصبحت  حتى 
القومية،  الجبهات  فتألفت  جذوته،  تنطفئ  لم  العماني  القومي 
المحتل«، و»جبهة  العربي  الخليج  الشعبية لتحرير  مثل »الجبهة 
تحرير ظفار«، و»حركات التحرير في عمان الداخل«، كما قامت 
ثورات مهمة مثل ثورة »اإلمام غالب بن علي« و»ثورة تموز/يوليو 
1957«. وكان ذلك انعكاسا واضحا للمد القومي الناصري بمدرسته 
ودعمت  الشعبية«  »الجبهة  فاتسعت  لتأثيره،  وامتدادا  الناصرية 
واعتلى  جهودها  نجحت  حتى  الخليج،  في  التحرري  النضال 
السلطان  إزاحة  بعد  الحكم  سدة  سعيد«  بن  »قابوس  السلطان 

»تيمور بن سعيد« عن العرش في تموز/يوليو 1970.
ولقد حقق الشعور القومي التحرري بمدرسته الناصرية نجاحا على 

نهيان«  آل  بن سلطان  »زايد  الشيخ  له  المغفور  يد 
رحمه الله في قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

كأول كيان عربي وحدوي يقوم على يد قيادة مفعمة 
بالروح القومية الوحدوية، فناصر أحب مشيخات اإلمارات 

التي بادلته االحترام والتقدير، لتتأكد فكرة أن وحدة العرب ليست 
ينظر دوما لألمور بمنظور عروبي قومي  مستحيلة. وكان »زايد« 
التآزر  أن  على  ساطعا  برهانا  اإلم��ارات  وحدة  في  ورأى  فريد، 
القوة والرفعة والفخر. وتمنى أن تكون تجربة دولته  هو مصدر 
نواة لوحدة عربية قومية كبرى حلم بها مع زعماء العرب كثيرا، 
اإلمارات  دولة  تعتبر  التي  العربية  الوحدة  »إن  قائال:  عنها  وعبر 
لهذه  يمكن  واقع  بل  الخيال،  من  ضربا  أو  حلما  ليست  نواتها، 
والطموحات  األماني  وتفاعلت  النوايا،  صدقت  إذا  تحقيقه  األمة 

بالمساعي والعمل« 

قراءات مهمة:

شبه  في  الناصرية  الفكرية  المدرسة  الدليمي،  جبار  ياسين   •
الجزيرة العربية والخليج العربي )بغداد: مركز العروبة للدراسات 

االستراتيجية، 2006(.
• محمد كامل ليلة، المجتمع العربي والقومية العربية )القاهرة: 

دار الفكر العربي، 1966(.
منشورات  )بيروت:  العربية  القومية  في  شرارة:  اللطيف  عبد   •

عويدات، 1957(.
دار  )القاهرة:  العشرين  القرن  في  العرب  ثورات  سعيد،  أمين   •

الهالل، بدون تاريخ(.
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استطالع

الدوحة - عال محمود سامي 
العربية واحداً  الخليج  لدول  التعاون  المجلس في دول مجلس  يُعتبر   
من أهم الصروح االجتماعية التي تقوم بوظائف ثقافّية واجتماعّية، وتعد 
تقليداً حياً حرص أفراد المجتمع الخليجي على استمراريته والمحافظة على 
دوره، بوصفه جسراً للتواصل والحوار وبناء العاقات االجتماعّية. ولذا، يعبر 
إذ  القدم  منذ  التواصل  ثقافة  الخليجي في  المجتمع  تجذر  المجلس عن 
يمثل »أغورا« أهل الخليج وهو الشكل التواصلي الذي استقر عليه قدماء 
اإلغريق، حيث كان يمثل وسيلة التواصل االجتماعي األعمق لهذا المجتمع 
الناس،  لجميع  ملتقى  كان  كما  الحديثة،  التواصل  مثلما هو شأن وسائل 
ما يجعل المجلس ثابتاً من ثوابت البنية الثقافية واالجتماعية ألهل دول 
الخليج العربية، مثلما هو ثابت من ثوابت العمارة الخليجية.من هنا، تأتي 
أهمية المجلس باعتباره مكاناً للنقاش والحوار في قضايا المجتمع، ودوره 
في تربية األجيال على مبدأ االحترام المتبادل ومبادئ السلم واإلصغاء إلى 
جميع اآلراء، وتأكيد قيم الصدق والوفاء والصداقة، وتوطيد الروابط بين 

أبناء المجتمع، عاوًة على احتضانه لمعظم المناسبات االجتماعية.

مبادرة قطرية إلحياء دورها المجتمعي 

المجالس درة الحياة االجتماعية في الخليج 
قطريون: مجالسنا مدارس تقوم بأدوار تربوية وتعليمية
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دور ثقافي 
وفي هذا السياق، فقد لعب المجلس دوراً ثقافياً بارزاً، إذ كان محفالً 
إللقاء األشعار وعرض الحكايات وقضايا األدب، وتبادل المعارف في 
شتى المجاالت، كما لعب دور المنبر اإلعالمي بنقل األخبار الصحيحة 
وطرح القضايا المختلفة ، ما جعله بمثابة الحاضنة الثقافية األولى 
وحل  الجماعة  قضايا  دراسة  في  دوره  عن  فضالً  متعاقبة،  ألجيال 

مشكالت الناس من قبل أهل الحل والعقد.
الدولية  الحكومية  اللجنة  وافقت  أن  فقد سبق  المجلس،  وألهمية 
األمم  منظمة  التفاقية  التابعة  المادي  غير  الثقافي  التراث  لصون 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة »اليونسكو« خالل دورتها العاشرة 
التي عقدت في »ويندهوك« عاصمة ناميبيا قبل نهاية العام الماضي، 
على إدراج المجلس والقهوة العربية ضمن القائمة التمثيلية للتراث 
اإلنساني. وإلبراز أهمية وقيمة هذه المجالس، حرصت وزارة الثقافة 
المجالس  هذه  دور  إلحياء  مبادرة  طرح  على  القطرية  والرياضة 
أعرق  بأحد  ندوة  إقامة  االجتماعية، وترجمت ذلك في  الحياة  في 
من  يتخذ  والذي   ، المسلماني  مجلس  وهو  القطرية،  المجالس 
له، وهو السوق الذي تبدو عراقته في تاريخه  سوق واقف ، مقراً 
المهمة  التاريخية والتراثية  الصروح  األثرية، ما يجعله أحد  وقيمته 
في الدوحة، ويفد إليه العديد من الزائرين من دول الخليج العربية.

دالالت تراثية 
من هنا، جاءت مبادرة وزارة الثقافة والرياضة في قطر إلحياء دور 
أهمية  المشاركون  خاللها  رصد  ندوة  بتنظيم  وعكستها  المجالس، 
وقيمة المجلس، ودوره في إثراء الحياة االجتماعية، وتقوية روابط 

المجتمع القطري، خالف ما تحمله من دالالت ثقافية وتراثية.
وتأتي مبادرة إحياء المجلس في قطر، انطالقاً من حرص وزارة الثقافة 
والرياضة على دوره الفاعل في إبراز التراث القطري بكافة صوره، 
في  الراسخ  ودورها  الثقافية  بهويتها  تعرّف  التي  الوسيلة  باعتباره 
الحضارة اإلنسانية ، والنافذة المشرقة التي تطل منها على اآلخرين 

بكل ما في تراثها من إبداع أصيل ونسيج إنساني متين.
للمجالس  التاريخية  األهمية  الحضور  ثمن  األمسية،  هذه  وخالل 
وأنواعها وآدابها، وشارك فيها فالح بن حسين الهاجري، مدير إدارة 
أحد  الكبيسي،  اسلوم  بن  ومحمد  الثقافية،  والدراسات  البحوث 
مجلة  تحرير  رئيس  الكواري،  سلمان  وحمد  القطريين،  الوجهاء 

»الريان« القطرية، وأدارها اإلعالمي القطري محمد المسلماني.

إحياء المجالس 
واستهل الهاجري األمسية بكلمة أكد خاللها أهمية إحياء المجالس 
قطر،  أهل  بين  االجتماعية  الحياة  في  المحوري  لدورها  قطر،  في 
القدم  منذ  عنها  ُعرف  لما  للقطريين،  كبيرة  أهمية  تمثل  »ولكونها 
إتاحتها لعابري السبيل، وفتح ابوابها للنقاش بين الناس فيما يخصهم، 
بحٍق  يجعلها  ما  اإلجتماعية،  الحياة  إثراء  في  دورها  على  عالوًة 
مدارس تربوية وتعليمية ، إذ لم تكن تغلق أبوابها في أي من فصول 
العام«. ولفت إلى أن إطالق المبادرة »يأتي حرصاً من وزارة الثقافة 
والرياضة على إعادة إحياء هذه المجالس، وإبراز دورها التاريخي 
»كما  عليها،  المحافظة  ضرورة  إلى  داعياً  االجتماعية«.  الحياة  في 
حافظ عليها اآلباء، وهو ما يتطلب من األبناء أيضاً المحافظة عليها، 

وإحياء دورها، ولذلك جاءت مبادرة الوزارة من هذا المنطلق«.

استطالع

جانب آخر من داخل مجلس المسلماني

الخليج  في  اإلجتماعية  الحياة  درة  المجالس 
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نتمنى  »رائعة،  بأنها  المبادرة  هذه  المسلماني  وصف  وب��دوره، 
ودورها  عهدها،  سابق  إلى  القطرية  المجالس  لتعود  استمرارها، 
بالدولة«. وخالل إدارته للحوار، وجه  الحياة االجتماعية  الكبير في 
أهمية  حول  الكبيسي،  اسلوم  بن  محمد  إلى  سؤاالً  المسلماني 
المجالس، وطبيعة هذه األهمية، ودورها التاريخي، وهو ما أجاب 
وأنها  كبيرة،  تاريخية  أهمية  للمجالس  أن  بتأكيده  الكبيسي  عنه 
كرم  من  به  يتصفون  ما  وفق  قطر،  أهل  وتقاليد  عادات  تعكس 

الضيافة«.

تقاليد وآداب 
ويقول الكبيسي إن »لهذه المجالس تقاليدها وآدابها، والتي ظلت 
آداب  وهى  بآدابها،  االلتزام  على  روادها  ويحرص  عليها،  محافظة 
حميدة، يلتزم بها حضورها، خاصة وأن أهل قطر عموماً معروفون 
بعاداتهم الطيبة«. الفتاً إلى أن المجلس عادة ما يكون له ثالثة من 

وجهائه، يستقبلون رواد المجلس، »واختيار هؤالء الوجهاء يأتي لما 
يتصفون به من صفات متعددة، منها العقالنية والحكمة والملكات 

الخاصة في الشهامة والبشاشة وغناء النفس«.
ويتفق الكبيسي مع ما قاله الهاجري في أن المجلس في دولة قطر 
يعد مدارس ، »إذ أن مجالسنا في قطر بالفعل هي مدارس، وذلك 
والده.  مجلس  الكبيسي  واستحضر  والتربوي«.  التعليمي  لدورها 
قائالً: »كان عمري وقتها 7 سنوات، عندما كنت أرتاد مجلس والدي، 
بآدابه، حيث يلتزم جميع  وكنت أجلس في آخر المجلس،  ملتزماً 
الحضور بهذه اآلداب، المستمدة من تقاليد وعادات أهل قطر، وهى 

ذات العادات القائمة إلى يومنا، ويتمسك بها أهل قطر«.
وفي هذا السياق، ألقى الكبيسي على الحضور العديد من القصائد 
الشعرية، والتي استحضر خاللها عادات وتقاليد أهل قطر،  وانتقالها 
من األجداد إلى اآلباء، ومن ثم إلى األبناء. مثمناً إياها، وحرص أهل 

قطر على المحافظة عليها.

محمد المسلمانيفالح الهاجريحمد سلمان الكواريمحمد بن اسلوم الكبيسي
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وبسؤال محمد المسلماني لحمد سلمان الكواري عن أهمية مجلس 
نظم  على  حثه  في  المجلس  لعبه  الذي  والدور  حياته،  في  والده 
بحضوره  سعادته  عن  حديثه  مستهل  في  الكواري  أعرب  الشعر. 
لهذا المجلس، منتقالً إلى أهمية مجلس والده في حياته، قائالً:»لم 
يكن مجلساً يؤصل فينا التربية فحسب، ولكنه كان بمثابة مدرسة، 
نتعلم خالله من الوالد العلم النافع، وننهل منه الدروس التي تعود 
بالمدارس  ندرسه  نكن  لم  منه  ننهل  ما  كان  وربما  بالفائدة،  علينا 
دور  يفوق  بشكل  كبيرة،  أهمية  للمجلس  يجعل  ما  الجامعات،  أو 

المدرسة والجامعة بالفعل«.
ويقول الكواري: »كنا في المجلس نكتسب العديد من الصفات، مثل 
بمثابة  واليزال  المجلس  فكان  الحميدة،  واألخالق  الطيبة،  العادات 
مجلس تربوي وتعليمي، الستفادتنا منه بدروس ال تعد وال تحصى«. 
بمساحته،  تقاس  ال  النحو  هذا  على  المجلس  أهمية  أن  إلى  الفتاً 
يعرفون  قطر  أهل  فقد ظل  ولذلك   ، ورجاالته  بأهله  يقاس  ولكنه 

قيمة المجلس ويقّدرون أهميته منذ القدم«.
ومن جانبه، يبدى الكبيسي مداخلة في هذا السياق، ليحدد أنواع 
صيفي،  واآلخر  شتوي  األول:  قسمين.  إلى  إياه  مقسماً  المجلس، 
لنفس الهدف الكبير  »وكان لكل مجلس خصوصية تميزه«، محققاً 
الذي يعمل عليه المجلس، »وهو ذات الهدف الذي اليزال يتواصل 
أوالدنا في ظل  إليه، لكي يضبط سلوكيات  يومنا، فما أحوجنا  إلى 
من  كبيرة  لموجة  وتعرضهم  يعيشونها،  التي  العديدة  المتغيرات 

الثقافات الدخيلة عليهم«.

ذكريات المجالس 
المجلس  بأهمية  يتعلق  الكواري،  على  سؤاالً  المسلماني  ويطرح 
خالل شهر رمضان المبارك . فأجاب الكواري بأن المجلس خالل هذا 

الشهر، كان يغلب عليه تالوة القرآن الكريم، »فكان يتم ختم تالوته 
التالوات،  على هذه  يقبل  وكان  الفضيل،  الشهر  مرات طوال  ثالث 
الكثير من الحضور، ما يعكس تقدير المجلس للقرآن الكريم، والتزام 

الناس بدينهم«.
ويؤكد الكبيسي في هذا اإلطار أن قارئ القرآن الكريم كان يجلس في 
أحد أطراف المجلس، وكان يغلب على المجلس المزيد من التقدير 
السنة،  الكريم، بشكل يفوق غيره من شهور  الشهر  ومراعاة حرمة 
وهو ما ظل المجلس محافظاً عليه ، بمراعاته للعادات والتقاليد التي 

يتمتع بها أهل قطر، ما يعزز للمجلس آدابه وضوابطه«.
قضاها  والتي  المجلس،  في  وذكرياته  طفولته  إلى  الكواري  ويعود 
حينها في مدينة سميسمة القطرية. مؤكداً أنه كان يحضر المجلس 
في طفولته، »وكنت ألتزام بتوجيهات الوالد، وكل ما يوجهنا بشأنه، 
فكان المجلس بمثابة مجلس تربوي وتعليمي، كما أشرت، كما كان 
المجلس فرصة لتعلمي تقديم القهوة لرواده، وااللتزام بآدابه، ومنها 

عدم النظر إلى الضيوف، إلى غيرها من اآلداب«.
وفي ختام ذات األمسية، دعا فالح بن حسين الهاجري إلى أهمية 
االستفادة من آداب المجلس، وما يمثله من قيمة تاريخية كبيرة في 
السياق في دوره  المجلس في هذا  أهمية  أهل قطر. وعّدد  حياة 
أيضاً، خالف  التعليمي  دوره  على  عالوة  األبناء،  تربية  في  التربوي 
دوره إزاء المناسبات المختلفة، »والتي يكون المجلس حاضراً فيها، 
إلى يومنا، ما جعل  بها  المجلس يقوم  أدوار اليزال  إلى غيرها من 
المجالس في  الثقافة والرياضة، تطلق مبادرتها إلعادة إحياء  وزارة 

قطر«.
المجالس،  أهمية  تأتي  المنطلق،  هذا  من  إنه  الهاجري  وبقول 
تقديم  في  أبنائنا  إلى  نموذجاً  لتكون  إحيائها،  إعادة  على  والعمل 

التوجيه إليهم، واإلسهام في تربيتهم وتوعيتهم وتعليمهم« 

يُعتبر المجلس في دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية واحداً من أهم الصروح اإلجتماعية 
التي تقوم بوظائف ثقافّية وإجتماعّية، وتعد 
تقليداً حيًا حرص أفراد المجتمع الخليجي على 
استمراريته والمحافظة على دوره

استطالع

للمجلس دور اجتماعي مهم في حياة أهل الخليج

الخليج  في  اإلجتماعية  الحياة  درة  المجالس 
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الشعر، خطفني اسمه اآلتي  منذ أن تفتحت عيناي على عالم 
من األعماق ليسكن في األعماق، أنصتُّ إلى حرير صوته الذي 

حرك بي سماء ووطًنا. 
أن يصافح  بد  العربي األصيل ال  للمجد  من يحمل ذكرى طيبة 
يضيء  من  أصابعه،  بين  الريح  تمتمة  إلى  ويصغي  أدونيس 
قد  يكون  أن  بد  ال  والحقيقة  والحرية  الثورة  شمعة في رحاب 
قرأ أدونيس ونهل من معين فكره وأدبه ورؤيته، أدونيس يدخل 

البهجة إلى قلب الشعر ويمنح القصيدة ثقة عالية بجماليتها.
مثّل لي أدونيس آنذاك نبراساً للكلمة الحقة والفكر الحر وفضاء 
ببالي  يخطر  ولم  والحداثة،  التجريب  عالم  في  للتحليق  رحبا 
الشعر  مفردات  من  القادم  الفينيقي  هذا  وألتقي  يوم  يأتي  أن 

وأبجدية الريح.
حين وقفت أمامه للمرة األولى سافر بي الزمن إلى لحظة لطالما 

حلمت بها.
واالجتياح،  الحرب  ولد في زمن  مثلي  لفتى قروي  يمكن  كيف 
له  يبتسم  أن  والموت،  الرصاص  من  وابل  تحت  شعرًا  وكتب 
القدر، وتقذفه أمواج الحياة إلى ضفة االغتراب، ليتجسد الحلم 
حقيقة، فال شيء مستحيل تحت الشمس، إنه الطموح واإلرادة 
والرؤية والشجاعة، هذا ما قرأته في دفتر أفكار أدونيس »إن من 

ال يعرف أن يرى الظلمة، لن يعرف أبداً أن يرى الّنور«. 
أكثر من مرة في مدينة  الثقافية«، ثم  التقيته في مجلة »دبي 
مدى حب  اكتشفت  حيث  تونس  إلى  رحلته  في  واكبته  دبي، 
في  وعبرت  الواضحة،  الغامضة  أشيائه  إلى  تعرفت  له،  أهلها 
حكمته جسر البدايات إلى آخر البحر، كلما تحدثت إليه حملني 

إلى مناراته المدهشة وطار بي نحو العال.
»مالئ  للقاء  الفرصة  لي  تتاح  أن  جداً،  محظوظ  بأني   أشعر 
العربي هذا، ومحظوظ للغاية  الدنيا وشاغل الناس« في عصرنا 
أن نلتقي  من أجل الشعر والرغبة في المعرفة، يقول أدونيس »ال 

أعرُف شيئاً وال أملُك شيئاً أجمل وأغلى من الرغبة في المعرفة«.
قرأت أدونيس وسأظل أقرأه بكل ما أوتيت من روح وتطلع ووفاء 
لرجل العطاء الذي نذر نفسه للشعر واإلبداع والحب والفلسفة 
أليس هو  الناس والمستقبل،  الجدل وتمس  تثير  التي  والقضايا 
القائل:»فكر اإلنسان ال يولد إال في تعارض مع فكر إنسان آخر، 

فإذا لم يكن تعارضاً ال يكون فكراً، بل يكون تقليداً«!
اإلس��اءات  من  للكثير  األخيرة  السنوات  في  أدونيس  تعرض 
واالنتقادات فضال عن حمالت التشويه، وبقدر ما له من خصوم 
فاعل  حضور  من  له  ما  بقدر  والسب،  الشتيمة  بسهام  يرمونه 
يكسب كل يوم قيمة أكبر، مازال ينشد الحب والوطن واإلنسان 
ويقف في المكان الذي ال يجرؤ أحد أن يصل إليه، ويرفع صوته 
من  الكثير  عنها  يسكت  التي  واإلشكاليات  القضايا  في  عاليا 
المثقفين، ويحضرني ما قاله في إحدى ندواته ردا على منتقديه: 
»النص العظيم إذا مر في عقل صغير يصغر، وإذا مر في عقل 

كبير يكبر« 

* شاعر وكاتب من لبنان

أدونيس كما أراه

ضوء الكالم

محمد غبريس *
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الصورة والهايكو الياباني
اليابانية،  التأسيسية  نماذجها  في  الهايكو،  قصائد  إلى  باالنعطاف 
تتجسد تلك المالمح البصرية شاخصة للرائي، في سمتها االستاتيكي 
الهايكو، ذو  الحركية في أحيان أخرى. فشاعر  تارة، وفي صيرورتها 
المتأججة، يعطي  القريبة، والمشاعر المتدفقة  الكلمات والعبارات 
للصورة ربما أكثر مما يعطيه للصوت، رغم انبناء سطر الهايكو على 

أمثوالت نغمية سمعية في األساس.
في  الفن  هذا  رواد  بزوغ  ومع  عشر،  السابع  القرن  »هايكو«  منذ 
اليابان، اقترنت القصيدة بالتجليات البصرية وكأنها فن تنضيد الزهور. 
اعتبارها  في  تأخذ  الظاهرة  النسقية  »الهايكو«  شروط  كانت  وإذا 
الكالسيكي(،  النمط  في   17( بعناية  المحسوبة  الصوتية  المقاطع 

واأللفاظ البسيطة البعيدة عن التأنق، والعفوية والطفولية من غير 
منطقة األمور أو تدبرها، فإن قصيدة الهايكو، المصوغة خارج اإلطار 
الذهني، تعتمد في شروطها، غير الظاهرة، االتكاء على العديد من 

الفنون والتقنيات البصرية.
وال تبدو الفنون والتقنيات البصرية ملمًحا بعيد الصلة عن فلسفة 
الحسية  اللغة  بالضرورة  تعتمد  المختزلة  القصيدة  فتلك  الهايكو، 
الموحية، وهي عادة مستمدة من صورة، أو خالقة لصورة، ومبعثها 
اإللهامي الطبيعة الحية في معظم األحوال، األمر الذي يفتح المجال 

واسًعا أمام الرؤية، بمعنى اإلبصار، والبصيرة أيًضا.
)1644-1694م(  »باشو«  يقول  المبكرة،  الهايكو  قصائد  إحدى  في 
جهة  محيدلي،  فوزي  )بترجمة:  األكبر  الياباني  ال�»هايكو«  شاعر 

الفنون والتقنيات البصرية في 

»الهايكو العربي«
شريف الشافعي*

 يأتي »الهايكو« العربي، بتجلياته اآلنية، وتقاطعاته كنسق وافد مع جذوره التأسيسية في المشرق ونماذجه األنضج في العالم الغربي، 
حافًا بفنون وتقنيات بصرية عدة، تتشابك مع المعطى الشعري، محققة سيولة النص، وقفزاته المباغتة، التي تتسق مع طبيعته. ومن هذه 
والبورتريه،  المجّسمات،  ونحت  األبعاد،  ثاثية  والصور  السينمائي،  والمشهد  والفوتوغرافيا،  التشكيلية،  اللوحة  البصرية:  والتقنيات  الفنون 

والكاريكاتور، وغيرها.
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الشعر، أغسطس 2010(:
»ت����ش������دو

القب���رة ط������وال الن����هار،
والنهار ليس بالطول الكافي«

في  مستغرقة  لقبرة  هنا  الفوتوغرافية  اللقطة 
بامتداد  ممتد  السينمائي  والشريط  الشدو، 
إذ  بدلوه،  يدلي  بالكاريكاتور  إذ  ثم  النهار، 
بالطول  ليس  ألنه  النهار«،  »شريط  ينقطع 
كاماًل،  الحدث  بتسجيل  يسمح  الذي  الكافي، 

والقبرة ال تزال شادية.
أما »بوسون« )1716-1784 م(، الشاعر والرسام 
)بترجمة  له  قصيدة  في  فيقول  الياباني، 

محيدلي أيًضا(:
»على امتداد الثلج،
أض�����واء الم��نازل

التي أغلقت بواباتها في وجهي«
بأبيضها  التشكيلية،  اللوحة  تكتمل  تكاد  وهنا 
األبواب،  المنازل مغلقة  السائد، تكسوه  البارد 
ولربما  شيء،  كلُّ  الْس��ودَّ  أضواؤها  لوال  التي 

اْسَودَّ األبيُض نفسه.

الروح التصويرية في الهايكو الغربي
الهايكو  إلى  الياباني،  الهايكو  من  باالنتقال 
القصيدة  تبدو  واألمريكي،  األوروبي  الغربي، 
وقد تحررت بعض الشيء من سماتها ولوازمها 
إال  تأبى  التصويرية«  »الروح  لكن  الكالسيكية، 

أن تتجلى في المشهد، ولربما في صدارته.
ولعل الشاعر األمريكي »جاك كيرواك« )1922-

والغربي  اإلنجليزي،  الهايكو  يمثل   )1969
أيًضا  تحرره  وفي  أوجهه،  أنضج  في  عموًما، 
من تقاليد الهايكو في الموروث الياباني. ومن 
»كتاب الهايكو« )جاك كيرواك، ترجمة وتقديم 
واالختالف،  ضفاف  منشورات  ش��دود،  لينا 

2014(، نقرأ:
»ليلة ربيعية 
ص���وُت ِقّط

مك« يمضغ رؤوَس السَّ
اللوحة التشكيلية هنا مرسومة بأنفاس الربيع، 
حيث الليل يحرس المشهد، ثم تتفجر دينامية 
في  القط  بورتريه  يستدعي  بصوت  السينما 

القط،  رأس  تمثُّل  يكفي  ولربما  الخيال. 
النقش  في  السمك،  رؤوس  يمضغ  ال��ذي 
الكاريكاتوري، الذي يطل الرائي عليه، وهو 

ا بكف. يضرب كفًّ
بامتياز،  تتابعية  مصّورة،  أخرى  لقطة  وفي 
يلهث المشاهد خلفها بعينيه، وبقلبه النابض 
المعهودة  ببساطته  كيرواك  يقول  أيًضا، 
أحبه،  الذي  الشعري  اللون  ذلك  كتابة  في 
في  السلس«،  الشفيف  ب�«الهواء  ووصفه 
نص هايكو آخر )بترجمة: لينا شدود ذاتها(:

»عابًرا ملعب كرة الق����دم،  
عائًدا إلى منزله من العمل،  
رجل األعم�����ال الوح��يد«

توماس  األشهر  السويدي  نوبل  أديب  أما 
والقصائد  المنمنمات  شاعر  ترانسترومر، 
الموجزة والمضغوطة، فهو أيًضا شاعر هايكو 
قصائد  إحدى  في  ترانسترومر  يقول  باذخ. 
القدس  الخطيب،  تحسين  )بترجمة  الهايكو 

العربي، أكتوبر 2011(:
»العشُب الّص������اعُد

وجهُه، ح����جٌر ُرْونِيٌّ
منتصٌب في الّذاكرة«

مكتمل  النحت  فن  اللقطة،  تلك  في  هنا، 
األركان، والحجر منتصب أمام العيون، بقدر 
احتالله ذاكرة المبدع. ومع استاتيكا التحّجر، 
أخضر،  هامًسا،  صعوًدا  المخيلة  تستدعي 
حفل  في  المطلق،  السكون  يأبى  لعشب 

احتالل الفراغ.
ويطل توماس ترانسترومر )بترجمة الخطيب 
أيًضا(، في مشهدين آخرين، يشبهان مشاهد 
الرعب، في أفالم السينما ثالثية األبعاد، ذات 
النص  في  يقول  حيث  المجسمة،  الصور 

األول:
»ين���شقُّ الس����قُف
فيراني الرجُل المّيُت
ه�����ذا ال�������وجه«

الموت  يصير  إذ  الثاني،  الهايكو  في  ويقول 
كائًنا اعتياديًّا:

»ينحني الم������وُت عليَّ
طرنجِ أنا، والَحلُّ لديِه« مسألٌة في الشِّ
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الديجيتال،  بالكاميرا  السرعة،  فائق  التتابعي  التصوير  تقنيات  أما 
فيمكن تلمسها في هايكو أمريكي معاصر، إذ يقول الشاعر ألكسندر 
لويس )1900 - 1945( في نص له )بترجمة: سالم إلياس مدالو، مركز 

النور، إبريل 2015(:
»روح����ي ه����ي ال���ريح،

تندفع أسفل حقول الخريف،
ا هي في الغناء« سريعة جدًّ

ومن الهايكو األمريكي، إلى نظيره الفرنسي، حيث الصورة الخاطفة 
كبرق، واللوحة التشكيلية التي يمكن رسمها بحذف البطل )اللص(، 
وإثبات القمر وحده في سماء الخيال، ولوال أنه »القمر«، لما كان 
وحده كافيًا بطبيعة الحال. يقول »ريوكان« )بترجمة عبد النبي ذاكر، 

إيالف( في نص هايكو من طراز خاص:

»الل���������صُّ
نَِسي أن ي�����سرق
القمر من النافذة«

جماليات الرؤية في الهايكو العربي
قبل االلتفات إلى الفنون والتقنيات البصرية في النصوص العربية، 
تنبغي اإلشارة إلى أمرين؛ األول: أن »الهايكو« وصل العالم العربي 
من خالل اللغات الغربية الوسيطة وعلى رأسها اإلنجليزية والفرنسية 

قبل أن تتم الترجمات مباشرة من اليابانية، ومن ثم فلم تلتزم كثيراً 
من نصوص الهايكو العربي باألطر الكالسيكية في الهايكو الياباني، 
وإن ظل الحس التصويري حاضرًا فيها، باعتبار أن القصيدة المكثفة 

هي قصيدة »لقطة« في األساس.
المختزل«  »الشعر  من  وثانوية  متعددة  أنماطًا  أن  الثاني:  األمر 
مع  جنب  إلى  جنبًا  لتسير  العربية،  الشعرية  الكتابة  في  تخلقت 
»الهايكو« كنسق أصلي، مستفيدة من فلسفته القائمة على استلهام 
الطبيعة، والالذهنية، والتلقائية، وبساطة التعبير، وغيرها. ومن تلك 
القصيرة،  قصيرة  القصيدة  الومضة،  قصيدة  النانو،  قصائد  التجارب: 
قصيدة السطر الواحد، وألوان أخرى يجمعها البعض مجازًا في إطار 
الفروع  أن  من  انطالقًا  »هايكو عربي«،  أشمل تحت مسمى  واحد 
نموذًجا  طويلة  رامز  الدكتور  السوري  تجربة  تأتي  األصول.  تتبع 
د.رامز  ويعرّف  »الهايكو«،  الوافد  الفني  اللون  ذلك  على  لالنكباب 
شاعر  بأنه  وشعر«  »هايكو  الفيسبوكية  صفحته  على  ذاته  طويلة 
و«هايكست«، في إشارة منه إلى لزوم االحترافية قبل اإلقدام على 

كتابة ذلك الفن.
مركب،  نحو  على  البصرية  والتقنيات  الفنون  تحضر  أن  يمكن  هل 
في نص هايكو واحد بسيط؟ اإلجابة هي نعم، كما في أحد نصوص 
الدكتور رامز طويلة، إذ يقوم أحد عناصر المشهد الكلي بفعل الرؤية 
االستاتيكي  العنصُر  يشاهد  الثبات  وضعية  ومن  جزئي،  نحو  على 
اشتعاَل عنصر آخر بالحركة المنقولة سينمائيًّا بالصورة والصوت. أما 
والكلي.  الجزئي،  آن،  في  المشهدين  يتعاطى  فإنه  الرائي،  القارئ، 

يقول »الهايكست«:
»بمنأى ع����ن الم���وقد
عوارُض السقِف الخشبية
تشه��ُد أَُوار الح����طب«

وتستضيف صفحة الدكتور رامز طويلة نماذج لشعراء هايكو عرب 
يقدم  الذي  درويش،  سامح  المغربي  منهم  متعددة،  جنسيات  من 
واحد،  نص  في  واألسود،  وباألبيض  باأللوان،  التشكيليتين  لوحتيه 

تتشابك فيه الحقيقة والخيال، وتتعانق الوجوه والظالل. يقول:
ِب »ِظلّ����ي، علَى الّسوِر الُمَثقَّ

يُْشِب������������ُهِني«
أما اللبنانية لميس حسون، فبالكاميرا الديجيتال وتقنيات اللقطات 
السريعة، تحيل الرائي إلى التصوير المجّسم والرؤية المفزعة، ثالثية 
األبعاد، المصحوبة بصوت زاعق يخطف اآلذان، مثلما يجري استالب 

العيون، فيتحول التالقي المرتقب إلى سراب. تقول:
»ريٌح َص����رَص����ٌر
تقتلُع شجرَة الكينا
وم��وعد تاق���ينا«

صاحبه،  يسّميه  المضغوط،  العربي  الشعر  من  آخر  نسق  وإلى 

العربي« »الهايكو 

تراث الشعوب
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النانو«،  »قصائد  الجبوري  أسعد  العراقي  الشاعر 
ويخصص له صفحة رسمية على الفيسبوك بعنوان 
بقوله:  اللون  ذلك  ويعرّف   ،»Nano Poems«
والتقنيّات  األدوات  من  مجموعة  تكنولوج،  »نانو 
معيّنة  بنية  بتصنيع  تتعلّق  التي  والتطبيقات 
هنا  الصغر.  غاية  في  مقاييس  باستخدام  وتركيبها 
على  االختزالية  النظرية  هذه  لتطبيق  محاوالت 

مستويات الكتابة الشعرية لتكون مشروًعا عاًما.
قد تكون بعض التطبيقات مدهشة في الشعر، لذلك 
سنجرّب من دون حرج، سنتخيّل ونكتب، سنتأمل 
ودراماتيكيات  ال��رأس  جماليات  مخزون  ونفض 
سنشغف  والعسيرة.  منها  الشفافة  الكلمات  تربة 
باستغالل طاقات اللغة واللعب بمنتهيات العصب 
متناهية  للصور  يوفر  قد  مما  لالختزال،  البالغي 
الدقة، أسرع وعي لقراءة كلّية ألفكار النص وحركية 
هذين  نقرأ  الجبوري،  أسعد  »نانو«  من  كائناته«. 
كما  النهر  »بورتريه«  الشاعر  يرسم  إذ  السطرين، 
بتمثيل  لوحته  مكماًل  متحركة،  غضة  بجبهة  يليق 
باللوز.  الجيوب  الفتّي، ممتلئ  للمطر  كاريكاتوري 

يقول:
النافذِة  إلى  المطُر  َجبهتُه، هرَع  كلما حرَك  »نهٌر 

كصبي جيوب�������ُه مليئٌة باللوز«
يتسع  ال  للجبوري،  أخ��رى  »نانو«  قصيدة  وفي 
إال  وحيًدا  األزرق،  لحضور  إال  بالكامل  المشهد 
من زرقته ووحدته، في حين يبقى العمل النحتي 
بعد.  تتشكل  لم  كتلة  أو  تكتمل،  لم  فكرة  بمثابة 

يقول:
»َحَضَر األزرُق وحيًدا..

وأنا الفراُغ بانتظاِر الفارِس الَمجهول«

ومن »نانو« العراقي أسعد الجبوري، إلى »ومضات« 
السوري مصطفى سعيد، وهي بحد تعبيره في مقال 
»قصيدة   :)2012 )ديسمبر  العراقي«  ب�»الناقد  له 
أن  وتحاول  بالومضة،  تتشبه  كلمات،   3 تتعدى  ال 
تنتصر للشعر«. من ومضات مصطفى سعيد، نقرأ: 
»البحُر سماٌء أفقية«، وكأنما اللوحة التشكيلية هنا 
السماء.  به  البحر، وما تفيض  به  لما يبوح  اختزال 
صفحة  أما  ضيًقا،  ضئياًل،  يبدو  قد  الكلمات  سطر 

»الصورة«، فإنها براح فسيح.
من  كبيرًا  ع��دًدا  العربي  للهايكو  ف��إن  أخ��ي��رًا، 
على  المتخصصة،  و»الصفحات«  »المجموعات« 
كل  من  وشعراؤها  باآلالف،  أعضاؤها  الفيسبوك، 
»شعر  المثال:  سبيل  على  منها  وص��وب،  حدب 
»هايكو  العربي«،  الهايكو  »ن��ادي  الهايكو«، 
هايكو«، »هايكو - هذيان الحرف«، »هايكو الخيال 
المغرب«،  »هايكو  فلسطين«،  »هايكو  العلمي«، 
»هايكو  صفحة  ومن  وغيرها.  العراق«،  »هايكو 

هايكو«، نقرأ هذا النص للشاعرة زكية الزيناتي:
»برأس����ها األح����مر
تنام متراصة في علبة
أع����واد ك����بريت«

فائًقا،  مدًى  تبلغ  النص  هذا  في  البصرية  التقنية 
إذ تتفجر الصورة الديناميكية الديناميتية من غير 
بل  ٍث،  الصمت في حالة تحدُّ اشتعال، وكأنما هو 
عنه،  المسكوت  من  كثيرًا  يقول  األحمر  صخب. 
الكلمات، يتفجر تشكيليًّا  الذي تحكي عنه  والنوم 

كيقظة كامنة 

* شاعر وكاتب من مصر

أسعد الجبوري

ترانسترومر

جاك كيرواك

لينا شدود



هندية84 نظر  وجهة  من  السبع  المعلقات 

المعلقات السبع من وجهة نظر هندية

ونثراً، حضوره  والحديث، شعراً  القديم  بوجهيه  العربي  لألدب 
األدب  هذا  يزال  وال  خلت،  قرون  إلى  يعود  الهند،  في  الكبير 
األيام  هذه  له  صارت  بل  اليوم؛  حتى  بانتظام  ويُدرّس  يُتداول 
معاهده وجامعاته الرسمية والخاصة، فضالً عن أن في كل جامعة 
العربية  اللغة  بتعليم  ثمة قسم خاص  الهند،  في  راسخة  كبرى 
والدكتوراه،  الماستر  بشهادات  طالّبه  يُخّرج  وبعضها  وآدابها، 
في  اإلسالمية  المليّة  والجامعة  نهرو  الل  جواهر  جامعة  مثل 
التدريس فيها،  دلهي، وجامعة بومباي.. مثاالً ال حصراً؛ ويتولّى 
غالباً، أساتذة جامعيون هنود، تخرّجوا، إما في جامعات هندية 
أخرى  عربية  جامعات  في  أو  دلهي(  العاصمة  في  )خصوصاً 
عريقة، في القاهرة والرياض ودمشق وبغداد، وحتى في عّمان 
وبيروت.وطالب اللغة العربية وآدابها يتزايدون يوماً عن يوم في 
الهند، ليس ألسباب دينية يُقدم عليها بالطبع الطلبة المسلمون 
وإنما  فقط،  الكريم  والقرآن  اإلسالمية  الشريعة  يدرسون  الذين 
الدينية األخرى كالهندوسية والبوذية  ألن الطالب من الطوائف 
والمسيحية يقبلون على تعلّم اللغة العربية والتضلّع منها ألسباب 
للعمل  اآلخر  والبعض  اقتصادي،  تجاري  بعضها محض  مختلفة، 
العربية  الدول  مختلف  في  الهندي  الديبلوماسي  السلك  في 
واإلسالمية.و تعتبر »الجامعة اإلسالمية: دار العلوم في ديوبند« 
في  وآدابها  العربية  اللغة  تدريس  أكاديميات  وأقدم  أعرق  من 
أيدي  العام 1867، وقد  نش�أت على  إلى  تاريخها  الهند؛ يعود 
أحمد  ورشيد  النانوتوي،  قاسم  محمد  أمثال:  ثقاة  هنود  علماء 
حسين،  عابد  والشيخ  الديوبندي،  علي  الفقار  وذو  الكنكوهي، 
وغيرهم..  الكشميري..  عمر  ومحمد  الدهلوي،  جبار  ونصرت 

وغيرهم.
وللداللة على عراقة هذه الجامعة وأهميّتها العلمية، وخصوصاً 
علماءها  أن  اإلبداعية،  وتجليّاتها  الضاد  لغة  من  التضلّع  لجهة 
الهنود أسهموا في إعداد معاجم وقواميس: من  وخريجيها من 

الصرف  في  كتباً  وضعوا  كما  وبالعكس.  األردية..  إلى  العربية 
على  ونذكر  إلخ.  الشائعة...  واألخطاء  الميّسر  واإلعراب  والنحو 
لعبد  اللغات«  »مصباح  قاموس  الحصرهنا:  ال  المثال  سبيل 
من  مستفيداً  الجامعة،  هذه  خريجي  أحد  البلياوي،  الحفيظ 
اللبناني  اليسوعي  األب  وضعه  كان  الذي  »المنجد«،  قاموس 
ذكر  وقد   .1908 العام  في   )1946  –  1867( المعلوف  لويس 
البلياوي معاني الكلمات وتفاصيلها النحوية واشتقاقها الصرفي 
باللغة  األدنى  المقدرة  ذوي  للطلبة  ليتسّنى  األردي��ة  باللغة 
التي  المعضالت  حّل  الهندية  والجامعات  المدارس  في  العربية 
تلتبس عليهم في كتبهم الدراسية المقررة. وقد صدرت عشرات 
الطبعات من هذا القاموس في الهند كداللة على فائدته العلمية.

من جهة أخرى، حرص علماء دار العلوم في ديوبند على كتابة 
شروح وتعليقات على المعلّقات السبع، كنوز الشعر العربي في 
الجاهلية؛ في مقدمتهم أبو عبدالله الحسين بن أحمد الزوزني 
وعبد الرحيم الصّفي بوري والشيخ عبد األول الجونبوري؛ ورأى 
علماء الدار الالحقون أن هذه الشروح لم تعد تتواءم ومتغيّرات 
شروح  إيجاد  فاقتضى  والمعرفية،  الداللية  بانفجاراته  العصر 
تقليدية.  قرائية  مهارات  من  سبقها  مما  طبعاً  تستفيد  بديلة، 
عنوان:  تحت  شرحاً  الديوبندي  علي  ذوالفقار  الشيخ  فكتب 
المعتاد  نهجه  فيه  انتهج  السبع«،  المعلقات  على  »التعليقات 
الترجمة  ذلك  بعد  ثم  المحاورات،  وتحقيق  اللغات  تفسير  في 
والشرح باللغة األردية. وقد جاء منجزه بمثابة شرٍح متوّسط بين 
واحد  شرحين:  عن  كناية  بأنه  البعض  فّسره  واإلطناب،  اإليجاز 
بالعربية وآخر باألردية. وقد اتكأ في تصويب جديد شرحه على 

بعض قديم شرح العالّمة عبد الحسين الزوزني.
وكأنموذج على أسلوب شرح العالمة ذو الفقار للمعلقات نعرض 

المثال اآلتي:
هل غادر الشعراء من مترّدم       أم هل عرفت الدار بعد توّهم؟

أحمد فرحات *
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قلب الكالم
ويستصلح  يسترقع  الذي  الموضع  المترّدم: 
ما اعتراه من وهن. والترّدم أيضاً مثل الترنّم، 
وهو ترجيع الصوت مع شيء من الحزن أو 

بأن  يشي  إنكاري  استفهام  وهذا  الشجن. 
شعر  فيه  يُصاغ  شيئاً  يتركوا  لم  الشعراء 
هي  ههنا،  وأم  صوغه.  واستنفدوا  إالّ 

بمعنى بل.
والترجمة األردية هي:

شيئاً  المتقّدمون  الشعراء  ترك  »هل 
قابالً لالسترقاع واإلصالح؟ إنهم لم يتركوا 

الشعر في كل  أنهم قرضوا  كهذا، يعني  شيئاً 
ألنظم فيه.  يتركوا لي موضوعاً  موضوع، ولم 

وكما قال شاعر الفارسية المعروف جامي: إن المنافسين تناولوا 
الشراب وغادروا. وقد روى البعض »من مترنم بدالً من مترّدم«، 
تغّنوا  الشعراء  من  المتقّدمين  أن  هو  الشعر  معنى  إن  فنقول 
به. ثم يعرض  أتغّنى  تركوا لي أي لحن كي  األلحان وما  بجميع 
الشاعر إلى شيء آخر قائالً لنفسه إنك عرفت دار حبيبتك بعد 
هو  الحال،  هذه  مثل  في  والشعر  والتشكيك.  التوّهم  من  كثير 
نوع من اقتضاب؛ ومعنى ذلك االنتقال إلى معنى ال يرتبط بأي 
شعراء  لدى  شائعة  طريقة  هذه  وكانت  السابق.  بالمعنى  صلة 
القبيل،  هذا  من  الشعر  يكون  أآّل  أيضاً  الممكن  ومن  الجاهلية؛ 
فنترجمه بأن الشاعر يسأل نفسه عن الداعي الذي دفعه لقرض 
أي  المتقدمون  الشعراء  فيه  يترك  لم  الذي  الوقت  في  الشعر، 
السبب  إن  والترّوي،  التأمل  بعد  يقول  ثم  للمتأخرين.  موضوع 
الحبيب عن طريق  نار  عرفت  أنك  الشعر، هو  لقرض  الحقيقي 
آثارها القديمة، وبذلك التهبت فيك دار الغرام، وانك اندفعت إلى 

قرض الشعر إلبداء ما في خاطرك من مشاعر رقيقة«.

بين شرحين
ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى تبيان الفارق بين أسلوب شارح 
السبع، فنذكر  الهند طبعاً( للمعلقات  وشارح آخر )وكالهما من 
مثالً بيتاً من معلقة امرؤ القيس، كان قد شرحه من قبل كل من: 

الشيخ ذو الفقار علي الديوبندي والقاضي سجاد حسين:
وبيضة خدر ال يرام خباؤها           تمّتعت من لهو بها غير معجل

لزمت  امرأة  ورّب   « البيت:  هذا  شرح  في  علي  الشيخ  يقول 

خدرها، ثم شبّهها بالبيض. والنساء 
أوجه،  ثالثة  من  بالبيض  يُشبّهن 

أحدها بالصحة والسالمة عند االفتضاض، 
الطائر  ألن  والستر،  بالصيانة  والثاني 
في  والثالث  ويحضنه،  بيضه  يصون 
البيض  ألن  ونقائه،  ال��ل��ون  صفاء 
كانت  إذا  نقية،  اللون  صافية  تكون 
النساء  شبهت  وربما  الطائر،  تحت 
ألوان  أحسن  وه��ذا  النعام؛  ببيض 
النساء عند العرب والروم. وقوله غير يروى 
بالنصب على الحال من تاء تمتّعت، وبالجّر 

على صفة لهو«.
والحجاب  للستر  لها هي: »ورب حبيبة مالزمة  األردية  الترجمة 
وشبيهة بالبيضة، حفظاً وصفاء ونظيفة من دم الحيض، ال يقصد 
المحترمة،  ومكانتهن  شأنهن  لعظمة  نظراً  خيامهن،  إلى  أحد 

ولكنني داعبتهّن لوقت طويل«.
ويقول القاضي سجاد حسين في شرح البيت عينه:

النساء  وتشبيه  سترها«؛  لزمت  ام��رأة  رب  أي  خدر،  »وبيضة 
بالبيض من ثالثة أوجه: أحدها بالصحة عن الحيض والثاني في 
في  والثالث  ويحضنه،  بيضه  يصون  الطائر  ألن  والستر،  الصيانة 
صفاء اللون ونقائه، ألن البيض تكون صافية اللون نقية، إذا كانت 
تحت الطائر. رام )ن( روماً، أي قصد، ومنه المرام، أي المقصد. 
والخباء بيت من وبر، أو شعر، والجمع أخبية. المعجل من أعجل 
في  البارز  من  الحال  على  بالنصب  يروى  غير  وقوله  أسرع،  إذا 

تمتّعت، وبالجر على أنه صفة لهو.
الترجمة األردية هي: »ورب امرأة محتجبة ال يقصد المرء حتى 
خيامها. ما زلت أستمتع بالمداعبة معهن؛ والمراد من بيضة خدر، 

النساء الجميالت«.
العربي  بتراثنا  اهتموا  لنا،  هذا غيض من فيض هنود معاصرين 
تراثهم  من  جزء  أنه  أساس  على  يزالون،  وما  العربية  وبلغتنا 
وتاريخهم الحضاري العميق؛ أما نحن، فال نبالي بهم، وال بحاضر 

لغتنا ومستقبلها في ديارهم المشحونة دوماً بالمعنى والقيمة 

*  كاتب وباحث من لبنان
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قضايا وآراء

الالمتناهي  التأويل  عمق  إلى  تدخل  ال  شكلية  حالة  هي  إذاً 
لألسطورة، من أجل اكتشاف الحالة المعرفية الموجودة فيها، لذلك 
حاول الكثيرون بعد بروب اختراق حاجز اللغة للوصول إلى عمق 
أو نصاً  النظر عن كونه أسطورة  التأويلي، بغض  )األسطورة(  النص 
ما، فحاول دي سوسير مؤسس البنيوية، التي كرست جل دراساتها 
إلى  تقسيمه  خالل  من  للنص،  النهائي  المتعال  المعنى  الكتشاف 

وحدات جزئية صغيرة، ثم بجمعها نحصل على كلية المعنى. 

الحدود العليا للمعنى 
لكن المشكلة هنا بسقف المعنى المتعال ونهائيته، بمعنى إقفاله 
برأيي قد يخنق مغزى األسطورة ذات  المغاير، وهذا  التأويل  أمام 
على  للحصول  المتلقي  بجهد  ويلقي  والعجائبية،  الغرائبية  األبعاد 

األسطورة ملحمة المعرفة األولى 
تفسير أم رمز

د. محمد ياسين صبيح *

على  وبمقدرته  التراثي،  الشعبي  بالمخيال  األسطورة  عاقة  ان   
التحليق عالياً إلى أبعد من الحسي، نحو فضاءات جديدة، يخترق 
البدئي  الغراء  اللغة والمألوف والحسي، للوصول إلى  فيها حواجز 
بنائها  في  مهمة  لبنة  تشكل  الغرائبية،  مكوناتها  من  لتشكلها، 
العاقة  فهذه  المتعددة.  مدلوالتها  تفسير  طريقة  وفي  العجائبي، 
التي تتجلى بالعودة إلى بدء الحالة التكوينية للمكونات الصورية 
والرمزية والحدثية، هي التي تستطيع أن تلقي الضوء على ما وراء 

األسطورة.
العكسية  )التغذية  العكسي  الفعل  سيشكل،  التكويني  البدء  هذا 
يجعلنا  الذي  الامرئي،  الخفي  الرابط  نعتبرها  والتي  الراجعة(، 
الصورة  مقارنة  معها  نستطيع  فضاءات جديدة،  نحو  دائماً  ننطلق 
لم  التي  المكونات  اكتشاف  يمكننا  حتى  لألسطورة،  الخارجية 
الموروث  بين  جدلية  عاقة  هي  إذاً  التحليل،  بداية  في  ندركها 
قدرته  من  تحد  التي  تقاليده،  من  االنفات  إلى  التواق  الشعبي 
مشكاته  عن  حرية  بكل  التعبير  على  قدرته  ومن  اإلبداعية، 
الراهنة، ومن قدرته على المغامرة الكتشاف الكون، والى الوصول 
إلى فضاءات جديدة ال تقدر كهوف اللغة على احتوائها آنياً، انما 

تستطيع أن تلمح اليها رمزياً، من خال األسطورة.
تحلياً  والفولكلور  الشعبية  لألسطورة  الدارسين  أكثر  من 
بروب، حيث  بقيادة فاديمير  الروس  الشكانيون  كان  واستفاضة، 
تعتمد  علمية  منهجية  وفق  ودراسته  بالشكل  االعتناء  على  ركز 
على دراسة وحدات بنيوية، كونها تشكل عناصر قصصية تولد في 
النص إلى عناصر  الشامل، حيث قسم بروب  المعنى  العام  اإلطار 
ثابتة ووظائف )األفعال(، وعناصر متغيرة )أسماء ووسائل(، وهذه 
)األسطورة(،  النص  أن  إلى  وخلص  فعاً،   31 إلى  قسمها  األفعال 
األمثل  والنص  )الوظائف(،  األفعال  هذه  بعض  يتضمن  أن  يجب 

هو الذي يتضمنها كلها.

?
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تأويله عرض الحائط، لذلك كان دريدا األشد جرأة واألكثر مخياالً، 
الدائم  البحث  إلى  ودعا  للمعنى،  العليا  الحدود  تجاوز  عندما 
عن أثٍر أخٍر اختالفياً، في النص، مما يجعلنا نكتشف جزءا من 
الحقيقة باستمرار، ألنها سراب ال يمكن أن تتحقق كلياً في أي 
نص، وهذا ما حرر النص واألسطورة من انغالقه على ذاته، ومن 
انغالق المتلقي على ذاته أيضاً، وفتح له المجال الختراق جدار 
والوصول  النص،  عمق  إلى  للولوج  الظاهري،  الحسي  المعنى 
وتشكيلها،  الصور  واستنباط  تشكله،  لحظة  البدئي،  عرائه  إلى 
مختلفاً،  تأويالً  تعطيه  دائماً،  زاوية جديدة  من  رؤيته  وبالتالي 

وبالتالي فكرا مختلفاً.
السؤال هو، هل أرادت األسطورة أن تحكي أشياء طريفة 
خالل  من  المستقبل  استقراء  أرادت  أم  فقط؟  للتسلية 
المخيال اإلنساني الغرائبي، في تغذيته العكسية؟ أعتقد 
أن اإلجابة على هذه التساؤالت، ستعطينا مفتاح المعرفة 
في  وال  حياتنا،  روتينية  في  نجدها  لم  والتي  الضائعة، 
روتينية أعمال الكثير من الكتب القصصية والروائية، إنها 
كرغبة  جديدة،  بطريقة  الحياتية  للمكونات  خلق  إعادة 
والتقليدي  الروتيني  اللغوي  الكهف  من  للخروج  دفينة 
األول. فما كان عليه االنسان في تاريخه الطويل، هو البحث 
عن الطعام، وحب السيطرة والتملك، دون أن يكترث إلى ما 
حوله حتى انتقل في أزمان الحقة، إلى مرحلة التأمل ودمج 
الفعل بالفكر، ليتماهى مع الكون في انسجام معقول. من 
الرؤيا يجب أن نفهم األسطورة، كفعل كوني تغييري  هذه 
الغرائبي،  اإلنساني  المخيال  مكوناتها  بخلق  يساهم  دائم، 
في لحظات فريدة من تاريخه، وتأمله وتمرده، في محاولة 
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لتحقيق كينونة ورؤيا بعيدة..
متطلبات  سياق  من خالل  إال  يفهم  ال  نص  )أي  أن  هايدجر  يقول 
وجود  وال  الحاضر  بالزمن  دائماً  يرتبط  الفهم  فإن  هنا  من  العصر، 
له خارج التاريخ(، لكن دلتاي يرى بأنه )يتعذر أن يحصل الفهم إال 
من خالل اإلحالة على الحياة ذاتها بكل ما تتصف به من تاريخية 
تعطينا  وهل  األسطورة،  تاريخية  إشكالية  أمام  هنا  فنحن  زمنية(، 
الفهم الحاضر هو الذي يستطيع أن يحقق  المفهوم المطلوب؟ أم 

ذلك، وهذا الخالف، هو الذي بدأ بين البنيويين والتفكيكيين بقيادة 
الدائم  للتأويل، من خالل البحث  دريدا، والذي ترك المجال واسعاً 
عن المعنى الغائب واالختالفي في النص، ونعتقد أن هذا يستطيع 
أن يغطي جزءاً كبيراً من الدالالت، ولكن نرى أن العودة إلى عراء 
األسطورة من خالل الغوص عميقاً في رموزها وصورها، في شكلها 
الخام أثناء تشكلها، سيحل الكثير من المشاكل التأويلية. وهنا يتبادر 
سؤال مهم وهو، كيف نتعامل مع مكونات األسطورة جميعها؟ فكل 
بل فسرت  عنها،  الكيفية  المعرفة  إلى  ترق  لم  السابقة  التفسيرات 
المبنى الحكائي الرمزي، وبينت مدى الحكمة من الحدث الحكائي. 
لذلك يمكن أن نعتبر أن هذه التفسيرات طبيعية للكثير من النقاد، 
يعني  ال  والذي  األسطرة،  إزالة  مصطلح  أطلق  ريكور،  بول  لكن 
استبعاد األسطورة، إنما رفضها بوصفها تفسيراً، وتحريرها واعتبارها 
أسس  متبادلة، وهكذا  تأويلها كعالقات  يمكن  رموزاً،  تتضمن  رمزاً، 
لعملية تدمير المصطلح الفهمي، والذي ال يعني هنا كما قال هايدجر 
)لحظة موجودة في كل تأسيس(، هذا التدمير حسب ريكور، ليس 
إلى  النظر  علينا  وجب  لذلك  لألسطورة،  واستعادة  بناء  إعادة  إال 
خالل  من  فاعل،  وجودي  وتأويل  للذات،  فهم  أنها  على  األسطورة 
رموزها التي تتعدد تأويالتها، ثم نتيجة الربط التفكيري الفلسفي لها، 
وإرجاعها إلى ذاتها، من خالل العملية التأويلية، وليس الدخول إلى 

األولى  المعرفة  ملحمة  األسطورة 

قضايا وآراء



89  تراث  /   العدد 202 أغسطس  2016

متاهات الخيال الميتافيزيقي الصرف، الذي 
يعطي معاني متعالية تفسيرية ونهائية لها، 

قد يشكل مقتالً لرسالتها ولوجودها.

تغيير الزوايا لتجديد الدالالت 
األثر  لألسطورة،  الديني  لالرتباط  يكون  قد 
إحدى  كانت  ما  فغالباً  التأويل،  في  الكبير 
أنها  وباعتبار  لكن  )الالهوتية(،  مكوناتها 
ضمن  إدراجها  فيمكننا  الخطاب،  من  شكل 
العلوم السيميائية، التي تعتمد على الرموز، 
نخترق  أن  يمكننا  وهكذا  ريكور.  قال  كما 
األساسية  الفتاتها  إلى  للوصول  جدرانها، 
ثم  ومن  ومكوناتها(،  وصورها،  )رموزها، 
ثم  اتجاهاتها،  بعض  أو  مدلوالتها،  معرفة 
ال��دالالت  لتجديد  الزوايا  تغيير  نستطيع 

الغائبة.
جاكوبسون،  رومان  قال  -كما  نستطيع  كما 
نركز  والذي  االستعاري(،  )التأويل  استخدام 
فيه على التركيبة الرمزية للتعابير المؤسسة 
للخطاب األسطوري، وبما أن األسطورة تشكل 

خطاباً، فال بد من اإلقرار بأنها تقول شيئاً عن 
شيء، )لذلك يمكننا اعتبار األسطورة كحكاية 
للبدايات(، ونميز بين فلكلور وأسطورة، أما 
مضمون  يحدد  ال  فهو  االستعاري،  المسار 
فأساطير  شكلياً،  يبقى  لذلك  االستعارة، 
البداية والنهاية، هي محاولة إعادة تشكيل 
التوازن بين  للعالم حسب رؤية يكون فيها 
الخير والشر هو السائد، وألف ليلة وليلة هي 
رؤية جديدة، تمثل تشكال جديدا لمكونات 
رمزي  بشكل  كتابها صياغتها  الوجود، حاول 
الناجحة  الوسيلة  كانت  ألنها  بحت،  غرائبي 
بالحكاية  المقصود  وليس  شهريار،  لخداع 
محاولة  إنما  فقط،  وعبرتها  بذاتها،  القصة 
تشكيل كائناتي جديد، لواقع متخيل شاسع، 
الرغبة  تتضمن  غرائبية،  فضاءات  في  يسبح 

التغييرية للمزاج الشعبي آنذاك. 
دراسة  إعادة  إلى  نحتاج  المفهوم،  في هذا 
ليلة  ألف  ضمنها  ومن  األساطير  وتأويل 
غرائبية،  أحداثا  تخفي  كحكاية  ال  وليلة، 
تتضمن عبرا وحكما فقط، بل إعادة تأويلها 
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من خالل رموزها ومن خالل الدخول إلى عرائها 
البدئي، إلى لحظة تشكل صورها، ومكوناتها في 
اللحظة، يمكن أن  الغرائبية، في هذه  فضاءاتها 
الثالثية،  أبعادها  تشكل  مختلفة  زوايا  من  نرى 
وذلك  التأويل،  في  الرموز، الستخدامها  والتقاط 
في إعادة صياغة تأويلية، نحصل منها على أفكار 
المجتمعية،  الحالة  فهم  في  تساعد  جديدة، 
يمكن  حيث  العقل،  حدود  وفي  والفلسفية، 
التأويالت  بُعد  تفهم  أن  كانط  حسب  للفلسفة 
إمكانية  أن  اعتبار  مثل  الدين.  مع  المتداخلة 

التغلب على الشر، هي إمكانية أن تكون الحرية 
األمل  ارتكاز  يصبح  هنا  ومن  حلم،  أو  إلزام  مجرد  وليس  حقيقية، 
الخبيث  الطيب، على  المبدأ  انتصار  تمثيالت تصور  العقالني على 

مقبوالً.
جعل  ومنها،  األسطوري  للتفسير  األسس  بعض  وضع  هيجل  لكن 
التمثيالت  في  أساساً  يكمن  المعنى  حيث  بيننا،  ظاهرا  المطلق 
لتعابير المطلق. كما أن  األكثر مادية، والتي تعطي امتالًء جوهرياً 

فكر  حركية  هو  بل  جامداً،  رسماً  ليس  التمثيل 
الفرق  المفهوم، وهذا  ذاته في  لقاء  إلى  يسعى 
للتأويل  إغناء  يمثل  قد  وهيجل،  كانط  بين 
الرمزي، لكن باختالفات جوهرية، يمكن التقليل 
أن نستفيد من رموز  من حدتها، وكذلك يمكننا 
ريكوار للحصول على دالالت عميقة متكاملة، مع 

تاريخيتها.
الداللي،  الرمزي  األسطورة من خالل قصدها  إن 
للرمزية  الخالص  العملي  التأويل  بين  تربط 
وسينشأ  لها،  التأويلي  التأمل  وبين  األسطورية 
في هذا التناسق اختراق لحاجز التفسير المألوف 
اكتشاف  خالل  من  والصورية،  الشكلية  المكونات  إلى  للوصول 
مقوالتها  واكتشاف  الحر،  الخيالي  المستوى  في  الرمزية  تكويناتها 
التفكيرية والفلسفية وربما جزء من الحقيقة التي تسعى نحو جعل 
التي  القراءة  الكوني متكامالً، وحاضر باستمرار، لذلك فإن  الوجود 
نرغب في رؤيتها لألسطورة، هي تفجير مكنوناتها الطاقية )الرمزية 

والداللية(، دون االرتباط الحكائي األحادي الوجهة والتفسير 
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عاقة الديني بالدنيوي في الثقافة الشعبية المغربية عموما، وفي 
األغنية الشعبية خصوصا، ال يمكن أن ينكره إال من ال يدقق في 
الخلفيات التي تحدد هذه العالقة. وإذا كان التهالل أو »التهليلة« 
مرددات غنائية دنيوية فإنها تستقي عوالمها من المجال الديني. 
ويمكننا تسجيل الشيء نفسه حين نروم الحديث عن بعد آخر 
من الثقافة الشعبية، وهو التعبير الجسدي، أو الرقص. ال يستعمل 
أو  العصري  بالغناء  متصال  إال  المغربية  العامية  في  »الرقص« 
له  ما  لكل  تختزن  ظلت  المغربية  الشعبية  الثقافة  ألن  الغربي، 
اتصال بالتعبير الجسدي المصاحب للموسيقى مفاهيم مستقاة من 
المجال الديني في بعده الصوفي الشعبي. وهكذا نجد المفاهيم 
خالله  من  يتحقق  الذي  التواصل  ذلك  على  الدالة  هي  التالية 
االرتقاء بالجسد للتعبير عن »الحال« الذي هو أسمى المقامات 
التي يمكن الوصول إليها: »الشطيح«، وهو »الشطح« )شطحات 
)الجذب( ومنها »المجذوب«، و»التحيار«  الصوفية(، و»الجذبة« 
في  بجسده(  يعبر  حين  صاحبها  تعتري  التي  الحال  )وه��ي 
»الحضرة« الموسيقية. يعتبر الشطيح هو األصل ألنه من الحاالت 
من  يمس صاحبه  ما  رغم  بقوة  فيها  الشعور حاضرا  يكون  التي 
تحول بسبب االنخراط في النوبة الموسيقية. إنه تعبير عن التالؤم 
مع المناخ الموسيقي الشعبي، ويكون عادة باألرجل التي تصاحب 
إال  النوبة  من  »الشطيح« جزءا  يغدو  وبذلك  الموسيقي.  اإليقاع 
إال  »الشطاح«  يكون  أن  يمكن  وال  األرجل.  بواسطة  يتحقق  أنه 
متفننا في األداء. ولذلك فإنه عندما يشارك أحدهم بالشطيح فإنه 
يثير االهتمام أكثر، ويتطلع الجميع إلى حركاته ومدى قدرته على 
مسايرة اإليقاع العام. وفي الجلسات النسائية يطلب من كل امرأة 
األمثال  لمعاينة جسدها، ومدى كفايتها. ومن  بالرقص  المشاركة 
السائرة حول الشطيح، وهو من حبات العيطة: » نوضوها تشطح/ 
دارتها بصح«: أي أنهم أقاموها للشطح، والمراد المشاركة الرمزية، 

فإذا بها تنخرط بكليتها في الفضاء الموسيقي إلى درجة الجذب 
بسيطاً،  شيئاً  منه  يطلب  لمن  المثل  ويضرب  الشعور(.  )فقدان 
فيقوم بتعقيد األمور. كان »الشطيح« في العادة محتشما، ولكن 
الشيخات  مع  وخاصة  الشعبية،  األغنية  أداء  عرفه  الذي  التطور 
لكنه في  واإلثارة.  اإلغواء  الذكورية صار ضربا من  المجالس  في 
عن  جسديا  تعبيرا  األساسية  بوظيفته  محتفظا  زال  ما  البوادي 
اآلالم واألفراح الذاتية. يرتبط »الشطيح« عادة بآلة »لوتار«، لكن 
استعمال الكمنجة جعلها تحتل المكانة الرئيسية في الدعوة إلى 
تتحققان  بآلتين  معا  فيتصالن  والتحيار  »الجذبة«،  الشطيح.أما 
من خاللهما بامتياز: إنهما »القصبة«  )أو الليرة( وهي آلة النفخ 
الفردية، و«الغيطة« وهي »المقرونة« أو القصبتان اللتان تنتهيان 
الثور، وهي أشبه ما تكون بالمزمار. وبعض المتفننين في  بقرن 
الكمنجة يحولون صوتها فيغدو قريبا من »القصبة«. هاتان اآللتان 
النفخيتان تحركان الوجدان المصاب ب�»الحال«، فتنقله من حال 
إلى حال. وإذا كان الشطح يتحقق من خالل األرجل، كان التحيار 

بواسطة تحريك الرأس. أما الجذب فبالجسد كله.
حين نربط الشطيح والجذبة والتحيار باألرض )التراب(، أو الحجرة 
»القعدة«  إلى  تحولت  والتي  الثياب،  عليها  تصبن  كانت  التي 
مما  للذات  التطهير  من  نوعا  الجسدي  التعبير  كون  نستخلص 
يعلق بها من أحوال الدنيا: تقول المتذمرة من واقعها، والعاجزة 
عن فعل أي شيء: »باغيا نتحير ونجذب«. ففي التحيار والجذب 
بما هما دخول في حالة، خروج من وضع. ولذلك نجد من بين 
األغاني المتصلة بالجذب والتحيار ما تؤديه الفرق الجياللية )نسبة 
»الساكن«.  نوع  خالل  من  يقدم  ما  أو  القادرية(،  الطريقة  إلى 
وليس الساكن سوى »الجني« الذي يسكن الجسد، فيكون التحيار 
والجذب محاولة لتحرير الجسد منه، وبذلك يطهر من األمراض  

    
* ناقد من المغرب

د. سعيد يقطين *

مدارات

الشطيح، الجذبة، التحيار
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سوق الكتب

 من تلك الركيزة ينطلق أحمد الصغير مؤلف 
دار  عن  حديثا  الصادر  الجلمود«  كتاب« 
كنوز بالقاهرة، يقع الكتاب في حوالي 300 
إلى  مقسم  المتوسط،  القطع  من  صفحة 
قسمين األول منه يقع في سبعة فصول، أما 

قسمه الثاني فيضم أربعة فصول. 
لماذا  أوال  مؤلفه  يعرف  لكتابه  توطئته  في 
في  تعني  والجلمود  بالجلمود،  كتابه  عنون 
اللغة الصخرة الصلبة الضخمة، وتعني أيًضا 
يتحرك  حين  الماشية  من  الضخم  القطيع 
قصد  وقد  الواحدة،  كالصخرة  فيبدو  معا 
لكتابه،  أولهما  المعنيين  من  الصغير  أحمد 
الضخمة  الصخرة  هو  كتابه  في  فالجلمود 
وضوء  األمة  بين  حالت  التي  الثقل  بالغة 
بعض  نور  وأحالت  الكون،  ورحابة  النهار 

العقول ظالًما قاتًما.
الموروث  تفسيرات  إلى  الكتاب  يتعرض 
الفقهي الديني، التي كانت مجرد اجتهادات 
من  وجزء  مقدس  إلى  الوقت  مع  تحولت 
التساؤل  أو  بالنقد  منها  يقترب  من  الدين، 
يشهر األوصياء على الدين في وجهه التهمة 
الكفر  قديًما  الزندقة:  وهي  أال  الجاهزة، 
والردة حديثا، من أول الخوارج مرورا بأغلب 
عباءتها،  من  خرجت  التي  الدينية  الفرق 
انتهاء  وليس  المسلمين  باإلخوان  م��رورا 

بالدواعش. 

تكفير  استهدفت  التي  ال��دع��وات  كانت 
تأويالت  طرح  في  والمجتهدين  المفكرين 
الماضي  في  للنصوص  جديدة  وق��راءات 
تكريس  إلى  حقيقتها  في  تهدف  والحاضر 
الجهل والتخلف وتسطيح العقول وحرمانها 
واألوام��ر  »إق��رأ«  األول  اآللهي  الفعل  من 
اإللهية الحاضة على التفكير وإعمال العقل 
المجتمع  من  اإلب��داع  محفزات  ومصادرة 
العربي وحرمانه من حقوقه اإلنسانية بحيث 
التحديات  مواجهة  على  قادر  غير  يصبح 
نحو  والتراجع  التقهقر  إلى  تدفعه  وربما 
المتصلبة  المتشددة  المتزمتة  العصور 
حرية  جماح  كبح  إلى  يرمي  الذي  باالتجاه 
الفترات  حظيرة  إلى  بها  والعودة  الفكر 

المظلمة التي خسرنا فيها كل شيء تقريبا.
إن أغلب الفتاوى المعادية للرعيل األول من 
المفكرين ممن غردوا خارج السرب حصرت 
صفة أهل العلم على المشتغلين فقط في 
وتلقين  وحفظ  والخطابة  الفقه  مجاالت 
تمارس  التي  اللعبة  تلك  الفقهية،  النصوص 
في شرقنا السعيد على مر األزمان واألمكنة.

وحول هذه المسألة يدور أحد أهم فصول 
تاريخ  من  صفحات  عنوان:  تحت  الكتاب 
األسماء  أله��م  يعرض  وفيه  وال��ن��ار،  ال��دم 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  في  لمعت  التي 
ويفخرون  اليوم  أحفادهم  ويتشدق  قديما، 

الجلمود 
قراءة نقدية لجذور التطرف 

عرض -  نضال ممدوح
المساجد  تفجير  أخبار  أصبحت  أن  منذ   
واستباحة الدماء التي حرم الله والقتل على 
للمواطن  اليومية،  المفردات  من  الهوية، 
بات  الخليج،  إل��ى  المحيط  من  العربي 
ملحا  أمرا  الديني  الخطاب  تجديد  مطلب 
وحتميا، ومعبرا عن أهمية تحرير الفكر من 
القوالب التى تعوق حركة اإلنسان الطبيعية 
من دون االلتزام بقيود فكرية تؤصل لثبات 
المجتمع الطبقي الذي يحقق مصالح بعينها 
بالدين،  تسترا  المجتمع  في  محددة  لفئات 
المجددين في الفكر اإلسامي فسروا الدين 
بما يتماشى مع العلم والحياة ومصالح الناس 
�� وعلى  المتطرفون  المشروعة، فيما اعتمد 
فقهية  تفاسير  على   ��� الدواعش  رأسهم 
وتخريب  الدماء  لسفك  لألقدمين  منسوبة 
األقطار اإلسامية، لهذا نحن في حاجة لهدم 
بفقه إسامي متجدد. في  اإلرهابيين  عقائد 
لدعاوى  مقاومة  هناك  أن  نرى  ذاته  الوقت 
للتجديد  الرافضون  الديني،  الخطاب  تجديد 
والسنة  القرآن  منهج  على  السير  حجتهم  
يسطرون  السابقون،  عليه  سار  ما  وإتباع 
حدوداً بالخط األحمر على كل من يتجاوزها، 
والداعون  إلى التجديد يحاولون إقناع هؤالء 
الدين  على  وأن  يتغير،  التاريخ  مسار  بأن 
مواكبة التغيرات ألن الدين صالح لكل زمان 
النظر  وإشاحة  الجمود  ال  بالمواكبة  ومكان 
شتى  في  البشر  لبني  الجذري  التغير  عن 
العلمية  الطفرة  قرني  مع  الحياة  مناحي 
تجديد  ومناط  الحاصلة.  والتكنولوجيا 
الخطاب الدينى يتضمن سامة النوايا وصفاء 
الغنيمة من جراء  النفوس والبعد عن طلب 

المشاركة في مثل هذا العمل الجليل.
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والفنون  العلوم  مجاالت  كافة  في  إسهاماتهم  نقل  الغرب  بأن 
أسس حضارته الحديثة، ال يعلمون أو يتجاهلون أن جل هؤالء 
قضى  من  ومنهم  وُعذبوا  بالزندقة  أتهموا  والمفكرين،  العلماء 
»مات  بن حيان:  األسماء جابر  تلك  التعذيب. من  نحبه تحت 
حيان  بن  جابر  »أما  عنه:  وقال  تيمية،  ابن  كفره  السجن،  في 
صاحب المصنفات المشهورة عند الكيمياوية فمجهول ال يعرف 
وليس له ذكر بين أهل العلم وال بين أهل الدين«، أما أبو نصر 
للمعلم  نسبة  الثاني«  ب�«المعلم  لقب  الذي  الفارابي،  محمد 
األول أرسطو الذي شرح مؤلفاته، فقد كفره أبو حامد الغزالي 
وابن تيمية، لم يختلف األمر مع محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الشهير باإلمام أبو جعفر الطبري، إمام من أئمة 
المسلمين من أهل السنة والجماعة. مؤرخ وُمفسر وفقيه مسلم 
في  مجتهداً  وكان  والتاريخ.  التفسير  في  كتابين  أكبر  صاحب 
أحكام الدين ال يقلد أحداً، بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله 
أنه  إال  وتصنيًفا،  تأليًفا  اإلسالم  علماء  أكثر  من  يعتبر  وآرائه. 
»اصطدم برأس الحنابلة )أبو بكر بن داوود( فأغرى به العامة 
يقتحمون  للحنابلة  المتعصبون  العامة  كان  حياته،  أواخر  في 
أراقوه وإذا وجدوا مغنية ضربوها  نبيذا  ما وجدوا  الدور وإذا 
في  والشراء  البيع  عمليات  في  وتداخلوا  الغناء،  آلة  وكسروا 
األسواق وكانوا يستوقفون الرجل في الشارع، إن كان سائرا مع 
إمرأة وسألوه عنها فإن لم تكن زوجته ضربوه، فتحولت الشوارع 

لساحات قتال. 
مثله،  يصنف  لم  الفقهاء  اختالف  فيه  ذكر  كتابًا  الطبري  ألف 
ولم يذكر فيه أحمَد بن حنبل فسألوه عن ذلك فقال إن أحمد 
اإلمام أحمد. في  بن حنبل لم يكن فقيًها، وكان هذا رأيه في 
هذه األجواء تحلق بعض العامة وبعض تالميذ أحمد بن حنبل 
إجالس  عن  حنبل  بن  أحمد  وسألوه عن حديث  الطبري  حول 
ودخل  بمحابرهم  فرموه  محال،  فقال:  العرش  على  لنبيه  الله 
داره فتتبعوه ورجموا داره باألحجار حتى صارت كالتل، وكانت 
جنود  من  آالف  عدة  تطلب  األمر  أن  لدرجة  كبيرة  أعدادهم 

الشرطة لمنعهم عن الرجل. 
اتهموه باإللحاد ولم يخرج من بيته حتى مات في داره كمدا 
دفنه  منعوا  قد  المتطرفين  العامة  ألن  ليال  وُدفن  فيها،  وُدفن 
فيما  حياتهم  أفنوا  ممن  العلماء  من  آخرون  وعشرات  نهارا، 
أضافوه وقدموه للبشرية جمعاء، لم يسلموا من تهمة التكفير 
التوحيدي،  حيان  أبو  الرازي،  الكندي،  المقفع،  منهم  واإللحاد، 
المعري وابن سينا، المعز بن باديس، ابن رشد والسهروردي ... 
ومن المفارقات التي لفت إليها الكاتب أن دائرة التكفير عادت 
وردت على أصحابها، فنجد ابن تيمية صاحب القدر األكبر من 

أحكام التكفير يُتهم هو نفسه بتلك التهمة في أواخر حياته 
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الكولونيل سيد أبو صباع
أسمر  معاً،  والعظم  اللحم  على  الزمان  لحفر  مثاالً  وجهه  كان 
زائغة وأصابعه  الفرانين، عيونه  كما  أشيب معفر  التراب،  بلون 
ترتعش تحت سيجارته الملفوفة على عجل، يسير كمن يتدحرج 
على األرض السهلة، وإذا ألقى عليك السالم فقل في سرك:«ربنا 

يستر«.
كان لسيد من الصبيان 5 كلهم ال يشبهونه، منصور محمر الوجه، 
الودود  وعبد  ب�«العرجة«،  الشهير  للطعام  النهم  الشعر،  أشقر 
المطابق في الرسم والكسم لشقيق سيد، كثير الحسد المعروف 
فسماهما  الكسل  أصابه  واحدة،  بطن  في  وصبيين  ب�«النقار«، 
»صاحب  أنه  في  يشك  كان  الذي  جاره  اسم  على  واحد  باسم 
األكبر  الصبي  أما  »السنوسي«،  اسم  لكليهما  فجعل  البذرة«، 
فأسماه عويس وحين تندر الناس عليه وسألوه متهكمين:«على 
اسم مين يا سيد«، أجابهم بتعالي:«على أسم امي الله يرحمها.. 

عويسة السيد مدبولي، لما يكبر هايموت زيها«.
عن  الهياً  كان  الناس،  عيون  في  مع صورته  متصالحاً  سيد  كان 
المقومات الرئيسية للسلوك، يتبختر ضاحكاً في المآتم إذا عنت 
له النكتة، ويسير في عز الهجير على األسفلت حافي القدمين، 
المزين  حسن  بنت  شفيقة  من  األول��ى  للمرة  ت��زوج  وحين 
)الحالق(، تركها تموت من حمى النفاس وتفرغ إلصالح »وابور 
الجاز« في الغيط، كان الناس يعرفون عدم اكتراثه بشيء، فلم 
البهائم متشاجراً  المتتالية  في سوق  من قفزاته  أبداً  يستغربوا 
له  الذي  »الجساس«  مهنة  في  يعمل  بأن  مطالباً  الجميع  مع 
القول الفصل في تحديد حبل البهائم من عدمه، وحين فشل في 
السوق، حيث  في  بمهنة موسمية  يستمتع  كان  تحقيق حلمه، 
»يجس« بأصابعه البط واألوز وبعض الفراخ الرومية، ثم يبتسم 
لقباً  له  وصار  اصبع«  »أبو  الناس  فسماه  بيضة«،  قائالً:«عليها 
تهكمياً، فقرر أن ينشره بنفسه وسط الناس غير مكترث للسخرية 
التي خفتت شيئاً فشيئاً ليتحول اللقب الساخر إلى شيء عادي 

مثل الماء والهواء واألسماء الغريبة التي تحفل بها البلدة.
كان سيد على حاله غير عابئ بالدنيا ومن فيها، حتى ظهيرة ذلك 

اليوم حين وقع على الكنز الرهيب.
في الفيوم كان الشيخ عبد الرحمن أمير الجماعة اإلسالمية، وفي 
الفترة  تلك  في  السالح  تسير حاملة  الجماعة  مليشيات  دروبها 
من أوائل الثمانينيات، كان الوضع خطراً على كل من له عالقة 

ب�«الميري« بشكل رئيسي.
في المستوى الثاني من الخطر كان يقبع هؤالء »األفندية« الذين 
ب�«الميري«  ملتصقون  فهم  القلق،  السياحة  قطاع  في  يعملون 
طلباً لحماية األفواج السياحية، وخائفون من موجةالتشدد التي 
قارون  وبحيرة  السواقي  في  السائحين  تحركات  تحاصر  باتت 

وقصر التيه على ضفافها.
يحسن  رجالً  الجديد،  المركز  مأمور  يكون  أن  األق��دار  شاءت 
التجارة والبزنس أضعاف ما يحسن األمن والضبط والربط، افتتح 
»محمد بك العايدي« شركة سياحة صغيرة أدارها شقيقه خريج 
كلية األلسن، كان المأمور يوفر الحماية للشركة التي يملكها من 

الباطن، فيما يتولى شقيقه تخطيط رحالت سياحية جديدة.
فشلت  شرعي  غير  ومهاجر  ثالثيني  شاب  )وهو  أشرف  كان 
أشرف  كان  الحياة،  في  واحداً  شيئاً  يتقن  أوربا(،  إلى  رحالته 
مهووساً ب�«الخيال«، يمكنه أن يخلق لك عالماً من الورق الملون 
في  يصبح  حتى  فيه  تغرق  الكثافة  شديد  المتماسك  والكذب 

عينيك حقيقة ال تقبل الجدل.
استغل أشرف موهبته فابتعد عن رحالت السياحة المعتادة التي 
المواعظ(،  سياحة  يسميها  )كان  اآلثار  أو  االستجمام  تستهدف 
عليهم  وعرض  عالية  قدرات  ذات  سياحة  شركات  عدة  وراسل 

جميعاً رحلة سياحية في »الخيال«.
الوفد  يصطحب  أن  فقرر  بدقة،  الرحلة  برنامج  أشرف  حدد 
كتيبات  ضمن  السياحة  وزارة  تدرجها  ال  مناطق  إلى  األجنبي 

أحمد محجوب*
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أفق الكتابة
مشهور،  أم  يزور  أجنبياً  وفداً  فتجد  األساس،  من  والمعالم  اآلثار 
ساحرة الفيوم التي تكافح لتكسر حاجز المائة عام، وبينما يفترش 
األجانب أرضية بيتها الترابية القذرة، كان أشرف يتفرغ ليحكي لهم 
كيف أن هذه السيدة المقوسة على نفسها تحمل مفاتيح حكمة 
الفراعنة، وكيف أنها سليلة اآلله »سمخت شخصياً«، طبعاً كانت أم 
مشهور يكاد بصرها أن يرتد لعيونها المغلقة منذ نصف قرن، من 
الفرحة أن »شغالنتها« تدر كل هذا »الخير«، فجلسة واحدة مع 

وفد السائحين قد تمنحها خمس جنيهات دفعة واحدة.
كان الوفد يخرج من بيت أم مشهود المقبض ليذهب به أشرف نحو 
المغربي  الشيخ  تاريخ  يمزج  كان  الروبي«، وهناك  مقام »سيدي 

ليجعل  المصرية،  الثورات  بأحداث  األصل، 
نفسه  الشيخ  أن  لوال  لتقوم  تكن  لم  الثورة 
ثالث  صورة  في  مجسداً  روحانيا  مقاتالً  كان 
ضباط قاوموا االنجليز )إذا كان الوفد يضمن 
فرنسيين أو ألمان(،  أو قاوموا الفرنسيين )إذا 
)إذا  الغالظ  األتراك  أو  إنجليزي(  الوفد  كان 

كان الوفد يونانياً أو من أوربا الشرقية(.
من  الكلمة  تعني  ما  بكل  فناناً  أشرف  كان 
يدر  معاٍن، فبضربة واحدة خلق عالماً خاصاً 
مشكلة  لكن  الصعبة،  بالعملة  أم��واالً  عليه 

رئيسية كادت أن تذهب بكل آماله.
بالشكل  ملتزمة  غير  السائحين  وفود  كانت 
يرتدين  النساء  وم��رور  للمالبس،  التقليدي 
الشورت في حواري »دار الرماد« وأزقة »حي 
العامود« وشوارع »الشيخة شفا«، يثير موجة 
غضب مكتوم من جانب الجماعات اإلسالمية، 

وأشرف في منتصف المسافة ال يستطيع طلب النجدة من شقيقه 
محمد بك، ألن هذا التصرف كان سيعرضه الستهداف محقق، وال 
سائح  ضرب  محاولة  بعد  خاصة  المضايقات،  يتجاهل  أن  يمكنه 
قبل زميلته في شارع المصرف بحي الحواتم حيث التجمع األشرس 

لجماعات الجهاد والشوقيين والجماعة اإلسالمية.
اقناع  يحاولون  المنطقة  عقالء  وقف  المشهود،  اليوم  ذلك  في 
وشركته  أشرف  عن  أذاه��م  بكف  اإلسالمية  الجماعات  أعضاء 
وسائحيه، بينما كانت الشركة مهددة بالفعل، وأصبحت الموقف ال 
يطاق، وجد أشرف أمامه سيد أبو صباع يسير بهدوء وسط األزمة، 
ويضرب محمد بن عواض الحواتمي بصفعة مدوية وهو يجأر كأنه 
تحول إلى أسد، فيرتبك الجميع، وتصبح أمام الوفد فرصة لإلفالت 

إلى  األتوبيس سريعاً  في  ويهربون  األهالي  من غضبة 
مقر الشركة.

كان تصرف سيد أبو صباع العفوي، والصفعة المنقذة، 
يطاردان خيال أشرف الخائف على شركته، وحين تجمع 

أحاط  الذي  للخطر  بتفسير  مطالبين  المقر  في  السائحون  حوله 
بهم ومهددين بإبالغ سفاراتهم ووزارة السياحة إلغالق شركته، لم 
يجد أشرف سوى أن يمد حبل الخيال على استقامته، فأرسل أحد 
مندوبيه يبحث في الشوارع عن سيد أبو صباع، وأمره أن يشتري 

له حلة جديدة، وحذاء وأن يأتي به سريعاً لمقر الشركة.
إليه  يشير  أشرف  كان  السائحين،  أمام  مبهوتاً  سيد  وقف  حين 
شكره  »عميق  عن  ببساطة  يخبرهم  وهو 
من  الوفد  أنقذ  الذي  سيد«،  ل�«الكولونيل 
بانجليزية  أشرف  وانطلق  األهالي«،  غضب 
سليمة يشرح للوفد حكاية »الكولونيل سيد« 
الذي قاتل النازي في أوربا وليبيا ضمن قوات 
الحلفاء، متمرداً على أوامر العثمانيين، وكيف 
على  شكر  خطاب  له  أرسل  »تشرشل«،  أن 
في  النازيين  مواجهة  في  العظيمة  جهوده 

ألمانيا والفاشيين في إيطاليا.
من هذا  واحداً  يفهم حرفاً  يكاد  ال  كان سيد 
وجوه  في  يرى  لكنه  االنجليزي،  »الرطان« 
السائحين انبهاراً لم يعهده قط، ونظرة احترام 
مهيبة، وهو يسمع اسمه مقرونا بلقب أفرنجي 
أشرف  له  التفت  حتى  سيد(،  )الكولونيل 
من  السائحين  يصطحب  سوف  أنه  وأخبره 
اليوم في الجوالت معه، مقابل ثالث جنيهات 

ووجبتي افطار وغداء وعلبة سجائر بوسطن كاملة.
ينضب،  ال  الذي  الكنز  وجد  فأخيراً  الفرحة،  من  سيد  قلب  طار 
السياحي  البرنامج  من  جزء  صباع«،  أبو  سيد  »الكولونيل  ليصبح 
الخيال لشركة أشرف، فيما تغير حال سيد وفرض على الجميع أن 
ينادونه بالكولونيل سيد أبو صباع، بدالً من لقبه التهكمي القديم، 
فكنت تجده جالساً على جسر بحر »تنهال« يقضي حاجته مظهراً 
عورته للشارع، وفي فمه سيجارة »بوسطن« بكعب أحمر مصفر، 
وبينما يكز على أسنانه من أجل »الخالص«، يرد السالم على عابر 
سيد  فيجيبه  سيد«  كولونيل  يا  حيك  قائالً:«شد  يحييه  مندهش 

بابتسامة سرعان ما تتحول إلى »كز على األسنان« 

* شاعر وروائي مصري
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باعياِت  وللغِة العربيَِّة نَصيٌب في هذا الميداِن فَالَعرُب ربَّما يكونون ُهْم أّول مْن تَرجموا الرُّ
بعَد أقلَّ مْن قرنيِن مْن وفاِة الَخيَّاِم عن طريِق الَقاضي نِظام الدين األصفهاني حيُث تَرَْجَم 

ُرباعيًة واحدًة هي:
��������انُِع إذ أح�������سَن ف������ي الترَّك����يب    الصَّ

ل����ْم يخ������رْج نَظْ����مه ع�����ِن ال������ت�رَّتي�ب
إْن س���اَء َف�������َم������ْن أح�������قُّ بَال����تَّث�ريب     

أو أحس�����َن ما الح����كمُة ف����ي التَّ�������خريب

تَصّدى  الترََّجَمِة  َسَنٍة مْن هذِه  ِستمائَِة  أكثَر من  بَعد  أْي  َعَشَر  التَّاِسَع  القرِن  ُمنتصِف  وفي 
اإلنسانيُة  اآلداُب  أََخَذِت  الَغربيَِّة  الترَّجماِت  هذِه  ومن  باعياِت  الرُّ تَرَجَمِة هذه  إلى  الغرُب 
الترجماُت  هذه  أولى  نُِشرَْت  وقْد  العربيُّ  األدُب  ومنها  باعيَّات  الرُّ بترجمِة  تَْهتَمُّ  المختلفُة 
واستمرَِّت  عام 1901  رباعياٍت في  لِتسعِ  نثريٌة  ترجمٌة  أحمد حافظ عوض وهي  للمترجِم 
ثمَّ  سَنَة 1904  ُرباعياٍت   المعلوف ستَّ  اسكندر  تَرَْجَم عيسى  ذلَك حيُث  بعَد  الترَّجماُت 
ا أحمد رامي فَتَرَْجَم  جاَء وديع البُستاني لِيُترَِجَم ثمانين ُرباعيًة سنة 1912 في نشيدين، وأمَّ
ُرباعياِت الَخيَّام بعَد أكثَر مْن عشرِة ُمترجمين  سنَة 1924 ويحسُب لُه أنَُّه أكثَر مْن ساَهَم في 
باعيات في الوطِن العربيِّ خالَل َحْنَجرٍَة كَوْكَب الشرِق أمِّ كُلثوم، وقد رصَد البَّاحثون  انتشاَر الرُّ
ُجهوِد  جميعِ  على  الكاتب  ويعمل  باعيات،  الرُّ لترجمِة  تَْجُربًَة  ستيَن  من  أكثَر  اليوم  حتى 
َوحاولْت  بالخيَّاِم  تأثرت  كثيرٌة  أسماُء  فهناك  الُمهتمين،  ُمتَناَوِل جميعِ  في  لتكوَن  الباحثين 
ُث هنا عن ترجمِة نُصوٍص بل عْن  ُمجاراتِِه وهنا تَْكُمُن أهميُة موضوع العمل ألنَّنا ال نَتََحدَّ
باعياِت فالُفرُْس أَنُْفُسُهم َحاروا في عدِد الرباعياِت وتأثّرِت أجياٌل بها  تأثِر اآلخرين بهذِه الرُّ
حتى اختلَط األصل بكثيٍر من الرباعياِت األُخرى وهذا يَُؤكُِّد على أنَّ الَخيَّاَم لْم يكْن َشاعراً 
عراِء الذين يُستََمُع إليهم ويُْستَْمتَُع ِبسماِعِهم فََقط، بل هو شاعٌر ومفكٌر يؤثر على  كباقي الشُّ
زُها على التَّفاُعِل لدرجِة أنَّ شعراَء لَغِتِه األم بدأوا ِبمحاكاتِِه حتى اختلَط ما لَُه  العقوِل ويََحفِّ

باعياِت بما ليس لَُه ناهيَك عن تَرَْجَمِة رباعياتِِه إلى البََشريَّة بلِغاتِها الُمختَلَِفة.  مَن الرُّ

أصالة النص الفارسي
ٍة به، وبطريقٍة جديدٍة  باإلضافة لنصوص المترَجمين حاول الكاتب تَقديَم نُصوٍص جديدٍة خاصَّ
الُمترجمين  أماَم  كانت  كثيرٍة  عقباٍت  كتَجاُوِز  وألسباب  النَّثِْر،  قصيدِة  قَالَب  اختياره  وكان 
السابقين وِمْنها أصالُة النَّص الَفارسي، وِدقَُة النَِّص الَعربي، وأفكاُر الخياِم الُمتضاِربَة، وأخيراً 
ُحضوُر شخصيِة الُمتَرِجِم، بالرغِم من أنَّ قصيدَة النَّثِر تَحتاِج إلى شاعريَّة أعلى ومعاٍن أعمق 

رد. ْعِر وليَس مَن السَّ إلقناٍع الُمتلقي بأنَّ ما يَقرُؤُه هو من الشِّ
أَصالَِة  أو يقع في إشكاِل  الحرفيَِّة  ِبالترجمِة  يلتزم  لئال  التأويَل كمنهِج عمٍل  الكاتب  اعتمد 

اعتمد التأويَل منهِج عمٍل 
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كتب – الفاضل أبو عاقلة 

 اختار الشاعر والباحث اإلماراتي محمد 
عبدالله نورالدين »رباعيات الخّيام« عنوانًا 
يحمُل  إصداراته،الِكتاُب  ألحدث  جديًدا 
بيَن طَياتِِه أكثَر مْن سبعين ُمَترِجَماً لستٍّ 
دوَن  من  الكاتب  قدمها  ُرباِعيًَّة  وأربعيَن 
الكاتب  واستشهاد  والَقاِفَيِة،  بالوزِن  التزاٍم 
برباعياِت اآلخرين هو لبياِن الجديِد الذي 
لمْن   منه  وتقديراً  نُصوصه  في  يقدمه 
الُمَتلقي  لَِيسَتأْنَِس  سابًقا  الخياَم  تَناولوا 
االقتراِب  حاولَِت  التي  المختلفِة  ِباألقاِم 

من الخيَّام.
أكثَر  إلى  يصَل  ما  أعمال  الكاتب  جمع 
َدفَّتي  بيَن  مرٍة  ألوِل  مترجماً  سبعيَن  من 
كتاٍب واحٍد ليكوَن الكتاُب بهذا الرََّقِم أكبَر 
في  الخيَّام  ُمترجمي  أسماَء  يحتوي  كتاٍب 
اللغة العربيِة، ويقول نورالدين في مقدمة 
أخرى  أسماٌء  كذلك  يَ��َديَّ  »بيِن  كتابه: 
نُصوصهم  إي��راَد  أَجلُّت  المترجمين  من 
قائمًة  َحصرُت  ولكّني  ِمْنها  قي  تََحقُّ لحين 
بأسمائِِهم في نهايٍة هذا الكتاٍب على أمِل 
في  أِن  الشَّ هذا  في  آخَر  كتاباً  أُص��دَر  أْن 

أقرِب فرصٍة«.
كثيرٍة  لغاٍت  إلى  الَخيَّاِم  رباعياُت  تُرِْجَمْت 
َعباَرة  تَِجُد  أنََّك  لِدرجِة  َحْصرُها  يَْصُعُب 
الَحيَِّة«  اللُّغاِت  جميعِ  إلى  تُرِجَمْت  »أنَّها 
في مقاالٍت كثيرٍة، ويقول الكاتب: »وجدُت 
ُرباعياِت  فيِه  جمَع  رضايي  لمحسن  ِكتاباً 
َشكٍّ  وبا  مختلفًة  لَُغًة  ثاثين  من  الخياِم 
أهمِّ  مْن  أصبحْت  باعياِت  الرُّ تَرَجَمَة  فإنَّ 
الَبشريَُّة  عرَفْتها  التي  األدبيِة  الَترجماِت 

على اإلطاق«. 
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باعية. فالرباعيات  النَّصِّ الَفارسي أو الشك في المعنى الظَّاهريِّ للرُّ
والبَْعِث  والحياِة  بالنَّشأِة  تَرتَِبُط  كثيرًة  أسئلًة  تَطَْرُح  نالحُظ  كما 
وغيرها من المسائِِل التي يُجيُب عليها أو يسأُل عنها الخيّاُم وليست 
حسب  الخيّاُم  يََودُّ  وإنَّما  الهدُف  هي  النَّصِّ  في  الظاهرُة  اإلجابُة 
اإلجابِة  عن  النَّظَِر  بغضِّ  الَحقيقِة  السِتكناِه  أفهاِمنا  تَحريَك  الكاتب 
التَي سنحصُل عليها، فعلى سبيِل الِمثاِل نجُد الرباعيََّة التَّاليَة تسأُل 
ُسؤاالً قُد يكوُن التفّكُر في السؤاِل أهمَّ مَن الجواِب ألنَّ التََّفكَُّر في 
السؤال سيقوُد إلى معرفِة الَخالَِق وعدِم َمْعصيِتِه بينما الجواُب عن 
َر شيئاً: َم ولْن يُؤَخِّ مكان العذاِب أو وجوِد العذاِب مْن َعَدِمِه لن يَُقدِّ

گ������فت����ي ترا ع����ذاب خ���واه�����م ف������رم�������ود
م�������ن در عج����بم ك����ه آنجا ك�����جا خواه������د بود

آنج������ا ك���������ه توئي ع�������ذاب نب����ود ه��رگ������ز
وآنج��������ا ك�����ه تو ني����ستي ك��������جا خواه����د بود

وتَرَْجَمتُها عنَد جعفر الَخليلي:
ق�����������لَت ل��������������ي: إنَّني َسأُص�������ليَك ن�������اراً

َفَتح���������������ّيرُت ف�������ي م��������ك��اِن الِع���������قاِب 
ح�����������يُث�����ما أنَت ال ع������������ذاُب ف�������������إنَّى 

ل��������ْم تَك�ُْن أنَت، ك��������ي يك������������وَن ع������َذابي

َمنسوبٌَة  أنَّها  الباحثين  من  كثيٌر  يَرى  الفارسيِة  في  الرباعيُة  وهذه 
هذا  سيكوُن  فهْل  باعيَِّة  الرُّ هذِه  سوى  الشاعُر  يُتَرْْجم  ولْم  للخيَّاِم 
ال  قْد  واحدٍة  رباعيٍة  بترجمِة  الخيَّام  ُمترجمي  ِضْمِن  مْن  اِعُر  الشَّ
ضمَن  الَقصائِد  هذه  اعتباَر  نَستطيُع  ذلك  ولَِنتَجاَوَز  للخيَّام،  تكوُن 
هذِه  إلى  تَطَرَّقَْت  بعده  وما  الخيّام  جيِل  إلى  تَنتمي  فكريٍّة  حركٍة 
اليوَم  باعياُت  الرُّ أصبحِت  باعياُت حتى  الرُّ ونظمْت حولَها  المسائِِل 

ُملْكاً للبَشرية.
يروق للكاتب تسميّة ذلَك باألدِب الَخيّاميِّ ألنَّه ِمْن غيِر الُمِهمِّ لديه 
ٍق  باعيات أو غيرُه، وال يستطيُع أيُّ ُمَحقِّ أْن يكوَن الخيّاُم ُمبِْدَع الرُّ
أن يحقَق إِنجازاً إذا استَطاَع أْن يُثِْبَت أنَّ الخياَم لْم يُكْن شاعَر هذِه 
عبداللطيف  المثاَل  سبيِل  على  ذلَك  إثباَت  حاوَل  كما  باعيات،  الرُّ
الجوهري في كتاب »عمر الخيام وقصُة الُرباعيّاِت في ضوِء اإلِسالم«، 
أو كَما اختصَر ُمبَشر الطرازي في »كَْشِف اللِّثاِم عن رباعيَّاِت الَخيَّام« 
الرباعيات إلى 40 ُرباعية للخيَّاِم فَْقط. فَِمْن َمنظور الكاتب أنَّ أيََّة 
عريَِّة التي تَستقي ِمْن منهِل  كشوفاٍت لن تُبْطَّئ ِمْن هذِه الحركَِة الشِّ
باعيَّاِت الِفْكَر والرُّوُح، بْل َستَظَلُّ تَرجمُة الرباعياِت مستمرًة وربَّما  الرُّ
والَمضموِن  التَّناُوِل  في  التَّجديِد  على  دليالً  المجموَعُة  هذِه  تكوُن 
والَقالَِب وهذا لم يُكن لِيَْحُدَث لوال تَأثيُر األدِب الَخيَّاميِّ على أفكار 
واهِتمامات الكاتب كونه ِمْن جيِل الثَّورَِة التِّكنولوِجيَِّة والَمعلوماتِيَِّة 
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اَعِة وال تَتْرُُك سعًة للتََّفكُِّر والتَّأُمِل  التي تَشَغُل الُعقوَل على َمداِر السَّ
ُمحاَولََة محمد  فإنَّ  أُخرى  ناحيٍة  ومْن  الوجودية.  األسئلة  في هذِه 
كثيرٍة  كَوامَن  تَستَْكِشُف  انْتََهجها  التي  النُّصوِص  تَأويِل  نورالدين 
الرباعياَت ألنَّ  الَكاتِِب الحقيقيَة  ُمقاِبَل  النَّصِّ وتُظِهُر َشخصيَة  في 
المعاني  في   تَتَشابَُه  الُمتَلَقي  سيِجُدها  الترَّجماِت  من  َوَصلَنا  ما 
خصيَّ للكاتب ال يَخدُم  الظَّاهريَِّة كثيراً، وتَكراُر ذلك ِمْن المنظور الشَّ
هذِه الَحرَكََة برغم محاوالته فَتَْح آفاٍق جديدٍة في الرباعياِت بوضعِ 
التَّأويِل في األولويِة، ولْم يكن الكاتب أول من فَكََّر بذلَك فقْد جاءْت 
الحَذَر  ولكنَّ  ياِق  السِّ هذا  في  ابقين  السَّ المترجميَن  بعِض  محاولُة 
ديَد َمَنَعُهم ِمْن أْن يضعوا التَّأويَل في األولويَّة، يقول نورالدين:  الشَّ
َل مسؤوليتَُه، بالرغِم ِمْن أنَّ  »هذا ما حاولُت أْن أتَجرَّأَ عليه وأتََحمَّ
آخُر  بعٌض  يَرى  كما  التأويالِت  تَْحتَِمُل  ال  وقد  مباشرٌة  باعيات  الرُّ
ِمَن الباحثين ،ولكّني أرى أنَّ فتَح باِب التأويِل حٌق للُمتَلقي وليَس 
النَّصوَص بطريقٍة مختلفٍة ويكتبها  الكاتب   اِعِر فقط«، يتذوق  للشَّ
جديدًة كما يشعر بها ويعرفها بعد أْن استوطنْت أفكاره وِمشاعره 
أنَّ  بّكار   يوسف  كتور  الدُّ انتباهه  لََفَت  وقد  يافعاً،  كان  أْن  ُمْنُذ 
إبراهيم  ناجي وحسب الشيخ جعفر فَعلوا شيئاً من ذلك في بعِض 
ٍة وهي أنَّ النَّصوَص  قصائِِدِهم. يشير محمد نورالدين إلى نُْقطٍَة هامَّ
َمَة كترجمٍة للرباعية تَمَّ تَقريبُها إلى أقرِب نَصٍّ فارسيٍّ حيُث  الُمَقدَّ
أنَّ المترجَم العربيَّ قْد يكوُن قْد أخَذ ِمْن لَُغٍة وسيطٍَة أو ِمْن نَصٍّ 
الكتاب  هذا  يَسُع  وال  أَورده،  الذي  النَّصِّ  من  قريٍب  آخَر  فَارِسيٍّ 

. دراسَة انزياِح المترجمين عن النَّصِّ الَخيَّاميِّ
يَّدعي  نصوٌص  فهناَك  النُّصوِص  بعَض  كذلَك  الكاتب  استبعد 
بعُض  وَضَعها  أْن  بَْعَد  للرباعياِت  ترجمًة  ليسْت  أنَّها  أصحابُها 
الحركِة  تَأثيِر  ُعْمِق  على  يَُدلُّ  وهذا  الترَّجماِت  ضمَن  الباحثين 

إبراَز  ُمحاولِتهم  وعلى  أوالً  عراِء  الشَّ بعِض  في  الَخياميَِّة  عريَِّة  الشِّ
الخياِم  عن  بمعزٍل  عرية  الشِّ شخصيَِتهم  أو  عرية  الشِّ البَّصمِة 
اعُر البحرينيُّ عبُدالرحمن المعاودة الذي  ثانياً ومثاُل ذلك الشَّ

َصّرح للدكتور يوسف بّكار أنَّه لْم يُترِجم الرباعيَّات بالرغِم من 
تأثره الواضِح في بعِض النُّصوص، بينما أورَد مّكي البحراني أّن هذه 

النُّصوُص ترجماٍت لرباعياِت الخيّام ومنها:
ن��������ي�ا َم������م�َر يا َح�������بيبي، إنَّ�����م��������ا ال���دُّ
ف����اْق��������ِض��������ها  م��������ا  بيَن ك������أٍس َوَوتَ���ر
ض�����اَع م�������ن َضي������ََّع أْن يَقض�������ي الَوطَ�������ر
ب���ي����ن ع���������������وٍد و ق����ي����اٍن و ُم�����������دام

وهنا مثاٌل آخُر وهي رباعيَّات شعبيٌَّة لصالح جاهين وواضٌح تَأَثُّرُه 
ِبرباعيات الخيَّام:

خ�������رَج اب������ن آدَم ِم�����������َن الَعَدِم ق�����لت: يَاه
رج������������َع اب����ن آدَم للَع������������َدِم ق������لت: يَاه
ت�������راب ِبيح�������يا و  ح�����ي ِبيص�����������ير  ت��راب
األص���������ل ه������و  ال�م��������وت وإالّ الَح���������ياه؟ 
                                                   َعَج���������بي !!!

أو  بذلك  اعُر  الشَّ اعترَف  سواٌء  أحٌد  إَنكاره  يستطيُع  ال  التَّأثُّر  هذا 
رباعيات  ُشعراء  كتاِبِه  في  رضوان  محمد  األستاذ  ذكر   وقد  أَنَْكره، 
عراُء المتأثرين كِإيليا أبوماضي، وعلي محمود  الخيام بعض هؤالِء الشُّ
طه، والخيام المصري أحمد خميس ويعترف الكاتب بتأثره الُمباشر 
بالرباعيات في نصوِص هذا الكتاب ووثّْق الرباعيََّة التي تَنتمي إليها 
وهي  مهمٍة  لغايٍة  الترَّجماَت  من  األمثلِة  بعَض  ووضع  ناحية  من 
تَحفيُز الُمتَلَقي في تحليِل النُّصوص والُمقارنِة بينها واكْتشاِف آفاِق 
التَّأويالِت التي توّصل إليها وآفاَق جديدٍة سيصُل إليها الُمتَلقي كُلٌّ 
باعيَّة من َمحدوِديَِّتها  حسَب تأثره، وهذا التأثيُر هو تَّفاُعُل تيُخرَج الرُّ
ٍة تُناِسُب الَعْصر  اللَّفظيِة وِدالالتِها إلى آفاَق فكريٍَّة ومعنويٍَّة ُمْستَِجدَّ
فعله  ما  نورالدين  محمد  تقدير  حسب  وهذا  اليوَم،  نَعيُشُه  الذي 

إدوارد فتيزجيرالد وهو أشهر مترجمي الخيّام على اإلطالق 

محمد نور الدين يحاور   » رباعيات الخيام «
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رشيد الخديري *

ضوء آخر

ي النص التُّراثي وإشكالية التَّلقِّ

في  العربية صعوبة  والمعاهد  الجامعات  يجد طاُلب  ما  غالباً 
فهم وتلقي المتن النقدي العربي، وقد يتطور األمر إلى حالة من 
أننا  المبرر في أحايين كثيرة، ذلك  والغير  المبرر أحياناً  النفور 
نعترف، أن ثمة صعوبات تجعل من تلقي الدرس النقدي العربي 
الطالب  تهم  استثنائية،  إال في حاالت  فيها،  مادًة غير مرغوب 
بالدرجة األساس ومدى قدرته على الفهم واالستيعاب واالنخراط 
الكلي في الشرط المعرفي، وكثيرة هي المرات التي اشتكى فيها 

أغلب الطالب من صعوبة هذا التلقي.
هل  المتون؟  لهذه  التقليدية  التدريس  طرق  في  اإلشكال  هل 
الطالب العربي لم يعد راغباً في النقد القديم؟ هل ثمة نفور 
من كل ما هو تراثي تليد؟ تتناسل األسئلة بقدر عجزنا عن إيجاد 
معضلة  أن  وأعتقد  اإلشكاليات،  لهذه  وعلمية  مقنعة  أجوبة 
النص التراثي تتداخل فيه دوافع ذاتية وموضوعية، ما له عالقة 
بالطالب الباحث، وإن ال نعمم المسألة، فهناك من الطالب من 
يجد متعة في تلقي أصول النقد القديم، وأيضاً طرق تدريسها 
أن  وجلي  القديمة،  المناهج  عن  بعد  تنفصل  لم  مازلت  التي 
النظريات األدبية والنقدية تتسم بطابع الترحال والتحول بتغير 
اإلنسان وتغير في محاصراته المعرفية واإلدراكية، ما أعنيه حقاً، 
بما يخدم  ينبغي مراجعتها  وأكاديمية  ثمة فجوات معرفية  أن 
الطالب في عملية التلقي، وهذا لن يستقيم ما لم نعد التفكير 

في طرق تدريسنا لهذه المادة الحيوية.
إن حالة الصدام التي تنتج عن هذه اإلشكاليات تصيب الطالب 
الشاسعة في  المساحات  تلك  وتُبعده عن  أمره،  في حيرة من 
الحديث  سياق  في  أمامنا  وتنطرح  القديمة،  النقدية  متوننا 
النقد، جملًة من اإلشكاالت  العربي في عالقته مع  التراث  عن 
»التراث  قضية  أن  خاصًة  والتاريخية،  والمنهجية  المعرفية 

والنقد« تتخذ ثالثة أبعاد: تاريخ النقد العربي التراثي الذي حاول 
النقاد القدامى ترسيخه في الذهنية العربية، النظريات النقدية 
العربية الحديثة، ثم مناهج النقد الغربي الوافد والمستنبت في 
التربة العربية رغم طابع االستحالة، من هنا، تبدو ثنائية التراث 
والنقد ذات طابع إشكالي، ملتبس، وإن كانت أغلب الدراسات 
راهناً، حاولت التخفيف من وطأة هذا الصراع الخفي، ومع ذلك، 
الصيرورة  يبرره، بحكم  ما  له  ليس  بينهما  »العداء«  فإن درجة 

التي تجعل من التفاعل أساساً لكل النظريات.
فينا،  والحاضر  للماضي  مرآة  والنقدية هي  األدبية  التركة  هذه 
وهي أيضاً – في كل األحوال- ليست حال نهائيا ألسئلتنا الراهنة، 
بقدر ما هي إال معرفة جزئية تمكننا من تلمس الطريق واالهتداء 
في نهاية المطاف إلى درجات الوعي الكلي بقيمة الخوض في 
الكل ال الجزء، وفي تصوري، فإن االشتراط المعرفي هو أساس 
الوعي بقيمة اآلخر وتجاوز خصومات الماضي والحاضر، والنظر 
إلى اإلبداع بما هو قيمة واختراق و بنوٍع من التأمل والتخطي 

واالمتداد.
واشتراطاتها  المعرفة  لكليات  التاريخي  االمتداد  أن  والشك، 
في جسد الثقافة العربية هو ما نذهب إليه اليوم، ونُلح على 
والحداثة، واهم من  التراث  بين  عن جدال عقيم  بعيداً  تبنيه، 
يتصور غير ذلك، للتراث وجهه المضيء والمعتم، وأيضا للحداثة 
مطبات وأعطاب بتعبير الشاعر والناقد المغربي محمد بنيس، 
وعليه، فإن ما يشغلنا في هذه التركة األدبية والنقدية، هو ذاك 
النسيج الهائل والمتكامل للمعرفة في تحولها وثباتها، من أجل 

سيرورة نقدية متوازنة وفعالة 

*باحث من المغرب



آثار

الملك/  كتبه  الذي  أنقره  نقش  فإن  كذلك   
أرجاء  كافة  في  ليعلق  حياته  في  أغسطس 
اإلمبراطورية الرومانية بعد مماته يعد مثاال 
مهًما على النقوش، ففي هذا النقش تحدث 
إنجازاته،  أو  أعماله  عن  بنفسه  أغسطس 
للناس  يقدم  وكأنه  لإلمبراطورية،  قدمه  وما 
كشف حساب دقيق عما قام به، ولعل ذلك 
هذا  على  يطلقون  المؤرخون  جعل  مما 
النقوش(  )ملك  أو  النقوش(  )سيد  النقش 
نفس األمر بالنسبة لمن يدرس تاريخ فارس 
)كرمنشاه(  بهستون  نقش  فإن  القديمة 
الذي أقامه الملك / دارا ليسجل عليه سجل 
مصدًرا  يعتبر  وإصالحاته  وفتوحاته  أعماله 
يدرس  لمن  وبالنسبة  عنه،  غنى  ال  أساسيًا 
الالزم  فمن  اإلسالم  قبل  العرب  بالد  تاريخ 
والمعينية  الحميرية  النقوش  إلى  يعود  أن 
بالنسبة  األساسي  المصدر  ألنها  والسبأية 

التاريخية. المرحلة  هذه  لدراسة 
إن النقوش مصدر تاريخي على درجة كبيرة 
من األهمية، بل إنها تزداد أهمية يوًما بعد 
يوم بفضل اكتشافات علماء اآلثار المستمرة 
مما يعطي المؤرخ حيوية وتجديًدا في عمله 
البحثي، وبدونها تتجمد المعلومات وتتكرر، 
لنا  تكشف  األخ��رى  هي  الصدفة  أن  كما 
تزال  ال  التي  المنقوشة  اآلثار  من  كثير  عن 
ستظل  ولهذا  األرضية،  المعمورة  باطن  في 
المادة  التأريخ ومحبيه  تقدم ألهل  النقوش 

والمصدر.
ولقد تقدم علم النقوش خالل القرنين التاسع 
بل  كبير،  بشكل  الماضيين  والعشرين  عشر 
مذهال  تقدًما  تقدم  بأنه  القول  لنا  يمكن 
سواء من ناحية ازدياد عدد المتخصصين فيه 
أو الدارسين له، أو من ناحية المهارة والدقة 

في حل وتفسير الرموز.

 � المثال  سبيل  وعلى   � هنا  بالذكر  ويجدر 
أنه لوال حجر رشيد الذي اكتشف في مدينة 
النيل،  نهر  على  الواقعة  المصرية  رشيد 
والذي نجح المهندس الفرنسي / شامبليون 
في حل نقوشه ما كان هناك علم الدراسات 
من  تمكن  ألنه  )اإلجيبتولوجي(،  المصرية 
حل رموز الكتابة الهيروغليفية، وقليال قليال 
ازداد عدد الخبراء فيها، وأضاف كل منهم ما 
استطاع إلى قاموس اللغة المصرية القديمة.

نفس األمر بالنسبة للعالم / رولنسون الذي 
حل رموز اللغة السومرية، ونذكر كذلك كل 
رموز  اللذان حال  شادويك  و  فنتريس   : من 

النقوش الموكينية )اإلغريقية ( القديمة.
 / البحاثة  يقول  النقوش  عن  كتابه  وفي 
أو  العامة  المعلومات  : وعن طريق  ووهيد 
األعلى  القائد  مهمة  تصبح  العامة  المعارف 
فروع  يحرك  ال��ذي  الميدان  في  للجيوش 

عندما تحكي
 النقوش تاريخ اإلنسان

د . يسري عبد الغني عبد اهلل*
 

 علم دراسة النقوش يقوم ببحث ودرس النقوش المنحوتة على 
األحجار أو المعادن أو المكتوبة بالحبر على قطع الشقف المكسور 
)أوستراكا( الذي كان يستخدم كمادة يكتب عليها، أو على األواني 

الفخارية أو التوابيت كما كان شائًعا في مصر القديمة.
والنقوش مصدر مباشر للمعرفة التاريخية با وسيط، فعندما يقام معبد 

أو مسرح أو أي بناية ذات أهمية توضع عليها لوحة تسجيل البناء 
وتاريخه وكل من أضاف إليه، وفي بعض الحاالت تستخدم المباني 
نفسها لنقش أعمال أو إنجازات الملوك واألباطرة، وتكون في صيغة 
المتكلم المباشر وكأننا نرى الشخصية التاريخية تتحدث إلينا بنفسها 

مباشرة، وهذا يعطي النقوش أهمية كبرى.
فعلى سبيل المثال النقوش الهيروغليفية المدونة على معابد األقصر في 
صعيد مصر تروي لنا أعمال الملوك، كما أرادوا للناس أن يعرفوها بصرف 

النظر عن المبالغة فيها.
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أن  يشترط  وال  يخوضها،  التي  المعركة  لصالح  المختلفة  القوات 
اإللمام والخبرة بطبيعة عمل كل فرع، وال يتخل فيه  يكون دقيق 
تدخال دقيًقا، ومعنى ذلك أنه ال يشترط على المؤرخ أن يصبح عالًما 
متمكًنا في النقوش، بل يكفي أن يكون عارفًا بقراءة النقش وتحليله 

واستخدامه االستخدام السليم.
ونؤكد بدورنا على أنه كلما كان الباحث التاريخي أكثر إلماًما بنقوش 

لغة العصر الذي يتخصص فيه أو يقرأ كلما كان 
أقرب إلى المعرفة األصلية، ألن تزايد االهتمام 
بالنقوش أوجد فريًقا من المتخصصين مهمتهم 
وتقديمه  فراغاته  وملء  فنيًا،  النقش  إعداد 
كنص تاريخي ألهل االهتمام مما يسهل عليهم 

التعليق أو الكتابة أو الدراسة.
بآالف  يعرفنا  بل  لنا  يوضح  النقوش  علم  إن 
نقشت  التي  القديمة  والمعاهدات  القرارات 
خطها  كما  الصدفة  لنا  وحفظتها  الحجر  على 
عليها  ترتب  خطيرة  قرارات  بعضها  النقاش، 
السنين مما  تطورات مهمة حدثت منذ آالف 
يعطي النقوش أصالتها وأهميتها، ألن الباحث 
التاريخي سوف يقرأها مباشرة كما لو كان يحيا 

في العصر الذي كتبت فيه.
يصبح  عندما  التاريخ  سحر  هو  هذا  إن  حًقا، 
لوجه مع  المؤرخ وجًها  أو  القارئ  أو  الباحث 

الحقيقة األصلية بال أدنى وسيط، ألن المؤرخين 
القدماء الذين تاريخ العالم اعتمدوا على نقوش 
أيًضا، ولكنهم كتبوا بدافع من اتجاهات معينة 
التي كتبوا  النقوش  أو برؤية معينة، ثم ضاعت 

على ضوئها وبقيت كتاباتهم التاريخية التي يجب 
علينا أن نقبلها بتفسيراتها وتوجهاتها ألنها هي الدليل 

الوحيد المتبقي لدينا، أما إذا عثرنا على النقش األصلي 
فإن دراستنا تصبح موضوعية إلى حد كبير وبالتالي 

ال تضعنا تحت رحمة المؤرخين القدماء.
أال  هامة  نقطة  هنا  نوضح  أن  نحب  لكن 
النقوش  في  يجيء  ما  كل  ليس  أنه  وهي: 
حدثت  واقعية  حقيقية  معلمات  القديمة 
بالفعل فقد تكون مليئة بصيغ المبالغة أو 
التهويل، فإذا تحدث النقش عن قرار معين 
فليس معنى  تاريخية معينة  فترة  أتخذ في 
وإذا  بالفعل،  أتخذ  قد  القرار  هذا  أن  ذلك 
افترضنا جدال أن القرار قد تم صدوره بالفعل 
فليس معنى ذلك أنه قد نفذ أو أنه كان قراًرا 

صائبًا سليًما أو ناجًحا أو أحدث تأثيرًا كبيرًا في وقته.
مثل  وفتوحاتهم  أعمالهم  في  بالغوا  ما  كثيرًا  المصريون  الملوك 
الذين  بعض  أعمال  بالحرف  نقل  بعضهم  إن  بل  الثاني،  رمسيس 
أو  التشريعية  القرارات  أن  كما  في،  نفسه  إلى  ونسبها  سبقوه 
رياًء  معظمها  كان  القديمة  اليونان  بالد  عرفتها  التي  البروتوكولية 

وتملًقا من أجل أغراض خاصة أو نفعية.
البيانات  في  يحدث  بما  أيًضا  يذكرنا  وذلك 
التي تصدر في عصرنا الراهن عقب زيارات أو 
من  بد  فال  والملوك،  والزعماء  القادة  لقاءات 
قراءة ما بين سطور هذه البيانات بغض النظر 

علم دراسة النقوش
 يقوم ببحث ودرس النقوش 

المنحوتة على األحجار أو المعادن 
أو المكتوبة بالحبر على قطع 

الشقف المكسور )أوستراكا( الذي 
كان يستخدم كمادة يكتب عليها، 

أو على األواني الفخارية
 أو التوابيت كما كان شائًعا 

في مصر القديمة 

101  تراث  /   العدد 202 أغسطس  2016



عن السطور ذاتها، أو عما يقوله اإلعالم، فما نقرأه 
أو نسمعه شيء والواقع أو الذي يحدث شيء 

آخر تماًما.
أنه ليس من  الدعاية ليس بجديد أي  إن فن 
مستحدثات عصرنا الحاضر، فقد كان معروفًا 
مهًما  سالًحا  ويشكل  القديمة  الشعوب  عند 

من أسلحة صراعاتها السياسية والحربية.
الرسمية  النقوش  تتعرض  األحيان  بعض  وفي 
أو  يتم خلع  للتزوير، ومثال على ذلك عندما 
ليخلع  يخلفه  من  يجيء  حاكم  أو  ملك  عزل 
الحاكم  بناه  جميل  بناء  على  منقوشة  لوحة 

له،  البناء  تنسب  لوحة  مكانها  ويضع  السابق، 
التاريخ  فترات  كل  في  حدثت  األمور  وهذه 

ومازالت تحدث حتى أيامنا هذه.
الذي  التاريخ  في  الكبير  أملنا  يبقى  ولكن 
ال  فهو  التزوير،  أو  النفاق  أو  الغش  يعرف  ال 
السليم  العلمي  وبمنهجه  يتجمل،  وال  يكذب 
الطاقة واإلمكان عن السهو والخطأ  يبعد قدر 
والنسيان، ويعطي لذي حق حقه، وينسب كل 

فضل لصاحبه.
القديمة  مصر  دخلوا  عندما  مثال  الرومان 
ذكر  كل  بمحو  قاموا  البطالمة  وأسقطوا حكم 
لهم من على اآلثار والمعابد المصرية، ووضعوا 

بدال منها ما يشير إلى أعمال أباطرتهم.
الحقيقة  عن  تكشف  أحيانًا  الصدفة  ولكن 

األصلي  النقش  على  العثور  يتم  عندما  األصلية 
منشؤها،  أو  النقوش  أو  األنقاض  بين  مدفونًا 
ولكن تبقى أهمية النقوش في أنها تقدم لنا 
يعرفوه في  أن  للناس  كتبوه  الذين  أراده  ما 
ذلك الوقت بغض النظر عن درجات الحقيقة 
ومقدارها، ويكفينا أن نطلع على شيء أصلي 

ونعرف منه مباشرة أسرار التاريخ اإلنساني.
أو  النقوش  تواجهها  التي  المشكالت  ومن 
المصادر  تقابلها  التي  الصعاب  آخر  بمعنى 
عوامل  بفعل  شوهت  غالبيتها  أن  النقشية 
ألشعة  لتعرضها  والطبيعة  والتعرية  المناخ 
الكثير  فإن  ولهذا  والمطر،  للهواء  أو  الشمس 
لكن  أو غير واضح،  أو مهلهل  منها غير كامل 
وصل  ال��ذي  والتكنولوجي  العلمي  التقدم 
نجح  المضمار  هذا  في  االختصاص  أهل  إليه 
بمأل  وذلك  المعوقات  هذه  على  التغلب  في 
الفراغات وتخمين األجزاء المهشمة عن طريق 

سياق النص العام.
التي  الكبرى،  الرسمية  للنقوش  بالنسبة  هذا 
تنقش فوق المعابد أو اآلثار الكبرى أو تنقش 
في  لتوضع  المرمر  أو  الحجر  لوحات  على 
الصغرى  النقوش  أما  رسمية،  كإعالنات  المدن 
ألنها  سلطوية  غير  أو  رسمية  غير  غالبًا  وهي 
قرابينهم  على  نقشوها  الناس  بعامة  خاصة 
الرسامين  توقيعات  أو  لآللهة،  يقدمونها  التي 
أسما  أو  المصورة،  األواني  على  النقاشين  أو 

وتواريخ وفاة الموتى على شواهد القبور.
وينسب إلى موضوع النقوش أيًضا علم يسمى 
بالحفر  الكتابة  وهي  المخربشات(  )ق��راءة 
البسيط مثلما يفعل الناس على اآلثار الحجرية 
لكنها  وشخصية  عفوية  معلومات  وهي  اليوم 
حية  تاريخية  صورة  تعطينا  األحيان  بعض  في 
التي  المخربشات  مثل  وتلقائية  صادقة  ألنها 
مصر،  في  الهول  أب��ي  تمثال  على  تراكمت 
حسن،  سليم  المرحوم/  العالمة  بنشرها  وقام 
أهرامات  على  الموجودة  المخربشات  مثل  أو 
الجيزة بمصر، أو على معبد أبي سنبل، أو حول 
تمثالي ممنون في األقصر بصعيد مصر، وهذه 
عن  تكشف  عندما  مثيرة  تصبح  المخربشات 
مختلف الزوار األجانب الذين زاروا هذه اآلثار 

إن فن الدعاية ليس بجديد أي 
أنه ليس من مستحدثات عصرنا 
الحاضر، فقد كان معروًفا عند 

الشعوب القديمة ويشكل
 سالًحا مهًما من أسلحة 

السياسية والحربية صراعاتها 

الرومان مثال عندما دخلوا 
مصر القديمة وأسقطوا حكم 
البطالمة قاموا بمحو كل ذكر 
لهم من على اآلثار والمعابد 

المصرية، ووضعوا بدال منها ما 
يشير إلى أعمال أباطرتهم
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وتركوا انطباعاتهم النفسية والشخصية عليها، وبالطبع ال يفوتنا هنا 
ملك  فاألثر  عليه،  والحفاظ  األثر  احترام  بضرورة  دائًما  نطالب  أن 

لشعوب العالم كلها وليس بملك ألحد دون آخر.
الشقف  قطع  أو  )األوستراكا(  أيًضا  النقوش  علم  فروع  ومن 

الفخاري المكسور الذي يستخدم الكتابة عليه بالحبر األسود أو 
األحمر وقد انتشر هذا الفرع من النقوش في مصر القديمة 

بعد الفتح المقدوني لها حيث انتشرت اللغة اإلغريقية بين 
السكان بفضل المستوطنين اإلغريق، وأصبح يكتب على 
)األوستراكا( في القرى المصرية خاصة بالنسبة لبراءات 
يرجع  )األوستراكا(  من  صك  وأق��دم  الضرائب،  دفع 

تاريخه إلى عام 274 ق.م.
فيه  استخدمت  الذي  المجال  اتسع  الزمن  مرور  ومع 

لتالميذ  وتمرينات  خطابات شخصية  ليشمل  )األوستراكا( 
المدارس وتعاويذ السحرة، والمدونات الدينية سواء الوثنية 

أو المسيحية.
ويعتبر إقليم األقصر أو طيبة في أقصى جنوب 
مصر من أهم مصادر )األوستراكا(، ويليها إقليم 
الفيوم في صعيد مصر أيًضا كما عثر على قطع 
ودن��درة  وأس��وان،   ،) فقط   ( مدينة  في  منها 
ببني سويف، وبعض  بالمنيا، والنوبة، والبهنسا 
ولكن  المصري،  الصعيد  في  األخرى  المناطق 
لم يعثر عليها في أقاليم الدلتا المصرية بسبب 

رطوبة التربة، وكثرة األمطار.
وعادة ما تخرج األوستراكا من أكوام القمامات 

حيث كان يلقى دائًما بالمواد المراد التخلص 
منها، كما يعثر عليها أيًضا بين أطالل المنازل 
عن  بالكشف  نقوم  عندما  القديمة  األثرية 

الحفائر األثرية.
أو  ال��دارس  أن  على  المؤرخون  ويجمع 
الباحث في تاريخ مصر القديمة أو ما حولها 
مصدًرا  )األوستراكا(  في  يجد  أن  يستطيع 
تعرض  إذا  وبالذات  منه،  ينهل  مهًما  أثريًا 
قبل  الثالث  القرن  من  األول  الربع  لدراسة 

الميالد إلى نهاية القرن الخامس الميالدي.
إلى  يرجع  أن  الدارس  أو  الباحث  ومن حق 
النقوش سواء كانت منشورة أو غير منشورة، 
لكن كلما دعم بحثه التاريخي بوثائق غير منشورة، فإنه 

يكون أقرب إلى األصالة.
ومحبي  التاريخي  العلمي  البحث  على طالب  وتسهيال 
األكاديميات  لجأت  العالم،  أنحاء  مختلف  في  التاريخ 
مجلدات  في  المتفرقة  النقوش  جمع  إلى  والجامعات 
توفر  يتخصص في مناطق معينة، حتى  منظمة، بعضها 

على الباحث مشقة السفر والبحث عن هذه النقوش 

* باحث وخبير في التراث الثقافي
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فوكس 104 السيد 

من تراث األدب

ترجمة- صالح صبري

 يُحكى أنه في قديم الزمان كانت هناك 
وكان  ماري«،  »السيدة  تُدعى  شابة  سيدة 
الصيف،  أي��ام  من  يوم  وفي  أخ��وان.  لها 
لم  الذي  الريفي  بيتهم  إلى  مًعا  ذهبوا 
علية  لزيارتهم  أتى  وقد  قبل.  من  يزوروه 
وهو  فوكس«،  »السيد  بينهم  ومن  القوم، 
وخصوًصا  جميًعا،  به  فرحوا  أعزب  رجل 
كثيًرا  عليهم  يتردد  صار  ماري«.  »السيدة 
ليتناول العشاء معهم، وكثيًرا ما كان يدعو 
»السيدة ماري« لزيارة منزله. وذات يوم، 
خرج أخواها وتركاها في البيت، ولم تجد 
هناك،  إلى  الذهاب  من  أفضل  تفعله  ما 
المنزل  بلغت  عندما  وحدها.  فذهبت 

وطرقت الباب، لم يُِجبها أحد. 
ودخلت؛  الباب  فتحت  بعد وقت طويل، 

وفوق البوابة كان مكتوبًا:
ولكن  شجاعة..  كوني  ُشجاعة..  »كوني 

احذري.«
الالفتة  وج��دت  السلم  وعند  مْت؛  تقدَّ
الرَّْدَهة،  مدخل  وعند  َصِعدْت؛  نفسها. 
وجدت الكتابة نفسها مرة أخرى. واصلت 

تقدمها، وفوق باب إحدى الغرف قرأت:
ولكن  شجاعة،  كوني  شجاعة..  »كوني 

احذري.. وإال تجمدت الدماء في قلبِك!«
الباب؛ كانت الغرفة مليئة بهياكل  فتحت 
تراجعت  الدماء.  من  وأح��واض  عظمية، 
الطابق  إل��ى  وصلت  وعندما  مرعوبة، 
النوافذ، »السيد  األرضي، رأت، من إحدى 
المنزل وفي إحدى  ناحية  فوكس« متجًها 
من  فتاة  باألخرى  يجر  بينما  يديه سيف، 

شعرها. 
»السيدة ماري« لم يسعفها الوقت إال بأن 
تخفض رأسها بسرعة لتختبئ تحت السلم 

السيد فوكس*السيد فوكس*
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قبل أن يصل السيد فوكس وضحيته إلى عتبته. وبينما يجرجرها 
السيد فوكس صاعًدا السلم، أمسكت السيدة الشابة بالدرابزين 
بيدها، وكان حول معصمها سوار ثمين. ضرب السيد فوكس هذه 
اليد بسيفه ضربة قوية فبترها. طارت اليد والسوار فسقطا مًعا 
في حجر السيدة ماري، التي استطاعت أن تهرب لتصل بسالم 

إلى بيت أخويها.
بعد أيام قليلة، أتى السيد فوكس ليتناول معهم العشاء كعادته. 
من  لديه  ما  يحكي  الضيوف  من  واحد  كل  أخذ  العشاء،  وبعد 
عليهم  ستقص  إنها  ماري  السيدة  وقالت  الطريفة،  الحكايات 

حلًما مدهًشا رأته مؤخرًا. 
دعوتني  كما  ذاهبة-  بأنني  فوكس«  »سيد  يا  حلمُت  قالت: 
كثيرًا- لزيارة بيتك في صباح يوم من األيام. وعندما وصلُت إلى 
البيت، طرقُت الباب، ولكن ال حياة لمن تنادي. وعندما فتحُت 
الباب قرأُت: »كوني شجاعة.. كوني شجاعة.. ولكن احذري.« ثم 
أضافت وهي تبتسم مخاطبة »السيد فوكس«: »ولكن هذا ليس 
حقيقيًّا.. ولم يكن حقيقيًّا.« ثم واصلْت حكايتها وهي تختم كل 
فقرة قائلة: »هذا ليس حقيقيًّا.. ولم يكن حقيقيًّا.« ولما وصلت 

»السيد  تولى  العظمية،  بالهياكل  المليئة  الغرفة  مشهد  إلى 
فوكس« السرد نيابة عنها قائالً: 

يكون  أن  لله  وحاشا  حقيقيًّا..  يكن  ولم  حقيقيًّا..  ليس  »هذا 
كذلك!«

ثم ظل يردد هذه العبارة في نهاية كل مشهد من القصة المرعبة، 
إلى أن وصلت »السيدة ماري« إلى مشهد بتر يد السيدة الشابة، 

حيث ظل يردد كعادته:
يكون  أن  لله  وحاشا  حقيقيًّا..  يكن  ولم  حقيقيًّا..  ليس  »هذا 

كذلك!«
كذلك..  وكان  كذلك..  »ولكنه  م��اري«:  »السيدة  عليه  فَ��رَدَّْت 

وإليكم اليد التي تثبت ذلك!«
فسحب  حجرها،  من  والسوار  المبتورة  اليد  أخرجت  عندئذ 
فوكس«  »المستر  على  انهالوا  الفور  وعلى  سيوفهم،  الضيوف 

طعًنا وضربًا حتى مزقوه إربًا إربًا.
المؤلف،  مجهولة  اإلنجليزية  الشعبية  الحكايات  من  القصة   *
 JOSEPH JACOBS« )1916« يعقوب  التي جمعها چوزيف 
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قضايا وآراء

خالد صالح ملكاوي

مللها  في  األمم  اختلفت  وكما  القدم،  منذ  األعياد  األمم  تداولت   
وعاداتها اختلفت تبًعا لذلك في أعيادها ومواسم الفرح والزينة وأيام 
البهجة واألنس لديها، فبات لكل أمة أعيادها التي تمثل مظهرا خاصا 
لها، إذ لم يكن العيد الذي اعتاد الناس أن يتفاءلوا بعودته عليهم كل 
عام بفرح مجدد مقصورا على شعب دون غيره، أو أمة دون سواها، 
الرتباطها  نظرا  والشعوب،  األمم  كافة  لدى  وجدت  مواسم  فاألعياد 
بغريزة طُبع الناس عليها في السعي ألن تكون لمجتمعاتها مناسباتها 

التي تحتفل بها ليظهر أفرادها فيها الفرح والسرور. 
وقد تكون األعياد دينية أو دنيوية أو مختلطة،  وقديماً كانت األعياد 
وثيقة االرتباط بالمواسم، مثل مواسم الحصاد ومواسم المطر وغيرهما 
من المواسم التي تهم اإلنسان، ولعل أهم األعياد التي يعرفها العالم 

تلك التي يمارسها المسلمون والمسيحيون واليهود.
فأهم األعياد عند المسيحيين عيد المياد وعيد البشارة وعيد القيامة 
وعيد الغطاس وعيد رأس السنة وعيد أحد الزعف، وتعتمد مواعيد 

عيد  اليهودية  األعياد  أهم  فيما  الميادي.  التاريخ  على  األعياد  تلك 
المظلة  وعيد  الفصح  وعيد  الغفران  يوم  وعيد  العبرية  السنة  رأس 
وعيد التدشين وعيد األشجار وعيد ذكرى خراب الهيكل، ويتم حساب 
على  يعتمد  الذي  اليهودي  للتقويم  وفقا  اليهودية  األعياد  مواعيد 
الدورة  بين  الماءمة  األهلة لكل شهر جديد، وتتم  خوارزمية ترصد 
القمرية والدورة الشمسية، بحيث يحل العيد في موسمه المحدد من 
كل عام، ويبدأ وقت العيد لديهم قبل غروب الشمس بنصف ساعة، 

وينتهي بعد مرور خمس وعشرين ساعة على بدايته.
وترجع بداية األعياد عند المسلمين إلى السنة الثانية للهجرة، حيث 
تلك  فقد فرض رمضان في  المسلمون،  به  احتفل  يوم عيد  أول  كان 
وزكاة  العيد  الفطر، وشرعت صاة  بعيد  المسلمون  واحتفل  السنة، 
الفطر، وروى أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك خادم رسول الله 
فيهما،  يلعبون  سنة  كل  في  يومان  الجاهلية  ألهل  »كان  قال:  أنه 
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: »كان لكم يومان 
الفطر، ويوم  منهما: يوم  الله بهما خيراً  أبدلكم  تلعبون فيهما، وقد 

األضحى«. 

العيد ومعانيه..وأصل العيدية فيه
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معاني العيد
 العيد في معناه الديني شكر لله تعالى على تمام العبادة، إذ يقول 
َولََعلَُّكْم  َهَداكُْم  َما  َعلَى  اللََّه  َولِتَُكبُِّروا  َة  الِْعدَّ َولِتُْكِملُوا   ﴿ سبحانه: 
تَْشُكُروَن ﴾ ، إذ ال يعبّر المسلم عن شكره بلسانه فحسب، ولكن 
تعتلج في سرائره رضاً واطمئناناً، وتظهر في عالنيته فرحاً وابتهاجاً، 
، وتمسح ما  بالبشر واألنس والطالقة  المؤمنين  وتسفر بين نفوس 
بين الفقراء واألغنياء من جفوة، فيبرز ما للعيد من معنى إنساني 
واإلحسان  الزكاة  على  الفقير  وضعف  الغني  قوة  فيه  تلتقي  يوم 
بالمال،  تعلقه  الوقت  لبعض  المترف  الغنني  فينسى  والتوسعة، 
العيد  ، وفي  بإحسان  عام  إساءة  فيمحو   ، والخلق  للحق  ويتواضع 
يطرح الفقير المدقع همومه، وينسى متاعبه، وتمحو بشاشة العيد 
آثار التبرم من نفسه، وتنتصر بواعث الرجاء لديه على دواعي اليأس.

بالمرح  عليهم  يفيض  األطفال  يوم  االجتماعي  معناه  في  والعيد 
والفرح ، ويوم الفقراء يلقاهم باليسر والسعة، ويوم األرحام يجمعها 
على البر والصلة، ويوم المسلمين يجمعهم على التسامح والتزاور، 
ويوم   ، القرب  ودواعي  الحب  أواصل  فيهم  يجدد  األصدقاء  ويوم 
النفوس الكريمة تتناسى أضغانها فتجتمع بعد افتراق وتتصاف بعد 
كدر وتتصافح بعد انقباض . وربط اإلسالم أعياد المسلمين بتقوية 
أن  باعتبار  والتعاون،  التكافل  روح  وإبراز  األمة،  أفراد  بين  العالقة 

قيمة التكافل بين الناس، وُخلَُق إغاثة الملهوف من األمور التي ال 
راقية،  اجتماعية  إنسانية  قيم  فهي  بها،  إال  المسلم  المجتمع  يقوم 
التكافلي واإلغاثي،  للعمل  تطبيًقا عمليًّا  الله   وكانت أخالق رسول 
وكان منها ربط اإلنفاق في سبيل الله بعيدي الفطر واألضحى، حيث 
أتى الحث على اإلنفاق في هذين العيدين كنوع من الشكر على 
أداء هذه العبادات العظيمة، سيما وأن نفوس المسلمين تكون قد 
ُهذبت في هذه األيام الفاضلة، فيسهل عليها اإلنفاق والعطاء. ففي 
عيد الفطر زكاة الفطر طُْعمة للمساكين، أما في عيد األضحى فتَُعدُّ 

األضاحي أحد موارد التكافل االجتماعي.
فكما أن من لوازم العيد ومقتضياته الفرح واالجتماع والزينة والتلذذ 
األهل  على  التوسعة  العيد  سمات  من  فإن  والمشارب  بالمطاعم 
والجيران والشعوب، و سمو النفوس وتكاتف المحسنين على إخفاء 
المحتاجين  بإغناء  السعيدة  األيام  هذه  في  والبؤس  الفقر  معالم 
وإزالة عوزهم؛ حتى ال يتخلفوا عن جماعة النَّاس وال تفوتهم مباهج 

العيد ومسراته في صورة مثالية من المسئولية االجتماعية.
وللعيد معانيه السياسية القوية، كما يفسرها الرافعي عبر ما يتضمنه 
المعاني  إذ من أجل هذه  إنسانية اجتماعية راقية،  العيد من قيم 
من  زمن  كل  أهل  ليستخرج  اإلسالم،  في  دهريًّا  ميراثًا  العيد  فُرض 
األمة،  نشاط  يبدعه  مما  أمثلة  المثال  إلى  فيضيفوا  زمنهم  معاني 

ويحققه خيالها، وتقتضيه مصالحها.
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فالعيد كما يقول الرافعي إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم ال 
اليوم نفسه، وكما يفهم الناس هذا المعنى يتلقون هذا اليوم؛ فالعيد 
جْمعها  الفكرة  عبادة  وكانت  العابدة،  الفكرة  عيد  هو  اإلسالم  في 

األمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية.
الروحاني  وجودها  األمة  إثبات  العيد  إن  إذ 
من  استرواح  يوم  فهو  معانيه،  أجمل  في 
إشعار  إال  العيد  فليس  المبدأ،  ويوم  ها،  ِجدِّ
ال  األي��ام،  تغيير  قوة  فيها  بأن  األم��ة  هذه 
إشعارها بأن األيام تتغير؛ وليس العيد لألمة 
إال يوًما تعرض فيه جمال نظامها االجتماعي، 
نفوس  في  ال��واح��د  الشعور  ي��وم  فيكون 
الجميع، والكلمة الواحدة في ألسنة الجميع؛ 
ال  األي��ام،  تغيير  على  بالقدرة  الشعور  يوم 

القدرة على تغيير الثياب.
وليس العيد إال تعليم األمة كيف تتسع روح 
العظيم  البلد  يرجع  حتى  وتمتد،  الجوار 

وكأنه ألهله دار واحدة يتحقق فيها اإلخاء بمعناه العملي، وتظهر 
فضيلة اإلخالص مستعلنة للجميع، ويُهدي الناس بعضهم إلى بعض 
هدايا القلوب المخلصة المحبة؛ وكأنما العيد هو إطالق روح األسرة 

الواحدة في األمة كلها.
إبراز  فيه  للمجتمع؛  الجميلة  الذاتية  إظهار  إال  ليس  العيد  أن  كما 
الكتلة االجتماعية لألمة متميزة بطابعها الشعبي، ظاهرة بقوتين في 

إيمانها وطبيعتها، فكأن العيد يوم يفرح المجتمع كله بخصائصه.
والعيد أيضا ليس إال التقاء الكبار والصغار في 
في  المتقدمة  الناجحة  بالحياة  الفرح  معنى 
طريقها، وترك الصغار يلقون درسهم الطبيعي 
في حماسة الفرح والبهجة، ويعلِّمون كبارهم 
األلفاظ  بعض  في  المعاني  توضع  كيف 
معانيها،  من  عندهم  فََرَغْت  تكون  قد  التي 
الصفات  تعمل  أن  ينبغي  كيف  ويُبّصرونهم 
اإلنسانية في الجموع عمل الحليف لحليفه، 
تسلط  يوم  فالعيد  لمنابذه؛  المنابذ  عمل  ال 

العنصر الحي على نفسية األ مة.

العيد لغة وتاريخًا
يطلق العيد على كل يوم يجمع الناس عامة، وأصله من العود ألنه 
اليوم الذي يعود فيه الفرح و  يعود كل عام ويتكرر، وقيل: معناه 
السرور .فالِعيُد، في المعاجم العربية، هو ما يعود من همٍّ أو مرض، 

قضايا وآراء

العيد كما يقول الرافعي إنما
 هو المعنى الذي يكون في اليوم
 ال اليوم نفسه، وكما يفهم الناس 

هذا المعنى يتلقون هذا اليوم؛ 
فالعيد في اإلسالم هو عيد

 الفكرة العابدة، وكانت عبادة الفكرة 
جْمعها األمة في إرادة واحدة 

على حقيقة عملية

فيه العيدية  ومعانيه..وأصل  العيد 
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أَو ُشوق أو نحوه، وهو كلُّ يوم يُحتَفُل فيه بذكرى حادثٍة عزيزة أو 
دينيَّة.

بمعنى   ) َد  َو  )َع  من:  العيد  كلمة  العربية جذر  المعاجم  وتجعل 
الرجوع، أو من: عاد وتحمل المعنى نفسه، فقد جاء اشتقاق الكلمة 
من المعاودة، بما يعني أن العيد أياٌم تعود في ذات الزمان من كلِّ 
معناه  يحويه مع  ما  بعض  نفسه في  المعنى  ويتقارب  عاٍم وسنة، 
في لغات أخرى مثل اآلرامية والسريانية، فالعود في اآلرامية يعني 

الرجوع أو التكرار، دون أن يعني هذا اليوم 
عيداً ويحمل معنًى احتفاليًا،على العكس مما 
هو موجود في اللغة السريانية، حيث يعني 

العيد االحتفاء والفرح والبهجة. 
وألنه  وتكرره،  لعوده  عيدا  سّمي العيد  فقد 
تفاؤال  وقيل  مجدد،  بفرح  عام  كل  يعود 
األعرابي:  ابن  فقال  أدركه،  من  على  بعوده 
بفرح  سنة  كل  يعود  ألنه  عيداً  العيد  سمي 
مجدد. والعيد ليس مقصورا على شعب دون 
شعارات  فاألعياد  سواها،  دون  أمة  أو  غيره، 
والشعوب،  األمم  كافة  لدى  ومواسم وجدت 
وذلك ألن إقامة األعياد ترتبط بغريزة وجبلة 
طُبع الناس عليها، فكل المجتمعات اإلنسانية 

بها، ويظهر  تحتفل  التي  مناسباتها  لها  تكون  أن  بل تسعى،  تحب، 
أفرادها فيها الفرح والسرور أكثر من غيرها. 

مللها  في  األمم  تختلف  فكما  أمة؛  لكلِّ  خاص  مظهر  فالعيد  لذا 
وعاداتها تختلف تبًعا لذلك في أعيادها ومواسم الفرح والزينة وأيام 
البهجة واألنس، ولقد كانت االعياد متداولة بين االمم السابقة منذ 

القدم، فقد قال الله عزَّ ّوَجلَّ و هو يذكر تحاور السحرة مع فرعون: 
نَْحُن  نُْخلُِفُه  اَل  َمْوِعًدا  َوبَيَْنَك  بَيَْنَنا  فَاْجَعْل  ِمثْلِِه  ِبِسْحٍر  فَلََنأْتِيَنََّك   ﴿
النَّاُس  يُْحَشَر  َوأَْن  يَنِة  الزِّ يَْوُم  َمْوِعُدكُْم  قَاَل   * ُسًوى  َمَكانًا  أَنَْت  َواَل 
ُضًحى﴾  ويوم الزينة هو يوم العيد، فيوم العيد هو يوم االجتماع 

العام الشامل . 
وذكر عز وجل العيد حين طلب المسيح عليه السالم من الله تعالى، 
لتكون  السماء  من  مائدة  عليهم  ينزل  أن  الحواريين،  لطلب  تلبية 
هذه المائدة عيداً ألولهم وآخرهم ،أي تكون 
البركة  و  بالخير  عليهم  تعود  معنوية  ذكرى 
، فقال  الذكرى في كل عام  كلما تتجد هذه 
َربََّنا  اللَُّهمَّ  َمْريََم  ابُْن  ِعيَسى  سبحانه: ﴿ قَاَل 
ِعيًدا  لََنا  تَُكوُن  َماِء  السَّ ِمَن  َمائَِدًة  َعلَيَْنا  أَنْزِْل 
َخيُْر  َوأَنَْت  َواْرزُقَْنا  ِمْنَك  وَآيًَة  وَآِخرِنَا  أِلَوَّلَِنا 

الرَّازِِقيَن﴾.
للِه  ألن  االسم؛  بهذا  سمي  العيد  إن  وقيل 
تعالى فيه عوائد اإلحسان وإظهار النعم على 
عن  المنع  بعد  الفطر  عيد  في  كما  عباده، 
الطعام، وما يرتبط به من صدقة الفطر على 
الفقراء والمحتاجين، وكذلك األكل من لحوم 
األضاحي في عيد األضحى، وهو في العيدين 

يوم الجائزة للعبد المؤمن لما فيه من غفران للذنوب. 

عيدية العيد 
اليوم  تمثل  التي  والعيدية  لصيقا,  ارتباطا  بالعيد  العيدية  ارتبطت 
تلك الهدية النقدية التي يعطيها الرجل لبناته وأخواته ومن له صلة 

العيد ليس مقصورا على 
شعب دون غيره، أو أمة دون سواها، 

فاألعياد شعارات ومواسم وجدت 
لدى كافة األمم والشعوب، وذلك 

ألن إقامة األعياد ترتبط بغريزة وجبلة 
ُطبع الناس عليها، فكل المجتمعات 
اإلنسانية تحب، بل تسعى، أن تكون 

لها مناسباتها التي تحتفل بها، 
ويظهر أفرادها فيها الفرح والسرور 

أكثر من غيرها
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رحم بهن وألطفاله، كان لها تاريخها الذي ارتبط بدولتي االفاطميين 
طقوس  أهم  من  واح��دة  تعد  وكانت  رسمي،  بشكل  والمماليك 

ومظاهر العيد آنذاك.  
فالعيدية لفظ اصطالحي أطلقه الناس على كل ما كانت توزعه الدولة 
أو األوقاف من نقود في موسمي عيد الفطر, وعيد األضحى كتوسعة 
على أرباب الوظائف, وكانت هذه العيدية تعرف ب� »الرسوم« في 

أضابير الدواوين, ويطلق عليها »التوسعة« في وثائق الوقف,
المبارك اسم »عيد الحلل« لما  الفطر  الفاطميون على عيد  وأطلق 
الشعب,  كساء  يتولى  الخليفة  كان  حيث  للناس,  كسوة  من  فيه 
دينار  ألف  الفطر عام515 ه�, ستة عشر  لذلك في عيد  وخصصوا 
كسوة  مع  العيدية  توزيع  على  وحرصوا  للشعب،  الكساء  لتقديم 
العيد خارجا عما كان يوزع من الدراهم الفضية على الفقهاء وقراء 
القرآن الكريم بمناسبة ختم القرآن ليلة الفطر, وعندما كان الرعية 
الخليفة  كان  للتهنئة  العيد  يوم  صباح  الخليفة  قصر  إلى  يذهبون 
ينثر عليهم الدراهم والدنانير الذهبية من منظرته بأعلى أحد أبواب 
قصر الخالفة. وكان السلطان المملوكي يُفرق في العيد الخلع على 
في  الرسمي  الشكل  العيدية  أخذت  وقد  عليهم،  العادة  من جرت 
العصر المملوكي, وأطلقوا عليها »الجامكية«, وكانت تقدم من خالل 

طبق تتوسطه الدنانير الذهبية, ويحيط به الكعك والحلوى, وتقدم 
العيدية من السلطان إلى األمراء وكبار رجال الجيش, وتقدر العيدية 

حسب الرتبة التي تقدم لها 

 المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.
• سنن أبي داود

• سنن النسائي الكبرى
• فتح الباري شرح صحيح البخاري.

• قاموس المعاني.
• لسان العرب .

• معجم المعاني الجامع. 
المكتب  بيروت:  األموي،  العهد  اإلسالمي:  التاريخ  شاكر،  • محمود 

اإلسالمي، ط7، 2000.
• مصطفي صادق الرافعي، وحي القلم، بيروت: المكتبة العصرية،، 

ج1، 2002.
• مفيد فوزي، موسوعة التاريخ اإلسالمي: العصر المملوكي )648-

923ه 1258-1517م(، عمان: دار أسامة، 2003.
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محمد عيد إبراهيم * النخبة التي ضاعت 

يوميات
 شاعر

تزال  ال  كلمًة  البارز،  المصرّي  المفّكر  الملك،  عبد  أنور  قال  كما 
اليوم  نرى  للمعنى«،  فيها  معنًى  ال  بالد،  »مصر  عميٍق  مغزًى  ذا 
وما   2011 يناير  أيام  و)المتمردين(  )الثائرين(  مشهد  من  بقايا 
بعدها، حيث يترّدى الفكر وتتدهور أساليب العمل، وتنحّط بعض 
النخب إلى مستويات انتهازية ضعيفة الرؤى، بال مصائر تاريخية 
أو تراكمات معرفية، لتأسيس معنًى كامل في »جمهورية الخوف« 
التي نحاول الفكاك منها. نشر المفّكر االجتماعّي نبيل عبد الفتاح 
للجميع(،  )القراءة  بمشروع   2013 والثورة(  )النخبة  الهام  كتابه 
في قرابة 500 صفحة، وفيه يستطلع رؤى النخبة المصرية، التي 
مفرداتها  لغموض  الجماهيرية  القطاعات  استيعاب  عن  عجزت 
وضعف مستوى التعليم، عالوة على أزمة اللغة السياسية، مقابل 
بحٌث  وهو  ويُسره،  وفاعليته  ببساطته  الدينّي  الخطاب  تصاعد 
خالّق يسعى إلى إيجاد ثمة حلول، أو على األقّل نوع من التوازن، 
كما  األمل(،  )دولة  إلى  وصوالً  للتعافي  الظاهرة،  الجروح  خلف 
يقول. وهو يؤكّد، وسط األوضاع الملتبسة، أنه للمثقف المصرّي 
عموماً دوران: دور في إطار الدولة، ودور نقدّي إصالحّي في إطار 
الحركة الوطنية، وقد لعب الدوران للتمهيد منذ السبعينيات في 
استنهاض انتفاضة شعبية، أثمرت في يناير ثم اندحرت فيما بعد 
على  والقدرة  النفاذ  ضعف  ومن  لليأس  نتاجاً  ضائعة،  تزال  وال 

التأثير، وال مباالة الصفوة إما ألنها مثالية أو مفارقة للجماهير. 
أو طمعاً  للمنافع،  استجالباً  السلطة،  المثقفين مع  تماهى بعض 
األصولية،  الدينية  الرموز  من  الهجمات  توالت  كما  مكانة،  في 
إسالمية ومسيحية، وانصرف البعض إلى ثقافة االستعراض، إضافة 
إلى تراجع دور المثقف الحقوقّي، وتقّدم دور مذيعي الفضائيات 
بأنساق تقليدية تسعى بعنفها الرمزّي إلى كبح العقل الناقد لصالح 
هي  حصيلتها  إنشائية  لغوية  بألعاب  دائماً،  والمناورة  التشظّى، 
القمع، وإن باللغو غير المنّمق.  من ثَّم يبين أن األزمة في فجوة 
وغياب  مستهلكيها،  وبين  السائدة  الثقافة  منتجي  بين  التلّقي، 
والموضوعّي،  االنطباعّي  بين  والخلط  والنقدية،  العلمية  التقاليد 

وغلبة العنف في الِسجال والحوار على المنطق النقدّي الرصين، 
وأن أغلبية النخب تعتاش على الحواشي ال األصول المعرفية بما 
فضاء  وتوّسع  واقعها،  عن  منفصلة  المعرفة  فباتت  الدينية،  فيها 
التضامن  روح  وهَنت  بينما  اإلبداع،  حرية  على  قبضاً  المحرمات 
بين المبدعين، فصار األُّس هو الفرد ال الجماعة، مما جعلنا نهباً 
بكافة  اليمين  يَدي  بين  ولعبة  والسياسّي،  االجتماعّي  لالغتراب 
أفرعه: دينياً وعسكرياً. لقد استنفدت تجربة التوليف بين التقليدّي 
والحداثّي دورها، واستشرى »تديين« المجال العام، وفُرَِضت قيود 
شبكة  برزت  كما  والتعبير،  الرأي  حرية  على  دينية  اجتماعية/ 
التعامل مع المثقفين، سواًء بالدمج أو  التواطؤات أثرت في  من 
قطع  أو  الُمدَمجين،  على  والمكافآت  الفرص  بإغداق  االستبعاد، 
المتوسط  الَمَديين  في  الُمستَبَعدين،  عن  والهواء  والنور  الماء 
والطويل. تناسلت نظرية )القلّة المندّسة(، وشاع التركيز على أوجه 
)المؤامرات المضادة( داخلياً وخارجياً، بفّقاعات لفظية وأكاذيَب 
ل�  استهدافنا  عن  الساذجة  األفكار  بترويج  وحشّي  وولعٍ  إعالمية 
)ذكائنا النادر/ وقدراتنا االستثنائية/ إلخ( من ِقبل )القلّة الحاقدة( 
وكّل من يُطالُب بمواجهة الفاسد الجانح، وهو خطاٌب عقيٌم في 
النهاية، باعٌث على الهزء والسخرية، وال ساق له يمشي بها بين 
الناس، طويالً.  ويرى أنه قد حاَن الخروج من معتقالت التخلّف، 
ليست  )فالدولة  المريض  السياسّي  الوعي  معاقرة  عن  فنكّف 
هكذا، يا ذكّي!(، نحترم الحريات العامة والشخصية، وعلى رأسها 
حرية الرأي والتعبير، فأّي حكم ال يعتمد على الغلّبة، بل التفاعل 
الخالّق بين كافة القوى، بل المشاركة واالئتالف، لتبديد المخاوف 
سياسة  وإعاقة  العليا،  المصالح  األساس حول  التوازن  إلى  وصوالً 
أنماط  إنتاج  جديد  من  نُعيد  ال  حتى  المبتَذل،  واللؤم  االستبعاد 

التخلّف، فقد نُشارك العالم، في سباقاته، ولو بالُفرجة عن قُرٍب!  

* شاعر ومترجم من مصر



القراءة والكتابة112 الشعبية ال تقل أهمية عن  األلعاب  الشحي:  علي 

ما الفائدة من األلعاب الشعبية؟ 
االعتماد  معاني  وتعلم  النشء،  إعداد  في  مهم  دور  الشعبية  لأللعاب 
البدنية،  القدرات  وتنمية  والمثابرة،  والصبر  المعرفة  وحب  النفس  على 
كما تسهم في انتقال العادات والتقاليد والمعارف بصورة سلسة وتلقائية 
عبر األجيال، مكونة بذلك ثقافة شعبية غنية بالمعاني والعبر والمدلوالت 

اإلنسانية واالجتماعية، التي تؤكد أهمية االنتماء إلى الجماعة.
 

وما تأثير هذا النوع من النشاطات في تربية الطفل؟ 
الطفل  وإبداعات  مواهب  صقل  في  دوره��ا  الشعبية  األلعاب  أثبتت 
اإلماراتي، وشحذ قدراته الذهنية وتدريبها، وتعليمه قيًما ومبادئ أصبحت 
راسخة في حياته، ومن هذه القيم احترام القائد وتنفيذ أوامره في األلعاب 

حوار خاص

حاوره - الفاضل أبو عاقلة 
تصوير - حسن مصطفى

 األلعاب الشعبية في اإلمارات، كما مارسها اآلباء واألجداد، 
أهم مفردات  ُعتبر من  تكلفتها، وهي  ببساطتها وقلة  تميزت 
التراث، وجزًءا أصيًا من الذاكرة المحلية في تكوينها الثقافي 
والحضاري، وانعكاًسا للبيئة الطبيعية وسماتها في فترة زمنية 

وحقبة تاريخية غابرة. 
وصاحب   � التراثي  الخبير   � الشحي  علي  استضافت  »تراث« 
العديد من المبادرات في تعليم األطفال ُسبل صناعة األلعاب 
في  االندثار  من  وحمايتها  عليها  للحفاظ  ومزاولتها،  الشعبية 
ظل دخول الكثير من مظاهر الحداثة لعالم الطفل. وكان لنا 

معه هذا الحوار:

طالَب بإحيائها في المنهج الدراسي

علي الشحي:
األلعاب الشعبية ال تقل أهمية عن القراءة والكتابة
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الشعبية اإلماراتية، التي ينقسم فيها الالعبون إلى فريقين، كل فريق 
بتوجيهاته،  احترامه وتقديره وااللتزام  الالعبين  بقية  قائد وعلى  له 

ويظهر ذلك على سبيل المثال في لعبة الصوير والحلة. 
األربع،  أم  الجحيف،  الهول،  لعبة  نذكر  أن  فيمكن  األمانة،  عن  أما 
وهذه األلعاب تعلم األطفال قيمة األمانة مع النفس ومع اآلخرين، 
إلى جانب اكتسابهم مهارات وقدرات تنمي قدراتهم وتعودهم على 

الصبر والمثابرة. 

بين الحركية والذهنية 
كيف يمكننا تصنيف األلعاب الشعبية حسب المناطق؟ 

التي  حركية،  نوعين:  إلى  الشعبية  األلعاب  نقسم  أن  األفضل  من 
تعتمد على النشاط البدني، كالقفز بالحبل، واأللعاب الذهنية، مثل: 

الصبة والدامة واأللغاز. 
في الغالب ال تختلف األلعاب التي تمارس في الريف عن مثيالتها 
في المدن كثيرًا، ومن بين األلعاب الريفية الصقلة والقفة وأم البيت 
والكونة والخزراء ومجالع وغيرها، ومن بين األلعاب الساحلية ديك 

ودجاجة وهي للصبيان و»اليغيرة وصاقف القف« وهي للفتيات. 
ومن األلعاب التي يمارسها األوالد والبنات لعبة »المريحانة«، وهي 
األلعاب  وتنقسم  الفتيات.  خصوًصا  والصغار  الكبار  يمارسها  لعبة 

يريد  »خيل  مثل  الفردية  األلعاب  هي  أقسام:  ثالثة  إلى  الشعبية 
نماذجها  ومن  الجماعية  واأللعاب  وقرقعانه«.  وسباببر  وعربانه 

»الصوير والحلة وكرة السوط والدسيس والقبة والهشت والضبة«. 
الذيب  و»أنا  واللقفة«  »الحل  لعبة  البنات:  ألعاب  نماذج  ومن 
ألعاب  هي  العاشرة  سن  دون  األطفال  ألعاب  أن  غير  بأكلكم«، 
والثقافية،  والحركية  الذهنية  الطفل  قدرة  تعكس  بسيطة وجميلة، 
قاف  وقاف  »الشنكعانة  نماذجها  ومن  والذاتية،  بالفردية  وتتميز 

األلعاب الشعبية في اإلمارات، كما مارسها 
اآلباء واألجداد، تميزت ببساطتها وقلة تكلفتها، 
وهي ُعتبر من أهم مفردات التراث، وجزًءا أصيًلا 

من الذاكرة المحلية في تكوينها الثقافي 
والحضاري، وانعكاًسا للبيئة الطبيعية وسماتها 

في فترة زمنية وحقبة تاريخية غابرة
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والقرقعانة وخوصة بوصة«.
أما األلعاب البحرية، فيمارسها أهل المناطق الساحلية، ومنها لعبة 
لعبة  وهناك  الغواصين،  أبناء  ويمارسها  والمشابكة«  »المزاحط 
»سباق السفن«، وهي من األلعاب البحرية المحاكية لرحالت اآلباء 
األهازيج  ذات  واأللعاب  اللفظية  األلعاب  هناك  أن  كما  البحرية. 
الشعبية  األلعاب  أدوات؛  على  تحتوي  التي  واأللعاب  الغنائية 
أسهمت وبشكل كبير في صياغة أسس مجتمع دولة اإلمارات من 

الناحية اإلجتماعية. 

كم يبلغ عدد األلعاب الشعبية المتوارثة فى تقديرك؟
نعمل  ولكننا  حصرها،  ويصعب  كثيرة  المتوارثة  الشعبية  األلعاب 
والسواحل  القرى  عن  تعبر  لعبة   25 حوالي  األطفال  تعليم  على 
والبادية وغيرها من مناطق الدولة؛ وكلها تستمد خصوصيتها النابعة 
من طبيعة الحياة والجذور التاريخية. إذ تعبر األلعاب عن وجدان 

الشعوب.

هل كانت طبيعة البيئة وسيلة البتكار ألعاب للترفيه والتسلية؟
توافر  األطفال قديًما، وعدم  يعيشها  التي كان  الظروف  نعم.. رغم 
تسليته  يحقق  الطفل  كان  فقد  والترفيه،  للتسلية  ووسائل  أدوات 
منها  آنذاك  المتاحة  األدوات  الخاصة، معتمًدا على  بابتكار وسائله 
العلب الفارغة واألشجار واألغصان وأصداف البحر والقواقع، فصنع 
البحر وسيارات )المواتر( من  الراسية على شاطئ  نماذج للمراكب 
)القرقعانة(  والمراوح  الفارغة  العلب  الهواتف من  العجالت وصنع 
من أغصان النخيل، ولم يقف عند ذلك الحد بل بات يطور ما صنعه 

في الماضي. 

تربية وتعليم وترفيه 
هل يغني التعليم والتربية عن هذه األلعاب؟ 

الفراغات  وم��لء  النشء  نمو  في  كبيرة  أهمية  األلعاب  تشكل 
والكتابة  القراءة  تقل أهمية عن  أنها ال  نفسه، وأرى  الطفولية في 
والتعلم، السيما أن األلعاب تركز على تحفيز نشاط الطفل الذهني 
والمعارف،  المهارات  من  كثير  واكتساب  التعلم  فرصة  وتمنحه 

وتنمية قدراتهم اإلبداعية. 
هناك رابط متين بين اللعب والترفيه والجانب التربوي لدى الطفل، 
في  يسهم  اللعب  أن  السيما  حياته،  في  مهمة  مسألة  يشكل  إذ 
من  للطفولة،  التطور  أساسات  أحد  ويعد  اليومي،  نشاطهم  تفعيل 
الروابط  تنمية  اللعب في  المتعة، كما تكمن أهمية  خالل تحقيق 
يعد  لذلك  أقرانهم،  مع  والمحبة  التعارف  أواصر  وشد  االجتماعية 

اللعب حق للطفل.  

وكيف نحافظ على هذا التراث من األلعاب الشعبية؟ 
حسب رأيي هناك الكثير من السبل، ولكني أود أن أشير إلى دور 
إلى  أطفالهم  بإرسال  اآلباء  يهتم  أن  يجب  ذلك،  في  األمور  أولياء 
التراثية  البرامج  في  وإشراكهم  كالمهرجانات،  التراثية  التظاهرات 

كالتي ينظمها نادي تراث اإلمارات.
هناك أيًضا حاجة لربط التراث وتخصيص مادة في المنهج الدراسي، 
إعداد  أساس  ومفرداته  التراث  وضعت  التي  الدول  من  كالكثير 
ض�من  ال�تراث  مادة  تضاف  ال  لماذا  المثال  سبيل  على  األجيال، 
الم�نهج الدراسي للمراحل الدراسية كافة، حيث تمكن تلك المادة 
يمكن  كما  لإلمارات،  الشعبي  الموروث  إلى  التعرف  من  الطالب 
االستعانة  خالل  من  والمحلي،  المدرسي  المجتمعين  بين  التعاون 
المدارس،  في  لألطفال  التراث  في  دروس  لتقديم  الخبرة  بأصحاب 
فيها  تمارس  المدارس  لطلبة  سنوية  معسكرات  تنظيم  ضرورة  مع 
تلك األلعاب والمهن والحرف اليدوية، واألكالت الشعبية، إضافة إلى 
يملكون  ممن  اإلماراتية  البشرية  الكنوز  من  االستفادة  تجب  ذلك 
أو معنوية وتسجيلها وتدوينها  تراثية سواء كانت مادية  معلومات 

لحفظها لألجيال المقبلة، للتعرف إلى تراثهم وهويتهم اإلماراتية 

نصيب االٔلعاب الشعبية في االٕعام ضٔييل

حوار خاص

القراءة والكتابة الشعبية ال تقل أهمية عن  األلعاب  الشحي:  علي 



115  تراث  /   العدد 202 أغسطس  2016

نصيب االٔلعاب الشعبية في االٕعام ضٔييل

لعام  بسوا  فرناندو  الكبير  البرتغالي  بالشاعر  إعجابي  يرجع 
 João 2010،  وبالضبط مع حصص االستاذ جواو نوغيرا دا كوشطا
درجة  ببسوا  إعجابه  وصل  اآلخر  هو   ،Nogueira da Costa
الهيام، فلهذا الشاعر قدر ومقام ما يمثل  جمال الحياة ونكهتها.

 في إحدى الحصص الدراسية طلب منا األستاذ جواو قراءة قصيدة 
» البحر البرتغالي« لفرناندو بسوا. كان كل منا يقرؤها بطريقة 
خالية من الروح الشعرية بصوت خافت وكأنما يقرأ فصال  في 
من  األستاذ جواو، وطلب  امتعض  لذلك  قصيرة.  قصة  أو  رواية 
فرناندو  يقرأ   الشكل  بهذا  »ليس  قائال:  القراءة  إيقاف  زميلنا 
بسوا، من يقرأ القصيدة يجب عليه أن يتحلى بالقراءة الشعرية 
التي يكون فيها اإليقاع ذا رنة موسيقية وكلمات ذات إحساس 
عميق، أيها الطلبة األعزاء إننا نقرأ فرناندو بسوا، تعرفونه أم ال؟«

بدأ الطلبة يتسألون من هو  فرناندو بسوا هذا؟ أجاب األستاذ 
جواو: »هو روح البرتغاليين، هو ملحمتهم الثانية، هو الذي ولد 
عام 1888 بمدينة لشبونة، وفيها رأى تاريخ البرتغال، وعرف أنه 
مستكشفين  كانوا  أجداده  بأن  و  الحضارات،  أعرق  إلى  ينتمي 
التاريخ بماء من  كبار، هم من طافوا األرض واكتشفوها وكتبوا 
وهو  عنده  إنسان  أعز  وفقد  صغره  في  فرناندو  تيتم  ذهب« 
أبوه، فربته أمه التي تزوجت من رجل آخر كان يشتغل بالسلك 
الدبلوماسي، ليحل محل أب فرناندو.  فسافر بسوا مع أمه رفقة 
أرقى  في  هناك  درس  حيث  إفريقيا،  جنوب  إلى  الجديد  أبيه 
مدارسها، وتفوق على أبناء اإلنجليز أنفسهم وأبناء جنوب إفريقيا 
الدراسية. فكان محط  النتائج  األولى في  المرتبة  بحصوله على 
إعجاب الجميع،  وسرعان ما ستهوته اللغة اإلنجليزية فقرأ بها 
أغلب األعمال األدبية،  ونخص بالذكر رباعيات عمر الخيام التي 
تأثر بها،  فالقارئ ألشعاره يجد أن هناك معالم الشعر الصوفي 

في شعره وهو أمر الشك  فيه. 
ورغم أنه كان يدرس باللغة اإلنجليزية، فإن اللغة البرتغالية ظلت 

حاضرة في قلبه وعقله، ولذلك  صرخ األستاذ دا كوشطا بقولة 
بسوا الشهيرة عن اللغة البرتغالية »وطني هو اللغة البرتغالية«. 
فبسوا يا  أعزائي هو من حير النقاد فتقمص العديد من األنداد، 
كان في كل مرة يتقمص واحًدا منهم، هم ستة عشر ندا، لكن 

أشهرهم هم: ألبرتو كايرو، ألفارو دي كامبوش، ريكاردو رييش.
ملحمة  كتب  الذي  هو  الطلبة،  أعزائي  يا  بسوا  فرنادو  ذا  هو 
صورة  الملحمة   فأصبحت   موته،  بعد  بها  يذكره  التاريخ  ظل 
كاملة  لديوانه » الرسالة« الذي اعتبر الملحمة البرتغالية الثانية 
ملحمة  كامويش.  دي  فاش  للويش  »اللوزيادة«  ملحمة  بعد 
الرسالة تطرقت إلى االستكشافات الجغرافية، وإلى الملك دون 
اآلن  قراءاته  بصدد  نحن  الذي  البرتغالي.  والبحر  سيباستيان 

أعزائي الطلبة. 
هل تسمحون لي بقراءة القصيدة. 

أجاب الطلبة بنعم.   
تترجم  وبحركات  شاعري  بصوت  القصيدة،   جواو  األستاذ  فقرأ 
تركوا  الذين  البرتغاليين  زمن  على  شديدة  وبحرقة  الكلمات، 

بصمتهم في التاريخ. 
» يا أيها البحر المالح، ما أكثر ملوحتك

إنها دموع البرتغال !!
عبرك مررنا ، كم من األمهات بكين

كم من األبناء صلوا هباءا !
كم من الخطيبات بقي زواجهن معلقا

لي تكون ملكنا ، يا أيها البحر»
ميزه  لكن  شيء  كل  في  كتب  الطلبة،  أعزائي  يا  بسوا  ذا  هو 
الشعر عن باقي األجناس األدبية، توفي عام 1933، تاركا وراءه 
ملحمة » الرسالة« التي نشرت بعد وفاته بعام 1934، أي بعد 

رحيله بسنة        
* باحث من المغرب

فيصل رشدي * شاعر ملحمة البرتغاليين 

ثقافات
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حكايات الشعراء

وقد نجحت بعض الشيء جهود الحكام وتدّخل شيوخ القبائل، في 
التي  البريطانية  السلطات  مع  بالتعاون  الهجمات،  تلك  من   الحد 
ويطالبون  يعانون  ظلّوا  األهالي  أن  إال  المنطقة،  تستعمر  كانت 
معاناتهم. من  زادت  التي  الصعبة  الحالة  هذه  من  التام  بالخالص 
العويس )1887- الشاعر سالم بن علي  وفي عام 1947م استنهض 
1958( الهمم وخاطب الشيوخ والحكام لمعاقبة قطاع الطرق هؤالء، 
ذلك  من  وأهم  عامة،  اإلمارات  مدن  في  لمكافحتهم  أفراد  ولنشر 
المنطقة  في  يقع  الذي  الغريف«،  »سيح  في  خاصة  الصحراء  في 
الوسطى من الدولة وهو الذي يفصل بين منطقة العين واإلمارات 
أحداً  يسلم  لم  الذين  الجائعين  لهؤالء  مرتعاً  أصبح  وقد  الشمالية، 
الناس في  الهجمات وتعيش  من هجماتهم، لعل ذلك يوقف هذه 

سالم وأمان. 
قال الشاعر سالم بن علي العويس في قصيدته:

هاْت لي ذاْك القلْم االس���مر لْصيل
هاْج بي مْن حيرة الواق����ع م���ثال

روحك افطن واال انا م اْختاف اع�يل
والغ���بي م����ا يفتهم ضرب االمثال

هوب زود الح���رب في الدنيا ثقيل
والغا علّم لك�����م مثل اله������ال

والرسول اللّي ه�دى ن����ص السبيل
واحترز للمسل����مين م����ن النكال

قال وصف المس���لمين بك���ل جيل
مثل حاالت الجسد في ك���ل ح���ال

لي شكت منها الجسد من عوق ريل
عّود الب������اقي ع������لى ريله ومال

والفواد من الجسد ش������يخٍ جل��يل
أو كبيٍر ع��������اجز راع����ي ع���يال

والف�����واد اللّي ت������رك ريله تعيل
زلّت ْوعث����ر الفواد ب�����ا ج���دال

يوم شي��خك دون خ����لق الله ذليل
قْل عليك اّما ع�����ليه م����ن الن�كال

لي لقيت الق����وم ع���رباٍن ج���ليل
ال تق����ول اال ول������و زع���لوا ْذالل

وان لقيت الق����وم ف���ي مال جزيل
والضعاف اللّي خ���فاف بْهم ق����ال

اْعرف ان باع العدل في��هم ط����ويل

لو هذر فيهم حسود لْه����م وق����ال

وان لقيت الغنى اال ف�����ي ج����ليل

والبقايا م���ثل ي��������هواٍل ي�����هال

اعرف ان اللّي يبا من������هم ي����عيل

بايعيل ول������و بت����لويه الح�����بال

والحياه اال الجدى ص������وب السبيل

ه�����وب ع���سفان المكايد واألهوال

إلى أن يقول ...

لو رجال ولو لك��������م ربان ل�����يل 

ما سكنتوا في ال���بحر ح�����تى ليال

يحكيها أبو خالد 
 مرّت سنوات الحرب العالمية الثانية على أهل االمارات بصعوبٍة بالغة، أثّرت عليهم وعلى معيشتهم، فإضافة إلى 
فهلك  حياتهم.  تشكل عصب  التي  والتمور  واألرز  القمح  استيراد  توّقف  الرئيسي،  دخلهم  مورد  وهو  الغوص  توقف 
الكثيرون، وهاجر القادرون إلى الدول القريبة، ومن لم يستطع ظّل في مكانه، مّتكاً على المولى سبحانه وتعالى حتى 
يأتيه الفرج. كانت األوضاع سيئة بصفة عامة، وخاصًة في البادية، إذ أن البدو كانوا في األساس فقراء، فكثرت بينهم 
العيش. وبما أن اإلبل كانت مصدر حياتهم ورزقهم، كثرت سرقتها واالستحواذ عليها،  المشاكل والتنافس على لقمة 
وبدأوا يتناحرون فيما بينهم، كما كثرت بينهم الغزوات والمعارك للفوز بسبيل رزٍق يعيشون من ورائه. وقد امتدت 

ذلك الى داخل مدن الساحل، مما جعل الناس هناك تضّج. كان الجوع السبب الرئيسي لذلك.

سجال حول الجوع وتوابعه في اإلمارات خالل الحرب العالمية الثانية

»العويس« يشكو و »شبير«  يُقّدم الحل! 
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واندرى »سيح الغريف« ي��ميل ن�يل

واندريتوا ع������ن ش���واهتكم يمال 

تب وجه الغ��وص بو ح����بٍل طويل 

لي صلبكم ف����ي حرام با ح�����ال

ضاربوا دون »الغريف« ب���كل ح�يل 

لو يت���م اال ذرى ح�����ق الع�����يال

ضاربوا لو م�������ا ي����تم اال ق���ليل

من شواربكم وك�����ل حّي ل�����ْزوال 

ضاربوا ولكم ع������لى ع���ْمٍر طويل

ما تقاس اهل الهدى باهل الض���ال

لو »جريكم« و»الغريف« يعّي خ�يل

كان م���ا جّر النسم فيه������ن س�بال

يا المش�����ايخ هالظ����ام يزيد ليل 

وانتوا اال بين ق�������يل وب����ين قال

الخ القصيدة ..

ولما وصلت تلك القصيدة إلى الشيخ سلطان بن سالم القاسمي حاكم 
رأس الخيمة األسبق )1917-1948( وكان صديقاً حميماً للشاعر سالم 
بن علي العويس، ومحباً للشعر والشعراء، وهو شاعٌر نبطي معروف، 
عرض تلك القصيدة على شاعر آخر كان يعمل عنده مطارزياً »أي 
»شبير«،  الملقب  الشامسي  راشد  بن  الشاعر محمد  حارساً«، وهو 
قطاع  وسّماهم  البدو،  على  تهّجم  عويس  بن  الشاعر  إن  له  وقال 
طرق، وكان يريد أن يثير قريحته، فيرّد عليه بقسوة، حتى يضحك 
الشيخ سلطان على صديقه بن عويس.  كان الشيخ سلطان بن سالم 
القاسمي رحمه الله ينظر إلى تلك القصائد كنوٍع من التسلية، وكان 
عليهم.  الشعراء وهجومه  الشاعر »شبير« على  نوعية ردود  يعرف 
فما كان من الشاعر شبير إال أن رّد رداً مقنعاً على الشاعر سالم بن 
علي العويس، وعلى الشيخ سلطان حاكم رأس الخيمة. ومن ضمن 
عويس  بن  ذكره  الذي  الغريف«  »سيح  كان  لو  إنه  شبير،  قاله  ما 
مزروعاً من قبل الحّكام وبريطانيا بمختلف المزروعات والنخيل، لما 
رأيت تلك الهجمات للحصول على لقمة العيش، فهم جوعى ولهم 

العذر في ما يقومون به.
قال الشاعر شبير في رّده الذي ننشره ألول مرة وباختصار:

دار لي في خاطري وانظمت ج����يل
يوم جي���ت وريت توح����ات الليال

ما غضيت النوم م�������ن همٍّ ظويل
يوم كٍل طاب ل�������ه ن����ومه وذال

»بو صقر« ياما ع����زيتك بال���جميل
يا مقام الض���يف يا ذرب االف����عال

اشتكي يا شيخ م���ن وقٍت مح�����يل
قّل ما في اإليد ما شْي راس م�����ال

ال عص���يت الله وال زّودت ج������يل
وال ظلمت وال بي����لحقني وب������ال

»الم����واتر« سيرهن ستين م������يل
يلح����قن ظ����بٍي تنّحى بالي�����فال

اْوصله »سال���م« وقل له ال ت�����ميل
»بن عويس« ترى الدهر فيه اح�تيال

كم س������رقاٍن دع�����وهم لل��سبيل
والمشايخ وش عليهم م الس�������بال

شاعر في الخ����ان ويسّمى »عجيل«
قال صايب ل�����ي نظْمته في المقال

البدو شرحين م������ا مثلهم مثي����ل
ان عنيت وييت لو هم في ارت���حال

وال تهّون ف��ي ص��اتك لو ش�����غيل
والصاة له��������ا م���قاٍم واع���تدال

سال غيرك كان م�����ا ع���ندك دل�يل
قبل ال تف����نى ويبديك ال��������زوال

وال ت����رابع ض����ّيق البال الم����ليل
ل�����ي ربعته بالتكلّف والج�������هال

ليت هالدنيا ما ف���������وقها يم���يل
غير يلّي لي كتب ل������ه م�����ا ينال

ولو الجري ويا »الغريف« كلها نخيل
كان ما ريت البدو يش���كون ح����ال

واكثرت في��ها الع����ساكر بالنط���يل
والمكاين ل����ي تجّري باش�������تغال

وازرعوها م ال������نوايع لي تم����يل
من عواضد زعفران وخ����لط ه���ال 
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عائشة الدرمكي*

اإلنسان  أن  المعروف  السيميائي   )Peirce( بورس  شارل  يؤكد 
يصلح  تمثيل  ذهننا  في  حاضراً  يكون  فكرنا  كلما  وأنه  عالمة، 
كعالمة . وعليه فإن كل ما هو حاضر في ذهن اإلنسان هو مظهر 
منه. إذن فاإلنسان يظهر كعالمة كلما فكَّر، فليس هناك فرق بين 
»إن  نفسه  اإلنسان  تمثل  التي  اللسانية  والعالمة  )إنسان(  كلمة 
اإلنسان هو كلمة“ على حد قول دولودال في كتابه السيمائيات 

أو نظرية العالمات. 
وألن اإلنسان عالمة فهو ثالث. إنه كوني )ويسميه بورس عاماً( له 
وجود حقيقي »إن وعي فكرة ما عامة يكمن في داخلها نوع من 
الشخصية  فإن  للشخصية، وبالفعل  إذن مماثلة  إنها  األنا،  وحدة 
ليست سوى نوع خاص من الفكرة العامة، لكن الشخصية ليست 
بالتأكيد فرداً؛ فأفكارها هي ما تقوله هي نفسها، أي ما تقوله إلى 
هذه األنا األخرى التي تولد اآلن فقط من جريان الزمن . فنحن 
عندما نفكر نحاول أن نقنع هذه األنا الناقدة، ذلك ألن كل فكرة 
مهما كانت هي عالمة، وباألساس هي لغة، ولهذا فإن هذه اللغة 
تمثل القدرة األولى لإلنسان التي يمكنه من خاللها التواصل مع 
ذاته واآلخر، ولعل عالقات اإلنسان مع ربه واحدة من أهم تلك 

العالقات التي تعتمد على العالمات. 
األول  التواصل؛  من  بنوعين  ربه  مع  يتواصل  اإلنسان  ألن  ذلك 
لدى  المعروفة  اإلنسانية  اللغة  استعمال  خالل  من  يتم  لساني، 
من  الطبعية  اآليات  خالل  من  أي  لساني  غير  واآلخر  الجانبين، 
جانب  من  الجسدية  والحركات  اإلشارية  والعالمات  الله،  جانب 
في  واإلنسان  الله   ( كتابه  في  إيزوتسو  ذكره  ما  ولعل  اإلنسان، 
القرآن( يفسر بوضوح هذه العالقة التواصلية التي تكون المبادرة 
فيها من قبل الله تعالى نفسه، في حين يكون الجانب اإلنساني 
من هذه الظاهرة مسألة استجابة للمبادرة التي يبديها الله بشكل 
أساسي . فإرادة الله يفتح تواصل مباشر بينه وبين البشر تظهر 

للقرآن الكريم في شكل تنزيل آيات، وعلى هذا المستوى  وفقاً 
وغير  اللسانية  اآليات  بين  جوهري  اختالف  ثمة  ليس  األساسي 
اللسانية؛ فكال النوعين – كما يقول إيزوتسو - آيات إلهية . وبهذا 
المفهوم فإن الوحي بوصفه الشكل النموذجي للتواصل من الله 
ظواهر  عدة  إلى  تنضم  جزئية  ظاهرة  سوى  ليس  اإلنسان،  إلى 
غيرها في إطار المفهوم األوسع لتواصل الله – اإلنسان، وقد يكون 
هذا سبباً في أن القرآن الكريم يسمي الكلمات الموحاة )آيات( 
دون تمييز لها من األخرى ذات الطبيعة غير اللسانية التي تسمى 

)آيات( أيضاً.
الذين  ألولئك  آية  بعد  آية  لحظة  كل  في  اآليات  يبين  الله  إن 
للفهم  ووفقاً  آيات  بوصفها  إلدراكها  كافية  عقلية  قدرة  لديهم 
الذي يتيحه القرآن وهو تواصل له أبعاده اللغوية؛ فكل ما يسمى 
ظواهر طبعية مثل المطر والريح وبناء السماء واألرض، وتعاقب 
أن  ينبغي  ال  ذلك  كل  آخره  إلى  الريح،  وتحوالت  والنهار  الليل 
تُفهم بوصفها ظواهر طبعية مجردة بل بوصفها عالمات أو رموز 
على  وأدلة  البشر  شؤون  في  اإللهي  التدخل  على  تدل  كثيرة 
العناية اإللهية والرعاية والحكمة الممنوحة من الله لصالح البشر 
على األرض، وهي بهذا عالمات غير لسانية تؤدي في العمليات 
الذهنية كلها إلى إحداث تواصل بين اإلنسان وربه من خالل تلك 

الظواهر وغيرها. 
وبهذا فإن التواصل بين الله واإلنسان – لسانياً كان أم غير لساني 
– ليس أحادي الجانب، بل هو من جانبين أي أنه ظاهرة تحاورية 
الله  بين  التواصل  من  اللساني  النوع  قسيم  فإن  وعليه  تبادلية، 
واإلنسان، أي الوحي هو الدعاء . فالدعاء حوار القلب اإلنساني 
التواصل  من  لساني  كنوع  والمساعدة،  النعمة  وسؤاله  الله  مع 
باالتجاه الصاعد . وبالطريقة نفسها، هناك نظير إنساني للتواصل 
التي  الدينية  والطقوس  بالعبادة  المتمثل  اللساني  غير  اإللهي 

الذات عالمة تواصلية
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سيمياء

تعرف بالصالة، فباإلمكان النظر إلى الصالة من زوايا متنوعة دينيا 
واجتماعيا، إال أنها هنا نوع من التواصل غير اللساني في االتجاه 
الصاعد؛ أي من اإلنسان إلى الله، ذلك إنها تعبير ذو هيئة خاصة 
عن اإلجالل العميق الذي يشعر به اإلنسان في حضرة الله . فبدالً 
من أن »يتلقى اإلنسان كلمات الله وآياته بصورة سلبية فإنه يَُحُض 
ويُؤمر بالتعبير اإليجابي عن مشاعر التوقير التي يكنها من خالل 
الشعور  يقاسمونه  الذين  برفقة  الجسدية  األفعال  من  مجموعة 
عند  اليدين  رفع  أن  وكما   - إيزوتسو  تعبير  حد  على   – نفسه« 
الدعاء والنظرة الخاشعة هي جوانب التواصل بالعالمات اإلشارية 
التي تصاحب العالمات اللسانية، واألمر نفسه بالنسبة للصوم الذي 
يتوجه به اإلنسان خالصا لله، غير أن )الصوم( له جوانب تواصلية 
متعددة من حيث كونه يوجه ويقنن طرائق تواصل الصائم مع 
غيره سواء أكان ذلك التواصل لسانيا أم غير لساني؛ إذ يحدد له 
ما يقوله وما ال ينبغي أن يقوله لسانيا، ويبين له طرائق التواصل 
مع الفقراء ومن هم في حاجة إليه من ناحية وطرائق التواصل 

أخرى،  ناحية  من  وجيرانه  وأصحابه  أهله  مع 
وهكذا سنجد أن الصوم ال يمكن تصنيفه بوصفه 
تواصل باتجاه صاعد وحسب بل هو ذو اتجاهات 
التي  والنفسية  االجتماعية  أبعاده  له  مختلفة 
تتوازى مع األبعاد الدينية. وألن الذات اإلنسانية 
عند  وحية  حاضرة  فإنها  ثانية،  بوصفها  توجد  ال 
كونها خاضعة  فاصل زمني ضئيل جداً، رغم  كل 
اللحظة،  لهذه  المباشرة  للعواطف  بالخصوص 
بالطريقة  تتم  لألخرى  ال��ذات  معرفة  إن  ثم 
نفسها التي يتم بها وعي هذه الذات بشخصيتها 
نوع  يطابقه  الذات  أبعاد  من  بُعد  فكل  نفسها، 
. فاألولية يطابقها  اللغة  المجتمع ونوع من  من 
نوع المجتمع الذي يقول عنه )كابرييل مارسيل( 
فيه  اللغة  بأنه كائن يشكل تجربة مشاركة، وأن 
ال تخضع ألي قواعد خارجية، وعندما نكون أمام 
شبيه  شيء  هناك  يكون  أن  فالبد  الحالة  هذه 
في  يشتركون  الذين  الناس  عند  الفردي  بالوعي 
الثانوية  .ويطابق  والمكثف  الحميمي  التعاطف 
المجموعات المحددة أي كل أنواع الطوائف مثل 

النوادي والزمر التي ال تستطيع القواعد أن تُفرض فيها إالَّ 
متخصصة  دائماً  فيها  لغتها  تكون  والتي  لها،  أعضائها  بتقبل 

وسرية .ويطابق الثالثية المجتمع بمعناه الواسع، أي هذا المجتمع 
المتعدد والمختلف الذي ينتمي إليه كل إنسان بالقوة أو بطيب 
خاطر، والذي يعيش فيه وينقله معه أينما ارتحل، وألننا نتحدث 
عن التواصل )في المجال الديني( فإننا سنجد أن الذات اإلنسانية 
من  منظومة  تحقق  والثالثية(  والثانوية  )األولية  عالقاتها  في 
العالمات، وهي عالقات تقوم عليها شخصية )المؤمن( عامة في 
والكامنة  الحقيقية  الرغبة  لديه  يخلق  الذي  الحميمي  تعاطفه 
العاطفية  الشحنة  لديه  تقوي  التي  التواصل  قنوات  تحقيق  في 
المكثفة ولهذا سنجده ينخرط في جماعة تحقق له هذا وتعزز 
إلى  المطاف  نهاية  في  سيوصله  الذي  بالذاتية  الشعور  لديه 

تكامل روحي ونفسي على المستويين الفردي والمجتمعي 

*باحثة في السيمياء، عمان
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تراث الشعوب

مريم جمعة عبداهلل*

�ِل  كأَنَّ ِدَماَء الَه�اِديَاِت ِبَنْح�رِِه        ُعَصاَرُة ِحنَّاٍء ِبَشْي�ٍب ُمرَجَّ
امرؤ القيس.

الوجود،  عمق  في  ضاربة  واالنتصارات،  الفرح  رديفة  الحّناء)1( 
البطلمي، على  المتأخر والعصر  الفرعوني  العصر  ُوجدت في مقابر 
التوراة)3(، وفي  الموميات وأكفهن وأقدامهن)2(، ذكرت في  أظافر 

كتب اإلغريق)4(، وفي مراجع الطب اليوناني. 
هذه النبتة المعشوقة منذ أزمان قديمة، تغنى بها شعراؤنا القدامى 
مع  وتهادت  األطال،  على  وبكوا  الشعر،  أيديهم  على  تفتق  الذين 
لتعرض  الشام  في  عسقان  من  القوافل  ظهور  على  الثمينة  السلع 

التّجار  العرب  القديمة كسوق عكاظ، وحملها  العربية  األسواق  في 
الجديد،  اإلسامي  المجتمع  في  لينشروها  قابس  من  والفاتحون 

ويستمر حضورها في كل العصور.
هذه المتهادية في إثر قطر الندى األميرة الجميلة حين زُّفت للخليفة 
قطر  يا  حنة  يا  »الحنة  لألبد:  بها  مرتبطة  لتظل  العباسي  المعتضد 

الندى«)5(. 
الحّناء هذه المذهلة التي انبهر بها نابليون عندما غزا مصر، واكتشف 
اثنان من أطبائه تأثيرها القوي في الصباغة، فاستحضروا مادة لصباغة 
الصوف وبعض األنسجة وما زالت هذه المادة تُستعمل في الصباغة 

حتى وقتنا الحاضر.
لغموض شرق جميل.  يأخذنا  ليظل عطرها عبقا  تقطّر  التي  الفاتنة 

هذه الطّّيبة لها مع العيد في موروثنا حكاية.

طقوس الخضاب

الحّناء، رفيقة الفرح واالنتصارات
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الحناء رفيقة الفرح
تحضر  القديمة،  بيوتنا  أغلب  تمأل  كانت  التي  العطرية  برائحتها 
الحّناء كرمز بهي في موروثنا الشعبي، رمز موغل في تاريخ انتمائنا، 
تبذر في طين التعب أهازيج الفرح، وتخضب بطيبها أكف الصبر 
موروثنا  في  الحناء  اللون.  ببهجة  واالنتظار  الجهد  من  المتشققة 

رفيقة الفرح، وال فرح كالعيد.
واألعياد مواسم للفرح، اقتنصها أجدادنا ليبثّوا جمال أرواحهم لبيئة 
شظف  ويُدهشون  يعشقونها،  الظاهرية-  قسوتها  –رغم  جميلة 
العيش بأهازيج تلونت بطعم َجلَدهم وعاطفتهم الفيّاضة. وهكذا 

كان عيدهم بهجة وحناء، وللفتيات والنساء فيه أكبر نصيب.

طقس المرأة الفريد في العيد
المرأة اإلماراتية مسكونة بتتبع مفردات الجمال بتفاصيله الدقيقة، 
جميلة  تظهرها  التي  األنثوية  اللمسة  تلك  على  دائما  تحرص 
مفعمة بالحياة وألوانها الزاهية وسط ألوان البيئة المحايدة، والتي 
مسؤولياتها  رغم  تحبها  التي  لعوالمها  االنطالق  ذلك  روحها  تمنح 

المتكاثفة.
والحناء هذه الشجرة الطبية المعروفة بخصاصها الطبية والعطرية، 
سحرها  اإلم��ارات  في  المرأة  منحت  التي  الجمال  شجرة  كانت 
الخاص، فبينهما قصة حب متجددة، بدءا من عطر )عرق الحناء(
)6(، وانتهاء بالخضاب، لذلك ال يكاد يخلو بيت قديما من )حّناه(

سعيدة  مناسبة  فال  الفرح،  محطات  في  أنوثتها  رفيقة  فهي   ،)7(
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أياٍد مخضبة إال إن عصفت بالحياة  بدون حناء، وال يخلو عيد من 
رياح األحزان. 

وكان عجن الحّناء أهم خطوة في استقبال العيد واالحتفاء به، فمع 
اقتراب أيامه تبدأ األمهات بعجن الحناء الذي أعد من )حّناة( المنزل 
هذه  وإعداد  عمان،  إلى  المقيظ  رحالت  خالل  جلبه  تم  الذي  أو 
العجينة التي وجدت فيها المرأة سرا من أسرار الجمال يمر بمراحل 
متعددة حتى يصل لتلك األكف التي تقدر معنى الجمال ليعطيها 

لونا فريدا.
اليابس(،  )الليمون  واللومي  بالماء  وتعجن  وعاء  في  الحناء  توضع 
اللون  أو  لالحمرار  تميل  اللون  داكنة  جميلة  صبغة  ليعطي  وذلك 
إضافة  عليها  داكنا  اللون  يكون  أن  المرأة  أرادت  وكلما  البرتقالي، 

يجب  العجينة  هذه  متتالية،  مراحل  وعلى  أكبر  بكميات  المادة 
ترتاح  حتى  األقل  على  ساعة  مدة  الشمس  في  مغطاة  ترتاح  أن 
العجينة و)يدفق( لونها، ومن ثم تصبح جاهزة لالستخدام، وإمعانا 
في مشاركة البهجة تنتقل أوعية الحناء بين الجيران، فمن ال تعجن 
الجارات، ليظهر  إليها بكل الحب إحدى  الحّناء في منزلها سترسله 

الفرح صباح العيد على أكف البنات واألمهات والجدات.

طقوس الخضاب
العيد بيومين أو ثالثة ويكررن  بالحناء قبل  النساء تتخضبن  كانت 
المائل  الغامق  األحمر  اللون  الحناء عدة مرات حتى يحصلن على 
الحناء  المرأة  فيها  تضع  التي  األولى  المرة  وتسمى  الخمري،  إلى 

واالنتصارات الفرح  رفيقة  الحّناء، 

تراث الشعوب
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فيه  يكون  الذي  األول(  )الطرق  كفها  على 
لون الحناء على رؤوس األصابع أصفر مائال 
إلى البرتقالي، فتضيف عليه )الطرق الثاني( 
الغامق  األحمر  أو  البني  إلى  مائال  ليصبح 
وكثيرا ما دهنت النساء األكف واألرجل بعد 
ليكتسبن  الورد(  )دهن  بعطر  الحناء  نزع 
به  تغنى  ال��ذي  المرغوب  الزاهي  اللون 

الشعراء. 

طبيعة في نقوش
في  قديما  اإلماراتية  المرأة  اندماج  امتد 
الطبيعة  لمظاهر  العميق  وتأملها  بيئتها 
التي  النقوش  أشكال  إلى  بها  المحيطة 
وقدمها،  كفها  على  بالحناء  ترسمها  كانت 
والهالل،  القمر  النجوم  بهاء  اقتطفت  فقد 
والبيارق  النخيل  سعف  واستلهمت 
الدائرية،  واألشكال  والمنحنيات  والخطوط 
هذه األشكال التي ترمز الى الخصب والنماء 
والنصر.  الممتد  والخير  والعطاء  والجمال 

وهذه بعض أشكال الحناء ومسمياتها:

الغمسة
والفتيات  ال��س��ن  كبيرات  تستخدمها 
المتزوجات،  غير  والشابات  الصغيرات 
وتعد الغمسة من أكثر الطرق وأسهلها في 
دقة  إلى  تحتاج  ال  فهي  بالحناء،  التخضب 
في النقش، إنما تكون بتخضيب اليد كاملة 
تكون  الرِّجل  كالقفاز، وغمسة  الرسغ  حتى 
بتخضيبها كاملة حتى اليوزة )جوزة الرِّجل(. 
ومن اللحظات الحميمة لالستعداد للعيد أن 
السعيدات  الصغيرات  أيدي  األمهات  تربط 
بقطعة قماش قديمة معّدة مسبّقا حتى ال 
تسقط عجينة الحناء على مالبسهن، وغالبا 
الحناء  لتكتسب  ليال  الغمسة  توضع  ما 
ليتسابقن  الغامق،  اللون  من  درجة  أكبر 
من  ضاحكات  الحناء  لنزع  الصباح  في 
أياديهن المتقرمطة )المتجعدة المنكمشة(، 

متباهيات بتلك الصبغة الجميلة.

القصة
)جصة(،  اإلمارتية  اللهجة  في  وتنطق 



124

والمتزوجات  للعرائس  مخصصة  النقشة  هذه 
األصابع  رؤوس  بتخضيب  وتكون  الشابات،  من 
الكف  منتصف  إلى  خط  مد  ثم  واحد،  لمفصل 
محاكاة  في  دائرة  نصف  في  الخطوط  لتلتقي 
)للّشناف( وهي قالدة من الذهب ترتديها المرأة 

اإلماراتية في المناسبات)8(.
القدم  أسفل  بتخضيب  تكون  الرِّجل  و)جصة( 
رؤوس  على  الحناء  وضع  مع  بالحناء،  وجوانبها 
الرجل  منتصف  في  قليال  الحناء  ورفع  األصابع، 
الهضبة مع وضع بعض  الداخل ليأخذ شكل  من 

النقاط على أصابع القدم.

حّنا الروايب
رؤوس  تعني  اإلماراتية  اللهجة  في  )الروايب( 
النساء  اعتادت  وقد  )رايبة(،  ومفردها  األصابع 
)الروايب(،  تخضيب  على  دوما  اإلمارات  في 
وغالبا ما يصاحب هذا النوع من الخضاب رسم 
أو  )الروبية(  الكف تسمى  باطن  تتوسط  دائرة 

)القمر(.

بيارج
اسمها  داللة  ومن  الفصيحة،  باللغة  )بيارق( 
تكون هذه النقشة على شكل بيارق أي أعالم 
ويطلق  صغيرة،  نقاط  وبينها  متقاطعة  مثلثة 

عليها بعض الناس )بيطان( أو )أبو البيطان(،
للعرائس  مخصصة  أيضا  النقشة  وه��ذه 

والمتزوجات من الشابات.

الجوتي
وتخضب  فقط،  للقدمين  خضاب  الجوتي: 
الرجل بالحناء على شكل حذاء، وغالبا ما يكون 

للكبيرات في السن.

هال ونجمة
وتكون النقشة برسم شكل الهالل والنجمة في 
باطن الكف.ال يكتمل العيد إال بتلك األشكال 
التي رغم بساطتها تصدر عن مقاييس جمالية 
تحترف  شفيفة  نفوس  قصة  وتحكي  فطرية 

الحياة 
* كاتبة وباحثة من اإلمارات 

واالنتصارات الفرح  رفيقة  الحّناء، 

تراث الشعوب

الحّناء رديفة الفرح واالنتصارات، 
ضاربة في عمق الوجود، ُوجدت 

في مقابر العصر الفرعوني 
البطلمي،  المتأخر والعصر 

على أظافر الموميات وأكفهن 
وأقدامهن ذكرت في التوراة 

وفي كتب اإلغريق, وفي مراجع 
اليوناني.  الطب 
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الهوامش:
وهي  الرمان  شجرة  تشبه  الحناء  شجرة   .1
شجرة من الفصيلة الحنائية، حولية ومعمرة 
سنوات،  عشر  من  أكثر  لنحو  تمكث  قد 
أزهار  ولها  التفريع  وغزيرة  الخضرة  دائمة 
فواحة صغيرة ذات لون أبيض وأحيانا أحمر، 
تحتوي على زيت طيار له رائحة زكية وقوية 

تعطي  التي  الالوسون  صبغة  على  ويحتوي 
اللون األحمر.

2. موقع مهرجان قصر الحصن اإللكتروني.
3. يطلق عليها في التوراة اسم )أمتي فير(. 
باسم  القديمة  اإلغريق  كتب  في  وردت   .4

)فيفرس(.
السلطان  ابنة  أسماء  ال��ن��دى(  )قطر   .5
ملوك  أحد  طولون  بن  أحمد  بن  خمارويه 
مصر، وهي من شهيرات النساء عقالً وجماالً 
العباسي  المعتضد  الخليفة  تزوجها  وأدباً. 
مثله.  يُقام  لم  بجهاز  وجهزها  281ه�  سنة 

فقد نفذ في عرسها كل ما كان في مخازن 
توزع  ظلت  التي  الحناء  أطنان  من  التجار 
وتُباع طيلة أربعين ليلة على كل عذراء في 

مدينة القطائع.
الحناء،  خالصة  من  الزيتية،  العطور  من   .6
يستخدم مفردا أو ضمن الخلطات اإلماراتية 

المشهورة.
7. اللفظة اإلماراتية التي تطلق على شجرة 
الحناء، وبما أن مناخ دولة اإلمارات العربية 
وشبه  الحار  بين  ما  يتراوح  مناخ  المتحدة 
في  زراعتها  يتم  الحناء  شجرة  فإن  الحار 
مناطق عديدة منتشرة في الدولة وال سيما 
في بعض البيوت التي ترتبط بهذه الشجرة 
األساسيات  من  وتعتبرها  وثيقا  ارتباطا 

التي يعتمد عليها في البيت. 
8. شيخة الجابري، فلسفة الجمال لدى 
نساء اإلمارات )لقاء(، جريدة االتحاد/ 

5 مارس 2010.
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استعدادات العيد في المغرب
ضواحي  في  وخاصة  المغرب،  جنوب  في 
غداء  وجبة  السكان  يتناول  أغادير،  مدينة 
من  كثير  في  تكون،  والتي  العيد،  ي��وم 
األصناف  متعدد  شواء  عن  عبارة  األحيان، 
الذي  الكسكس،  صحن  يتبعه،  أو  يصاحبه، 
المتنوعة  بخضره  المغاربة-  به  يشتهر 
والكثيرة، أو »طاجين« البرقوق، وهو عبارة 
البصل  مع  تطبخ  لحم  قطع  من  طبق  عن 
البرقوق  التوابل والبهارات وتزين بحبات  و 
اللوز والبيض، ومن ثم تقديمه  المعسل أو 
طبق  إعداد  المناسبات. ويتم  مختلف  في 
الحجري حتى  الفحم  عادة، فوق  الطاجين، 
يزداد لذة، ويأخذ وقته الكافي من الطبخ. ما 
يظهر في الطاجين هو اللحم و الخضراوات، 
لكنه معد من مواد مختلفة بإضافة الزيتون، 

أحياناً، والفواكه الجافة.
أوقات  تحترم  ال  التي  اللحظات  هذه  بعد 
طقوس  دامت  ما  المألوفة،  الغداء  وجبة 
ما  إلى  المحتفلين  يتأخر خروج  العيد،  يوم 
بعد العصر، ليبدأ احتفال، أو تقليد، جديد/ 

أربعة  أو  ثالثة  أياماً  يستمر  والذي  قديم، 
متتالية. 

كرنفال »بوجلود«
يقدم هذا الكرنفال خصوصية مغربية تراثية 
للمنطقة وضواحيها، وفق طقوس تجمع بين 
تخرج  حيث  والتميز،  والغرابة  االحتفالية 
أفواج الناس، وخاصة الشباب، تباعاً يرتدون 
جلود األضاحي –التي يكونون قد جمعوها 
منهم  الواحد  يحتاج  حيث  ين،  المضحِّ من 
إلى مجموعة من الجلود- بعدما تفننوا في 
حتى  متنكرين،  أجسادهم،  حول  خياطتها 
أو  خروف  هيأة  في  منهم  واحد  كل  يغدو 
تيس، بقناع مخيف أو وجه مصبوغ بالفحم 
والماعز،  الخرفان  قوائم  حاملين  األس��ود، 
يعترضون  الشعبية،  األحياء  أطفال  يتبعهم 
التي  العيد،  هدية  طالبين  المارة،  سبيل 
نقدي،  مال  عن  عبارة  الغالب  في  تكون، 
المغلقة،  المنازل  أب��واب  آخ��رون  وي��دق 
محاولين إدخال بهجة العيد على أهلها، في 
االحتفال،  يتابعون  اآلخرون  يتجمهر  حين 

د.سعيد أصيل
بطقوس  بالمغرب  العيد  فرحة  ترتبط   
أهمها  لعل  طوياً،  زمناً  صاحبتها،  خاصة 
أفرادها  يظل  التي  العائلة  لحمة  اجتماع 
حتى  متناثرة  أرجاء  في  متفرقين  بعيدين 
إال  تحدث  ال  التي  المناسبة  تلك  تجمعهم 
مرتين، في أحسن األحوال، وتصاحبها لقاءات 
أصدقاء الطفولة والجيران واألصحاب الذين 
فرقت بينهم الشعب. ويسبق عيد األضحى –

أو العيد )الكبير( كما يسميه المغاربة )على 
)الصغير((-  العيد  الفطر هو  أن عيد  أساس 
ولوازم  الخروف  كشراء  طارئة؛  استعدادات 
العيد  وم��اب��س  الطهي  وأوان���ي  ال��ش��واء 
الذي  الوقت  في  هذا  وغيرها...  التقليدية 
طقوس  ترافق  احتفالية  سلوكات  فيه  تبرز 

العيد وعاداته.

مهرجان »بوجلود« واحتفاليات العيد بالمغرب
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وأحياناً يشاركون فيه.
يعترض مرتدو الجلود المارة، وهم يلوحون بالقوائم التي يحملونها، 
ممزوجة  بقوة  الكبيرة  التقليدية  الجلدية  الدفوف  بعضهم  يضرب 

بأهازيج شعبية وأغاني تراثية، يقفزون ويرقصون.

»بوجلود« بين الواقع واألسطورة
وتتعدد تسميات »بوجلود« وتختلف من منطقة إلى أخرى، فالبعض 
وقد  باألمازيغية،  »بيلماون«  أو  »السبع«  أو  »بوالبطاين«  يسميه 
شعبية  وقصص  وبحكايات  أسطوري  هو  بما  الحدث  هذا  اختلط 
قديمة، ظلت تتناسل، مع مرور الزمن وتعاقب األجيال، كل يضيف 
وللبحث  اليوم.  عليه  هي  ما  على  استقرت  حتى  يضيف،  ما  فيها 
وتأويالت  اختالفاً  نجد  االحتفال  الظاهرة/  هذه  وأصول  تاريخ  في 
متعددة.. فالبعض يجعلها طقوساً دخيلة على المغرب، يربطها بما 
أدخله الرومان إليه كتجسيد لتقاليدهم واحتفاالتهم التي كانت تقام 
من  بموكب  المعروفة  ديونيسيس  احتفاالت  في  والمتمثلة  بأثينا 
الممثلين يلبسون أقنعة ويرافقهم مجموعة من األوالد، حيث يغنون، 
جميعاً مجموعة من األناشيد الدينية، لتتطور فيما بعد وتتحول إلى 
بارتداء  والرجال  الشباب  يقوم خاللها  األضحى،  بعيد  مرتبطة  عادة 
التي  »الغنائم«  أما  الساكنة،  عن  الترفيه  أجل  من  األضاحي  جلود 

يجود بها الناس المتفرجون فيتم صرفها في العمل الخيري. 

في  غارقة  إفريقية  بأصول  االحتفال  هذا  جذور  البعض  ويربط 
األساطير القديمة، هاجرت مع األفارقة الذين استوطنوا المغرب عبر 
العصور ونقلوا معهم ثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم، ومنها طقوس 

الرقصة »الكناوية« المعروفة بموسيقاها وحركاتها الخاصة.
ويرى باحثون آخرون أن مهرجان »بوجلود« تراث أمازيغي خالص 
يعدون  الذين  األمازيغ  لطقوس  مصاحب  كتعبير  المغرب  في  نشأ 
بعقائدهم  يرتبط  بما  الكبير،  المغرب  لبالد  األصليين  السكان 

وطقوسهم الدينية واالجتماعية.
تمتزج الطقوس المتعددة وتختلط بالمناسبات لتضفي حاالت من 
كثرة  بسبب  نفسه  التنفيس على  يحاول  الذي  اإلنسان  الفرح على 
المشاغل والضغوط الحياتية... ورغم تطور الحياة وتعقداتها، وبوادر 
إلى  العودة  حميمية  فإن  التراثية  المهرجانات  من  الكثير  اندثار 
التراثية  الشعبية  باألساطير والحكايات  المرتبطة  الطفولية  المراحل 
تدعو المهتمين ونشطاء المجتمع المدني إلى محاولة الحفاظ على 
هذه المهرجانات وتوسيع دائرة إشعاعها... األمر الذي يستلزم جهوداً 
في  الجمعيات  ناشطي  من  الكثير  يعمل  ما  وهو  ومضنية..  كبيرة 
الجنوب المغربي، كما في غيره، الدفاع عنه ويراهنون على استمراره 
العمل  إمكانات  إلى  باإلضافة  المنطقة،  وكيان  تراث  من  جزء  ألنه 
على مساهمته في التنمية الثقافية واالقتصادية، من خالل تحويله 

إلى مهرجان فرصة وتظاهرة سياحية مهمة 
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دبي - فاطمة عطفة 
وزير  نهيان  آل  مبارك  بن  نهيان  الشيخ  معالي  وحضور  برعاية   
دبي  في  الماضي  الشعر  نهاية  اختتمت  المعرفة،  وتنمية  الثقافة 

الدورة الثامنة من »ملتقى رمضان لخط القرآن الكريم«. 
احتفى الملتقى هذا العام بإحياء تراث خط »المحقق والريحاني«، 
إذ استخدمهما ثاثون من أمهر خطاطي العالم، مع لجنة تحكيم من 
أربعة من كبار الخطاطين  في إنجاز نسخة كاملة من القرآن الكريم 

خال أيام الملتقى الثاثة.
العربية  الخطوط  مجال  في  للوحات  فنياً  معرضاً  الملتقى  كما شهد 

والزخرفة والحروفية.

وبهذه المناسبة قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير 
الثقافة وتنمية المعرفة  إن الهدف من تنظيم الملتقى هو دعم فن 
هو  وسيظل  كان  الكريم  القرآن  أن  معاليه  وأضاف  العربي،  الخط 
أحد  وهو  واألزمان،  العصور  عبر  الخطاطين  لكافة  األسمى  الملهم 
أهم معالم الفنون اإلسالمية التي يهدف الملتقى لدعمها والحفاظ 
عليها من أجل فهم أعمق للثقافة اإلسالمية التي طالما أبهرت العالم. 
الحرص  المعرفة، تحرص كل  وتنمية  الثقافة  أن وزارة  وأكد معاليه 
على تنظيم هذا الملتقى في أيام رمضان المباركة من كل عام، قائال: 

الشيخ  الوالد  السمو  لصاحب  الحكيمة،  بالتوجيهات  نهتدي  إنما 
الله ورعاه. وسموه  خليفة بن زايد آل نهيان، رئيِس الدولة حفظه 
يؤكد لنا دائماً على أهمية رعاية كل ما هو إسالمي أصيل، واالهتمام 
في  والعالم  للمجتمع  وتقديمها  اإلسالمية،  الحضارة  عناصر  بكافة 
أبهى صورها، بل وأن تكون دولة اإلمارات، مركزاً عالمياً رائداً ومتميزاً 
للثقافة اإلسالمية، التي يكفيها فخراً وتميزاً أنها ثقافة  أساسها القرآن 

الكريم. 
لدولة  بالشكر  بحسيتي   إبراهيم  محمد  السوري  الخطاط  وتوجه 
اإلمارات على هذا الجهد الكبير في إحياء الخط القرآني، وقال إن 
هذه الدورة لفتت إلى أهمية خط المحقق والريحاني بعدما أشرف 

على االندثار.
والريحاني  المحقق  الخط  إن  جابر  محمد  المصري  الخطاط  وقال 
السنين،  مئات  إهمال  بعد  أخرى  مرة  يكتب  وهو  منسيا،  كان 
من  أقيم  والريحاني  والجمال،  بالوضوح  الخط  هذا  يمتاز  وأضاف: 
خط النسخ، وقال إننا كشباب نبحث عن القديم لنضيف إليه ونطور 

ما قدمه اآلخرون. 
بأن  سعادته  عن  خلفان،  عيسى  محمد  الخطاط  أعرب  جانبه  من 
يكون اإلماراتي الوحيد المشارك في هذه الدورة، وقال إن اإلمارات 
حيث  من  العربي  بالخط  االهتمام  في  مذهاًل  شوطًا  قطعت 

المسابقات واإلسهام في تطويره. 

في ملتقى خط القرآن الكريم
30     خطاًطا يستعيدون تراث المحقق والريحاني 
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وأكدت عفراء الصابري، وكيل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، إن اإلعداد 
للدورة الحالية بدأ منذ وقت مبكر من خالل اللجنة العليا المشرفة على 
تليق  التي  بالصورة  الكبير  الحدث  أن يخرج هذا  الملتقى، حرصا على 
بأهداف الملتقى وباسم وزارة الثقافة وتنمية المعرفة التي استطاعت 
الكبيرة  الفعاليات  الملتقى كإحدى  الماضية وضع اسم  السنوات  خالل 
واحدا  يعد  الملتقى  أن  مضيفة  عالمياً،  اإلسالمية  الفنون  خارطة  على 
الثقافية  الثقافة وتنمية المعرفة لدعم الحركة  من أهم مبادرات وزارة 
توجيهات  إطار  في  العالمية،  إلى  بها  والوصول  الدولة،  داخل  والفنية 
المعرفة  الثقافة وتنمية  نهيان وزير  آل  بن مبارك  نهيان  الشيخ  معالي 
وتعريف  العربية،  واللغة  والثقافة  بالتراث  االهتمام  على  تركز  التي 
هذه  خالل  من  التراثية،  وأهميته  الخط  فن  بقيمة  الجديدة  األجيال 

الكوكبة العالمية من فناني الخطوط العربية 
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برزة تراث

يقال عن دور المرأة في البيت:
ال يؤسس البيت على األرض بل على المرأة، مثل ألماني.

المنزل ليس حجرا بل امرأة، مثل هندي.
ويقال عن بحث اإلنسان عن حّل لمشكلة ما:

الغرقان يتعلق بالشبا) الطحالب البحرية(. مثل إماراتي.
الغرقان يتعلق بقشة. مثل مصري.

المحلية  الثقافة  في  األمثال  بين  التشابه  مدى  انتباهي  لفت 
والعربية والعالمية، التي هي خالصة للتجربة اإلنسانية، مصاغة 
والمبادئ  القيم  في  تشابه  ومحكمة.هو  موجزة  عبارات  في 
يصل  قد  لكن  واللغات،  الثقافات  اختالف  رغم  اإلنسانية، 
تتسم  التي  البلدان  بين  والمجاز  األلفاظ  في  تشابه  إلى  أحيانا 
دول  بين  األمثال  تشابه  مثل  وبيئية  تاريخية وجغرافية  بوحدة 
الخليج العربي من جهة،  وتشابهها مع بعض الدول العربية إن 
يبقى  أخرى،  جهة  من  العربي  التراث  من  مأخوذا  أساسها  كان 
حياته  ومفردات  بيئته  عن  منها  كل  تعبير  في  هو  االختالف 
اليومية، فمثال يقول اإلماراتي: محد يقول عن دبسه حامض، في 
حين يقال في الشام: محد بيقول عن زيته عكر. فالمعنى العام 
التعبير عن  انتقاده، لكن  هو مدح كل شخص لما لديه، وعدم 
الشعبية  الحكايات  في  البيئة.وأما  حسب  اختلف  الشيء  هذا 
بنى  وجود  العلمية  الدراسات  أثبتت  حيث  ذاته،  األمر  فيتكرر 
لها، رغم االختالف في األمكنة واألزمنة،  محدده، وإطارا واحدا 
لنأخذ قصة السندريال مثال، تلك الفتاة الفقيرة التي أحبها األمير، 
فلقد سمعتها من جدتي بالبنية ذاتها، وقرأتها في قصص خليجية 
والقصص  القصة  أن هذه  العجيب  من  لعل  عالمية.  و  وعربية 
أصولها  تعود  الشهيرة،  ألفالمها  ديزني  أختارتها  التي  المشهورة 
ذاته  األمر  صدرت.  علمية  دراسة  آخر  حسب  السنين  لمئات 
أن هناك  يعني  والفنون، مما  األخرى  األدب  ينطبق على فروع 
قيما ومبادئ إنسانية عليا، عبر من خاللها اإلنسان عن أحالمه 

ومخاوفه وتطلعاته، وعن تجربتة في الحياة.إن األدب والفنون 
ومختلف أشكال الثقافة بإمكانها أن تكون جسورا بين الشعوب؛ 
لخلق مزيد من التواصل والتعايش السلمي والتسامح، بحثا عّما 
يجمع البشر ويوحدهم، بعيدا عن النعرات الطائفية، والفوقية 
التي تجعل الذات متقوقعة على نفسها؛ تبني حاجزا بينها وبين 
اآلخر. الذات ال تدرك نفسها إال بلقائها باآلخر، هذا اللقاء الذي 
يحدد الذات ويميزها عن اآلخر، لكن في المجتمعات المتعددة 
الثقافة فإن الذات واآلخر يتغيران من خالل تواصلهما وتفاعلهما 
، فليس لديهما  اليومية  التعليم والعمل والحياة  بالمشاركة في 
فهويتهما منفتحة.  بعضا  ببعضهما  يتأثران  هوية صافية؛ ألنهما 
ومن ثم فإن هوية ابن المدينة مختلفة عن هوية ابن القرية مثال، 
والذي يعيش في مدينة متعددة الثقافات يختلف عمن يعيش 
في مدينة تغلب عليها ثقافة واحدة. في المجتمعات المتعددة 
الثقافة يواجه األفراد مشكلة حين تصبح الذات هي اآلخر أيضا، 
إليها؛ ألن  التي هاجر  الدولة  لجنسية  الفرد  اكتساب  من خالل 
هويته  ومن  بالوالدة،  األصلية  هويته  من  مركبة،  تصبح  هويته 
المتجنس  هذا  إلى  البلد  ابن  اآلخر  ينظر  بالتجنس،  المكتسبة 
الجسدية من  الصفات  بوصفه غريبا، خاصة حين تفصح بعض 
لون البشرة أو المالمح عن اختالفه. كما ينظر لهذا الشخص أيضا 
بوصفه غريبا في بلده األصلي، ويوسم باسم البلد التي اكتسب 
األلماني، مما يجعله  أو  األمريكي  فيطلق عليه لقب  جنسيتها، 
المركبة  للهوية  معا.  االثنين  من  بل  هناك،  وال  هنا  من  ليس 
طرق لإلفصاح والتعبير عن هويتها األولى من خالل المناسبات 
التي  المخصصة  األسواق  إلى  إضافة  واالحتفاالت،  والطقوس 
يديرها أبناء الجالية، فيحيون هويتهم األولى بخلق مجتمع حّي 
ونابض داخل المجتمع الجديد، نجد هذا األمر واضحا لدى أهل 
الصين، فمثال سنجد أسواقا صينية كثيرة خارج الصين ذاتها، مثل 

ماليزيا وغيرها 
* باحثة وأديبة من االمارات

د.فاطمة حمد المزروعي* 
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