


20141 أيار       

االأمة التي ال هوّية لها ال م�صتقبل لها، الأّن امل�صتقبل �صيكون م�صّجال با�صم �صانعه، وال بّد لل�صانع من 
هوّية وب�صمة لكي ال ت�صيع حقوقه يف زحام الهوّيات النا�صئة واملكّر�صة... هكذا ننظر يف تراثنا وموروثنا، 

وهكذا نتطّلع، يف ما نقوم به، اإلى اأن يحمل اأبناوؤنا اعتزازنا بهذا الرتاث. 
يف عددنا هذا نقف على االأ�صداء العميقة للرتاث الثقايّف غري املادّي، �صواء اأكان يف مبحث احلرّية يف الر�صوم 
ال�صعبّية، اأم كان يف مبحث االأ�صالة يف �صياغة امللحمة ال�صعبّية، اأم كان يف ما ي�صّد االإن�صان اإلى االأر�ض من حكايات 
واأوابد كانت الغاية منها احلفاظ على االأر�ض وروحها الطيبة �صارية يف ن�صيج احلكايات واالأ�صمار. ولعّلنا ونحن 
نقّدم هذا العدد من جمّلتنا )) الفنون ال�صعبية(( ناأمل باأن جتد ال�صدى املن�صود، واأن تقّدم للمكتبة العربّية 
والف�صاء العربي �صيًئا جديًدا، ال تن�صخ فيه وال تكّرر ما كان اإال يف حدود التكرير اجلميل، التكرير الذي ينع�ض 

الذاكرة مبا هو �صروري واأ�صيل يف ت�صكيل هويتنا الوطنية.
اإننا نقف على اأهّم االأ�صئلة يف اإدارة البحث يف الرتاث الثقايف غري املادي، ونحاول االإجابة عنها مبا ن�صتطيع 
من خالل ت�صجيع البحث، واحلفر يف الذاكرة ال�صعبّية التي مل تاأت اعتباطا، ومل تكن حمتوياتها ترفا، واإمنا 
املريحة  واحللول  اخلالدة،  احلكمة  من  فيها  ما  فيها  عميقة،  اإن�صانّية  وجتربة  ومغالبة  معاناة  ح�صيلة  كانت 
لكثري من م�صكالت االإن�صان، لو تفّكرنا وتدّبرنا ما نحمله يف دواخلنا من اإرث، وما و�صل اإلينا منه، وما غادرناه 
منه فغادرتنا “الربكة” واالإح�صا�ض العميق باالأ�صالة الذي ترتّتب عليه مداميك الوطنية احلقيقّية، واملواطنة 

اخلالقة.
اإنَّّ اأكرث االأ�صئلة اإحلاحا: اأين ال�صباب من تراثنا ال�صعبي؟؟ وال�صوؤال الذي جنرتحه  يف مطلع هذا العدد له 
ما ي�صّوغه؛ حيث غيب املوت ونحن نعد العدة الإ�صدار املجلة رائدين مهّمني يف جمال الرتاث الثقايف غري املادي 
هما املرحومان الباحث العالمة عمر ال�صاري�صي، والباحث القدير منر حجاب، وبرحيلهما خ�صرنا باحثني ما 
زال لديهما الكثري مّما يقّدمانه للبحث االأ�صيل يف مكونات الهوية العربية يف االأردن وفل�صطني، نرتحم على 

روحيهما الطاهرتني، وناأمل اأن يقوم جيل يوا�صل ما بداآ به، وما قّدماه لهذا الرتاث العريق.
�صوؤال ال�صباب والرتاث ال�صعبي �صوؤال نفتتح به هذا العدد، ونحاول اأن ي�صطلع العدد القادم مبا يقّدم �صيًئا 

من االإجابة، واأقبا�صا من املقرتحات.
رئي�ض التحرير

االفتتاحية

أيـــــن الشـبـــــاب؟
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ترّحب مجلة )الفنون الشعبية( باألبحاث واملقاالت املختصة بالتراث الثقافي، في األردن، وفي . 1

الوطن العربي.
ترسل املواد إلى مجلة الفنون الشعبية على العنوان اإللكتروني، أو البريدي للمجلة، مطبوعة . 2

إلكترونيا، ومرفقة مبلخص للمادة مكون من نصف صفحة، أو مئة كلمة، لكي تتم ترجمته إلى 
اللغة اإلجنليزية.

يرسل مع املادة الصور الضرورية، أو الرسومات التوضيحية لها، على أن تكون الصور أصلية، . 3
أو موثقة وفق أسس التوثيق العلمي الذي يراعي حقوق امللكية الفكرية ، وتشجع املجلة 

الصورة اجلديدة التي لم تنشر من قبل .
أولوية النشر في املجلة للمواد املستكتب بها.. 4
يرسل الباحث، الكاتب، نسخة من سيرتة الذاتية، وصورة شخصية، ورقمه الوطني، إن كان . 5

أردنيا، ورقم حسابه البنكي إن كان من خارج األردن.
يخضع ترتيب املواد في املجلة لألسس الفنية، والرؤية اإلخراجية.. 6
تعتذر املجلة عن عدم نشر أي مادة سبق نشرها في أي فضاء.. 7
املجلة غير ملزمة بإعادة املواد املعتذر عن نشرها إلى أصحابها.. 8
سيتم إبالغ الكاتب بوصول مادته للمجلة، ثم يتم إعالمه برأي اللجنة االستشارية بالقبول أو . 9

االعتذار، والعدد الذي ستنشر فيه املادة.
مينح الكاتب مكافأة مناسبة عن املادة التي يتم نشرها.. 10
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وعند البالغيني العرب نجد قدامة بن جعفر1يتحّدث 
أّن  أي   ، الكالم  من  خفي  ما  هو  فيقول:  الرّمز  عن 
الرّمز يف الكالم ُيستعمل عندما يريد اإلنسان طّي ما يريد عن 
ال سيما وهو صاحب  بعضهم،  إىل  به  واإلفضاء  كافة،  النّاس 
املعاني  عىل  يشتمل  القليل  اللفظ  أّن  إىل  تذهب  الّتي  النظرّية 

الكثرية، باإليماء أو التلميح.
التعبري  عىل  يرتّكز  العرب  عند  الرّمز  مفهوم  أّن  يعني  وهذا 
باإلشارة، أو بصوت خفّي أو بحركة عضو مرئّي كالحاجب أو 
الشفتني أو العينني أو الفم أو اليد2. وقد يكون تعبريًا لفظيًّا، أي 
من خالل لفظه مفردة أو جملة أو مثل أو حكاية. وله جانبان: 
الباطن هو  أو  الخفّي  واملعني  واضح وخفّي وظاهر وباطن. 

طبانة، بدوي، قدامة بن جعفر والنقد األدبي، مكتبة األنجلو األمريكية، القاهرة، ص   1
.106

الثعالبي، ابو منصور عبد امللك بن محم،  فقه اللغة وأرسار العربيّة، تحقيق ياسني   2
األيوبي، 1999، املكتبة العرصّية، بريوت، ص219.

يذهب ابن منظور نقلاً عن الفراهيديّ، إلى أّن الرّمز باللسان  هو الصوت الخفيّ، ويكون الرّمز كذلك اإليماء 
بالحاجب بل كلم ومثله الهمس.. وتبعه في هذا الرأي عدد كبير من المعجميين.

ما  بأنه:  الرّمز  األدب  عرَّف معجم مصطلحات  وقد  املقصود. 
املطابقة  بطريق  ليس  عليه،  الداللة  يف  آخر  يشء  محل  يحل 
متعارف  أو  عرضيّة  عالقة  بوجود  أو  باإليحاء  وإنما  التامة، 

عليها.
أنواع  كل  عىل  ويشتمل  مختلفة،  أغراض  يف  الرّمز  ويستعمل 
املجاز والتشبيه واالستعارة... وجميعها تؤّدي إىل اإلفصاح بما 
التعبري عنه، وهو ُيستعمل يف كل زمان ومكان، ويفّ  ال يمكن 
كل التعابري اإلبداعيّة. واألصل فيه ) أّي الرّمز ( أّن يوحّي وال 
ُيخرب، وله قدرة فائقة عىل العطاء املبارش، وعنارصه مستمدة 
محاكاة  ليس  وهو  سابقة.  دالالت  ذات  وألفاظه  الواقع،  من 
للواقع الجامد، بل هو استكناه له وتحطيم لعالقات الكلمات 

بعضها ببعض.
الرمز يف املأثورات الشعبية:

ظهر الرّمز من املأثورات الشعبيّة غري املادّية بأشكال مختلفة، 
منها:

رموز الإبل واخليل يف �شعر البكائّيات

* باحث  وأكاديمي أردني

د.هاين العمد  *

دراسات
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كلمات ذات إيحاء تراثّي تاريخيًّا وعاطفيًّا.
تراسل  مثل  أداء رمزّي  ذات  صور جزئيّة 
معطيات الحواس، وتبادل مجاالت اإلدراك 

بني املحسوس واملعنوي.
تمثيل الحاالت النفسيّة واملعاني الوجدانيّة 
وتشخيصها  مادّية،  صور  يف  وتجسيدها 
وجهتي  تحمل  لجعلها  مركبًا  تشخيًصا 

النظر.
كاألمثال  واحد  كيان  يف  التناقضات  مزج 
الشعبيّة الّتي تحتوي يف الغالب عىل ألفاظ 

تحتمل معنيني.
عمليّة  يف  املتلقي  ملشاركة  لإليحاء  املشع  الغموض  إظهار 

االكتشاف واإلبداع.
والنّص الشعبّي يحاول تفجري الرموز الّتي تعربرِّ عن العادات 
والحياة...  واملوت  االجتماعيّة  والتجارب  واملعتقدات  والتقاليد 
وإذا كانت األساطري قد سعت إىل تمثل املايّض واسقاطه عىل 
استبطان  وكذلك  الحارض،  من  جزءا  الشعب  ليجعله  الواقع 
خفايا  عن  والكشف  بالحقائق،  والعناية  االنسانيّة  التجربة 
االجتماعيّة،  الحياة  يف  والسلبّي  املستور  وفضح  الواقع، 
واستعمال الرّمز التاريخّي إىل جانب الرّمز املكانّي ، فإّنها قد 
الرتاث  يف  األول  املركز  واحتلت  وتنامت  العصور،  كل  دخلت 
الشعبّي  الرتاث  للرمز يف  الواسع  االنتشار  الشعبي. ومثل هذا 
أن  والسابقني  املعارصين  واألدباء  للشعراء  أتاح  الذّي  هو 
وإنعاشه  الرتاث،  هذا  عىل  املتكئة  بالرموز  إبداعهم  يشحنوا 

بمعاٍن مضافة ملا هو معروف وغري معروف.
باألسطورة  اعتنى  قد  الرتاث  هذا  أشكال  بعض  كان  وإذا 
فقد  املتخيل،  إىل  الواقع  من  الهروب  بسبب  ربما  والخرافة، 
كانت الصورة وسيلة من وسائل التعبري، بما تهيئه من تجسيد 
لألحاسيس واألفكار والرؤى. وقد كانت اللغة وما تزال تراكيب 
املشابهة  طريق  عن  إما  والعاطفيّة،  العقليّة  املعاني  لتصوير 
أو التجسيد أو التشخيص أو التجريد أو الرتاسل. ومن خالل 
الصورة املجسدة للحزن واملوت قامت املرأة بإرسال نصوص 

دته تجسيًدا واقعيًّا. اعتنت باملوت وتمثّلته وجسَّ

وضوح الرّمز يف البكائيات:
ل الرّمز يف نصوص املأثورات الشعبيّة غموًضا قويًّا عىل  ال يشكرِّ
الذّي ال يظهر فجوة بني النصوص واملتلقّي، وال  الفهم، األمر 
ينبئ بوجود رصاع بينهما أو سوء فهم. وكان وما يزال املستوى 

الثقايفّ العام واالستعداد الخاص، ورشوط 
التلقي تعمل عملها يف خلق الجمهور الذي 
ل الوجدان الجمعّي، ووضع االشارات  يشكرِّ
وال  واملعنوّية،  منها  الجماليّة  التوضيحيّة 
لخدمة  أهميّة  النص  تزيد  الّتي  تلك  سيما 
الذّي  الغموض،  هذا  فإن  املعنى،  خطوط 
ل اغالقا يف املعنى، وإن كان مستهجنًا  يشكرِّ
إال  الشعبيّة،  النصوص  يف  مستحب  وغري 

أنه وجد للرضورات الحسيّة واملعنوّية.
وأبرز الرموز يف نصوص املراثي الشعبيّة 
والعباءة  والقرب  والقهوة  والغراب  الخيل واإلبل  كانت:  ظهوًرا 
الرموز  وأكثر  ومنترشة.  متداولة  كرموز  إلخ  والضيف... 

استعمااًل الخيل واألبل.
والقوّة  والوفاء  والصداقة  النبل  معاني  فتحمل  )الخيل(  أما   
والكربياء... كما عرّبت عن الفروسيّة والشجاعة. واستحرضت 
لتها دالالت  املرأة بعض نصوص املراثي الخاصة بالخيل، وحمَّ

مختلفة. من ذلك أّنها عنوان الوجاهة والقوّة والرئاسة:
راِكْب َفرَْس قايد إْحصان                حّول عىل الُحَكاْم َغْضباْن

                           قّض مصالحنا واجانا3
فالغضب هنا يظهر دائًما كرمز لعدم تلبية املطالب أو املماطلة 
يف تلبيتها، أو املماطلة يف تنفيذ االتفاق أو الوعد. ومن مرموزات 
الخيل  بإطعام  القيام  جراء  تتكون  الّتي  الصورة  هذه  الخيل 

استعداًدا للغزو:
الخيل َشاَشْت للَعليْق                          والنَِذْل َنّس َمَع الَفريْق 

                            يا َضيْف ال ِتْعتَْب ع أهلنا4 
لكرم  وجوده  يرمز  الذي  للضيف،  البيت  أهل  يعتذر  حني  يفّ 
صاحبه، ألّنه لن يجد أحًدا يف البيت يف استقباله، إذ إّن الرّجال 
جميعهم ذهبوا إىل الغزو، عندما صاح املنادي، وأخذوا يف تهيئة 
الخيل لهذا األمر، فما كان منهم إال اعتالء ظهور الخيل، األمر 
الذّي يتطلّب الزّيادة يف إطعام الخيل، وهو رمز لثراء صاحب 
األوقات  الباكر. وهو أفضل  الّصباح  للّسري يف  األمر، استعداًدا 

ا لالعتبار: ملفاجأة القوم ردًّ
الخيل يا َرْكاِبَة الخيْل                      زيدوا َعليق الخيل ُمْدَين5ْ

                        والخيل َنوَْت ع الْسَى

3  حّول : نزل وتعنّي كذلك االقامة املؤقتة.
4  شاشت: احتاجت. العليق: ما بعلق للخيل من شعري ونحوه. نّس: اختفى فجأة دون 

أّن يراه أحد.
ستة  ومقداره  البلقاوي   نوعان:  والصاع  صاعان.  مقداره  مكيال  املُّد  ُمدين:    5
كيلوغرامات، والعزيزي ومقداره تسعة كيلوغرامات. السى: السري يف الصباح الباكر 

أو توايلّ الليل.

دراسات

أما )الخيل( فتحمل معاني النبل 
والصداقة والوفاء والقوّة 
والكبرياء... كما عبّرت عن 

الفروسيّة والشجاعة



فهي  القوم،  لسادة  املفضلة  التنقل  وسيلة  الخيل  كانت  وإذا 
وسيلة أيًضا لزيارة الرحم، الذي يمثل رشف اإلنسان:

راْت                              ِطلّوا عىل املتغربات ِشّدوا عىل الِْمَضمَّ
                        ْشوفوا ِغِشيَْهْم ِضيْم واال6

تخذل  وال  ترتاجع  ال  األردن  يف  الشعبّي  الرتاث  يف  والخيل 
أّن  صاحبها  عىل  كان  ولذلك  القوت.  تستجدي  وال  صاحبها، 

يلبّي لها احتياجاتها األساسيّة:
الَعبِْد والحبَّاْب ِرْكبوا                         َع ساحة البيطار يحذوا

                    اْعرْفنَا نوايّص خيل أهلنا7
الرمزّية  أّن  اعتبار  عىل  املشاركة،  الرمزّية  وظيفة  أّن  وحيث 
مما  االجتماعيّة،  الحياة  عىل  التأثري  من  كثرية  أشكااًل  تمتلك 
يجعل الحياة الذهنيّة املجرّدة أو املعنوّية للمجتمع، محسوسة 
انفجاًرا  اآلتيّة  البكائيّة  يف  أّن  نشعر  فإننا  وملموسة،  ومرئيّة 

وتحوياًل للمس الواقع:
واْمهرْيَتْك َدّبْت عىل الغور                    نادّي لها يا تايه الشور

                           نادّي لها واقَضْب َرَسنْها8
والبكائيّة تنفتح عىل رؤّية عميقة، إذ إّن املهرة، الّتي ترمز إىل 
معها  حاملة  أهلها،  إىل  عادت  زوجها،  فقدت  الّتي  العروس 

واقرتب.  دنا  َطّل  طلوا:  والغارات.،  للسباق  املعدة  األصيلة  الخيول  املضمرات:    6
املتغربات: الالتّي تزوجهن غرباء وسَكّن أماكن بعيدة عن األهل .

الرأس  مقدمة  الناصيّة  نوايص:  الدواب.  معالج  البيطار:  األول.  السيد  الحباب:    7
وناصيّة الفرس عالمتها املميزة.

8  امهريَْتْك : املهره ابنة الفرس. واملقصود هنا الزوجة الفتيّة. دبَّت: نزلت.

التعبري  البكائيّة  تحاول  الذي  الكيلّ  واملوقف  والفشل.  الخيبة 
عنه هو املوت الذي يخيب أمل اإلنسان، الذّي يتطلّع إىل حياة 

أرسّية هانئة. ويف القراءة األوىل لهذه البكائية:
وِدرِّ الَفرَْس ال ِتقلَعيُنْه                        َمنَاْم السبع ال اْتغريّيُنْه

                          َكْم ِغيبًة ِغبْنا وُعْدنا 9
تعرتف  ال  املرأة،  أعماق  من  تصدر  الّتي  البكائيّة  هذه  إّن 
ال  حدث  ما  بأّن  النفس  وإقناع  التّمويه،  وتحاول  بالحقيقة، 
يعدو أّن يكون غياًبا عاديًّا. إال أّن األمل قائم من خالل الطلب 
بعدم قلع مربط الفرس، ألّن الغياب لن يطول. ولكّن الحقيقة 

املرّة غري ذلك.
اهلل،  آيات  من  آّية  البادّية،  أهل  ينطقها  كما  البِّل(   ( أو  واإلبل 
العالية يف  املنزلة  احتلّت  لذلك  ثقافتهم.  ولها مكانة عزيزة يف 
الوجدان الشعبّي، ومأل تراثها البوادي والقرى نظرًا لتاريخها 
الطويل عند اإلنسان. ومنذ الجاهليّة عرف الشعراء منزلة اإلبل، 
والسنام  واألسنان  العيون  أعضائها:  من  عضو  كّل  فتتبعوا 
واالرتفاع،  الضخم  والحجم  والُخّف  ولبنها  والسيقان  والرقبة 
وقدرتها عىل الحمل والصرب عىل العطش، وعىل خدمة اإلنسان 

يف كل الظروف و األوقات واألزمان.

9  الود: الوتد هو قطعة من الخشب تثبت يف األرض لربط الدابة، أو شّد بيت الشعر 
وخالف ذلك.

دراسات
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حداء  لصوت  تأنس  الّتي  القليلة  الحيوانات  من  اإلبل  ولعل 
للشعر  ميزاًنا  سريها  أصبح  حتّى  الرعاة،  وألحان  املسافرين 
الَخلْقيّة  اإلبل  مكوّنات  أصبحت  وباملقابل  وتوقيعاته.  العربّي 
بمكوّنات  إعجاًبا  الناجز،  القول  عىل  الشعراء  تلهم  والُخلُقيّة 

اإلبل الداخليّة والخارجيّة.
ويف كتاب اهلل عّز وجّل ُذكرت ) الناقة( سبع مرات، وال سيّما 
ناقة ثمود وعالقتها بالنبّي صالح عليه السالم، الذي أرسله اهلل 
تعاىل إىل ثمود ليدعوهم للتوحيد، فآمن عىل يديه القليل وكفر 
وال  العرب،  عند  قيمتها  وعلت  اإلبل  قيمة  عظمت  كما  الكثري. 
أعتقد أّن أّي شعب من شعوب األرض رفع من قيمتها مثلهم، 
وانعكس ذلك عىل ترصفاتهم وسلوكهم وعاداتهم. ال سيّما وقد 
ترسخت هذه القيم عندما أثنى الرسول عليها يف مائة وتسعة 
أحاديث، منها قوله: اإلبل عز ألهلها. وكذلك قوله: ال تسبوا اإلبل 
فإنها من نفس اهلل تعاىل. لذلك أصبح مكروًها توجيه اإلهانات 
يتناولها  الّتي  القصص  بعض  سمعنا  وقد  ورضبها.  إليها 
ويتداولها عامة الشعب، ومعناها أّن لدى اإلبل القدرة عىل رّد 
اإلهانة إىل درجة قيامها بقتل من آذاها. وقد قيل: ما خلق اهلل 
شيئًا من الدواب خريًا من اإلبل؛ إن حملت أثقلت، وإن سارت 
أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن ُنحرت أشبعت. وما يزال أهل 
البادية يقومون برتبية اإلبل ، مستفيدين من عطاياها الكثرية، 

حتّى أصبح بينهم وبينها ألفة وتعايش. 
البكائيات بخاّصة  اقوالها بعاّمة، ويف  الرّمز يف  املرأة  وأدخلت 
حالتها،  عن  يعرّب  الذي  املبارش  البعد  بعدين:  املعنى  إلعطاء 
والبعد غري املبارش الذي تسعى إىل إخفائه. ومن هذه الرموز، 

سواء أكانت ناقة أو كان جمالً:
ًة والشمْس َغاَبْت  إْجميرِّيلّ َبرَْك والخيْل َغاَرْت                  إْعصريرِّ

                           يا ويل َمْن ُيرْبْك َجَملْها10
العائلة  الذي يمرض فال تجد  العائلة  فالجمل هنا رمز لرجل 

من يدافع عنها ويحميها.
ولعل املرأة أكثر حرًصا عىل تماسك العائلة. لذلك تراها تسعى 
هذه  تحقيق  أجل  من  وتختزن  أفرادها.  للملمة  الوسائل  بكّل 

الغاّية كاّفة الحواس واألحاسيس. تقول البكائية:
أْميّش َوَراكوا اقْص ظعنكوا          ثارّي الَظِعْن ما هو َظِعنْكوا

                          َظِعْن غريكوا َحاِرْم َعلّيا11
أي أّن املرأة تهيئ واقًعا نفسيًّا جماعيًّا داخل العائلة. ذلك أّن 
املظاهر الواقعيّة لحياة البادية وبعض القرى األردنيّة، رسعان 

10  اجمييل: جميلّ الذّي كانت العائلة تعتمد عليه. برك: وقع عىل بركه وأناخ. اعصرية: 
وقت العرص.

11  اقص: قصَّ األثر تتبعه بما يمكن أّن يدل عىل صاحبه. ضعنكوا: الظعن: السري بقصد 
االرتحال.

ما تتحّول إىل رموز ذات معطيات عائليّة حميمة.
وتبدي املرأة عادة تعاطًفا مع أفراد العائلة جميعاً، وال سيّما 
يف أثناء املرض واملعاناة. وهذا فعل وجودّي بسلطة ظاهرة أو 
عنها.  بديل  ال  رضورة  لإلنسان  تحّقق  السلطة  وهذه  خفيّة. 

تقول البكائية:
بالْعوْن يا َسايْق َظَعنْهْم                   بالْعْون ُكـّل النَِفْع ِمنُْهْم

                                يا شني ال ِتْقَطْع َسبَبنا 12
إن اإلنسان سواء املريض أو املعاىف هو سبب الوجود اإلنساني. 
الظعن،  يسوق  وهو  يتأّنى  أن  الخادم  املرأة  تناشد  ولذلك 
ويفعل الواجب الذي يجب أن يفعله، ألّن اإلرساع يعني الفقد. 
والسلوك غري الرمزّي عند اإلنسان العاقل هو سلوك املرء عندما 
يمتلئ بالعواطف واألحاسيس، أّما السلوك الرمزّي فهو سلوك 

الشخص نفسه13 من حيث هو إنسان. 
وننتقل إىل هذه البكائية: 

جابوا َجْملها سايِقيُنْه                             ِبرْماْحُهم ِمتْولرِّجيُنْه
                               عليه فاِخرِِة النسا14

يحمل  ألنه  مسور  وكأّنه  الجمل  تظهر  البكائيّة  أّن  فنالحظ 
الهودج  وفيه ) فاخرة النساء(. وظهر وكأّنه وسيلة للتعرّف 

عىل األشياء وعىل العروس باعتبارها أجمل النساء.
واحرتام املرأة يف البادية والريف احرتام ال نظري له، سواء أكانت 

زوجة أو اختًا أو ابنة. نقرأ هذه البكائية:
َجَملنا ّنّوْخ باملَرَاَغْه                   قومي اْرَكبّي يا اختّي إْبراَضْه

                            لوالك ما َنّوخ جملنا 15
فنالحظ أّنها تدل عىل إعزاز األخ ألخته. إذ نجد أّن هناك فكرة 
باملماثلة،  عليها  تدّل  أو  أخرى،  فكرة  مقام  تقوم  ال  واضحة 
نعلم  ونحن  التأويل.  يقبل  ال  الذي  الّسيع  باإليحاء   وإنما 
إال  منه،  يأخذ  أو  معنى،  عىل  يدّل  وال  كعنرص،  يعمل  ال  أّنه 
األرسّية  العالقة  إطار  يف  حارض  أو  ماٍض  عنرص  إىل  بإحالته 

املتينة الّتي تنشأ عادة بني أفراد األرسة الواحدة املتعاطفة.
وهذا التعاطف الكبري تدلنا عليه كذلك هذه البكائية:

نا الَجَمْل شايْل َعروَسْك           ثارّي الَجَمل شايل انعوَشْك َخمَّ
                            يا نوح يا كاّف البال16 

وهي تحمل مفارقة تصل إىل حّد الطباق ) عروسك/ انعوشك( 
وهذه املفارقة هّي رس قوة املعنى يف البكائيّة. ومن الواضح أّن 
فيها ربًطا بني الدال واملدلول، وتوافًقا قياسيًّا، وتداعيًا طبيعيًّا 

12  بالعون تمهل وال تسع. يا شني: الشني خالف الزين.
13  سحر الرمز/ عبد الهادّي عبد الرحمن مرتجم ص 41.

14  متولرِّجينًه: محيطون به. فاخرة النساء: أفضل النساء وأكرمهن.
15  َنْوخ: برك. املراغه: املكان الذّي تتمزع فيه الدابه، وكذلك اسم مكان. ابراضه: بالتأني.
انقذت  الّتي  السفينة  باني  نوح:  الوهم.  أو  بالحدس  فيه  قال  باليشء  خمن  خمنا:    16

البرشّية، وهو  رمز للخري وطول العمر.

دراسات
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لألفكار العاطفيّة. وتصّور هذه البكائية:
ُرّد الَظِعْن يا َساكْن البيت                   ُرّد الظِعْن واليوم َذلّيت

                               ُرّد الظعن واليوم َبْدوَْه17
إن تكرار لفظة ) الظعن( ولفظة )ُرّد( يدلّنا عىل قوّة املعنى، 
الذي ينبغّي أن ُتخلرِّفه هذه البكائيّة فينا، ال سيّما وهي تصّور  
الذل  لحق  أن  بعد  أهله،  أو  صاحبه  غري  يرّده  عندما  الظعن 
مفاهيم  إىل  يشري  الرّمز  فإّن  وعليه  البيت.  صاحبة  باملرأة 
وتصورات وأفكار تستوعب عن طريق الواقع املر الذي تواجهه 

املرأة.
إن الحديث عن اإلبل واملرأة ورموزهما، ال يعنّي أّن هذه اإلبل 
إنساناً،  بوصفها  ُتصنّف  املرأة  وأن  حيواناً،  بوصفها  ُتصنّف 
وتقدم  تلد،  والناقة  تشب  فاإلبل  األخرى،  جوانبهما  ناسني 
تحاول  واملرأة  لها...  حرص  ال  بمزايا  يتميّز  الذي  الحليب  لنا 
من  جسمها  يف  وما  الطبيعة،  به  ألزمتها  ما  عىل  تتمرّد  ال  أن 
خصوصيّة وعواطف ... وما إىل ذلك، وهي ال تنىس دائًما اّنها 

أّم بالّدرجة األوىل:
شوف الوحيد ِمِن الرجال                    ِمثِِل الْفْهيد ِمِن الْجَمال 

                              مثل لعدول بال عرا 18
وتفسري هذه البكائيّة يتعلق بما أرشنا إليه. فوحيد والديه يشبه 
) الفهيد( أي الذلول الذّي يتميز بالنشاط. وعمليّة الرّتميز هنا 
الكائن  يتحّول  عندما  اإلنسانّي،  التجرّد  عمليات  أقرص  هي 

ة. الحّي إىل حروف وكلمات معربرِّ
ويف بكائيّة أخرى نالحظ:

باهلل اندهو ِولِْد الغريبِْه الِحْق َظْعنَا اليوم ِريبِْه            
َحَمانا وَكّف القوم عنَّا19 

أّن ما حدث  الظعن. مّما يعني  الغريبة  نالحظ كيف يردُّ ولد 
يعيد  جديًدا  كياًنا  يصبح  أن  يلبث  ما  دافًعا  ل  ليشكرِّ يتداعى 
تكوين املجتمع، لتكون له خصائص طبيعيّة. وتستعري املرأة 
ما تتميز به ) النّاقة( من خريات لعّل أهمها أمومتها، فتحنُّ عىل 
ابنها حنني الناقة. ومن الواضح أّن بعض الرموز الّتي تتعلّق 
بالحيوانات األليفة كاإلبل والخيل، جاءت للتقليل من الفروق 
البكائيّات  جاءت  وبالتايل  األليفة،  والحيوانات  اإلنسان  بني 
جميعها لتظهر بواطن املرأة متّخذة الحيوانات وسيلة للتّعبري 
عن همومها ومشكالتها يف الحياة: كما تدلّنا هذه البكائيّة الّتي 

تعرّب عّما يف نفسيّة املرأة من حنني إىل ولدها:
ناقتِّي حنَّْت وَنا َحنْيْت                       َع ْفرَاقكوا يا عيلَة البيْت 

17  بدوه: يف بداية ساعاته األوىل.
18  الفهيد: الذلول الذّي يتميز بالنشاط، لعدول: واحدها عدل وهو كيس من الصوف أو 

الوبر.
19    ريبة: الظن والشك بقرب اعتداء.

                             إْمَفاِرْق إْحبَابه كيف ِيْسال20
وتقرتب هذه البكائيّة من البكائيّة السابقة، إذ تّم إبراك الجمل 

بالطريق لحمل املرأة املتعبة:
نوَّخ َجْملنَا بالْطرَيْق                       قومّي إْرَكبّي َنْشفانَة الريْق

                            لوالِك ما ًنّوْخ جملنا21
فهل أراد الجمل أن يبعث برسالة ملن يعينهم األمر، يرشح فيها 
آالم املرأة، يف حني راح يتألّم معها، أم هل أرادت املرأة أّن تجعل 

اآلالم تعبريًا مشرتكاً؟
ألحاسيسه  فاقًدا  اإلنسان  من  تجعل  صعبة  حالة  والرحيل 
جميعها، ما عدا اإلحساس بالبعد. وهذه البكائيّة تصّور رحيل 

الظعن الذي يشبه رحيل اإلنسان:
تّي َزْمزَْم َظِعنُْهْم              واْضَحى النََدْم منّي وِمنُْهم يا َحرِصْ

                          واْضَحى النََدْم كلُّه علَيْا22
وإذا كان الرّحيل صعب البداية، فإّن نهايته تكاد تكون أصعب 
حيث النّدم واأللم واألرق... فضاًل عن العزلة املتوّقعة والقسوة 

املُرَّة واأللم املمّض.
وال نشعر بأّي فارق بني البكائيّة الثالثيّة املكونة من ) ثالثة 
أشطر( الّتي سبق وحللنا بعض أجزائها، وبني البكائيّة املكونة 
من ) شطرين اثنني(. والنوعان يتضّمنان رموًزا خاّصة باإلبل. 
املفردات كالظعن والنياق والبعارين  وقد استعملت كثريًا من 

والجمال، وما إليها.
وعندما نقرأ البكائيّة املكوّنة من شطرين:

أجيْت أسايْل الداْر َعْن اْظعوْن أَهلْنا
لََقيْت ِحيَْطاْن الداْر مثىل اتسايل23
نالحظ أّن النشاط الرمزّي يتضح فيها، وال سيما عندما تجعل 
املرأة الحيطان تتكلم لتقدم ترضيات تعويضيّة يف حالة عدم 
تجعل  كما  املتوّقعة.  أو  املوعودة  أو  املرجوّة  النتائج  تحقيق 

صربها مثل صرب النُّوق:
 لَرُْبْط الِحريَاْن والنوْق وَِحدِهْن      ولَْن َصرْبْت الِحرْيَاْن لََظْل 

َصاِبْر24
يتمثّل  الرجل  عىل  أو  املرأة  عىل  املرأة  صرب  بني  الرابط  ولعّل 
يف من يمارس سلطة متساوية األطراف. ولكن أن تصرب املرأة 

مثل صرب النّوق، فهذا هو الصرب املثايل.
عليهم.  والحزن  األحبّة  فراق  عند  تتّضح  معادلة  وللفراق 

20  حنّت: الناقة مدت صوتها شوًقا إىل ولدها.
21  نّوخ: برك عىل رجليه وركبتيه.

22  حرصتي: حستي: ويفّ اللفظ ظاهرة لغويه وهّي قلب السني اىل صاد. زمزم: صار له 
صوت غري واضح. وتعني هنا اإلعداد للرحيل.

23  أجيت: جئت. اسايل: أسأل
24  الحريان: األبقار والنوق.
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واعتالء  الباكية  العني  رمز  خالل  من  املعادلة  هذه  وتتّضح 
ظهور البعارين:

قاموا  يوم  عينّي  ِضْت  البََعا       َغمَّ َدّنوا  يوْم  اْحصريتي  يا   
ِيِشيلْون25

وذلك إيذاًنا بالرحيل الذّي ال لقاء بعده.

وبعض البكائيّات تستدعي الجمل، وتشبهه بكبري العائلة الذي 
وكأّنه  املتعب،  البارك  كالجمل  سنه،   تقدمت  أن  بعد  أصبح، 

معقول بغري العقال الذي تعوَّده:
يا َجَمْل العيالْت َصبَِّحْت َباِرْك        َصبِّحْت َمْعقواًل بغري اْعقال26

وبذك يصبح الجمل عنرًصا بيولوجيًّا ومدلواًل وجدانيًّا.
ونقرأ هذه البكائية:

يا َجَمل الَعيلَْه ال يا َرُحولْتَي           
 لَْن َشالَْت الُعرَْباْن َعليْش اْتشيْل27
بالرّحالت  والقيام  املتاع  حمل  عىل  قادًرا  الجمل  يعد  لم  إذ 
ثّم  عليه  ُيعتمد  كان  الذي  الرجل  يشبه  الحال  وهذا  كاملعتاد. 
البكائيّة  هذه  ومثل   . املسؤوليّة  تحمل  عىل  قادر  غري  أصبح 

تشبه بكائيّة أخرى تقول:
يا َجَميل يا ليّلّ ِتْضلَْع ِمْن يمينَْك 

      َحّطيْت ِحْميل وارتكيْت إْحذاْك28
بالرّحالت بسبب  السري والقيام  فالجمل أصبح غري قادر عىل 

كس إحدى قوائمه.
وهكذا تبدو اللغة املثرية للوجدان تتكئ عىل الرموز والتشبيهات. 
وهي  وإفراغها.  النفسيّة  الّطاقة  ربط  الرّمز  وظيفة  أّن  ذلك 
اللغة  وهذه  مالحظ.  بشكل  األبعاد  متعّددة  الحقيقة  تجعل 

تسمح باستجابة أوسع لرتتبط بالحقيقة بشكل أكثر واقعيّة.

لغة البكائيات
بأسلوب  األوىل،  بالدرجة  نسائّي  فن  وهّي  البكائيات،  تتمتع 
والرتابة،  وامللل  الركود  عن  تبتعد  إذ  نوعه،  من  فريد  للتعبري 
عنها  يدفع  الذّي  األمر  كثرية،  ألسباب  االستهجان.  ثم  ومن 
السأم، ويتيح للنساء الحارضات االستماع إىل الحكمة والتأّس 
بكائيات.  من  تصدره  ما  يف  تنورِّع  الشاعرة  وان  سيما  ال  بها، 
البكائيّة  عن  يختلف  موضوع  إىل  بكائيّة  كل  تستند  حني  يف 

السابقة والالحقة.
الشعبّي قاطبة،  الشعر  انواع  أرقي  البكائيات من  وُيعدُّ شعر 

25  البعارين: الجمال. َدّنوا: اناخوا الجمال إلحمالها.
26  معقوالً: عقل البعري ضم رسخ يده اىل عضده برباط ليبقى باركاً.

27  رحولتي: الراحلة من اإلبل الصالح لألسفار واألحمال.
اىل  احذاك:  القوائم.  احدى  كس  بسبب  الحمل  عىل  تقو  لم  الدابة  أضلعت  تضلع:    28

جانبك.

فاملرأة  متجددة.  وامكانات  تعبريّية  طاقات  من  يتضمنه  بما 
الصادقة  األحاسيس  الشعرّية  صورها  عىل  تضفّي  الشاعرة 
بها  وتركرِّ جميلة،  تشكيالت  اللغة  مفردات  من  تحمل  الّتي 
النفس،  له  تهتز  موسيقيّة  آالت  بال  موسيقيًّا  إيقاعيًّا  تركيبًا 
فهو  خصوصيّة؛  البكائيات  لنص  أّن  ذلك  األذن.  له  وتدهش 
يعتني  ثانيّة عمل تصويرّي  لغوّي، ومن جهة  من جهة عمل 
املستمعات  الشاعرة  املرأة  تقود  بحيث  واملعرفة،  باالكتشاف 
إىل بكاء جماعّي ال يتوّقف نتيجة الرؤى الجديدة املشوقة الّتي 

تستحرضها.
ان شعر البكائيّات يقوم عىل تجسيد الفكرة عن طريق الّصورة، 
مضاًفا إليها الترّصيح الواضح، واملبالغة يف الوصف، مع ربط 
التشبيه الحيّس بالشعور املسيطر عىل الشاعرة، وتشكيل كتلة 
حيّة ناطقة قوامها املجاز. ذلك أّن الشعر ال يمكن أن يستغني 
عن املجاز. يقول كولدرج: الشعر من غري املجاز يصبح كتلة 
الّطاقة  من  رضورّي  جزء  هّي  املجازّية  الصورة  ألّن  جامدة، 
الّتي تمد الشعر بالحياة، كما ورد عند أحمد مطلوب29)3(؛ ألّن 
يضعها  حني  باإلنسان،  األشياء  صلة  إعادة  عىل  قادر  املجاز 
الّشعر يف مجرى العالقات ويؤلّف بينها، ويربط بني عنارصها 

ليعرضها يف صور طريفة وحلرِّة لها تأثريها عىل املدى البعيد.
ويتآرص الخيال مع اللغة ليضع الشعر عىل الطريق الّتي تفيّض 
شعر  يحافظ  وبذلك  الغامض30.  وفك  املجهول  كشف  إىل 
البكائيات عىل خصوصيّته وتميّزه. وال يتأّتى  البكائيات وغري 
التجديد  ثناياها  يف  تحمل  الّتي  العظيمة  للنصوص  اال  ذلك 

مطلوب، احمد، 1985، الصورة  يف شعر األخطل الصغري، دار الفكر، عمان، ص42.  29
مجموعة مؤلّفني، سحر الرمز/ ترجمة عبد الهادّي عبد الرحمن، 1994، دار الحوار   30

الالذقيّة،  ص133.
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الجيّد ال يموت  السامية. والشعر  واملعاني 
قارئ  قرأه  كلّما  اإلنسانّي  الّشعر  ألّن 
والجوانب  املسترتة،  الجوانب  يكتشف 
عمليّة  إىل  يدفعه  الذّي  األمر  خفاء،  األكثر 
الشاعر  ورؤى  النّص  دالالت  عن  البحث 

كما يذهب محمد حسني عبداهلل31. 
واإلبداع الشعرّي الحّي املتميّز يقوم أساًسا 
التوليدّي،  املجاز  أدونيس:  أسماه  ما  عىل 
متكاملة،  متنوّعة  أبعاًدا  يشمل  الذّي 

الرتميزّي. وهذا  البعد االسطورّي والبعد  يرتأسها بعدان هما: 
يقوله  كان  مّما  أكثر  يقول  الّشعرّي  اللسان  يجعل  املجاز 
عادة. وهو ما نجده يف أكثر البكائيات؛ ذلك أّن لغة البكائيات 
النّسخ  ذلك  عىل  والّداللة  جامداً،  عضوًا  وليست  متجّددة  لغة 
بعض  عند  قراءتها  يمكن  الّتي  الواحدة  للبكائيّة  الشعرّية 
فيما  تشّكل  الّتي  تلك  سيّما  وال  البيئات،  بعض  يف  أو  الفئات 
وأصالتها  جّدتها  الصورة  تكتسب  عندئٍذ  لغوّية.  حالة  بينها 
الشعبيّة  مأثوراتها  فتصدر  األصليّة،  البيئة  عرفتها  مّما  أكثر 
يف  الصور  تشابه  مع  املحليّة،  اللغوّية  باألنساق  تأثرت  وقد 
املضمون، وتتعمق  تعرّب عن  الّتي  اللغة  البيئات. ولكّن  بعض 
إدراكنا وإحساسنا، تحمل األفكار والتجارب والرؤى الجديدة.

د  ويجسرِّ الفكر،  عالم  ُيظهر  اللفظّي  البكائيّات  وتركيب 
عضوّي  تبادل  ثمة  يصبح  عندما  سيما  وال  الّصور،  محتوى 
بني جسد الشعر وروحه. ومن خالل تركيب املعنى وتجسيده 
املختلفات  بني  ويجمع  بينهما.  وتعدياًل  توافًقا  الشاعر  يخلق 
واملؤتلفات، ذلك أّن الجمع بينهما يخلق صوًرا شعرّية متكاملة 

مرتابطة، لنتأّمل هذه البكائية: 
َرْد الَظِعْن َخايل أخو أُّمي                      َرْد الَظِعْن َتاِتلْحق أُمي

                              أُّمي َعرْجا ما ِتلَْحق َظِعنا
إن تكرار لفظ الّظعن يف هذه البكائيّة، فضاًل عن ما تعينه من 
التكرار دليل  الرئييس. وهذا  الفعل  ل إرصاًرا عىل  معنى، يشكرِّ
عىل بساطة حياة الناس، وتمييز شعرهم ، إذ إّن هّمهم املعاني 
أكثر من استدعاء األلفاظ، ذلك أّن أجمل الشعر ما كان واضًحا 

وصادقاً.
إّن الّصور الّشعرّية يف البكائيات تنبعث جراء أحاسيس عميقة، 
تتكون  ثم  البرشّية،  النفس  من  الغائرة  املناطق  من  تنطلق 
عىل شكل رموز لغوّية ذات نسق معنّي، تفرضه حالة اإلبداع 
ليحقق الغاية الفنيّة والبعد الجمايلّ. وهذان املربزان يحتويان 

عبداهلل، محمد حسني، 1981، الصورة والبناء الشعري، دار املعارف، القاهرة، 133.  31

عىل منظومات من الفوارق  واملتناقضات، 
عىل  تحتوي  الّتي  الجديدة  والصياغة 
عن  فضاًل  ــوز،  ورم وعالمات  ثقافات 
تجمعها عالقة  ... وهذه جميعها  العاطفة 
تكون  وقد  رصيحة  تكون  قد  خاّصة 

ضمنيّة، لنتأمل هذه البكائيّة:
 يا َجَميل يا َمْحميل ال يا َرَحوْلتي

يا َجَميل َعليْش َبعِد الْظعوْن اْتشيْل
ع.  هذه مناداة صادقة تصدر عن قلب متوجرِّ
ونالحظ فيها من األلفاظ: جميل، محميل، ورحولتي.. وجميعها 
تظهر عالقة تداخل وتكامل ألداء املعنى املطلوب، وكأّنها تنتقل 
بنا من السطح إىل العمق بتسلسل. لتصبح البكائيّة هنا تعادل 

بني ما كان وما أصبح عليه الحال.
إّن املرأة الّتي تنشد البكائيات وسط جمع من النسوة الالتي قد 
يرّددن بعض املقاطع، تحاول أن تمزج بني الّصورة والرّمز، أو 
بني الّصورة والواقع يف لغة إشارّية. وتفعل ذلك لتقّدم أبعاًدا 
بتوافر  إاّل  ذلك  لها  يتحّقق  ومواقف منسجمة مع رؤاها. ولن 
الذكاء اإلبداعّي والّصدق الفنّّي، كما يذهب نارص لوحييش32)6(.

بل  البكائيّات،  شعر  يتخلّل  غموض  بأّي  الباحث  يحّس  وال 
داخيلّ  إيقاعان:  لها  عفوّية  بصورة  )القوَّالة(  من  يخرج 
مبدأ  تحمل  األصوات...  واتفاق  التفعيلة،  فتكرار  وخارجّي، 
الشوق الذاتّي إىل الّصورة والرّمز، لينمو بينهما تعاطف وثيق 
الّصورة  دوران  ذلك من خالل  عنارصهما،  تقارب  من خالل 

الجزئيّة حول الّصورة املركزّية. ومثالنا لذلك هذه الّصورة:
وْد الَفرَْس ال ِتْقلَعيُنه                            َمنَاْم الَسبِْع ال إْتغرّيْيُنْه

                      كم غيبًة ِغبْنَا واجينا 
وحقائق  الّسبع.  ومنام  الفرس  وّد  مركبتان:  صورتان  فثّمة 
حقائقهما  وإنما  األبعاد،  متعددة  ليست  الصورتني  هاتني 
بالواقع، وذلك عن طريق استقبال ما صدر  تسمح باالرتباط 

عنهما من إيحاء محسوس ورمزّي يف الوقت نفسه.
رموًزا  تحمل  مثرية  تشكيالت  نالحظ  بعاّمة  البكائيّات  ويف 

الجزائر،  الحديث،  الكتب  عالم  العربي،  الشعر  يف  الرّمز   ،2004 نارص،  لوحييش،   32
ص187.

دراسات

إّن المرأة اّلتي تنشد البكائيات وسط 
جمع من النسوة الالتي قد يردّدن 

بعض المقاطع، تحاول أن تمزج بين 
الصّورة والرّمز، أو بين الصّورة 

والواقع في لغة إشاريّة
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دراسات

السلط،  الغور،  مثل:  من  مكانيّة  محورّية 
منام  ــزور،  ال البيطار،  نوح،  الحكام، 
قد  والرّمز  الّصورة  تكون  وبذلك  السبع... 
وقد  والجماليّة.  التعبريّية  الوظيفتني:  أّديا 
انترش يف الشعر خفايا األصوات والرّتاكيب 
اإليقاعني:  يناسب  ما  منه  وظهر  والّصيغ، 
الذاتّي والخارجّي. ولقد أّدت بعض الرّموز 
املطلوبة  الّطاقة  به  املستشهد  الّشعر  يف 
املرأة  تصوير  خالل  من  املقصود  إلبالغ 
حولها،  من  وباألشياء  باملتوىّف  لعالقتها 
من خالل  وطوًرا  التّجريد  من خالل  تارة 

الحّس واالسرتسال عرب خّط موصول العالقة الرمزّية بني كذا 
بل  وضعفاً،  وقوّة  وهبوًطا  صعوًدا  الباحث  يالحظ  وال  وكذا. 
بعض  وتقرير  والتّعجب  كاالستفهام  التّعبري:  أساليب  تتنوع 
املعاني وما إىل ذلك، ألّن املرأة أرادت الشعر ليصّب يف الّداللة 
الّتي تريدها، ولتكسب إعجاب املستمعات، وبالتايل مشاركتهّن 

العواطف واالنفعاالت والبكاء...
إن رؤية املرأة يف البكائيات إّنما تحاكي، كما يرى نعيم اليايف33 
الصيغة الباطنيّة حسب قانون الرضورة واالحتمال، فتنتخب 
منها ما يتجاوز العادّي واملألوف والشاذ، ألّنها معنيّة بالحقيقة 
كما تبدو لبصريتها ال لبرصها. ولعّل أهّم ما يميّز صيغ املرأة 
الذي  األمر  عفويًّا،  تالحًقا  وتالحقها  الصورة  تكثيف  هو 
نتيجة  ذلك  وكان  والّدرامّي.  املأساوّي  الحّس  توّسع  جعلها 
اللون  مطابقة  ثّم  األلفاظ،  بتدّرج  بدًءا  عديدة،  عنارص  لقاء 
وتكرار بعض األلفاظ ذوات الّداللة االنعكاسيّة، ونسج الكالم 
عىل وزن)البحر املنسح( وهو البحر الخلييلّ األقرب إىل النّظم 
الّشعرّي، أّي البحر الذي ُيكسب النّص إثارة، ويرتك بصماته 
يف امللتّقي نظرًا لسعته، ويقيم الّصلة بني الواقع املجرّد، وبني 
نته قدرته اإلبداعيّة عىل اإليحاء بحركة الواقع  املستمع، لذلك مكَّ

33  اليايف، نعيم، 1983، الشعر بني الفنون الجميلة، دار الجليل، دمشق.

وتموّجاته.
البكائيات  صور  إخراج  يف  قدرة  وللمرأة   
عالم  إىل  التّجريد  مناطق  من  ورموزها 
بأّن  علم  عىل  ولعلّها  والتجسيد،  الحّس 
النّاس يرغبون يف رؤّية العنرص الحيّسّ يف 
كما  املطلوبة.  الغاية  يحّقق  ألّنه  الّصور، 
والتجريدّي  الحيّسّ  العنرصين  اجتماع  أّن 
وأكثر  أوضح  الشعرّية  الرؤية  يجعل 
باملحّسنات  اقرتنت   إذا  سيّما  وال  إرشاقاً. 
كلّه  ذلك  املرأة  استحرضت  وقد  البالغيّة. 
مكانه.  وربما  الّشعر  زمان  تباعد  رغم 

ولكن ظلّت جميع هذه املستحرضات متاحة.
لعلّه اّتضح لنا كيف أّن املرأة يف البكائيات أولعت بالحديث عن 
الرّموز وعن األماكن املحيطة بها، واستطاعت أّن تنقل بعض 
أن  استطاعت  كما  أكثر رحابة،  مثايلّ  عالم  إىل  املادّية  العوالم 
املوضوعّي  املقابل  الكيّلّ، ورأت يف عواملها  الجزئّي عن  َتْفصل 

للحياة انطالًقا من تجربة املوت.
املصادر واملراجع:

الدين محمد بن مكرم، 1968، لسان . 1 ابن منظور، جمال 
العرب جـ 5. دار صادر، بريوت، مادة ) رمز(.

دار . 2 واملتحول.  الثابت  سعيد،1982،  أحمد  عيلّ  أدونيس، 
العودة . بريوت.

طبانة، بدوي، د.ت، قدامة بن جعفر والنقد األدبي، مكتبة . 3
األنجلو، القاهرة.

اللغة . 4 فقه  محمد،  بن  امللك  عبد  منصور  ابو  الثعالبي، 
املكتبة  األيوبي،1999،  ياسني  تحقيق  العربيّة،  وارسار 

العرصّية ، بريوت.
العالم . 5 وفولكلور  أساطري   ،1974 شوقي،  الحكيم،  عبد 

العربّي جـ1. دار روز اليوسف، القاهرة،.
الهادّي . 6 عبد  ترجمة  الرّمز،  سحر  مؤلّفني،  مجموعة 

عبدالرحمن، 1994، دار الحوار: الالذقيّة.
شطناوي، لقمان، 2006، الرّمز يف الشعر األردنّي الحديث. . 7

أمانة عمان  الكربى، عمان.
عالم . 8 العربي،  الشعر  يف  الرّمز   ،2004 نارص،  لوحييش،   

الكتب الحديث، الجزائر. 
دار . 9 الجميلة،  الفنون  بني  الشعر   ،1983 نعيم،  اليايف، 

الجليل، دمشق.
 العمد، هاني، 1984، املراثي الشعبيّة األردنية )البكائيّات(، . 10

دائرة الثقافة والفنون، عّمان.

إن رؤية المرأة في البكائيات إنّما 
تحاكي، كما يرى نعيم اليافي 
الصيغة الباطنيّة حسب قانون 

الضرورة واالحتمال، فتنتخب منها 
ما يتجاوز العاديّ والمألوف والشاذ، 

ألنّها معنيّة بالحقيقة كما تبدو 
لبصيرتها ال لبصرها
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موروث  الّدراسة  هذه  يف  موضوعنا  إّن 
هذه  مفهوم  عن  نتحّدث  أن  وقبل  قويلّ، 
الفنون األربعة، ال بّد من اإلشارة إىل ما يقوله فاروق 
خورشيد، حول مفهوم النص الشعبّي بعاّمة” “إّن أّي 
ا شعبيًّا إذا ما اختارته  نّص أدبّي يصلح أن يكون نصًّ
ابها وفنّانوها نبض  ـّ ُكت الجماهري وتبنته، ثّم حّمـله 

اإلنسان من مرحلة إىل مرحلة، ومن عرص إىل عرص”1

املثل الشعبي:  عالقته بالحكاية
أو  معينّة  بحكاية  الشعبّي  املثل  ارتباط  إّن 

بأشخاص معيّنني، أو بأسطورة ما  ظاهرة طبيعيّة مليالد 
املثل نفسه، فهو قد يسكن الحكاية، كما يسكن األسطورة، وقد 

يكون إفراًزا للحدث. 
إن جولة يف املصادر العربية ترفدنا بحكايات، وأساطري عربية، 
أصبح املثل مفتاحها والدال عليها، ونالحظ عند تتبّع منشأ هذه 
الحكاية، كما  املثل يف مضمون  البديهة عند قائل  األمثال، رسعة 
أّننا ندرك مدى ذكاء وفلسفة من ينطق باملثل من خالل أسطورة، 

مع قوة يف املنطق، واختصار املوقف يف كلمات قليلة. 
دعتني دراستي لألمثال الشعبية، واهتمامي يف تتّبع أصولها، 
إىل تتبع الحكاية، واألسطورة، واللعبة الشعبيّة التي أفرزت أمثااًل 
إىل  املنسوبة  الشعبية  األمثال  آالف  عىل  اطالعي  وبعد  شعبيّة، 
العالقة  ذات  باألمثال  الخروج  استطعت  مختلفة  عربية  أقطار 
باملوضوع الذي أردت، وسوف أقّدم تاليًا طائفة من هذه األمثال 

)1( خورشيد، فاروق، 1978، السري الشعبية، دار املعارف بمرص، ص 8.

إذا كان التّراث الشعبي بمفهومه الواسع، وفنونه المختلفة يكوّن صورة صادقة عن المجتمع الذي أبدعه، فإّن جزًءا من 
التّراث الذي هو مجال بحثنا، الحكاية واألسطورة واللعبة، والمثل، يمّثـل هو أيضًا صورة وإن لم تكن كاملة فإنها واضحة 
وصادقة. وكّل جزء من التّراث الشّعبيّ وإن يكن في عالمه الخاصّ منفصل بذاته، منفرد بلونه وإبداعه، فإنّه متّصل 
أحيانًا، ومتداخل أحيانًا أخرى مع بقية الفنون التي يشّكل معها الصورة الكليّة للتّراث الشّعبيّ، ألّن اإلبداع اإلنسانيّ 

الذي اتّـحد جذرًا قد اتّـحد سنابل.

واألقوال املحّملة بقصصها:

1 – عىل قد لحافك مد إجريك 2
 وحكاية هذا املثل تقول، إّن أحد امللوك طلب 
من وزيره لحاًفا، طوله مرت، وعرضه مرت، واشرتط 
عليه أن ال يتجاوز هذا املقاس، وأن يكون كافيًا 
لم  هو  إذا  بالقتل  هدده  ثم  كلّه،  جسمه  لتغطية 
كيفيّة  يف  الوزير  وتحرّي  الطلب،  هذا  له  يحّقق 
تحقيق هذا املطلب الذي بدا له مستحياًل ، فذهب 
وجلس يف مقهى يتدّبر أمره، وأبرصه رجل فالح 
مالمح  انتباهه  فلفتت  منه،  بالقرب  يجلس  كان 
الحرية والحزن البادي عىل وجهه، فقام من مكانه، 
امللك  طلب  الوزير  أخربه  حزنه،  سبب  عن  سائاًل  منه  واقرتب 
الرجل  هــّدأ  ذلك  عند  والحزن،  الحرية  هذه  بكل  أصابه  الذي 
الفاّلح من روعه، وأخربه أّنه قادر عىل تحقيق مطلبه برشط أن 
للرجل،  جنيه  املائة  الحال  يف  الوزير  فسلم  جنيه،  مائة  يمنحه 
وفًقا  لحاًفا  له  يصنع  أن  منه  وطلب  املنّجد،  إىل  الرجل  وذهب 
اللحاف  أخذ  املحدد  اليوم  ويف  امللك،  حّددها  التي  للمواصفات 
أمسك  امللك،  إىل  يرافقه  أن  منه  طلب  ثم  الوزير،  إىل  به  وذهب 
امللك باللحاف وقاسه فكان كما طلبه، عند ذاك نام امللك وطلب 
من الوزير أن يغّطيه باللحاف، ففعل الوزير كما أمر امللك، وهو 
اللحاف لن يغطي جسم امللك، رصخ امللك يف وجهه،  أّن  يعرف 
امللك  ركبتي  الفالح عىل  الرجل  ذلك رضب  عند  بالقتل،  وهّدده 
بعصا كانت معه فقرفص امللك يف الحال فغّطى اللحاف جسمه 

)2(  ابراهيم، نبيلة، د.ت، البطولة يف القصص الشعبي، ص 61/62

من ق�ش�ص الأمثال والكنايات ال�ّشعبّية

ح�سن ناجي  *

* باحث وشاعر أردني.

دراسات
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الفالح  الفالح، لكّن  الرجل  امللك من  كاماًل، غضب 
ابتسم وقال له:  يا موالي ألم تسمع باملثل الذي 

يقول: عىل قد لحافك مد إجريك.
“ملّـا تقيل تدري.. ملّا ترصف تعرف«3 

فاسد،  بيضه  أن  عرف  بيض  بائع   أّن  يحكى 
وصادف  طازج،  أّنه  عىل  ثمن  بأّي  يبيعه  أن  فأراد 
أن كان يف ُعرض الّطريق رجل يحمل نقوًدا مزّيفة، 
منه،  فاقرتب  البيض،  ينادي عىل  البائع وهو  فسمع 
واستلم  البيع  تّم  وحني  أراده،  الذي  العدد  واشرتى 
البائع،  النقود، قال  البائع  البيض، واستلم  الشاري 
ترصف  و)ملا  الشاري،  فأجابه  بتدري(،  تقيل  )ملا 

بتعرف(. 

خذ هالقبع  بهالربع 4
درهم،  ربع  اآلخر  من  أحدهما  استدان  قد  رجلني  أّن  يحكى 
ولم يستطيع أن يسّده يف موعده مع إلحاح شديد من الدائن عىل 
عنها  هرب  مال  خزنة  الرجالن  وجد  يوم  وذات  بالّسداد،  املدين 
القبع يف ذلك، والقبع  اللصوص، فأخذا يقتسمانها، مستخدمني 
هو مكيال صغري عىل شكل مخروط، وظال يقتسمان املال بالقبع، 
حتى بقي يف الخزنة مقدار قبع، فقال املدين خذ هالقبع بهالربع .

بعيدة عن  ثانية  آخر يف حكاية  بكتاب  املثل  وقد جاء نفس 
هذه الحكاية، وهذا دليل عىل أن الحكاية قد تكون خيالية، أو أن 
أشخاًصا قد سموا حكاية للمثل، أي أن املثل نفسه ولّـد حكاية 

وليس العكس كما هو مألوف، جاء يف الحكاية الثانية ما ييل: 
روي أّن أحدهم قد استدان من صاحبه ربع درهم، فألّح عليه 
صاحبه للسداد، وظّل يلّح عليه حتّى ضاق به ذرًعا، وأخريًا فّكر 
املدين بحيلة فتظاهر باملوت لريى نهاية األمر مع هذا الصاحب 
املدين  فنهض  بالرّبع،  الورثة  وطالب  صاحبه  فجاء  اللحوح، 
غاضبًا بعد أن خلع غطاء رأسه وأخذ يرضبه به وهو يقول -  خذ 

هالقبع بهالربع5

3 - كّل يا ُكّمي قبل ما توكل يا ُثّمي 6
قرأت عن هذا املثل أكثر من حكاية، وسمعت أيًضا عرشات 
القصص كلّها تدور حول املوضوع نفسه مع تغيري يف األسماء أو 

األماكن واألزمنة، وأثبت هنا إحدى هذه الحكايات:

)3( كلمات يف املأثورات الشعبية د. عمر السارييس ص55 دار ابن رشد للتوزيع / عمان 1982
)4( نفسه ص58.  

)5( األمثال العامية الفلسطينية محمد عىل أبو حمدة ص 34  دار ابن   
        رشد / عمان1984.

)6(نفسه، ص 14.

يروى أّن عاملًا مشهوًرا كان يف زيارة إىل إحدى 
لباًسا  يلبس  وكان  قدره،  يعرفون  ال  وهم  القرى 
ثانية  يعود  أن  فقّرر  أحد،  إليه  يلتفت  فلم  عادًيا، 
إليهم بلباس آخر، فلبس عباءة ثمينة، ودخل القرية 
وأجلسوه  ترحيب،  أجمل  أهلها  به  فرّحب  نفسها، 
ُكـم  فصار  الطعام،  إليه  وقّدموا  رفيًعا،  مجلًسا 
عباءته يقع يف الزاد، فقالوا له ارفع الُكم قلياًل فقال 
لهم مبتسًما لواّل ُكّمي ما أكل ُثّمي، وأخذ يرّدد: كّل 

يا كّمي قبل ثّمي.  

ال  خري  الّسّقا....  واقتل  القربة  افخت   –  4
تعمل، رّش ال ِتلقى7

قّصة هذا املثل غريبة، وال تعطي صورة عن املجتمع العربي، 
وعىل افرتاض صحة حصولها، فأنا أرى أّنها  من الّصور النادرة 

يف املجتمع، تقول القصة: 
يحكى أن سّقاء يبيع املاء، تقّدم منه مسافر غريب ال يحمل 
مااًل وقد أنهكه العطش، فقدم الّسّقاء له القربة ليرشب، فرشب 
ماءها عىل  القربة وأسال  ذلك مزق  ارتوى، وبعد  املسافر حتى 
الّسقاء كان  أن  لوال  الّسّقاء بخنجر يحمله  األرض، وهّم بطعن 
أرسع منه فرضبه وأوجعه، فهرب املسافر، وبقي الّسّقاء ينظر 
إليه متحّسًا عىل مائه، نادًما عىل فعل الخري، وقال: خري ال تعمل 

رش ال تلقى. 

ا ابن غانم 8  ـَ 5 -  الكرب َعي
عىل  وكان  الهالليّة،  امللحمة  أبطال  أحد  غانم  بن  ذياب 
خالف شديد مع الحسني بن رسحان، وذلك ألّن ذياب كان يريد 
عىل  وانتصاره  بقوّته  ذلك،  وحّقق  لنفسه  بتونس  يستأثر  أن 
أن  استطاع  أن  بعد  خاّصة  بطولته  صيت  ذاع  وقد  مبغضيه، 
يرصع الزيناتي خليفة الذي كان أقوى رجاالت عرصه، وقد طال 
العمر بذياب بن غانم حتى أصابه الوهن وكان يف أّيامه األخرية ال 
يقوى عىل يشء، فأخذ الناس يرضبون املثل يف زوال القوّة، بعجز 

ابن غانم الذي أعياه الكرب. 

6 - مثل سعدى الصفريي، ذبحت رجالها منشان هوى 
نفسها 9

ويرضب  كبري،  الكبري  خطأ  ُيعترب  اإلنسانية  املجتمعات  يف 

)7(   رسحان، نمر، 1979، موسوعة الفلكلور الفلسطيني، ج 4، املؤلف نفسه. 
)8(  العمد، هاني: 1987، األمثال الشعبية األردنية، وزارة الثقافة، عّمان، ص 430.

)9( نفسه، ص 551.
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سعدى  أن  ُيحكى  حدوثه،  توّقع  عدم  من  لغرابته  املثل  به 
الصفريي، وهي ابنة خليفة الزيناتي الذي كان له سطوة بني 
الحب  يبادلها  أحبّت شخًصا اسمه مرعي، ولم يكن  القبائل، 
إىل  للوصول  حبّها  استغالل  يحاول  كان  لكنّه  مثله،  بحب 
أهدافه، وقد طلب منها أن تتدخل عند أبيها بالعفو عن األرسى 
ولكّن  األب،  فوافقها  مرعي،  قوم  من  وهم  عنده  كانوا  الذين 
هؤالء األرسى بعد فّك أرسهم قتلوا رجااًل كثريين من قومها، 

وبذلك تكون سعدى قد أطاعت حبيبها، وخانت قومها .

7 – الخناقة عىل اللحاف 10
يروى أن جحا كان نائًما يف ليلة من ليايل الشتاء الباردة، 
متدثرًا  بيته  من  فخرج  الخارج،  يف  وضجة  أصواًتا  فسمع 
اللحاف فإذا جماعة من الرجال يتشاجرون، فلما توسطهم، 
أحدهم  رسق  عندها  واملصالحة،  بينهم  الفصل  محاواًل 
عاد  اللصوص،  جميع  فتبعه  هارًبا  وفّر  جحا  عن  اللحاف 
واملشاجرة،  الصياح  أمر  عن  امرأته  فسألته  بيته  إىل  جحا 
فقال لها، كان خالفهم عىل ما أعتقد عىل اللحاف فلما أخذوه 

ذهبوا متصالحني والحمد هلل.

8 - رشارة بتحرق حارة11
يحكى أّن صياًدا جاء املدينة يحمل وعاء فيه عسل، ومعه 
كلبه، فدخل عىل صاحب حانوت، وعرض عليه العسل ليبيعه، 
وحني تذّوق الحانوتي العسل، سقطت قطرة من العسل عىل 
الحانوت  لصاحب  وكان  زنبور،  القطرة  عىل  فوقع  األرض، 
الزنبور وأخذه، فهجم كلب  ابن عرس عىل  ابن عرس، فوثب 
الحانوتي عصا ورضب  ابن عرس وقتله، فحمل  الصياد عىل 
بها الكلب فقتله، فهجم الّصياد عىل الحانوتي وقتله، واجتمع 
أهل صاحب الحانوت وقتلوا الصياد، فلما بلغ الخرب إىل أهل 
الّصياد اجتمعوا وقّرروا مهاجمة أهل القرية، ودار قتال شديد 
بتحرق  يقولون، رشارة  النّاس  فأخذ  راح ضحيته برش كثري، 

حارة.

9 - كّل يش بينكتب بالورق، إالّ  الزلق12 
يذكرون أن رجاًل كان مزواًجا فقد تزّوج عرش نساء، ولم 
تجتمع عنده اثنتان، فظّن أّنه قد عرف أخالق النسا ومكرهن، 
كبريًا  كتاًبا  وجمع  معهّن،  تجاربه  من  مالحظاته  يكتب  وبدأ 
يتحّدث عن أخالق النساء وأالعيبهن، حتّى يتّقي النّاس الرّشّ 

)10( تيمور، أحمد، 1986، األمثال العاميّة، ط4، مركز األهرام للرتجمة، ص 203. 
)11( نفسه، ص 281.
)12( املصدر السابق.

قبل وقوعه، وبعد تدوين كتابه تزّوج امرأة كان لها عشيق ال يعلم 
هو عنه شيئًا. حاولت املرأة أن تلتقي بعشيقها بحيلة ال تخطر 
عىل بال الشياطني، فبينما كانت تسري يف الطريق مع زوجها، قام 
العشيق بسكب املاء عىل الرتاب، فتوّحل الطريق، وملا وصلت باب 
داره تظاهرت باالنزالق ووقعت عىل األرض وقد اتسخت ثيابها، 
فخرج العشيق من البيت وهو يلبس ثياب النساء فحملها ودخل 
بها إىل بيته، تبعه زوجها الذي بقي ينتظر يف غرفة جلوس املرأة 
التي أغلقت الغرفة عىل زوجته حتى تبدل لها مالبسها، وعندما 
الحيلة،  بأمر  عرف  فرتة  وبعد  وذهب،  أخذها  زوجته  خرجت 

فمّزق كتابه وقال: كّل يش بينكتب بالورق إال  الزلق.

10 – يا أبو الحصني اقرا الجواب، قال مني يقرا ومني 
يسمع13

كتاًبا  أّن معه  الذئب  أوهم  الحصني(  )أبو  الثعلب  أن  يروي 
يبيح له الدخول إىل حظرية الغنم، فانخدع الذئب، ودخل معه إىل 
الحظرية، أخذ الثعلب خروًفا صغريًا وصعد به من فوق الّسور، 
وبعد  بفعله،  متلّذًذا  الغنم  يقتل  الحظرية  داخل  الذئب  وبقي 
حني جاء صاحب الحظرية، وأمسك بالذئب الذي ظّن أّنه محمّي 
بالكتاب، وأوسع الذئب رضًبا والذئب يصيح بالثعلب: اقرأ عليه 

الكتاب. فرّد عليه الثعلب: مني يقرا ومني يسمع. 

11 -  ما أرخصك يا كور عند اليل اشرتاك14
يحكى أّن حّداًدا كان عنده كور قديم مهمل، وكان يضع فيه 
نقوده التي يحصل عليها، يف يوم من األّيام، غاب عن الحانوت 
أخربه  عاد  وعندما  فيه،  عامله  وترك  الخاّصة،  أعماله  لقضاء 
عامله وهو فرحان أّنه قد باع الكور، ظنًّا منه أّنه قد فعل أمرًا 
محموًدا، حزن الحداد حزًنا شديًدا عىل ضياع نقوده حتّى كاد 
يتلف قهرًا، ثّم أخذ يقول كلّما رأى عامله: اترك الهّم ينساك وإن 
افتكرته يضناك، ياما أرخصك يا كور عند اليل اشرتاك...انفخ يا 

ولد. 

12 -  أيش عرّفك إنها سكينة15
اليوم  ، ويف  بها  وفّر  قد رسق سكينة،  كان  ا  لصًّ أّن  يروون 
لقد رُسق منّي  الّسكني وهو يقول:   اللصُّ صاحب  الثاني رأى 
فيها،  ينذبح  أخذها  اليل  اهلل  شاء  إن  فوًرا:   اللص  فقال  يشء  
فأمسك به الرّجل وسأله، كيف عرفت أّنها سكينة، وظل يرضبه 

)13( املصدر نفسه.

)14( املصدر نفسه.

)15( املصدر نفسه.
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حتى اعرتف.

13 - كنت يف الحصايد تغني للناس قصايد16
يرافق  الصوت،  جميل  طري  وهو  القاق،  أبو  كان 
الفاّلحني يف الّصيف أّيام الحصاد وهو يغنّي لهم، 
وكان أبو القاق يسخر حني يرى النملة تحمل حبّة 
القمح أو الشعري عىل ظهرها وهي متعبة تخزنها 
الخروج،  تستطيع  ال  ،حيث  الشتاء  ألّيام  بيتها  يف 
يجرف  الشتاء  وجاء  البيادر  أيام  انتهت  أن  فلّما 
بأمطاره ما تبّقى من حبوب عىل األرض، أخذ أبو 
القاق يبحث عن طعام فلم يجده، فذهب إىل النّملة 

يطلبها طعاًما، فقالت له: كنت يف الحصايد تغني قصايد، 
فارقص اآلن.

أوجهت  وإن  الحديد،  جنازير  بتقّطع  أقفت  إن   -  14
تنقاد بشعرة17

واملعنى يف هذا املثل، أن الحياة إن أدبرت فأمرها صعب، وإن 
أقبلت فاألمور سهلة، ويشابه هذا املثل أمثال أخرى منها، )الحّظ 
رجاًل  أّن  املثل  هذا  وقصة  ساعاتي(.  األعمى  بيخيّل  بيواتي  ملّا 
بخياًل جدًّا، وكان عند تنّقله يحمل ماله كلّه عىل بغلته ويسري هو 
خلفها، ويف إحدى تنّقالته انشقت األرض وبلعت البغلة، فأحرض 
فجلس  الحديد،  سالسل  فتقّطعت  لريفعها،  حديد  من  سالسل 
تصّدقه  وعدم  بخله  عىل  نفسه  يلوم  وأخذ  حزينًا  الحفرة  أمام 
بماله، فقّرر أن يتصّدق بما بقي معه، وأن يسلك مسلًكا جديًدا 
األّيام  يوم من  الحفرة، يف  عند  يوم يجلس  كّل  يف حياته، وكان 
رأى شعرة طويلة يف الحفرة، فشّدها , وظل يشد بها حتى يرى 

آخرها، فإذا بالبغلة مربوطة بها، فقال املثل السابق.

15 - ِكّنو معاك يا أختي تني سوادي18
وادي كما يسّمونه،  من املعروف عند الفالحني أن التنّي السُّ
وهو التني األسود، نادر؛ لذلك فهو مرتفع يف سعره، مرغوب 
يتذّوق  أن  أخاها  دعت  قد  كانت  امرأة  أّن  وصادف  أكله،  يف 
التنّي التي تحملها، وكانت قد وضعت بعض حبات  من سلّة 
من التني السوادي يف أسفل الّسلة، أخذ أخوها بالتذوق حتى 
يا أختي معاك تني  ِكنّو  لها،  السوادي، فقال  التني  إىل  انتهى 

سوادي ؟ فعرفت أخته أنه قد أتى عىل السلة بالكامل.

)16( أبو حمدة، محمد، 1984، األمثال العاميّة الفلسطينية، دار ابن رشد، عّمان. 
)17( املصدر نفسه.

)18( نفسه.

ِهّني  الهمزات  بس  َحّجة   الَحّجة   -  16
ِهّنـي19

من  وفود  فجاءت  الحّج،  من  قّطة  عادت 
كانت  وبينما  واملباركة،  عليها  للتّسليم  الفرئان 
يتحرك  ذيلها  كان  التّهاني،  تتلّقى  القّطة 
نفسها  وتراودها  الشمال،  وذات  اليمني،  ذات 
بالهجوم عىل الفرئان وأكلها، ولفت ذلك الفرئان، 
َحّجة، بس  الَحّجة  بينها،  فيما  تقول  فأصبحت 

)لكّن( الهمزات هنّي هنّي.

17 – ُقرْص ذيْل يا أزعر20
وصل إىل علم جماعة من الفرئان وجود جـرّة 
من العسل يف مكان ما، فكانوا يذهبون إىل هناك، ويصعدون 
ثم  الجرة  يف  ذيله  واحد  كّل  فيمّد  الجرة،  فم  عىل  بالتناوب 
فحاول  الذيل،  قصري  كان  الفرئان  أحد  أّن  وصادف  يلحسه، 
ال  أنا  لهم:  فقال  العسل  إىل  ذيله  فلم يصل  والثانية  مرّة  أّول 

أحب العسل. فأجابه أحدهم: ُقرْص ذيل يا أزعر.

18 -  دّقـة بدّقة، ولو ِزدنا زاد الّسقا 21
كان عند أحد البّقالني سّقاء يقيض له حاجته، ويجلب له 
املاء من النّبع، وكانت عند الّسّقاء زوجة جميلة وقع البّقال 
يف هواها، وكانت إذا جاءت لتشرتي حاجة من عنده ضغط 
عىل يدها راغبًا يف استمالتها، لكنّها لم تستجب، ويف يوم من 
األّيام قالت زوجة البقال لزوجها، إن الّسّقاء قد ضغط عىل 
يدها هذا النهار، فقال البقال يف نفسه: دّقة بدّقة، ولو زْدنا 

زاد الّسقا. 

19 -  لِبْس ُقبعه ولِحْق ربُعه22
يقال إّن رجاًل فاضاًل أراد أن يرّبي أوالده الرتبية الحسنة، 
ما  كّل  يف  يخالفونه  كانوا  لكنهم  لهم،  النصيحة  دائم  فكان 
أن  منهم  طلب  ما  وكثريًا  بنصيحته،  يفعلون  وال  يقول، 
البيت  يهجرون  فأخذوا  األرض،  لزراعة  الحقل  إىل  يرافقوه 
واحًدا واحًدا من ضجرهم من نصائحه وطلباته الكثرية، ويف 
يوم من األّيام زاره صديق له وأخذ يسأله عن أوالده فأجابه 
بأنهم تركوا البيت، فقال صديقه: والصغري؟ أجابه لبس قبعه 

ولحق ربعه. 

)19( نفسه.

)20( نفسه.

)21( نفسه.
)22(الفرحان، إحسان، 1987، خريها بغريها، دار الباحث، عّمان. 
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حمل حفنة من العدس من بيدر قريب، فلحقه 
خلفه  يركض  الناس  رآه  وحني  الفتاة،  والد 
ظنّوا أّنه يريد إرجاع حفنة العدس فالموه عىل 
ذلك، لكنه قال لهم: اليل بيدري بيدري، واليل 

ما بيدري بيقول كّف عدس. 

23 - شّمـع الخيط وهرب26
وهو  باإلعدام،  املساكني  أحد  عىل  ُحـكم 
بريء من التّهمة، وفّكـر يف حيلة يهرب من 
الحكم الجائر، وقبل إعدامه، طلب من القايض 
وقطعة شمع  كبرية(  )لّفـة  خيطان  كبكوبة 
وإعطاءه وقتًا كافيًا لتشميع الخيط، وبما أّن 
التقاليد تقيض باستجابة طلب املحكوم عليه 
باإلعدام قبل إعدامه، فإّن القايض أمر بتنفيذ 
طلبه يف الحال، وأحرضوا له ما طلب، عندها 
حتى  الخيط  طرف  يمسك  أن  للحارس  قال 
الخيط،  بأّول  الحارس  أمسك  يشّمعه،  أن  له  يتسنّى 
الخيط،  تشميع  من  ليتمّكن  تدريجيًّا  يبتعد  الرجل  وأخذ 
وهكذا ظل يبتعد أكثر وأكثر، والحارس واقف مكانه وحني 
بما  بعيًدا  أصبح  وأّنه  االنتهاء،  قارب عىل  الخيط  أن  عرف 
فيه الكفاية، هرب مبتعًدا، ولم يستطع الحارس اللحاق به، 

وحني عاد الحارس قال: شّمع الخيط وهرب.

24 -  عىل هالحّمص ما فيه ِعيد27
كما ُتروى هذه القصة عىل لسان الكاهن، فإّنها ُتروى 
والحكايتان  املسجد،  إمام  لسان  عىل  أخرى  بكتب  أيًضا 
يستعني  كان  ا  ًـّ أُمي كاهنًا  إّن  الحكاية  تقول  متطابقتان، 
يف  يضعها  التي  الحمص  بحبّات  األعياد  أّيام  معرفة  عىل 
قبل  أّنه  وحدث  حبّة،  ُينقص  يوم  كّل  يف  كان  حيث  جيبه، 
عيد الفصح بأّيام قليلة أعطى ثوبه لخادمه ليصلحه، وجد 
الكاهن، فأكل بعضها، ثم  الحّمص يف جيب  الخادم حبّات 
تذّكر أّن هذا األمر قد ُيغضب الكاهن، فتناول حفنة كبرية 
الكاهن،  الكنيسة ووضعها يف جيب  الحمص من مونة  من 
ومواعيد  الكنيسة،  إعالنات  يتلو  الكاهن  وقف  أّيام  وبعد 
الصالة، وأّيام األعياد، ومّد يده إىل جيبه ليعرف كم بقي من 
أيام قبل العيد، فوجد أن حبّات الحمص كثرية، فقال: عىل 

هالُحّمص ما فيش عيد. 

)26(إميل، بديع يعفوب، د.ت، األمثال الشعبية اللبنانيّة، جرور برس، طرابلس، لبنان.
)27( املصدر نفسه.

دراسات

20 - خليهم يوكلوا 23 
املثل بحكايته مشهور جًدا، وهو ينسب إىل 

الطرافة  من  وفيه  مختلفة،  عربية  عصور 
حكاية  اثبت  وهنا  الكثري،  اليشء  والفكاهة 
إّن رجاًل  الحكاية،  املثل، تقول  لهذا  واحدة 
انقطاع طويل عنها،  أخته بعد  بخياًل  زار 
أن  وبعد  األبناء،  من  مجموعة  لها  وكان 
حوله  يحومون  األبناء  أخذ  قلياًل  اسرتاح 
لم  أنه  عندها  فتذّكر  خالهم،  بزيارة  فرحني 
أّنه  ُيحرض ألبناء أخته شيئًا، فأخذ يذكر لها 
كان ينوي إحضار بعض الفواكه لهم واألخت 
تخّفف عنه وتقول له: املهم سالمتك وحضورك 
بعد هذه الغيبة الطويلة. وامتّد الحديث طوياًل 
واألطفال  يحرضه،  سوف  كان  ما  يذكر  وهو 

ويف  يسمعون،  مّما  مستغربني  إليه  ينظرون 
النهاية قالت له األخت: إن األطفال ال يريدون منك شيئًا، ُكّف 

عن هذا الحديث. فقال لها مبتسًما: خليهم يوكلوا. 

 21- زّمــر ابنّيـك24
تقول الحكاية إّن أحد رجاالت القرية أراد السفر خارج 
البالد، وكان الّسفر يف ذلك الزمن من األمور النادرة، فجاء 
أهل القرية لوداعه، والجميع يوصيه إلحضار الهدايا دون 
قائاًل: تكرموا.  باملوافقة  يهّز رأسه  مااًل، وهو  له  يفدع  أن 
لولدي  واحرض  القرش  هذا  خذ  أحدهم  له  قال  وأخريًا 
الذي  الوحيد  أنت  أي  ابنيك.  زّمـر  عليه:  فرّد  مزماًرا، 

سأجلب له ما يريد. 

22 - إليل بدري بدري )يعرف(، وإليل ما بدري بقول: 
كّف عدس.25

حكاية ريفية، تروى بغري أسلوب وعىل أكثر من لسان، وهي 
يف النهاية متشابهة الّداللة واملضمون، وال نستطيع أن ننسبها 
قد  جغرافيتهم  اختالف  عىل  الّدارسني   فكّل  محّددة،  ملنطقة 
إّن أحد الفالحني حاول  نسبوها إىل مناطقهم. تقول الحكاية 
والد  عرف  فلّما  الحصاد،  أّيام  وذلك  جاره،  بعرض  املساس 
الفتاة بذلك، تعرّض له عىل طريق البيادر، وحاول رضبه بعد 
أن فأفلت منه، لكّن الرّجل استطاع الهروب ويف طريق هروبه 

)23( من مقابالت شخصيّة أجراها الباحث.

)24( من مقابالت شخصيّة أجراها الباحث.

)25( من مقابالت شخصيّة أجراها الباحث.
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عىل  بقدرته  يتميّز  تعبري  والفّن 
عىل  قادر  فعل  نتاج  وهو  التنوع،  
وهو  واألفــراد،  الفنّان  بني  تواصل  تحقيق 
نشاط إنتاجي يتّسم بالخربة الجماليّة، وتكمن 
خصائصه ووظائفه يف طبيعته وكذلك أهميته.

وقوته،  عمقه  للفن  أّن  )جوته(  ذكر  وقد 
الجماليّة  الناحيّة  من  وقيمته من خالل دوره 
يف  وليس  والعقليّة  والعاطفيّة  والخياليّة 

املحاكاة. 
ظاهرة  الفّن  أّن  تولستوي  أّكد  بينما 
اجتماعيّة تحتاج إىل جمهور، ويرى )دوركيم( 
من  دينيّة وهو  له مسحة  االجتماعّي  الفّن  أّن 

عن  معربًّا  والعرف  والتقاليد  العادات  آثار 
األوضاع السياسيّة واالقتصادّية. 

مدارسه  له  منظم  إنتاج  الفّن  أّن  كما 
والزمان،  املكان  لظروف  يخضع  فهو  وأساليبه  وطرزه 
الفنّان  أّن  اللو(  )شارل  يؤّكد  و  وتقاليد.  وتجديد  تراث  وهو 
وال  نفيّس  ال  اجتماعّي  كائن  والفنان  الجمعي...  العقل  يمثّل 

ميتافيزيقّي.)1(
   وهنا نتحدث عن إشكاليّة الحريات وكيف يعالج املبدع 
اإلبداعيّة  خامته  مع  التوصل  محاواًل  املفهوم،  هذا  الّشعبّي 

الفّن والثقافة،  الفّن يف الحضارة )دراسة مقارنة يف  1 . سلمى عبد العزيز، هاني جابر، 

بدون تاريخ، ص27، 28، 29. 

توطئة
ارتبطت الحريّة  بالطبيعة البشريّة، كما نمت مفاهيمها مع تطور الحياة اإلنسانيّة. وكان لدراسة البيئة المحيطة باإلنسان 
أهميّة في معرفة الكثير حول قيمه ومعارفه التي يتعامل معها. فاإلنسان ابن بيئتين تفرض عليه صورتين من الحريّة  
األولى ترتبط بملكاته وغرائزه الطبيعيّة، والثانيّة طبيعة مجتمعه الذي يسكنه والعادات التي تحكم علقات األفراد في 
هذا المجتمع. ويحاول المجتمع من خلل الموروث التقليدي اإلبقاء على المناسب الذي في استمراره الحفاظ الخصوصيّة 

الثقافيّة. 

الشعبيّة، وكيف  الجماعة  املجتمع وتتبناه  إىل شكل ال يصدم 
قراءة ملفهوم  إبداعّي هو  الحريات ويرتجمها يف عمل  يمارس 

اإلبداع املبنّي عىل االنطالق دون رقيب.
وستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتيّة:

الّشعبّي  املبدع  ُيدرك  العامة ؟ وكيف  الحريات  ما مفهوم 
هذا املفهوم؟

لدى  الحرّية   مفهوم  جسدت  التي  اإلبداعيّة  النماذج  ما 
املبدع الّشعبّي )يف مجال التشكيل الشعبّي(؟

ما فلسفة املوروث يف التعامل مع الحريات؟ 
من  الدراسة  هذه  تنشده  ما  إىل  الوصول  يتم  وسوف 

* باحثة يف الرتاث، وأكاديمية مرصية.

اإميان مهران  *

احلريات واملبدع ال�شعبي
قراءة يف فل�شفة املوروث

يد طفل توشم بالصليب  )مولد مار جرجس_الرزيقات _يونيه 2000 ( .
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مدخل  خالل  من  الّشعبّي  املبدع  أعمال  قراءة  إعادة  خالل 
مفاهيمي يرتبط بإدراكه للحرّية. وعرض بعض األعمال الفنّيّة 
)التشكيليّة الشعبيّة كنموذج( وتحليلها كإبداع معرّب عن حرّية 
الحرّية   مع  تفاعلها  ومدى  املوروث  لفلسفة  التعرّض  العاّمة. 

كمفهوم. 
وتفرتض هذه الدراسة ما يأتي:

يمارسها  مفاهيمها  بتنوع  الحريات 
العامة وترتجمها أعمال املبدع الشعبي.

كنموذج  الّشعبّي  التشكيل  مجال  أّن 
يعكس الحرّية  بمفهومها املتّسع الذي يعرّب 

عنه املبدع الشعبّي.
احتواء  عىل  تعمل  املوروث  فلسفة  أّن 
الثقافات واستمرار ما تراه مسايرًا للنسق 

العام. 
وأما حدود هذه الدراسة، فإنها ستكون 
محصورة بنماذج فنيّة من جمهورّية مرص 
العربيّة، صنعت بعد العام 2000 حتى اآلن، 
محّددين  غري  العاّمة  من  مبدعني  قبل  من 
بسّن أو رشيحة اجتماعيّة أو ثقافيّة. وال بّد 
الدراسة،  املعتمدة يف  ابتداًء من تحديد املصطلحات األساسيّة 

وهي عىل النحو اآلتي:

الحريات
لقد أثرت الحضارات املتعاقبة بطول التاريخ اإلنسانّي عىل 
تعريف الحرّية.  فقد عاش اإلنسان آالف السنني يف محاولة ألن 
يحّقق توازًنا مع ما يريده كفرد وما تفرضه عليه املجتمعات. 

ففي مرص القديمة  ُوجد فجر الضمري، و كانت هناك قواعد 
وحتى  والنبات  الحيوان  حقوق  وأيًضا  اإلنسان  حقوق  تمس 

النهر قدسه الفراعنة كجزء من الطبيعة. 
يف  و)الزرداشتيّة(  الصني،  يف  )الكونفوشيّة(  كانت  كما 
رشق  جنوب  )يف  والبوذّية  الهند،  يف  و)الهندوسيّة(  فارس، 
لحرّية  التي تسعى  اإلنسانيذ  الفكر  لنمو  مرآة  وكلها  آسيا(،  

اإلنسان.  
أّن الحريات ضمن مجموعة من   )2( ويرى أحمد الرشيدي 
والقوانني  الدساتري  تداولتها  والتي  اإلنسان(  )حقوق  مفاهيم 
القرن  من  األول  النصف  امتداد  وعىل   19 القرن  يف  الوطنيّة 
السياسيّة  الحريات  تشمل  العاّمة(  و)الحرّيات  العرشين. 
الّصحافة.  الجمعيّات وحرّية  التّجمع، وحرّية تأسيس  كحرّية 
التّملك  املدنيّة كحرّية  الحرّيات  فتشمل  الخاّصة  الحرّيات  أّما 

والتّعاقد والعمل. 
املحاور  من  اإلنسانيّة  والحقوق  الحرّيات  كانت  ولقد 

 2.  أحمد الرشيدي،  حقوق اإلنسان )نحو مدخل إىل وعي ثقايف(، قصور الثقافة، 2005، ص18.

ذراع ريايض وشم عليها آيات من القرآن الكريم

شكل من الفخار عىل هيئة مئذنة تباع يف مولد سيدي عبد الرحيم القنائي ..منطقة الفواخري
بالبياضية بمحافظة قنا _يونيه 2000

دراسات
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أّن  عمارة   محمد  يرى  اإلسالم  ويف  تناولتها،  التي  الرئيسيّة 
»الحياة«  يحقق معنى  الذي  اليشء  )الحرّية(  من  فيه  اإلسالم 
لإلنسان. وأّن اإلسالم بلغ تقديسه للحرّية اإلنسانيّة الحّد الذي 
جعل السبيل إىل إدراك وجود الذات اإللهيّة هو العقل اإلنسانّي، 
فحّرر سبيل اإليمان من تأثري الخوارق واملعجزات ومن سلطان 
فحجيّة  واألنبياء،  الرسل  سيطرة  ومن  واملأثورات،  النصوص 
يبرشها.  الذي  الرّسول  صدق  عىل  مرتّتبة  املقّدسة  النّصوص 
التي  اإللهيّة  الذات  وجود  صدق  عىل  مرتّتب  الرّسول  وصدق 
اإليمان  بّد من سبق  فال  النصوص؛  إليه هذه  وأوحت  أرسلته 
إىل  بالرّسالة والنصوص وال سبيل  التّصديق  الذات عىل  بهذه 
الرّسل وتأثري الخوارق  ذلك سوى العقل املتحّرر من سيطرة 
وسلطان املأثورات. وهنا قّمة التّحرير ونفي اإلكراه يف الدين » 

)3(.) َ الرُّْشُد ِمَن الَْغيرِّ اَل إِْكرَاَه يِف الدرِّيِن َقْد َتبنَيَّ

2. املبدع الشعبي
  املبدع الّشعبّي هو الرّكيزة التي يبنى عليها نقل املفاهيم 
املجتمعيّة، وهو وسيط من وقت لوقت ومن مكان ملكان، فهو 
املكان  عن  تعرب  وضمنيّة  ومواجهة  مبارشة  يف  املعنى  حامل 

ونسق مرتجم للشعور الجمعي.
يف  إنها  شخص،  عن  عرّبت  وإن  الّشعبّي،  املبدع  رؤّية  إّن 
األساس تلتحم مع جماعته البرشّية التي لها مفاهيمها ورؤيتها،  
التي تلقى جزء منها من معلمه)الجزء  فهو من خالل خربته 
ينقل  املحسوس(،  بيئته)الجزء  يف  عايشها  وجزء  املوروث( 
طاقته يف رموز دالليّة تلمس الحس وتؤثر عىل نفسيّة املشاهد 

أو املقتني لها.
إىل  دائًما  يحتاج  الّشعبّي  املجتمع  أّن  الخادم  سعد  ويرى 
رقيب يرشع له الذوق الذي يتمثل إىل الترصف الذي ينبغي أّن 

يفعله، فال يكفي أّن تحدد للناس مواعيد األعياد. )4(
الّشعبّي  اإلبداع  عىل  يغلب  أنه  يونس  الحميد  عبد  ويؤّكد 
أنه مجهول املؤلف الفرد، وليس معنى ذلك أّن فريًقا متكاماًل 
ألفه، ولكّن املعنى أّن الوجدان الجماعي يعني بتحقيق اإلبداع 
أبدعوه.  الذين  األفراد  أو  الفرد  اسم  بتحقيق  عنايته  أكثر من 
ورآه  انتخبه  الذي  باملثال  يتشبّث  القومّي  الوجدان  ظل  وقد 
أّن يعرّب عنه، فلم يحتفظ به حقبة تقترص أو  مالئًما ملا يريد 
تطول، ولم يجعله موضوع عنائه يف بيئة واحدة مهما كانت، 

3. محمد عمارة، اإلسالم وحقوق اإلنسان )رضورات ال حقوق(، مرجع سبق ذكره.

4. تاريخ األزياء الشعبيّة يف مرص، سعد الخادم، املركز القومي للمسح واملوسيقى والفنون 

الشعبيّة، 2006.

وإنما ظل يعرّب بوساطته عن هذا الوجدان بأبعاده التاريخيّة. 
وبما تصّور من أمجاده، وبما أراد أّن يرّسب من معارف، وبما 
اعتصم به من قيم يفرض عىل أفراده جميًعا التصعيد إليها يف 

السمة والفكر والتعبري ويف السلوك جميًعا.)5(
3.علوم املوروث الّشعبّي )6( هي مجموع املعارف املرتبطة 
بالحياة التقليدّية واملمارسات الحياتيّة املتوارثة،  والتي تظهر 
يف أشكال اإلبداع الّشعبّي املرتبط بالحياة اليوميّة لدى مجتمع 
لجيل  اآلباء  جيل  من  املنقولة  الخربات  مجموع  فهي  بعينه، 
األبناء سواء املرتبطة باملوروث الشفهّي أو املرتبطة باملوروث 
املادي املدرك بأبعاده امللموسة واملرئيّة سواء التي تحمل جانبًا 

نفعيًا أو جانبًا جماليًا. ويقسم العلماء املوروث الّشعبّي إىل:
وأفعال  أقوال  من  املنقول  كّل  الشفهي:  ــوروث  أ.امل
وطقوس يستخدم فيها الّلسان،  رغم أّن الّلسان مادي يف ذاته 
يصدر صوًتا يسمع وينقل ألفاًظا ويحفظ ويردد ويعيد صياغة  
الكلمات ويغني ويوضح يف جمل وينّسق وُيَحرّف ويعيد إنتاج.   

5. عبد الحميد يونس،  اإلبداع الشعبي،  قطر، العدد الخامس، يناير 1987، ص 23،  عن:  

تراث اإلنسانيّة ، مج 6 ص 422. 

عبي، مكتبة األنجلو املرصّية، 2012، ص 59، 60  .  6.  إيمان مهران،   ِكباُر السنرِّ واملوروُث الشَّ

قطعة نحت مجسمة عىل هيئة مسجد بمنرب ومئذنة ،
مصنوعة من الحلوى تباع يف مولد النبي .)محافظة األقرص2013 (

دراسات
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ب. املوروث املادي:  هو الطبيعة املجّسدة التي تحوى 
اإلنسان نفسه،  ففي وجوده يمتلك اإلمكانات والقدرات  التي 
تمّكنه من أّن يعيش وسط كائنات مرئيّة لها مالمح وأشكال؛ 
فاملوروث املادي هو امللموس املحسوس الذي ارتبط بحاسة 
مع  ويعيش  يتفاعل  الذي  املادي  املحيط  و  واللمس  البرص 
اإلنسان،  ويرتبط  بحاجة اإلنسان من مسكن وملبس وأثاث 
فيه  ويؤثر  منه  يستفيد  باإلنسان  يحيط  الذي  وكّل  وأدوات 

ويتأثر به.
الوصفّي  املنهج   البحث  هذا  يعتمد  البحث:  منهجّية 
لدى  الحرّيات  مفهوم  وتحليل  عرض  خالل   من  التّحليليذ 
داليلّ.  كمفهوم  الرمز  مع  يتعامل  وكيف  الشعبّي،  املبدع 
عنها  يعرب  وكيف  إبداعي  منظور  من  الحريات  ودراسة 
التعامل  املوروث يف  الشعبي. والتعرّف عىل فلسفة  املوروث 

مع الحرّيات.
بيئته،   الّشعبّي جزء من  الفنان  الشعبي:  املبدع  حرّية 

لذا كان لتأثره واقتناعه بالشكل الذي ينتجه 
بهدف نفعي أو جمايل األثر الكبري يف مستوى 
إبداعه،  فهو الذي يقف وراء املنتج اإلبداعّي 
وتميزًا  أصالة  األكثر  الجديد  عن  يبحث 
ومستعينًا  عديدة،  وسائل  ذلك  يف  مستخدًما 
بالرموز التي تساعده عىل تحقيق هذا التميز.
وعند التعرّض للحرّيات لدى املبدع ال بّد 
املبدع  لدى  الحرّية   مفهوم  الوقوف عىل  من 

الّشعبّي وحجم إدراكه لها.
حيث يحاول الفنّان الّشعبّي دائًما جذب 
و  األشكال،  بكافة  اإلبداعي  ُمنتجه  مقتني 
لكي يضمن تميّز منتجه يسعى للجديد الذي 
هناك  لتصبح  للعمل،  خصوصيّة  يضيف 
اإلبداعي،  العمل  ملتابعة  املتذوق  لدى  دوافع 
وهو ما يرتبط بحجم التأثر النفيس للمتذوق 

عند تعامله مع املنتج الفنّي. 
الحريّات كمفهوم لدى املبدع الشعبّي: 
الّشعبّي  املبدع  لدى  اإلبداع  حرّية  ترتبط 
بثقافة املجتمع، وهي انعكاس يتوارى خلفه 
املمنوح  واملمنوع، ولكنه هنا يستعمل أدواته 
اإلبداعيّة ليعرب بحرّية كاملة عّما يريده،  بل 
أو غري  مبارش  بشكل  يحتاجه مجتمعه  عّما 
امللحة  والحاجة  للموقف  تبًعا  وذلك  مبارش، 

لدى املبدع.
وتعد حرّية املبدع الّشعبّي مساحة لتبادل جدل عميق بينه 
وبني متلقي هذا اإلبداع؛ ذلك أّن الحرّية  املتاحة للمبدع تحدد 
هذا  يكبح  ملا  تعرّضه  أو  إقصائه  حال  ويف  إنتاجه،  شكل  له 

التحرر قد يفقد عمله الفني روحه املعرّبة. 
من أجل مزيد من الحرّية تولد رموز ومعان وعالمات هي 
التنفيس الحقيقي ملمارسة الحرّية ، وهي رموز مجازّية تنقل 
الخفّي لديه لتعطي للمساحة اإلبداعيّة عباءة ضمنيّة تمنحها 
للحريات  ومعادل  وسيط  هنا  فاملبدع  العامة؛  من  للمتذوق 
يتحرّك بشكل يعكس مالمح خاصة ال يرتبط فيها بزمان أو 

مكان. 
الزمان  ويتجاوز  االفرتايض،  مكانه  له  الّشعبّي  املبدع  إن 
من  وتحّد  تحيطه  التي  األطر  عن  بعيًدا  محلًّقا  يخلقه  الذي 
معادل  لخلق  محاولة  يف  يمارسها  وال  يدركها  التي  تفاعالته 

نفيّس لذاته اإلبداعيّة.

 تمثال للمسيح ىف حجرة رئيسية من منزل بيت العمدة جيد بقرية من القرى املسيحية .)محافظة أسيوط 2009 (
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الرمز كمفهوم داليل لحرّية التعبري:  إّن املعالجة التجريدّية 
يف التشكيل تحتاج إىل خربة كما تحتاج إىل فهم املبدع لطبيعة 
داللة هذا الرمز يف بيئته وأهميته،  وهو ما يقدم رمز عىل آخر 

حينما يضع التصميم العام ملنتجه الفني. 
الرمز تشكيليًّا أم تشخيصيًّا أم موسيقيًّا  أكان      وسواء 
فإّنه يف النهاّية يعتمد عىل االستجابة الوجدانيّة عند املتلقي لذا 
ارتبط اإلبداع بشخصيّة املبدع ومدى خربته اإلنسانيّة واملهنيّة 

وقدراته الفنّيّة الخاّصة.
وهنا يأتي دور املبدع الّشعبّي يف صياغة الرمز الداّل املعرّب 
ليكون واضًحا، مقروًءا ومعربًا عن فئته االجتماعيّة ومجموعته 
الثقافيّة، وهو ما يوّضح لنا صعوبة ما يقوم به املبدع الّشعبّي، 
فهو يقوم بتجريده لشكل دال، وهو هنا، حينما يختار الشكل، 
يقّدم معالجة شديدة الدّقة حتى يصل بها إىل مدلولها يف ذاكرة 

املشاهد لها. 
ويرى فرويد أّن )محتوّيات الالشعور الجماعّي تتكّون من 
صور تشّكلت يف العقل من أقدم األزمان، إذ هي )بقايا لوجود 
إىل  حوّلت  ومتى  لها(  الحق  هو  سابقة  أناوات  عاشته  قديم 
عبارات »شعورّية«، واتخذت شكل حكمة القبيلة أو الخرافة. 

ويطلق يونج اسم الطراز البدائّي العتيق )Archetype( عىل 
الحقيقة النفسانيّة التي تدعم تلك اإلظهارات. والطرز البدائيّة 
أو الصور، وإنما هي  الفكرات  العتيقة ال تتكون من موروث 
تتكون من استعدادات موروثة سابقة إلحداث ردود األفعال، 

فهي مراكز نفوذ أو حقول قوّة تقوم يف داخل الالشعور.

ويذكر يونج أّن الرّموز العاّمة والصور 
إنما  العتيق  البدائّي  الطراز  ذات  املرّكبة 
هي تعبريات عن املوقف األوديبّي يف جملته 
الفرد  بني  معنّي  توّتر  حدث  فإذا  الكليّة، 
الذهبيّة  العهود  جميع  أثناء  استمر  وبيئة 
هذا  كان  وإذا  البرشّية،  فيها  تطورت  التي 
التوّتر قد ولد نفس عمليّة الرمز الالشعوري 
يف أثناء هذه العصور الذهبيّة جميًعا، فإنه 
الظواهر  هذه  بأن  املجادلة  أّن  املحقق  من 
من  مجموعة  بل  جماعيّة،  نفًسا  تكون  ال 

األنفس املتماثلة يعد رضًبا من التالعب.)7(
الحريات وفنون التشكيل الشعبي

يف  حيوًيا  دوًرا  الثقافيّة  البيئة  تلعب 
تكوين عقيدة الفنانني ووجدانهم، إىل جانب 
الحيوّية  والتأثريات  الطبوغرافيّة  العوامل 
هذه  أّن  الباحثون  أّكد  كما  عنها.   الناتجة 
العوامل يف مجملها تعطي الفنّان أعظم عطاياها، فهي تمنحه 
الجمعّي بالجمال  الفكر واملاّدة واألسلوب، وتمنحه اإلحساس 
الشكل واملضمون ووظيفتها  العالقة بني  له صور  كما تحّدد 

النفعيّة.
إّن ما ليس يف البيئة يخلقه الخيال، وقد يضطر إىل االرتكاز 
الخيال  خاصيّة  ولكن  نتخيل،  ما  ليصف  يرى  ما  بعض  عىل 

أينما يكون وكيفما يكون.)8(
ال  الذي  الّشعبّي  التّشكييلّ  اإلبداع  من  مثااًل  نتخذ  وهنا 
يقىص ثقافة وال يحذف جزًءا من الذاكرة الرتاكميّة ملجتمعه،  
فهو يحّقق املساواة  سواء الظاهر منها كاملفردات أم الباطن 
من خالل توزيعه لعنارصه املختلفة التي قد تعطى يف تكوينها 

مدلول.

الحرّيات التي يمارسها املبدع الشعبي
هناك مالمح عديدة لحرّية التعبري تظهر يف مجاالت التعبري 
خالل  املبدع  عىل  قيود  وجود  عدم  تعكس  املختلفة،   الفنّيّة 

ممارسات عديدة ارتبطت بالحرّيات اآلتية:

حرّية االعتقاد 
ارتباط  إّن  بل  األفراد  عىل  ليفرض  يوًما  االعتقاد  يكن  لم 

 7.  هربرت ريد، الرتبيّة عن طريق الفن، مراجعة مصطفى حبيب، الهيئة العامة للكتب 

واألجهزة العلميّة، وزارة التعليم العايل،1970. ، ص 249، 250.

 8. سلمى عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، بدون تاريخ.

كسوة مقام الشيخ أحمد الفرغل ويظهر تجسيد املقام وتشكيل للوجه املغطى بعمامة)محافظة أسيوط_ يونيه 2012 (
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الفرد بمجموعته هو ما يؤّثر بشكل مبارش عىل فكرة االعتقاد، 
باألساس  يقتيض  بعينها  ديانة  أو  مبدأ  أو  بفكرة  واالعتقاد 
التبعيّة املبارشة للمجتمع، فالفرد يقتني ويتعايش يف مناحي 
الحياة، أشكاال، ورموزا، تتطّور دالالتها مع الزمن، وقد تفقد 
داللتها األصلية، وتصبح مجرّد مادة تزيينيّة، ولو فهم معناها 
املعاني  تلك  يحتوي  الذي  الشكل  يقتني  ال  قد  لها   املقتني 
أو  الوجدانيّة  والحالة  الجماليّة  فاملتعة  الرموز...  تلك  وتعنيه 
الحاجة للمنتج ولوظيفته النفعيّة قد تتخطى فكرة أّن يكون 
الفرد متفهم للرمز أو معتنق ملا يعنيه الشكل من مفاهيم أو 

معاني مرتاكمة تغريت معانيها عىل مر العصور.

نماذج من املعالجات الّتشكيلّية لحرّية االعتقاد
 فن الوشم 

ارتبط فن الوشم باملوالد سواء موالد األولياء أو القديسني، 
كما كان له مريدوه من كّل األعمار، وقد كان للفنان الّشعبّي 
ارتبط  حيث  املوشوم.  التصميم  معالجة  يف  الكاملة  الحرّية  
الوشم بالرموز الدينيّة والعالمات الدالليّة التي ترتبط بالعقيدة 

ونصوصها املقّدسة سواء اإلسالميّة أو املسيحيّة.

فن النحت
منذ  والعمارة  النّحت  بالد  مرص  كانت 
بداّية التاريخ، ونحن هنا حينما نتحّدث عن 
اإلبداع التشكييل الّشعبّي نشاهد معالجات 
فهم  تعكس  النحتيّة  لألشكال  متعددة 
الفنّان الّشعبّي ألرسار املجال الفنيّة،  وتمأل 
عالجت  أعمال  فهناك  إبداعه؛  مناحي  كل 
خالل  من  سواء  وذلك  املعماري  التشكيل 
أو  املختلفة  الحجر  فنون  أو  الفخار  فن 
باملوالد.  حيث  املرتبطة  الحلوى  تشكيالت 
بقوانني  الجماليّة  املعرفة  يف  تراكًما  نجد 
الّشعبّي  النحات  نجد  كما  التشكيل، 
هوّيته  عن  التّعبري  يف  التّشخيص  استعمل 

الدينيّة، دون قيد أو رشط.

حرّية التعبري الجسدي
نماذج  اإلنسانّي  التّاريخ  صنع  لقد 
التّعقيد  شديدة  الجمال  شديدة  تعبريّية 
يتعامل  فحينما  الجسد،  مع  التعامل  يف 
هيئته  تتغرّي  الحياة  يف   كرشيك  الجسد 
التي هي ضمن عرض فنّي يعكس التحام 
الجسد مع الطبيعة، ويف حوار خفي يحاول 
االلتحام مع الطبيعة فهذا الخفي فيما وراء الطبيعة. والتعامل 
جسدته  بالطبيعة  االلتحام  من  وتمكينه  الّشعبّي  الخيال  مع 
بالديانات  املتتاليّة واملرتبطة  الطقسيّة  الشعوب يف ممارستها 

السماوّية، وغري السماوّية.
هازبل  بها  تقدم  التي  الدراسة  إىل  نشري  أّن  هنا  ويمكن 
شونج يف القاهرة )1984م( بعنوان “الحركة الواقعيّة والهوّية 
الثقافيّة” إذ تقرر تلك الدراسة أنه عىل امتداد العالم كله، تعد 
الحركات األساسيّة للجسد البرشّي، من أكثر األشياء تعبريًا عن 
الهوّية الثقافيّة بصورة واضحة ومبارشة، فإذا تأّملنا حركات 
لنا هوّية  تحّدد  التي  املميّزة  الخصائص  الجسد وجدناها من 

الفرد، بل هوّية املجتمع بأرسه. )9(

نماذج من املعالجات الّتشكيلّية لحرّية التعبري الجسدي
نماذج من فنون األداء: 

ترتبط  فنون  فهي  اإلنسان  ُوجد  منذ  األداء  فنون  بدأت    

 9.  سلمى عبد العزيز، هاني جابر، مرجع سبق ذكره، بدون تاريخ،ص 66.

ممارسة طقسية إلحدى القبائل تصور مجموعة تؤدي طقس حيث يرتدون شارات وعالمات .ويشارك الجسد كعنرص 
جمايل مزخرف ،فتظهر األلوان و الصبغات تغطي الوجوه،وهو يف ثقافتها أداء تمثييل يهدف ملحاكاة ما وراء الطبيعة ، 

ولكل دوره الذي يفرضه الطقس العقائدي لتلك املجموعة التعبريية.
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الجسد  اإلبداع  الزم  وقد  الطبيعة.   ومحاكاة  الجسد  بحركات 
للحياة  كانت  هنا  ومن  الطبيعة،  محاكاة  يف  اإلنسان  بدأ  منذ 
األوليّة بكل مراحلها قراءتها املتنوعة، فقد كان لتنوع الطبيعة 
الكثري من إفرازاتها التي أعطت اإلنسان حلوالُ يف فن املحاكاة 
سواء اللعبّي أو الرّقيّص أو التّمثييلّ أو الغنائّي، فكّل ذلك يدور 

داخل الثقافة بمراحلها املرتبطة بعلم األنثربولوجيا.

الرّقص
الرقص إيقاع ميلء بحيوّية اإلنسان،  وهنا يف الحرّيات يعّد 
الرّقص إعادة توظيف للحركة بشكل إيجابّي،  وسنجد يف فنون 
التشكيل الّشعبّي أّن التعامل مع فّن الجسد كتشكيل نحتّي له 
متوازنة،  لخلق جمالياّت  الحركة  بتوظيف  املرتبطة  جمالياته 
وعىل نحو إيقاعي، وهنا تراكم املوروث ونقل التجربة من جيل 

لجيل ومن مكان ملكان يظهر فروق بينيّة تتعلق بالحريات.

اللعب 
ونقصد باللعب تلك الفنون االبتكارّية املبنيّة عيل املشاركة 
التي تفرز فكرًا أو حركة أو أداًء، واال ترتبط بمكان وال هيئة 
تنظيميّة، ولكنها تركن عىل قواعد ورشوط سهلة غري معقّدة 
الّسيع،  الجغرايفّ  بانتشارها  وتسمح  معها  التعامل  ُتسهل 

وهي ال تضع رشوًطا ملمارستها يف النوع أو الجنس أو السن.
باملشاركة  يسمح  اجتماعيًّا  متنفًسا  األلعاب  تمثل  لذا 
األوىل  الفطرّية  النشأة  مع  تتفق  تنوعها  يف  وهي  االجتماعيّة. 
الجسدّي  وبالنّمو  الحسيّة  بالطبيعة  نظرًا الرتباطها  لإلنسان 

والعقيلّ لإلنسان.
واأللعاب إرث تقليدي يتّسم باملرونة، ويحمل مالمح اإلبداع 
كونه يعتمد يف تكوينه األصالة والتجديد عىل حد سواء. وليس 
الالعب فقط صاحب تلك اإلبداعات، بل إّن كّل املحيط البيئّي 
يأخذ ويضيف للعبة، فهو إبداع جمعّي مرتبط ببيئته. وإرث 
جمعّي أسطورّي تراكمّي يحمل ما تبّقى من عهود قديمة كان 

الجسد والتشكيل الرمزي أساس يف التواصل اإلنساني.10

 10.  إيمان مهران، األلعاب الشعبيّة والهوّية الكونيّة، مكتبة األنجلو املرصّية، 2012.

الرقص كجمال يف األداء مقابل صورة تظهر لنا العصا كرمز للخالفات والعراك، والصورة من مهرجان تقيمه وزارة الرياضة لأللعاب الشعبية 2009 .

أطفال يلعبون  من غرب محافظة أسوان 2000 .
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حرّية التخّيل
 إّن الخيال هو عماد كّل فّن، وقد يتداخل كثريًا يف دراسة 
البيئّي أو املحيلّ يف مقارنته بالعاملّي. و عمل الخيال يتبع عامليًا 
خصائصه  جانب  إىل  كليّة  بخصائص  وينفرد  معينة،  مآرب 

العاّمة أو العامليّة.)11(
يرى هربدت ريد )12( أّن الفّن ينطوي عىل مبدأين رئيسيني: 
ومن  العضوي،  العالم  من  رأيي  يف  مستمر  للشكل«   « مبدأ  
الناحيّة املوضوعيّة الشاملة املوجودة يف جميع األعمال الفنيّة، 
ثم »مبدأ اإلبداع« وهو يشء أختّص به العقل البرشي، كما أّنه 
يضطرّه إىل خلق وابتداع ما يخلق من الرموز والخياالت الغريبة 
موضوعيًّا  وجوًدا  لنفسها  تتّخذ  ال  التي   Myths والخرافات 
وظيفة  والّشكل  الّشكل  مبدأ  بفضل  إال  عاّمة  صّحة  صحيًحا 
يقوم بها “اإلدراك”،  واإلبداع وظيفة يقوم بها “التّخيّل” وللفّن 
جميع  يف  جوهرّية  أهميّة  وله  واجتماعيّة.  بيولوجيّة  وظيفة 
مجاالت الحياة، فالحياة نفسها يشء جمايلّ، وهي ال توجد إال 

نتيجة الحتوائها عىل الجمال. 

نماذج من املعالجات الّتشكيلّية لحرّية التخيل
من  الكثري  واالجتماعيّة  الدينيّة  املعتقدات  حرّمت  حني  يف 
للفنان  ترك  الّشعبّي  التشكيل  فإّن  األنبياء،  حول  التصورات 

سهري  عن:   33 ص  السابق،  املرجع  نفس  الشعبي،  اإلبداع  يونس،  الحميد  عبد    .11 

القلماوي، مجلة الفنون الشعبيّة، العدد األول، السنة األوىل، يناير 1965م، ص 11.

 12.  هربرت ريد،  مرجع سبق ذكره،  ص 249، 250.

الّشعبّي حرّية التخيّل دون إقصاء، بل إّن هناك رسوًما لسرية 
الرسول )سرية بن هشام(، كما كان للفنّان التشكييل الّشعبّي 
عىل الدوام السبق يف التعامل مع املعالج التخييّل للشكل املتخيل.

حرّية معالجة الرّمز
بداللة  واملرتبط  املعرّب  املجرّد  الشكل  بالرمز  هنا  نقصد 
هنا  الرّمزي  والتشكيل  الجنس،   أو  الدين  أو  بالنوع  تعنى 
يعتمد عىل تنوّع الخامات،  وعىل معطيات البيئة املختلفة. وقد 
N.Goodman Lan- ننظر الفيلسوف األمريكي نيلسون جودما

guages of art يف دراسته “لغات الفن” وهو كتابه الذي ظهر 
العام 1976م. رأى األعمال الفنّيّة بوصفها أنساًقا من الرموز، 
اللفظّي، وقال  التمثيل البرصي والوصف  وعقد مقارنات بني 
تمييز  عمليات  تشتمالن  النصوص  وقراءة  اللوحات  قراءة  إّن 
ديناميّة  خربة  هي  الجماليّة  الخربة  وإن  بصدق،  وإحاطة 
وليست خربة سلوكيّة ساكنة، وإنها تشتمل عىل القيام بتمييز 
الدقيقة، وعىل  املرهفة  العالقات  إىل  التنبيه  دقيق، وكذلك عىل 
تحديد لألنظمة الرمزّية والخصائص املميّزة لها داخل األنساق 
الفنيّة، وكذلك ما تشري إليه هذه الخصائص وما تقوم بتمثيله 
وتفسريه من أعمال، ومن ثّم يعاد تنظيم العالم يف ضوء األعمال 

الفنيّة، ويعاد تنظيم األعمال الفنّيّة يف ضوء العالم أيًضا. )13(

 13 .   Goodman, N.)1976(. Languages of Art: An approach to atheary of symbols.
يف  الجمايل_دراسة  التفضيل  عن    )Indianaplis: Hechett publishing company

سيكولوجيّة التذوق الفني، عالم املعرفة، 2001، الكويت، ص 198.

قطعة من فن الخياميةالقماش املضاف من الحارة املرصية ، يف مشهد غزيل ألبن البلد 
وبنت البلد)القاهرة 2005(

 لوحة من املرسمات النسجية التي تحكي قصة الخلق
ويظهر يف الطرف األيس آدم وحواء ، كما تظهر الحيوانات من كل زوج اثنني)محافظة أسيوط 1978(
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حرّية التصميم والتكوين الزخريف
املعرب  وعرض  موروثه  احرتام  الّشعبّي  الفنّان  يحاول 
واضًحا  هذا  ونشاهد  وحضاراته،  معارفه  مراحل  كافة  عن 
يف منتجات النسيج اليدوّي يف مرص. التي تضع تكوينات يف 
دالة عىل عصور متعددة يف مزج  تصميمات زخرفيّة مرّكبة 
املعّقدة يف بساطة،  التصميم  بأسس وقيم  راق محكوم  فنّي 

الدالة يف إيجاز.

فلسفة املوروث الشعبي
يعيش  الذي  البيئّي  املحيط  من  الّشعبّي  املبدع  يستلهم 
فيه، فهو ضمن منظومة يعرب عنها، والعمل الفنّي هو لغة لها 
التطبيقّي لنقل املشاعر  اللغة هي الوسيط  إّن  مفرداتها، بل 
الوجدانيّة، وهنا يربز دور الحرّيات يف منح املبدع صالحيّات 

أكرب وأوسع يف التعبري عن نفسه وعن جماعته الثقافيّة.
واالختيار  االنتقاء  عىل  تسري  التي  املوروث  فلسفة  إن 
املبدع  هوى  مع  تتالقى  الثقافيّة  ملجموعته  املدعم  للصالح 
والتصميم،   الرّمز  معالجة  إعادة  من  أطر  يف  وذلك  الشعبّي، 
تتسع  الحرّيات  نجد  وهنا  ويستمر.  معه  التعامل  ليتجّدد 
وتضيق من فرتة ألخرى تبًعا للتداعيات االجتماعيّة والسياسيّة 

والعقائدّية التي يتعرض لها مجتمع املبدع.
وتعتمد فلسفة املوروث الّشعبّي عىل الالشعور الجمعي، 
عليه  املتفق  يضمن  ولكنه  األفراد  عن  يرتفع  مهّم  جزء  وهو 
املدخالت،  كّل  يدُعم  التقليدّي  واملوروث  املجتمع.  يف  بينهم 

فلسفة  تركن  وهنا  لنسقه،  ويخضعها  يفرزها  ولكنّه 
واالجتماعيّة،   النفسيّة  الحاجة  عىل  يعتمد  الذى  املستمر 
مع  ذهنيًا  املتّصل  عىل  بالحفاظ  املبدع  يدعمها  والتي 

مجتمعه املتذوق لعمله الفني.
املرونة  درجة  إىل  تعود  واستمراره  املوروث  قضيّة  إن 
التي تسمح باإلحالل والتبديل دون مسخ للكنة األساسيّة 
بحاجة  واٍع  جمعّي  وعقل  تركيز  يحتاج  ما  وهو  لإلرث، 
مجمله  يف  الّشعبّي  فاملوروث  وجدانه،  يلمس  وما  املجتمع 
هو العقل الجمعي املستمر، وهو أيًضا الروح النابضة التي 

تعطي لكل مجتمع خصوصيّته التي هي جزء منه.
ومن كّل ما سبق نخلص إىل ما يأتي:

تنوع الحرّيات التي يمارسها املبدع الشعبي، و يرتجمها 
يف أعماله اإلبداعيّة )التشكيليّة الشعبيّة نموذًجا(.

تحتوي فلسفة املوروث ثقافات املجتمع بكاّفة أنماطها، 
لنسق  املناسب  مع  التعامل  يف  االستمرارّية  تعكس  كما 

املجتمع. 
استمرارّية الرموز تعود إىل حاجة املبدع واملجتمع لها 

عىل السواء ملا يؤّديه وظيفيًا وجماليًا لثقافته املحليّة.
إىل  النظر  زاوّية  بتعديل  تويص  الدراسة  فإن  وأخريا 
الّشعبّي بوصفه إنساًنا مؤثرًا وسط جماعته، يجب  املبدع 
بوصفه  يستحّقها  التي  مكانته  وإعطاؤه  إليه،  االلتفات 
ممثالً للثقافة األصيلة لدى املجتمعات، فضالً عن رضورة 

دراسة املوروث بمناهج فلسفيّة يف إطار البيئة املحليّة. 

تشكيل بالحلوى عىل هيئة صليب يقوم به البائع،كما أن التنسيق يكون عىل تشكيل هرمى لحمص جاف 
تشتهر املوالد املرصية بتلك املأكوالت التي تباع وقت املوالد بعامة)مولد برسوم العريان 2005(

 صورة ملرص املحجبة ،عرب عنها الفنان الشعبي كانعكاس ملا تمر به مرص من محاولة 
لتدين الدولة الرسمية.محافظة الجيزة شارع الهرم 2012 .
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ارتبط  كليم  ،وهو  املقربن(  )الكليم  الحرفيون  عليها  يطلق  والتي  األسيوطي  الكليم  من  قطعة 
بالحج،حيث يفرش أهل الحاج البيت بالجديد أثناء استقباله ، يف تلك القطعة وضع تجريد للوتس 
الفرعونية مع الصليب، مع مجسم مجرد للكعبة ،ونجد أن رمز النهر الزجزاجي  وعرائس املسجد 
سيطرت عىل التصميم كإطار، وهنا نشاهد تاريخ الفنون ىف قطعة مجردة )محافظة أسيوط 2006 (.

سجادة صالة من الحصري عالجها املبدع من خالل التعامل مع الرموز بمختلف تراكماتها دون النظر 
التفاقها أوعدم اتفاقها مع العقيدة اإلسالمية . )كفر الرشفا 2005(
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تاريخهم  الكرد خلل  أنجزها  التي  الشفاهيّة  الفولكلوريّة  النصوص  أهم  بين  من  واحدة   ) آالن  ممي   ( ملحمة  تعدّ 
الطويل. وغالبا ما يشير إليها المهتمون بتراثهم باعتبارها علمة مهمّة  من علمات صنيعهم اإلبداعي ، الذي ظلوا 
له  كعرق  ووجودهم  على هويّتهم  المحافظة  يحاولون  بذلك  بقيامهم  أنهم  اعتبار  على  عليه،  ويحافظون  يتناقلونه 
وجه  على  منهم  الشعبيّون  والمغنون  الكرد،  الرواة  بقي  لقد  جيرانهم،  عند  عما  تختلف  التي  ومقوّماته  خصائصه 
الخصوص، يتناقلون هذه الملحمة الفولكلوريّة جيلاً عن جيل ، وفي مختلف األماكن التي يوجدون فيها، صحيح أنّه 
قد تكون هناك اختلفات في التفاصيل الدّقيقة والثانويّة بين هذه النسخة وتلك مما يتناقلها الرواة الذين تختلف 
لهجاتهم )الكرمانجيّة والسورانيّة والبهدينانيّة وسواها( ، إال أّن الهيكل األساسي للملحمة – الحكايّة الشعبيّة بقي 
هو نفسه لم يصبه أيّ تغيير، في مختلف أجزاء كردستان،ولعّله من المفيد اإلشارة إلى أّن الملحمة التي تحمل عنوان 
) مم وزين ( التي كتبها الشاعر الكردي الشهير أحمدي خاني )1650 -1707 (، تعدّ الوجه اآلخر للملحمة – الحكايّة 
األصليّة التي يصحّ القول عنها بأنّها الركيزة األساسيّة التي استند خاني إليها في إنجاز ملحمته الشعريّة الشهيرة 

هي األخرى.

ملحمة »ممي اآلن* » الفولكلورّية الكردية
قراءة حتليلية

* ممي آالن )ملحمة فولكلورّية كردية(، ترجمة د. عزالدين مصطفى رسول، وزارة الثقافة واإلعالم - دار الثقافة والنرش الكردية، بغداد، 1984.    

* كاتب فلسطيني مقيم يف كردستان العراق.

 يو�سف يو�سف *

 : الحكاية بني مكانني  امللحمة –  تتوزع أحداث هذه 
األّول منهما يتمثّل بمدينة املغرب ، حيث يعيش امللك 
الكردّي الشاب)مم( إىل جانب والديه وعّميه عمر بك 
الواقعة   ، الثاني بجزيرة بوتان  املكان  بينما يتحّدد  وأملاز بك، 
يف مكان ما من بالد كردستان ، وحيث تعيش األمرية) زين ( ، 

التي تتمثّل للملك يف أحد أحالمه، فما أن يطلع الصباح ويصحو 
األشهب  حصانه  بتجهيز  أتباعه  يأمر  نراه  حتّى   ، نومه  من 
للرحيل والبحث عن زين الزينات للزواج منها. وألّن الحكاّة ال 
تعطي الكثري من التفاصيل حول مدينة املغرب ومكانها ، فإننا 
النّص فحملت  إىل  املخيال  به  بأنها مما جاء  االعتقاد  إىل  نميل 

201429 تشرين األول       
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تندرج)ممي  آالن( في سياق 
المالحم التي أنجزها العقل 
البشري، حّتى وإن اتصفت 

على مستوى األسلوب بطابعها 
الفولكلوريّ

الذي قد ال يكون هو نفسه املكان املعروف به يف   ، هذا االسم 
أيامنا . ومما تخربنا به الحكاّية من أحوال املدينة أّنها »عظيمة 
وكبرية وتقوم عىل سبعة جبال ولها 366 بابا ، ولكّل باب 366 
والية، ولكّل حارة 366 مسجًدا ، ولكل مسجد 3 منارات رفيعة 
». وأما جزيرة بوتان التي يحكمها األمري ) أزين ( الذي هو أخ 
األمرية )زين الزينات( ، فإّنها مكان واقعي معروف ، وهي التي 
تسمى عند الجغرافيني العرب باسم جزيرة ابن عمر ، الواقعة 
عند ضفة نهر دجلة ، عند ملتقى حدود كل من العراق وتركيا 

وسوريا، وتصف الحكاّية الجزيرة عىل هذا النحو: 
» حارة لشيخ التجار، وحارة لألشقياء والعاطلني، وحارة 
مدينة  وتبتعد  تاجدين،  وقرة   ، ، جكو  : حسن  الثالثة  لألخوة 
سبق  أشهر»ما  وستة  سنة  مسافة  بوتان  جزيرة  عن  املغرب 
الكرد  من  أحد نصفيه  الذي  املغرب  ملك   ) مم   ( أن  إىل  يشري 
القرشيني(،  من  واألم  كردي  الوالد  العرب)  من  اآلخر  ونصفه 
ليلة  املنام وأمضت معه  األمرية) زين( يف  إليه  أن جاءت  وبعد 
للبحث  املسافات  قاطًعا  األشهب ورحل  ، ركب حصانه  كاملة 

عن األمرية الكردّية. وباستثناء القليل جدًّا 
املغرب  مدينة  يف  تجري  التي  األحداث  من 
تقع  منها  الغالبيّة  فإّن  السفر،  ويف طريق 
هو  وهذا  افرتضنا،  ما  وإذا  الجزيرة.  يف 
من  املائة  يف  ثمانني  بأّن  للصواب،  األقرب 
فإّن  الجزيرة،  تلك  يف  وقعت  قد  األحداث 
املائة،  يف  عرشون  وهي  املتبقيّة،  النسبة 
السفر.  وطريق  املدينة  بني  تتوزع  سوف 
عن  والبحث  الرّحيل  قرار  )مم(  اتخذ  لقد 

)زين( بمفرده ، ودون أن يستشري أيًّا من والديه واملقرّبني منه . 
بل إنه وكما سنالحظ ، لم يعر أيَّ انتباه لتوّسالت أبيه وأعمامه 
املغرب،  مدينة  يف  بينهم  هو  يبقى حيث  وأن  يسافر،  ال  أن  يف 
فيأتون إليه بأجمل فتاة يف املدينة ليتزوجها. إّنه الرّجل القوّي ، 
أو هكذا تقول لنا الحكاية، الذي يف يده األمر والنهي يف اململكة. 
 ، آخر  إىل  مكان  من  انتقال  هو  الذي  )مم(  فإّن رحيل  وهكذا 
ومن مجتمع اعتاد العيش يف وسطه ) املجتمع العربي( إىل آخر 
سواه) املجتمع الكردي( ال معارف له فيه قبل الوصول إليه ، 
وله منظومته االجتماعيّة والسياسيّة املختلفة ،  سيمنح املتلقي 
يتمّكن  بوتان سوف  من جزيرة  لاللتقاء بشخصيات  الفرصة 
أمر  الكرد ونمط حياتهم، وهو  اكتشاف واقع  من خاللها من 
عظيم الشأن ، عىل كّل حكاّية من الحكايات الشعبيّة أن تبوح 

به. 
الحكاّية  امللحمة/  ببنية  يرتبط  مما  الكثري  ما سبق وسواه 

الفولكلورّية وبما يف متنها ، يدفعنا إىل القول بأّنها تحتّم عىل 
القديمة  وبالذات  وأجناسها،  وشؤونها  بالسدّيات  املهتّمني 
املرويات  ومختلف  واألساطري  املالحم  مقدمتها  ويف  منها 
الشعبيّة ، االنتباه إىل مسألتني متالزمتني ومتداخلتني ال تنفصل 
إحداهما عن األخرى: األوىل ترتبط برضورة الكشف عن قيمة 
رسديات الكرد ومروياتهم  ، والثانية تذهب باتجاه البحث عن 
ما  مثل   ، تعرضت  أّنها  نظّن  التي  واملروّيات  السدّيات  هذه 
الحمر  كالهنود  أخرى  أقوام  ورسدّيات  مروّيات  إليه  تعرضت 
ونفي  والتغييب  السحق  محاوالت  من  للكثري   ، والفلسطينيني 
الّظالل  منطقة  من  بالتّايل  إخراجها  بهدف  وذلك  الوجود، 

املرعبة.       
وألّن املالحم عىل هذا القدر من األهميّة، فإّن النظرة الجاّدة 
إىل )ممي آالن( يجب أن تتّصف بقدرة صاحبها عىل الترشيح 
الدقيق، مّرة بهدف الكشف عما بني سطورها ملعرفة ما يمكن 
ومعتقداتهم  وعاداتهم  وأخالقهم  الكرد،  واقع  من  معرفته 
االجتماعيّة  بنيتهم  وعنارص  الذهنيّة  وبنيتهم  وعقليتهم 
الخصائص  من  تمتلك  بأنها  نعتقد  التي 
يختلفون  الكرد  يجعل  ما  والصفات 
بهدف  وأخرى   ، األقوام  من  غريهم  عن 
الكشف عن القيم الجماليّة يف هذه امللحمة 
التي  الكربى  قيمتها  وهي   ، الفولكلورّية 
نعتقد بأّنها بسببها بقيت عىل قيد الحياة، 
ولم تمت أو تحتجب عىل رغم ما تعرضت 
بنظر  آخذين   ، الطويل  تاريخها  عرب  له 
االعتبار هنا، أّنها أقدم ملحمة كردّية تصل 
رسول  مصطفى  عزالدين  الدكتور  إليه  يذهب  ما  وهو  إلينا، 
يف املقدمة  التي كتبها ، حيث يشري إىل أّنها ظهرت قبل ميالد  

املسيح .               

امللحمة – الحكاّية وشكل الخطاب
العقل  أنجزها  التي  املالحم  سياق  يف  آالن(  تندرج)ممي  
بطابعها  األسلوب  مستوى  عىل  اتصفت  وإن  ّحتى   ، البرشي 
ونتبنّي  القّص،  يف  أسلوبها  نفهم  أن  أجل  ومن  الفولكلورّي. 
أسباب املقاربة بينها وبني الفولكلور، الذي هو جنس آخر من 
فنون التعبري، نرى وجوب التوّقف أمام إطارها العام وتوضيح 

األمر. 
امللك  حكاّية  القول  سبق  كما  آالن(  ملحمة)ممي  تروي 
زين   : الشابة  الكردّية  واألمرية   ، آالن  ممي   : الشاب  الكردي 
ليلة  ، وتميض معه يف حلمه،  املنام  له يف  التي تظهر  الزينات، 
الفعيلّ يف  اللقاء  كاملة إىل طلوع الصباح. لذا وقبل أن يتحّقق 

دراسات
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الواقع بينهما وينترصان ، فإّن امللحمة 
الشّد  من  حالة  أمام  املتلّقي  تضع 
األّيام.  مع  وتريتها  ترتفع  والرتّقب 
مختلف  هذه،  الشّد  عمليّة  وتصاحب 
أنواع الصعوبات التي يضعها السارد 
البطل الشاب، خالل رحلته من  أمام 
مدينة املغرب إىل جزيرة بوتان ، فوق 
حصانه األشهب الذي يقطع املسافات 
بسعة هائلة ال نرى عند بقيّة الخيول 

ما يماثلها.
يبدو  الرّحلة  شكل  أّن  صحيح 
أقرب إىل املعالجة الفانطازّية منه إىل 
النمط  هذا  أّن  إال   ، الواقعيّة  املعالجة 
املسافة  جعل  الذي  هو  املعالجة  من 
أبعد  إىل  قصرية  وامللحمة  النّص  بني 
الحدود، وهو أيًضا ما جعله قريبًا من 
الفولكلور، الذي تغلب عىل معالجاته 

الصفة الفانطازّية يف حركة البطل. 
البطل  نرى  الحكاية   - امللحمة  هذه  يف 
الذي  األشهب  حصانه  فوق  آالن(  )ممي 
نرى  التي  الفائقة  بسعته  الزمن  يسابق 
الشعبيّة  الحكايات  خيول  يف  يماثلها  ما 
يف  الرغبة  السارد  تفارق  لم  وإن   ، وحدها 
فيه،  البطل  يتحرّك  الذي  الواقع  تصوير 
القارئ  يتصّور  ربما  تماًما.  متناهية  بدّقة 

أّن مثل هذا التّوضيح غايته االكتفاء باختصار الثيمة األساسيّة، 
إال أّن األمر ليس كذلك بتاًتا، فما يلفت االنتباه، ويدعو للتمّعن 
يف امللحمة، تتنوع مصادره ، وليست رحلة )ممي آالن( غري أحد 
الذي  الوقت  . وامللحمة يف  ، وليست كّل شئ  التعبريّية  الوجوه 
تحتفظ فيه بطابع الرتاجيديا الذي هو طابع املالحم غالبًا، ال 
تخفي انشعال السارد باملكان، الذي يحاول تأثيثه بكّل ما يظهر 
دائرة  عن  تبتعد  ال  االهتمام  حيث  من  الرتاجيديا  وألّن  هوّيته. 
عيوننا،  أمام  من  تّمر  التي  األحداث  فإّن  وتضحياته،  اإلنسان 
عىل الرغم من طابع املعالجة الفانطازي ، تظّل واقعيّة تماًما، 
وال تأثري ملخيال السارد فيها، سوى القيام برتتيبها عىل وفق ما 
تمليه الرضورات الفنيّة التي ترتبط بالرصاع ونموّه وتطّوره. 
إيهامنا  استطاعت  الراقية،  صنعتها  بسبب  امللحمة  أّن  أي 
بواقعيّة أحداثها جميعها وبال استثناء، حتّى وإن كان بعضها 
غري ذلك. كما أّنها استطاعت إقناعنا بحقيقة وجود كل من)ممي 

آالن( وحبيبته)زين الزينات( وسواهما 
من الشخصيات، فبدت وكأنها لصيقة 
افرتضنا  لو  وحتّى  الكردّي.  بالتّاريخ 
من  الشخصيّات  من  وغريهما  بأّنهما 
فإّن   ، ومخياله  الّسارد  عقل  إنتاج 
تحقيق  قدرته عىل  بسبب  الّسارد  هذا 
مرحلة  لنا  يقّدم  أن  استطاع   ، اإليهام 
من حياة الكرد، امتازوا فيها بالحيوّية 
يف  املؤّثر،  القومي  وبالوجود  والنشاط 

مستويات الحياة املتعددة. 
الحكاّة  امللحمة-  تكن  لم  رّبما 
واالمتداد  الطول  بهذا  الفولكلورّية 
الحياة وظهورها  عند بدء رحلتها مع 
العقل  بأّن  االعتقاد  إىل  نميل  أّننا  إال   ،
الذي أنجز معمارها يف شكله  الكردّي 
بقي  عنه،  شيئًا  نعرف  ال  الذي  األول 
ويجري   ، ويحذف  إليها  يضيف 
خصوًصا  والتحسينات،  عليها  التعديالت 
يقومون   واملغنون  ــرواة  ال كان  عندما 
بما يف   ، السهرات واملناسبات  بتقديمها يف 
ذلك العمل عىل أسلمتها بعدما دخل الكرد 
يف  يكشف  األمر  هذا  كان  وإذا  االسالم.  يف 
الذهنيّة  البنيّة  يف  تطور  عن  منه  جانب 
التعبري  دائرة  يف  املراوحة  وعدم  الكردّية، 
الجانب اآلخر منه باعتباره  ذاتها، فإّنه يف 
رضًبا من السلوك البرشي، يدّل عىل أّن الكردّي لم يتنازل عن 
هوّيته، وقد بقي من خالل هذه امللحمة وسواها مما كان يسده، 
يتشبّث بهذه الهوّية عرب األزمنة، اعتباًرا من ذلك التاريخ الذي 
خالل  من  القول،  هذا  صّحة  إىل  ونستدّل  املسيح.  ميالد  سبق 
اللتني   ، ونكهتها  روحها،  عىل  الفولكلورّية  امللحمة  محافظة 
تشّعان من املكان والشخصيات مًعا. وإذا ما أخذنا بالرأي الذي 
مرجعيات  باعتبارها  املفردات  مع  التعامل  رضورة  إىل  يدعو 
أّي نّص تستخدم فيه، وأّن مفردة )ممي(  تلقي بظاللها عىل 
هي اختصار ملفردة)محمد( العربية، فإّن امللحمة حتّى بعد أن 
تّمت عمليّة أسلمتها لم تغادر البيئة التي نشأت وظهرت فيها، 
)ممي(  مفردة  إليه  توصلنا  ما  وبحسب  الكردية،  البيئة  وهي 
التي رّبما لم تكن قد ظهرت إىل الوجود يف اللغة الكردّية آنذاك. 
ولعّل امللحمة لهذا الّسبب أيًضا، أصبحت املرجعيّة التي استفاد 
 ) 1707 - الكردي املعروف أحمدي خاني)1650  الشاعر  منها 
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الكرديّ لم يتنازل عن هويّته، 
وقد بقي من خالل هذه الملحمة 

وسواها مما كان يسرده، يتشبّث 
بهذه الهويّة عبر األزمنة
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)ممي  الشهرية  الشعرّية  مطولته  يف 
يف  إليها  اإلشارة  سبقت  التي  وزين( 

بداية هذه املقالة. 
وامللحمة كما هو مكتوب عىل غالف 
املقالة:  هذه  يف  نتناولها  التي  الطبعة 
أحد  تحمل  مفردة  وهذه  فولكلورّية. 
إّما  فهي  مًعا.  كليهما  أو  تفسريين، 
امللحمة  أن تكون مرتبطة بحالة رسد 
أمام جمهور غفري من الناس يف ساحة 
عامة، أوهي قد تكون مرتبطة باملعمار، 
الحكاية  يف  نراه  ما  مع  يتشابه  الذي 
الشعبيّة أو بغريها من أجناس التّعبري 
أّنه  القارئ  يدرك  وسوف  الشعبّي. 
التفسريين،  بني  تضاّد  أّي  هناك  ليس 
إّن أحدهما يرتبط باآلخر، واالثنان  إذ 
يشريان إىل طريقة القّص أوالً وقبل أّي 

أمر آخر. 
تذكرنا هذه الطريقة بأسلوب الحكاية 
اختالًفا  عنها  تختلف  كانت  وإن  الشعبية، 
كبريًا ال يبيح لنا املقارنة بينهما. وقد يبدو 
البناء اللغوي عىل غرار ما نراه يف الحكاّية 
عىل  الشائع  من  وقريبًا  بسيًطا  الشعبيّة، 
يف  الوقوع  يربّر  ال  هذا  أّن  إال  األلسنة، 
البنية،  ملثل هذه  الخاطئ  التفسري  مصيدة 
وإال فإّن الكثري مما فيها يجعلها أقرب إىل 

تلك األبنية اللغوّية التي تمتاز بالفخامة يف أشهر الرتاجيدّيات 
العامليّة ، أو يف سواها من أّمهات النّصوص املسحيّة والروائيّة، 

ومن ذلك القول:
)1 ( دخلت الفتيات الثالث مدينة جزيرة بوتان ، ورْصن يف دائرة 
)زين( وعىل أفواه النوافذ، ونظْرن فإذا ب)زين( مستلقيّة يف 
الفراش وعند رجليها وفوق رأسها تشتعل املشاعل والسج.

وكان  والدار،  املنزل  ذلك  عىل  )مم(  عني  وقعت  وعندما   )  2(
الّشيخ  واألّب  العجوز  األّم  تذكر  وأبيه،  أمه  بمقام  شبيها 
والعّمني األجلنّي الذين ظلوا يائسني من عودته، فانحنى عىل 
مدراًرا  عينيه  من  الّدموع  وانهمرت  العّداء،  األشهب  رسج 
أّيها  له:  وقال  مم  الشيخ  التاجر  نادى  الرخام،  مخّضبة 
يا فتاي /  النساء/  البكاء إال شيمة  الحبيب خريًا. ما  الفتى 
هام الرجال.. كقمم الجبال الشّم .. دائم الضباب/ والدخان/ 

وجبهة عريضة من معدن الذهب

)زين(:  وصف  يف  امللحمة  وتقول 
»نثرت ضفائرها وحواجبها عىل رمانة 
الوجه/ وأرسلت الظفائر والعذار عىل 
فوق  السير  يف  فارتمت  الغدائر/ 
الرسالة/ كأّنهم قد صاغوا زينة وحىل/ 

انسابت عىل الصدر كنقوش يف أبر«.
االنتباه  يجب  مسألتان  وهناك 
إليهما عند أّي حديث حول جماليّات 
بالتجنيس،  ترتبط  األوىل  النص:  هذا 
ا  نصًّ اعتباره  عىل  باملوافقة  والثانية 
وضعه  حيث  من  فأّما  فولكلوريًّا. 
يتّصف  ألّنه  فذلك  امللحمة،  جنس  يف 
بالطول والتاريخيّة والبطولة واألفعال 
الخارقة واملعارك الضخمة، وغري ذلك 
ولعّل  عادة،  املالحم  فيه  تنتظم  مما 
إليه:  نذهب  ما  يوضح  التايل  املقطع 
والعيّص  والنبال  بالرّماح  مم  »انهال 
األّول  الصف  وخرّب  األمري/  جنود  عىل 
وقذف  املعمعة/  دخل  ثم  امليمنة  إىل  وسار 
املشاة  وداس  الخيول  عىل  من  الفرسان 
تحت حوافر/ الفيلة/ أخذ احمال الرضائب 
من العدو وساقها أمامه/  تقرّب من الشاه 

وأرس الرّخ وامللك«
الصياغة  هذه  مثل  يف  الّسارد  أّن  ذلك 
امللحمة  التي هي روح  الحرب  استعار من 
أهّم مفرداتها) الرماح، النبال، العيص، الجنود، امليمنة، املعمعة، 
لعبة  مجرى  لوصف  كثري(  وغريها  املشاة،  الخيول،  الفرسان، 
الشطرنج بني )ممي آالن( وأمري بوتان)أزين( الذي هو شقيق 
)زين الزينات( التي أتى ملك املغرب من أجل الحصول عليها. 
ويف اعتقادنا أّن مثل هذا الوصف، حتّى وإن كان بهدف اإلشارة 
إىل مجريات لعبة الشطرنح بني )ممي( و)أزين(، فإّنه يرتقي 
خصوًصا  فيها،  ويبيل  يخوضها  التي  آالن(  )ممي  بمعارك 
الّشقيق )أزين( عىل تزويج أخته من )ممي آالن(  وأن موافقة 
منهما  واحد  كّل  يسعى  التّي  اللعبة  بنتيجة  ترتبط  أصبحت 

للفوز فيها واالنتصار عىل اآلخر. 
العتبارها  بالنسبة  وأّما  التجنيس،  أسباب  بخصوص  ذلك 
ما سبقت  هذا  إىل  يف، ويضاف  ألّنها  فذلك  فولكلورّية،  ملحمة 
االشارة إليه من اقرتابها من روح الحكاية الشعبيّة، بما يف ذلك 
طريقة ترتيب املوتيفات، والصعوبات التي تعرتض البطل قبل 

طريقة القصّ المستخدمة فيها، 
وفي أغلب ثيماتها ، تحاكي وجدان 

الشعب، وهو ممّا دعا المغنين 
الكرد إلى أن يغنوها خالل األعياد 

واالحتفاالت

دراسات
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أن يستطيع التغلّب عليها. 
املتن ومنظومة الكرد االجتماعيّة 

متن  يف  ما  أمــام  التوّقف  عند 
بأّنها  نرى  فإّننا   ، الّسدّي  الحكاّية 
من  كثري  عن  شافيّة  إجابات  تقّدم 
الكرد  تصوير  تحاول  التي  األسئلة 
متناثرة،  رعوّية  مجموعات  كأّنهم 
من  أكرب  اجتماعّي  ناظم  يربطها  ال 
أو  واملاء،  الكأل  عن  بحثًا  التجوال 
كأقليّات  املجتمعات  بني  العيش 

جاهلة ال دور لها.
وامللحمة يف إجاباتها غري املبارشة 
تفعل ذلك من  إّنما  األسئلة،  عن هذه 
الذي   ، القارئ  عقل  محاورة  خالل 
من خالل تمحيصه يف املتن ، سيكون 
مما  الكثري  اكتشاف  مقدوره  يف 
الكرد ووجودهم بدون  يرتبط بحياة 

نسيج  يتكّون  التي  الكلمات  غري   ، وسيط 
اإلنسان  بأّن  يقني  عىل  وألننا  منها.  الّسد 
ال يقول إال ما يفّكر به، فإّن سارد امللحمة 
يف صورتها التي بني أيدينا، ال يمكن إال أن 
يكون سارًدا كرديا، بدالالت عديدة ليس من 
اكتشافها. قد يتصور  القارئ  الصعب عىل 
قد  ما  نوع  من  ترحيل  عمليّة  أن  البعض 
منشأ  من  جاءت  قد  امللحمة  وأّن  حدثت، 
آخر قبل استقرارها يف وسط الكرد، إال أّن 
مثل هذا االفرتاض يقابله افرتاض يخالفه، 

تعّد امللحمة فيه كردّية الوالدة والنشأة، بل وصافية بدون أّي 
تأثريات خارجيّة من أّي من األقوام القريبة من الكرد، أو التي 
يعيشون يف وسطها كأقليات كما يزعم املناوئون لهم. إّن مثل  
ذلك االفرتاض الذي يقيص امللحمة عن بيئتها األصليّة ال قيمة 
بدليل مناخها،  تماًما،  الحايل كردّية  امللحمة يف شكلها  ألّن  له؛ 
وشخصياتها، واملكان الذي تدور فيه أحداثها، وكذلك املنظومة 
االجتماعيّة التي تتحرّك الّشخصيّات فيها، وال قيمة ألّي افرتاض 

يشّكك يف موطن امللحمة، الذي هو موطن الكرد:
»ذاع خرب رحيل مم يف مدينة املغرب/ كانوا يعقدون أكفهم 
الخراف/  مرابط  حول  جميعا  تجمهروا  وأملا/  حسة  خلفهم 
منهم من انهال عىل يديه ومنهم من ركع تحت ركابه وقدميه/ 
وكنواحهم عىل ميت، تعاىل نواح الفتيان: واأبتاه ، واأبتاه/ رأى 

البكاء  وصعد  سيطول  األمر  أن  مم 
بالركاب  همز  السماء/  إىل  والنواح 
فهو  ومرّتني  مرة  العداء  األشهب 
العنان/  له  الضيق/ وأرخى  رفيق يوم 
تنزل  صاعقة  كأّنه  الحصان  ومض 
تلمح  تكن  لم  ووراءه  السماء/  من 
الغبار والدخان/ فال أحد يعلم ما قوّة 
هذه الداّبة يف الدروب/ وعىل هذا املنوال 
صالة  لحظة  الليل  بلغ  حتّى  ساروا، 
املغرب/ فرأى مم نفسه يف مدينة كبرية 
عظيمة/ رُسُجها تحاكي نجوم السماء/ 
رأى مم مناحة عربيّة يف منزل عظيم/ 
الشيخ  أبيه  النائحني صوت  سمع بني 
آنذاك  بالروح/  أخيه  بنكني  وصوت 
إىل  وعاد   ، الطريق  ضّل  قد  أّنه  ظّن 
مدينة املغرب/ ورويدا رويدا ابتعد عن 
مضيف أبيه وأجداده قرص ملك الكرد«

)مم(  امللك  الّسارد  يصاحب  عندما 
جزيرة  إىل  املغرب  مدينة  من  خروجه  يف 
امللحمة  من  األكرب  املساحة  يف  فإّنه  بوتان، 
مّما  وهذا  املسلمني،  الكرد  حياة  يصّور 
يوجب علينا إذا توخينا االحتكام إىل منطق 
النّص وما ينطق به ، رصف النظر عن أّي 
املوقف  هذا  ويف   . بنشأتها  يشكك  حديث 
النقد،  بقواعد  التزمنا  قد  نكون  العقالني، 
إىل  النظر  برضورة  الناقد  تطالب  التي 
أمر  أّي  النّص من داخله، وليس عىل وفق 
آخر، طارئ وخارجّي. ومن الالفت لالنتباه، أّن الكرد وحيثما 
رسدّيات  تحاول  كما  ليسوا  امللحمة،  أجزاء  من  أّي  يف  نراهم 
والتجار  واألمراء  امللوك  منهم  أّنه  ذلك   ، تصويرهم  الخصوم 
الكبار وأصحاب رؤوس األموال، باإلضافة إىل الفالحني والرعاة 
والصيادين وغريهم مما يوضح استقرارهم وما يرفلون به من 
وبالتتابع  نقرأ  إليه  نذهب  الذي  هذا  وإىل   ، االجتماعي  الرقي 

الزمني ما يوضح هذه الحقيقة:
)1 ( »لقد بلغ عمر مم الخامسة عرشة/ ونّصبوه ملًكا عىل مدينة 
القوائم  يوم كان مم جالًسا عىل عرشه ذي  املغرب/ وذات 
األربع/ مثل شمس أرشقت لتوّها من أعايل الجبل/ وبأمر من 
أبيه الشيخ وعّميه الجليلني/ جلس حول غرفته ألف ونصف 

ألف من شباب الكرد/ وكلّهم من أوالد األمراء والنبالء«.

عند التوّقف أمام ما في متن 
الحكايّة السّرديّ ، فإنّنا نرى 
بأنّها تقدّم إجابات شافيّة عن 

كثير من األسئلة التي تحاول 
تصوير الكرد كأنّهم مجموعات 

رعويّة متناثرة

دراسات
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يبلغ  لن  شاب/  والثاني  فتاة  أحدهما  اثنان/  »هناك   )  2(
الكرد  أمري  إّنه  املغرب/  ملك  ابن  أحدهما  أحد،  جمالهما 
األمري  ابنة  بوتان/  جزيرة  سيّد  أبوها  والثانيّة  وملكهم/ 

زنكني ، زين الزينات«.
 )3 ( »سأفتح لك أبواب الّدكاكني واملخازن )يقول أحد التجار 
تفدك  لم  إن  عرفه(/  قد  يكون  أن  دون  مم  للملك  الكرد 
سأفتح الخزائن والكنوز ، فخذ ما تشاء من النقود/ عليك 
ذلك  سأغرق  آنذاك  تشاء/  حيث  باصبعك  عّمك  تدّل  إن 
وحتّى  القلب،  هموم  عنك  سأزيل  والذهب/  باملال  املكان 
اآلن هذا ما نعمله بمالنا/ فنحن نجمعه ثم نبذله من أجل 

األخيار«. 
وهكذا فعندما يصّور الّسارد املكان األول- مدينة املغرب، 
فإّنه يهتّم بتصوير الحّكام من الكرد، الذين منهم امللك )ممي 

آالن(:
»نهض األخوة الثالثة فأخذوا يمشون/ 
وتوّجهوا نحو مضائفهم العظيمة/ وفتحوا 
يف  املال  ونثروا  والدفائن/  الخزائن  أبواب 
الفقراء  أجل  من   / الّدروب  وأعماق  األزّقة 

واملساكني/ ونحروا الذبائح واألضاحي«.
الثاني/  املكان  أّنه عند تصوير   يف حني 
منظومة  لنا  يصّور  فإّنه  بوتان،  جزيرة 
جميع  حيث  الكردّي،  املكان  يف  متكاملة 

الكرد  دور  إبراز  أراد  يكون  ربما  الكرد.  من  وحكامه  سكانه 
بعيدين  يكونون  عندما  حتّى  للمسلمني  السياسيّة  الحياة  يف 
فلسفة  تقديم  يف  رغبته  يخفي  ال  أّنه  إال  األصليّة،  أرضهم  عن 
للحكم، تتماهى من وجهة نظره مع املفهوم اإلسالمي، ونتبنّي 
هذا األمر بوضوح يف أكثر من موضع يف داخل امللحمة/ الحكاية؛ 
يتوّسل  فإّنه  الحكم،  لطبقة  يوّجهه  الذي  االنتقاد  أعقاب  ففي 
بشخصيّة الخرض املعروفة عند املسلمني، ليقول من خاللها ما 

يراه رضوريًّا يف الحاكم العادل« 
»واليوم هو عيد األضاحي، لكنّكم قد هجرتم مضائفكم/ 
والدفائن  الخزائن  أبواب  يفتحوا  أن  مثلكم،  وكان عىل رجال 
العظيمة/ كان عليكم أن تنثروا املال يا معرش األخوة يف األزقة 
والدرابني من أجل الفقراء واملساكني، وكان عليكم أن تطعموا 

نفًسا جائعة، وتكسو جسًدا عارًيا«.
األحداث،  أغلب  تدور  وحيث  الكردي،  الثاني،  املكان  يف 
يقوم السارد بوضع كّل األشياء فوق منضدة الترّشيح، وتحت 
عدسة مكربة، فتظهر أمام العيون املنظومة االجتماعيّة للكرد 
مختلف  إىل  وصواًل  الحكم،  بنية  من  ابتداء   ، عنارصها  بكّل 

األبنية يف رشائح املجتمع وطبقاته. وهنا سوف يكون يف مقدور 
القارئ معرفة العديد من الشخصيّات وأفعالها، كما أّن معرفته 
بالبطل )ممي آالن( سوف تزداد عمًقا، بعد أن يكون االشعاع 
عىل  انتصاراته  أعقاب  يف  ووهًجا  قوة  ازداد  قد  منه  املنبعث 
املعارف  هذه  مجموع   ومن  واجهته.  التي  املصاعب  عرشات 
بنية  أمام  أننا  القول  يمكننا  أمامنا،  الّسارد  يضعها  التي 
واضحة املعالم لها قيمها الخاصة وعاداتها وتقاليدها ، وفيها 
إنها  الطيّبون وغريهم األرشار السيّئون عىل حد سواء.  األخيار 
البنية التي يحاول أعداء الكرد من رساق األرض  والتاريخ نفي 
وجودها، أو تشويهها، إن لم يتمّكنوا من تحقيق الهدف األول. 
وعموًما فإّن معرفتنا بالشخصيّة الكردّية سوف تكتمل، مثلما 
ستكتمل حكاية  )ممي آالن( وحبيبته )زين الزينات( ، بنهايتها 
املأساوّية مع انتحار الحبيبني مًعا، يف الوقت الذي يكتشفان فيه 
أن خيوط الرّش قد التفت حولهما . ومن هنا  
مهيب،  جالل  يف  الرتاجيدي،  الطابع  يربز 
وهو ما يجعل امللحمة/ الحكاّية واحدة من 

نصوص الكرد الخالدة عرب التاريخ. 
مصطفى  عزالدين  الدكتور  يقول 
رسول يف املقدمة : هناك يف )ممي آالن( قيم 
، فعالوة عىل موضوع  أثمن من هذا  أدبيّة 
أسطورّية  شخصيّات  فيها  نرى  الغرام 
نحوّية،  لغوّية  ومظاهر  قصرية  وقصًصا 
يصل فيها إىل مصايف اآلثار العامليّة الشموليّة كآثار هومريوس 
اليوناني وشكسبري االنجليزي وراسني الفرنيس وغوته وشيلر 
»روميو  تعترب  العظام  الشعراء  مؤلفات هؤالء  . ومن  األملانيني 
وجوليت« شكسبري أقربها إىل قصتنا ، فبطالها كبطلينا منكودا 
العذري، ويصبحان قرباًنا  الحظ، وكالهما يخفقان يف حبهما 
القول  ينتحران يف سبيل حبهما، ويمكننا  له، وبطال شكسبري 
أن مم يقتل نفسه أيًضا فهو يعرف أن الرمان مسموم ومع ذلك 
يأكله، ولكن بسبب استهجان الكرد واملسلمني لفكرة االنتحار 
املرئيّة،  غري  والقوى  بالقدر  األحالم  يمزج  القصة  راوي  فإن 
فيجعل من » مم وزين« شهيدين ويضعهما يف الجنة ليصبح 

حبهما مقدسا وأبديا . 
إليه،  االشارة  الرضورّي  من  أّنه  نظّن  أخري  ملحظ  ويبقى 
بميل  ويتمثّل  الذهنيّة،  الكرد  بنية  توضيح   الكربى يف  لقيمته 
الّسارد الكردّي إىل تقديم العربة واملوعظة، للقارئ  واملستمع، 
تاريخهم  من  مبّكر  وقت  ومنذ  الكرد  بأّن  أيًضا  تفيد  وهي 
الطويل، اكتشفوا أهميّة الدور الذي  يمكن أن تقوم السديات 

به يف حياة الناس .
  

الكرد ومنذ وقت مبّكر من 
تاريخهم الطويل، اكتشفوا 

أهميّة الدور الذي  يمكن أن تقوم 
السرديات به في حياة الناس

دراسات
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قراءة  سياق  ويف 
االجتماعّي  التطّور 
والتقاليد  العادات  ملجمل 
يصوغ  مما  وغريها  والقيم 
بني  اإلنسانيّة  العالقات 
تحديد  يصعب  فأنه  األفراد، 
بدايات هذه الوسائل الناظمة 
إدراك  أو  املجتمعّي  للفعل 
لكنّه  وجذورها،  بداياتها 
هذه  مجمل  أن  القول  يمكن 
عىل  تطفو  التي  الجذور 
يف  االجتماعي  الحراك  سطع 
تتصف  العربيّة  املجتمعات 
وتسويغ  واالتباع  بالتقليد 
فالذاكرة  العام.  النظام 

الجمعيّة للمجتمعات واألفراد، تنزع إىل التمسك بما هو جاهز 
ابتكر  الذي  التقليد  أو  فالعادة  الحتياجاتها،  فهمها  ويالئم 
انتقل عرب حلقات  ما،  مع حدث  ليتوافق  املمارسة  مع  ونضج 
زمنيّة من جيل آلخر بما صاحبه من نقص أو زيادة سلُبا أو 

إيجاُبا ليستقر يف هذه اللحظة.
ويف املجتمع األردني عادات وتقاليد وأعراف مهّمة تطّورت 
مع تطّور هذا املجتمع وتغريت وفق حاجاته ووعيه الذي تطّور 
عرب مراحل كثرية، وكما يقول ابن خلدون: “إن اختالف األجيال 
إضافة  املعاش”،  من  نحلتهم  باختالف  هو  إنما  أحوالهم  يف 
لذلك فإن اختالط أنماط مختلفة من السكان كالبداوة بقيمها 

وعاداتها  الفالحة  مع  الخاصة  طقوسها  وعاداتها  املختلفة 
وظائف  ذات  مدًنا  ينتج  الذي  والحرض  الخاصة،  وطقوسها 
ما  ترّسب  إىل  أّدى  غريها،  أو  أو سياسيّة  أو عسكرّية  تجارّية 
وعاًء  كانت  مرت،  عقود  خالل  شعبيّة  ثقافة  من  اآلن  نعيشه 
مّهما اختلطت فيه العديد من القيم والعادات والتقاليد، و باتت 

تؤسس مًعا حالة ثقافيّة جامعة.
وبما أّن البداوة هي أصل القيم وهي املصدر لها كما يقول 
ابن خلدون، فإّن مجتمعنا العربي املعارص من أكثر املجتمعات 
تأثرًا بالبداوة؛ ألّنه األقرب لها زمنيًا وما تزال قيم البداوة األكثر 

حضوًرا رغم انحيازنا شكليًّا لقيم التمّدن.
ال  التي  االجتماعيّة  العادات  إحدى  هي  األردن  يف  والجاهة 
تزال مفتاًحا للعديد من القيم املرتّسخة لدى املجتمع األردني،  * روائي وصحفي أردني.

تعدّ العادات االجتماعيّة أليّ مجتمع من المجتمعات جزًءا أصيلاً من ثقافته الشعبيّة، ودليلاً مهمًا على 
أّن هذه المجتمعات تمتلك من الرؤى والوعي الديناميكيّ ما يمّكنها من تطوير أدواتها، خاصة إذا ما عرفنا 

أّن الثقافة بمجملها ليست مجموعة مكونات ثابتة وجامدة وغير قابلة للتطور.

اجلـــاهـــة

اأحمد الطراونة * 

أصداء



201437 أيار       

وتعمل من خالل وعي مجتمعّي أرىس قواعدها وأصولها خالل 
وأهدافها.  ووسائلها  شكلها  عىل  التوافق  وتّم  الزمن  من  فرتة 
الذين يسعون بالخري،  الوجهاء  الجاه، أو جماعة  أو  والجاهة، 
البني،   ذات  إصالح  أو  كالزواج  خاّصة  اجتماعيّة  مناسبات  يف 
لها أصول يعرفها من يتواجد بها يف العديد من املناسبات التي 

تكون الجاهة فيها مفتاح الحديث أو أساسه.
الغاّية منها بفرز حضورها)املشاركني  الجاهة حسب  تبدأ 
قضايا  يف  التدخل  منها  الغاّية  كانت  فإذا  وانتقائهم؛  فيها( 
التي  كالجاهات  والذكاء،  الفطنة  فيها  املشاركني  من  تحتاج 
فإّنها يف  والحوادث وغريها،  الجنايات  للفصل يف قضايا  تلتئم 
مقارعة  يف  املتمرّسني  الخربة  أصحاب  من  تكّون  الحالة  هذه 

الحجج بالحجج وهي املزايا الخاصة التي 
واألدباء  املفكرين  من  كثري  يفتقدها  ربما 
لكنّها  والسياسيني،  واملثقفني  واملبدعني 
الوقوف  امتهن  مّمن  بعض  لدى  توجد 
والعرض  الدم  بقضايا  مطواّل  والحديث 
التي أصبحت  األعراف  والوجه وغريها من 
قوانني بفعل النقاشات املطوّلة يف الجاهات 

الخاّصة بهذه القضايا.
وقد بدأ املجتمع األردني مؤخرّا اإلعالء 
املتقاعدين،  وكبار  السياسيني  قيمة  من 
مقّدمة  يف  مكانهم  يأخذون  بدأوا  حيث 
وأصبحوا  غاياتها،  اختالف  عىل  الجاهات 
كلمة  لهم  وتكون  الحديث  يتصّدرون 
غياب  عن  ناتج  ذلك  ولعّل  أحيانا،  الفصل 
األدوار السياسيّة لهم بعد تركهم ملناصبهم 
مما يجعلهم يفّكرون باالنخراط يف املجتمع 

حيث أسهل الوسائل هذه الطقوس االجتماعيّة العاّمة يف حال 
غياب التأثري ملؤسسات املجتمع املدني األخرى.

االنتقائيّة  عن  بعيدا  الجاهات  تتشكل  الفرح  حاالت  يف 
خالل  من  تكلفة  أكثر  الطقوس  هذه  بدأت  حيث  الحضور  يف 
التباهي بعدد الحضور وحجم ما يوزع من ضيافة ونوعه، بعد 

أن كان فنجان القهوة هو العنوان الرئييس للجاهة.
وعىل  الخاّصة،  مفرداتها  وضمن  الجاهة  تتشّكل  أن  وما 
أو  ترغب يف مخاطبتها  التي  الجهة  إىل  غاياتها تسري  اختالف 
أهل  أو  العروس،  أهل  الجهة  هذه  تكون  كأن  معها،  التواصل 
املغدور، أو أهل قضيّة ما، ليقابلها يف الجهة األخرى عدد من 
وتستقبل  وقيمتها،  القادمة  الجاهة  وحجم  يتناسب  الحضور 
بالرتحيب بغض النظر عن ما تريده هذه الجاهة ألّنها يف الغالب 
ال تكون من أهل الجاني أو من يطلب الرحمة، رغم أّنها تحمل 
األعراس  حال  يف  للّتباهي  أو  له،  وتسرتحم  عنه  وتدافع  وزره 

ومناسبات الفرح.
خالف  إلنهاء  السعي  حاالت  يف  الجاهـة  تعريف  ويمكن 
أو  واحدة  عشـرية  أفـراد  من  مجمـوعة  بأّنها  ما،  عشائري 
مجموعة من العشائر يرأسهـا شيخ عشـرية أو أحـد الوجهاء 
الجاهـة  والنزاهة وتسعى هـذه  وااللتزام  باألخالق  املعروفني 
بينهما  وقـع  عـشـريتني  بني  زمنياً،  تحـّدد  هدنـة،  لعقـد 
لعقـد  العـشريتني  هاتني  بني  السـعي  ثم  مـا،  لسبب  خالف 

مراسم الصلح بعد انتهاء مدة الهدنة .
العطوة  عىل  الجاهة  تحصل  ما  وغالبًا 
الجهة  تمنحها  التي  الزمنيّة  املـدة  وهي 
املعتدَى عليها، ضمـن وثيقة موقعة منهم، 
بحيث   ، الجاهــة  وأعضاء  كبري  أمام 
تلتزم بعدم حصـول أي اعتداء من قـبلها 
مراسـم  تتّم  أن  إىل  املعتدي  الطرف  ضد 
عىل  سترشف  التي  النهائيّة،  املصالحة 
تفاصيلها الجاهة نفسها فيما بعد. وصوالّ 
تعمل  التي  اإلجراءات  وهي  لحة  الصُّ إىل 
الجاهـة عىل تنفيذهـا، إلحالل الوئام بدل 
املتخاصمتني،  العشريتني  بني  الخصام 
وعادة ما يلجأ كبري الجاهة إىل التنسيق بني 
الطرفني عىل تحديد موعد إلجراء مراســيم 
املصالحة وتتّم املصالحـة بإرشاف الجاهة 
يكون  حيث  متطلباتها،  بجميع  والتزامها 
الطرفني  حقوق  يضمنون  كفالء  هنالك 

يمكن تعريف الجاهـة في حاالت 
السعي إلنهاء خالف عشائري 
ما، بأنّها مجمـوعة من أفـراد 
عشـيرة واحدة أو مجموعة من 

العشائر يرأسهـا شيخ عشـيرة أو 
أحـد الوجهاء المعروفين باألخالق 
وااللتزام والنزاهة وتسعى هـذه 

الجاهـة لعقـد هدنـة، تحـدّد زمنيًا، 
بين عـشـيرتين وقـع بينهما خالف 
لسبب مـا، ثم السـعي بين هاتين 
العـشيرتين لعقـد مراسم الصلح 

بعد انتهاء مدة الهدنة
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حماّية  مهّمة  إليه  تسند  الذي  الشخص  وهو  الدفا  ككفيل 
وهذا  األخرى،  العشرية  عىل  اعتدت  قد  كانت  التي  العشرية 
الشخص عندما يتربع بقبـول هذه املهمة فإّنه يعلن ذلك علنَا 
الحماّية  مسؤوليّة  تكون  وبذلك  عشريته  عن  ونيابة  باسمه 
الذي  الشخص  وهو  الوفا  وكفيل  عشريته،  وألفراد  له  ملزمة 
تبعـات  من  الصلـح  بمتطلبات  الوفـاء  مهمـة  إليه  تسـند 
وجهاء  أحد  فيبدي   ، عليه  عتدَى  ـُ امل أشرتطها   ، وماليّة  مادّية 
املتطلبات  هذه  بكل  بالوفـاء  والتزامه  استعداده  الجاهـة 
باسمه ونيابة عن عشريته، وصوال إىل القضوة ) جلسة التحاكم 
والتصالح( التي تفرز الحقوق وتعيدها ألصحابها،  وعادة ما 
تتعرض الجاهة لتقطيع الوجه )عدم االلتزام من أحد األطراف 
ستطالب  إذ  جـديدة؛  مشكلـة  تبدأ  وهنا  ورشوطها(  بالهدنة 
عشرية الجاهة بحّقهـا املعنوي أمام أحد القضاة العشـائريني 
التي  االتفاقيّة ومن عشريته  الذي خــرق  من ذلك الشخـص 
القضاء  إليها، وهي من أصعب وأخطر ما يعرض عىل  ينتمي 
ألن إجراءات القايض يف هذا املجال ستكون قاسية عىل الشخص 
أحــد  يجــرؤ  ال  حتى  واجتماعيًّا،  ومعنويًّا  ماديًّا  وعشريته 

عىل خــرق أّي اتفاقيّة مستقبالً وحفظ كرامة الجاهة.
القهوة  فنجان  أن  إال  الجاهة  من  املقصد  اختالف  ورغم 
العربيّة يبقى سيّد املوقف يف الجاهات، ويبقى الصمت املرافق له 
وحالة السكون التي تنتظر من يمسك به، والعيون التي تراقب 
صاحبه للبدء بالحديث، هي اللحظة املهابة يف تفاصيل الجاهة 
واملطالبات،  الحقوق  أم  الفرح  جاهات  سواء  اختالفها،  عىل 
أو  املوافقة  عىل   الشاهد  هو  الفنجان  برشب  اإليذان  ويكون 

الرفض.
ويتعّداه  القهوة  فنجان  عند  يتوّقف  ال  املشهد  أن  ورغم 
الحديث،  يريد  من  هو  أّنه  ويعلن  الفنجان  هذا  يمسك  من  إىل 
وعادة ما يكون بإلحاح من الجاهة أو باتفاق مسبق، إال أّن ذلك 
يتطلّب مواصفات مهّمة كالعلم واإلملام باألمر الذي جاء يحمله، 
إضافة إىل قدرات أخرى تتمثّل يف معرفة القوانني واملصطلحات 
يكون  ال  حتّى  املُخاَطبة  للجهة  واألعراف  والتقاليد  والعادات 
هنالك سوء فهم يف الحديث قد يؤّثر عىل الصالح العام، إضافة 

إىل القدرات الخطابيّة والحوارّية واملظهر املهيب.
ا يف جاهات األفراح حيث يتقّدمها  وذلك ال يكون رشًطا مهمًّ
كبار السن أحياًنا أو سياسيون امتهنوا هذه العادة وأصبحوا 

يلتقطون الفرصة بني الحني واآلخر ليذّكروا بوجودهم.
تستقبل  التي  األخرى  الجهة  من  الجميع  يتفق  باملقابل 
أقدرهم  أو  سنًّا،  أكربهم  يكون  قد  ما،  شخص  عىل  الجاهة 

يتحّدث  اجتماعيًّا،  حضوًرا  أكثرهم  أو  واملراوغة،  الحديث  عىل 
باسمهم بعد أن يشاورهم يف أكثر األمور حساسية، وقد كانت 
يتصّدر  حيث  وأخرى  جهة  بني  التخاطب  وسيلة  هي  الجاهة 
ال  دراّية وعرًفا وسلطة، حيث  وأكثرهم  القوم  الحديث وجهاء 
فهم  تنفيذ،  محّل  تكون  وإنما  الرياح  أدراج  قراراتهم  تذهب 
ويديرون  الحرب  رايات  يعقدون  من  هم  أو  أحياًنا  الحكماء 
حيث  املجتمع  وعي  يف  جذريًّا  تغري  اآلن  املوقف  لكّن  األزمات، 

أصبح األكرب سنًّا للتقدير فقط ويلّقن ما يقوله أحياًنا.
ورغم أّن بعضهم يعّد الجاهة يف األعراس تكريًما للمرأة إال 
أن النساء تغيب عن الجاهات، لكْن ال يعني ذلك عدم مرافقتها 
العروس  أهل  نساء  قبل  من  واستقبالها  األعراس  لجاهات 
ومشاركة الرجال فرحهم، وذلك ال يكون مقترًصا يف الغالب عىل 

النساء التي تربطهن صالت القربى بالعريس والعروس.
يف  األصيلة  الصفات  من  العشائرّية  الجاهة  أّن  ورغم 
مجتمعنا األردني ومن أهم ما نتمّسك كمؤرّش مهّم عىل التالحم 
من  ,وهي  للمسؤوليّة  تحّمل  عىل  ومؤرّش  املجتمع  أفراد  بني 
األعراف االجتماعيّة والعشائرّية النبيلة التي توارثناها عن اآلباء 
واألجداد، وتأخذ حيّزًا كبريًا من اهتمام املجتمع ملا لها من دور 
يف تهدئة النفوس والسيطرة عىل املوقف واملحافظة عىل اللحمة 
الوطنيّة وحل اإلشكال بالطرق السليمة، إال أّنه ال بّد من إعادة 
الهيبة أو القيمة الوظيفيّة لها، ونبذ التطّور املتعب الذي رافقها، 
أن  اجتماع  علماء  ويرى  الحاالت،  من  كثري  يف  املكلف  التفاخر 
والتسامح  السالم  ثقافة  تعزيز  يف  يتمثل  تربوّي  دور  للجاهة 
بني أبناء املجتمع خاّصة الشباب، إضافة إىل االنضباط واحرتام 
العادات والتقاليد والتعليمات والقوانني والسري يف اإلصالح بني 
الناس وكيفيّة حل املشكالت، حيث ترّن يف األذهان عبارة الوئام 
أو  الفاتحة  بعدها  يكون  التي  النفوس  وتهدئة  الطلب،  وتلبية 

الشكر أو الزغاريد: “ ارشبوا قهوتكم”.
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صاغ البدو مجموعة من الحكايات للحّث على السلوك القويم ومكارم األخلق في مجتمعهم .. وأغلب هذه الحكايات التي 
تروي في مجالس السهر ، تعتبر مشوقة للسامع رغم الوضوح في صناعتها وخلط الحقيقة بالخيال ...  وألّن أغلب أشعار 
البدو تقال بمناسبة حادثة تتحول إلى قصة تروى مع القصيدة . فإّن الصانع البدوي ألف قصيدة جزلة المعاني واأللفاظ 

تروي جزًءا من الحكاية المصنوعة إن لم تكن تلخّصها كما هو الحال في قصة ابن عياش اآلتية: 



لم تكشف وجهها فقط . بل كانت تتجرد 
أمامه،  الخدر  يف  وتستحم  مالبسها  من 
خالل أيام شّكت بكل ذلك التحفظ الذي 
والدتها  أخربت  طفله،  رفيقتها  تمارسه 
يف  طفله  فراش  بتفقد  نصحتها  التي 
فراشها،  وبني  بينه  واملقارنه  الصباح 
ذات صباح خرج فرج اهلل لقضاء حاجته 
املجاور  فراشه  بتفحص  عجايب  فقامت 
فوق  الجاعد  صوف  فوجدت  لفراشها 
فراشه مفتول مثل الخيوط لكثرة حركته 
بينما  أنثى،  بجانب  ينام  وهو  الليل  يف 
فتاة  فهي  عاديًّا  فراشها  صوف  كان 
تأّكدت  تعتقد.  كما  فتاة  جانب  إىل  تنام 
ظنون عجايب أنها تعيش يف خدرها مع 
بجمالها  مباالته  عدم  واستغربت  رجل، 
ويتشاغل  ناحية  يستدير  فهو   . وجسدها 
 .. واستحمامها  تجرّدها  خالل  يشء  بأّي 
بنفش  فقامت  محنته  من  تزيد  أن  أرادت 
ليغدو طبيعيا مثل فراشها  صوف فراشه 
اّن  األم  فظنت  ملشاهدته  والدتها  ودعت 
خائفة،  مخبولة  فتاة  مع  تعيش  ابنتها 
ينتهي  أن تصرب حتّى  إىل عجايب  وطلبت 
جريانهم  موّدعني  فريحلون  الرّبيع  موسم 
... ذات صباح فوجئ عياش وعضيب بغزو كثري العدد ينهب 
إبلهم، ركبا خيلهما ولحقا بالغزاة، يئس عضيب عندما شاهد 
كثرة الغزاه واقرتح عىل عيّاش أن يطلب من عقيد الغزو بضعة 
نياق تعيش عائلتيهما من لبنها. ولكن عياش رفض قائالً: ) ال 
تخاف هالحني يجي فرج اهلل(، سخر عضيب من كالم عياش 
حرمتني  ورانا  اثنني  واحنا  اهلل  فرج  يجي  وين  )من  متسائالً 
وبنتني مخبيات بالخدر ؟؟( أرّص عياش عىل الصرب ومتابعة 

الغزاة من بعيد.
أم  فيما  العاثر،  حظها  تبكي  طفله  أم  كانت  املضارب  يف 
وعجايب  الثانية  الفرس  عىل  السج  تشد  ثم  تتلفت  اهلل  فرج 
ترقب طفله التي خرجت من الخدر وقد نزعت نقابها عن وجه 

رجل اخذ سالحه وركب فرسه واستعاد اإلبل من الغزاة.
اكتشف عضيب مصيبته يف عرضه فرحل إىل  أقاربه وطلب 
منهم مساعدته عىل قتل فرج اهلل الذي اعتدى عىل عرضه .. ذات 
مساء أراد فرج اهلل أن ينفس عن حزنه وغضبه فأخذ الربابة 

أصداء

... تظهر الصناعة في الحكاية  
بذكر الراوي أنهم في ذلك الزمن 
كانوا يخبئون فتياتهم في خدر 

خاص داخل محرم البيت ، ال يخرجن 
منه إال للحاجة الضرورية

إبل  صاحب  عياش  “كان 
مراعي  بها  انتجع  كثرية، 
خصبة يف املناطق البعيدة عن قومه ، مع 
من  وهو  اهلل  فرج  الشاب  وابنه  زوجته 
انجبتهم  الذين  الفرسان  وأمهر  أشجع 
البادية يف زمن الحكاية . بعد بناء البيت 
الستطالع  عياش  ابن  خرج   ) الخيمة   (
األرض املحيطة بمنزله الجديد، فيما كان 
 .. املكان  عن  بعيًدا  اإلبل  يرعى  اهلل  فرج 
أحس ابن عياش خالل تجواله بالوحشة 
يف األرض الخالء إال من الحيوانات الربّية، 
ينزلون  البدو  من  جرياًنا  وجد  لو  تمنى 
قريبًا من منزله .. وخالل تجواله صادف 
اسمه  أّن  املكان، عرف  يتجّول يف  فارًسا 
مع زوجته  الجوار  يف  ينزل  وأّنه  عضيب 

وابنته عجايب، وانه خرج يبحث عن جار 
أو أنيس يف ذلك القفر املوحش، أراد عياش 
يف  أنه  فأخربه  عضيب  جرية  يكسب  أن 
نفس حالته، ينزل قريبًا مع زوجته وابنته 
) طفله (، فلو ذكر ولًدا لربما بقي عضيب 
مماثالً  عضيب  رسور  كان   . عنه  بعيًدا 
ببنته  أن يرحل  ابن عيّاش فاقرتح  لفرحة 
وتكون  سوية  األبل  يرعيان   . ويجاوره 

الفتاتني يف خدر واحد  أّن عضيب طلب وضع  مصيبة عياش 
... تظهر الصناعة يف الحكاية  بذكر الراوي أّنهم يف ذلك الزمن 
كانوا يخبئون فتياتهم يف خدر خاص داخل محرم البيت ، ال 
يخرجن منه إال للحاجة الرضورية . أسقط يف يد عياش فأخرب 
تتكلّم، كما  ال تسمع وال  بكماْ  ابنته طفله خرساء  أّن  عضيب 
أّنها تعرّضت لحادث حريق شوّه وجهها وهي ال تكشفه ألحد.

عاد إىل منزله وأخرب زوجته وابنه فرج اهلل بما حدث وأرّص 
يعيش مع عجايب يف  وأن   .. النساء  لباس  يلبس  أن  ابنه  عىل 
يكشف عن  ال  وأن  اسمها طفله،  بكماء  كفتاة خرساء  الخدر 
الربيع  ينتهي موسم  يمّسها بسوء حتى  أمامها وأن ال  وجهه 
وقد  والده  لرغبة  الفتى  صدع  وهكذا  ديارهم،  إىل  ويرحلون 
للنقاب  باإلضافة  التخفي  عىل  املرسل  رأسه  شعر  ساعده 
مع  فرج  إقامة  ....وخالل  العينني  عدا  ما  وجهه  يغّطي  الذي 
بيديه بشكل  باإلشارة  يتفاهم معها  . كان   الخدر  عجايب يف 
بدائّي وال يزيح النقاب عن وجهه رغم محاوالت عجايب التي 
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وبدأ يعزف ويغني القصيدة التالية :
يا كاتب املكتوب يا ابو املكاتيب
يا منحر صوب عضيب الركايب
خذيل سالمي أرسع من الّذيب  

اوصل سالمي ال بو عجايب 
البنت الرشيفه القاعدة باملراتيب 
اليل من سيف ابوها الكل هايب 

تسعني ليلة وانا عىل طيب  
كما طفلة مرخي الذوايب 

واهلل ما واتيته بفعل معيب 
وال جيته بكل فعل خايب

ما خويف نارهم واللواهيب 
وال سيف ابوها شنيع الرضايب

خويف كلمة تنقال بوسط االجانيب 
  يقولوا ابن عياش خان الطنايب 

رغبة  تالئم  مصنوعة  الحكاية  ألّن 
ورجاله  عضيب  أن  صادف  فقد  السامع 
كانوا  خلف رواق البيت يوشكون عىل قتل 
فرج اهلل ووالده فسمعوا القصيدة كاملة . 
وظهر عضيب أمام البيت يشكر فرج اهلل 
عىل أمانته وعفته، وتنتهي الحكاية بزواج 

فرج من عجايب.

حكاية الزيادي
قام الرّاوي البدوّي بصناعة الحكايات 
التي وصلت إىل سمعه من اآلخرين لتناسب 
وافدة  حكايات  من  يغرف  وهو  مجتمعه 
وتقول  الزيادي،  حكاية  يف  كما  اليمن  من 

أعىل  وهي  الّدم  قضاة  طبقة  من  الزيادي  كان  الحكاية:  
طبقات القضاء عند البدو ...  يقيض بمهارة وفطنة جلبتا له 
املتخاصمني يف القضايا الصعبة من شتّى األصقاع،  مما اثار 
حفيظة ابنه وشكه أّن والده ربما يظلم خصًما دون اآلخر مما 
الناس واقرتح عىل والده  أمانته وعىل سمعته بني  سيؤثر عىل 
أن يتوّقف عن القضاء ... وأرص والده عىل موقفه، فغادر االبن 
مضارب والده ونزل ضيًفا عىل قبيلة أخرى يف مكان بعيد جًدا 
... . يف بيت املضيف الجديد شاهد االبن امرأة املضيف العاقر 
للمضيف(  الثانية  الزوجة   ( إبرة يف راس طفل رّضتها  تغرز 
عىل  والدته  وأرصت  الطفل  مات  دماغه.  داخل  غيبتها  حتّى 
اّتهام رّضتها العاقر بقتل رضيعها، وبسبب غموض الجريمه، 
بينهم،  ليقيض  الزيادي  إىل  يرحلوا  أن  املتخاصمون  قّرر 
ورافقهم ابن الزيادي وهم ال يعرفونه إال ضيًفا عابرًا . وتخّفى 
يف مجلس والده معتمًدا عىل لثامه، واقرتح الزيادي عىل والدة 
لها عىل  الرّجال وسيحكم  بني  تتجرّد من مالبسها  أن  الطفل 
رّضتها القاتله، رفضت األم وشتمت الزيادي القرتاحه . ... طرح 
بالقتل  املتّهمة  الرّضة  عىل  نفسه  األمر 
فوافقت  الجريمة،  من  براءتها  مقابل 
وسارت  الخرص  حتى  ثوّبها  ورفعت 
الزيادي  عليها  فحكم  املتخاصمني  بني 
الذين  أهلها  حفيظة  أثار  مما  بالجريمة 
اّتهموه بفضح عرضهم وتجريم ابنتهم، 
كشف الزيادي االبن لثاَمه وأخرب الجميع 
بصّحة حكم والده وطلب إليهم نبش قرب 
ولم  دماغه،  من  اإلبرة  وإخراج  الطفل 

يعد يعارض والده يف مهنته. 
حلقة  الحكاية  هذه  كتبت  بعد  فيما 
من مسلسل محاكم بال سجون ... وبعد 
مهرجان  يف  زمالء  مع  شاركت  زمن 
للمخرج  شاهدت   .. املسحي  بغداد 
بعنوان  الغشم مسحية  اليمني صفوت 
) الحكمه يمانية ( ومعي بعض الفنانني 
األردنني الذين مثلوا أدواًرا يف حلقة الزيادي 
التلفزيونية، كانت الحكمة اليمانيّة صورة 
طبق األصل عن حكاية الزيادي مع تغيري 
طفيف، فهي تحدث يف قرية، والقاتلة هي 
والدة الطفل األصلية الذي أشغلها رصاخه 
لتتفرغ  ابنها  فقتلت  عشيقها  لقاء  عن 

لخّص الراوي البدويّ إحدى  
المسرحيات اإلغريقية وصاغها في 
حكاية ألبسها ثوبًا بدويًّا كما في 

حكاية خلف ابن دعيجة
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لغريزتها، أخربني صفوت أن هذه الحكاية موجودة يف الذاكرة 
الشعبية اليمنية منذ زمن طويل. 

ابن دعيجة
لّخص الراوي البدوّي إحدى  املسحيات اإلغريقية وصاغها 

يف حكاية ألبسها ثوًبا بدويًّا كما يف حكاية 
خلف ابن دعيجة اآلتية:

من  فارًسا  دعيجة  ابن  خلف  كان 
مطلوًبا  جعله  مّما  القبيلّ  الغزو  فرسان 
سطوته  بسبب  كثرية  قبائل  من  بالثأر 
وقتله الكثري من رجال القبائل، أعجبت به 
إحدى الفتيات وأحبته دون أن تشاهده او 
يشاهدها، وقع خلف أسريا يف قبيلة الفتاة 
، اختلف األعداء عىل أوصافه فقّرروا قتله 

الفتاة من  أنه خلف. أطلّت  أكد قسم منهم  ثأًرا برجالهم،وقد 
خلف الساحة وخاطبت القوم أن األسري ليس خلف ابن دعيجة 
املوايل، وهي تقصد الحفاظ عىل حياته،  بل هو عبد من عبيد 
التخريجة وأعلن عن نفسه وأرص أن  ولكّن خلف رفض هذه 
يموت فارًسا اسمه خلف ابن دعيجة من أن يعيش عبًدا  من 
عبيد املوايل، ويف نفس اللحظة قال قصيدة جزلة يصعب عىل 

أّي شاعر صياغتها قبل التفكري والتحضري يف يومني أو ثالثة:
استغفري يا بنت ياّم العشاشيج    
من قولك اني  من عبيد املـــوايل   
انا خلف يا بنت وان يبست الريج    
حمايهـن ال صار بيهن جفالــي    

)العنب  االغريقيّة  ويف املسحيّة 
يرتكب  فيجوريدو(  ملؤلفها  الحامض 
يفعلها  القتل،  عقوبتها  جريمة  ايسوب 
سيده،  عبودّية  من  تحريره  بعد  مبارشة 
وألن سيده يعطف عليه ويقّدر خدمته فقد 
ينجو  للعبودّية حتّى  يعود  أن  عليه  اقرتح 
من العقوبة، فالعبد ملك لسيده يعفو عنه 
أو يقتله إذا ارتكب جريمة تستحق عقوبة 
اإلعدام، ولكن ايسوب يرّص أن يموت حرًا 
أين  الصارخ،  املسحيّة عىل صوته  وتقفل  عبًدا،  يعيش  أن  ال 

هاويتكم التي أعددتموها لرجل حر. 
لتلخيصها  املجال  يتّسع  هناك حكايات كثرية مصنوعة ال 
ولعلّ يف النماذج التي ذكرناها كفاية تعكس غلبة الصناعة يف 
الحكاية البدوّية أو الشعبية، وال تكاد الصناعة تخلو من غاية: 

تسلية، أو حكمة، أو رفع لقيمة من القيم.

كثير من النمـــاذج
 تعكــس غلبـــة الصنعـــة 
علـى الحكايـــــة الشعبيـــة

أصداء
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من  الغاية  هذه  إنجاز  األديــب  يستطيع  ال 

املعلومات  الحصول عىل  كدرِّه يف  اقتصار  خالل 

واملعارف األدبيّة والفنيّة والعلميّة، وإنما يلزمه الجمع بني 

تحصيله الثقايف واستغوار مكنونات الحياة وسبل العيش 

اإلشارّيتان  املنظومتان  لتعمل  موّحد،  كل  يف  ودمجها 

ويبدأ  والوجود.  الحياة  مًعا إلدراك مغزى  والثانية  األوىل 

الحقائق  جهد األديب من اصطفاء خامة عمله من جمع 

وتحليلها، وسرب العالقة بني الظواهر واألحداث، واستلهام 

عىل  املنفتح  املتكامل،  حضورها  يف  الحيوّية  التناقضات 

أفق املستقبل.

والكاتب املتمرّس املرتّسخ يف بيئته الوطنية واملتجذر 

يف قوميّته الحقيقيّة ال يكتفي باالطالع عىل الثقافة العاملية 

الدخيلة  التأثريات  ومقارعة  الكالسيكيّة،  باآلداب  واإلملام 

بثقافة  لإلحاطة  يجهد  وإنما  والعدائيّة، 

الرتاث  السيما  املتنوّعة،  وفنونه  الشعب 

األجداد  خلفه  الذي  الشعبّي  الشفوّي 

يف  الجماعية، وحمل  الذاكرة  يف مخزون 

ثناياه هموم الشعب البسيط ومكابداته، 

مصادر  بشتى  وثيًقا  ارتباًطا  وارتبط 

والتاريخية،  املجتمعية  الشعب  حياة 

يف  ونشاطاته  فعالياته  ألوان  وبكل 

يتحصّن الكاتب الطموح بثقافة موسوعيّة عامّة، ويتكئ على معارف متشعّبة، ويحتمي بظروف ملئمة تسعفه 
في إعداد نفسه إعدادًا خاصًا ليبلغ مراده، ويرتقي إلى المقام الذي يرنو إليه، ويغدو فنانًا أصيلاً ذا باع طويل 
في حقل إبداعه ومجال ابتكاراته؛ فالعمل الفنيّ الذي ينوي األديب ارتياد ساحاته، متراكب في طبيعته، يستقيم 
متساميًا كشجرة وارفة من ثمرات تصورات المؤلف عن العالم وخباياه، وينشأ حصيلة لإلدراك الجدلي المتكامل 
إلى بلوغ نواميس  التحليل والتركيب ناصعة متماسكة، تسعى  الدائم، كما تتجّلى فيه وحدة  للكون في حراكه 

الوجود والواقع.

تطلعاته  عن  الحّي  املعرّب  وكان  واإلنتاج،  والعمل  العيش 

وأحالمه يف حياة كريمة وعيش رخي، وانتصار الخري عىل 

الرش، واستقامة العدالة ورفٍض للقهر والظلم.

تراث  عبء  يحملون  األزمنة  كّل  يف  الكبار  واألدباء 

أمتهم، ويسعون إىل استدراجه وإظهاره لألجيال املجايلة 

ويضيئون  به،  ويستشهدون  منه،  يقتبسون  والالحقة.. 

أشكاله  تالفيف  من  وصورهم  أعمالهم  مشاهد  بعض 

لألمة،  ودفاع  حماية  أداة  لتصبح  املتنوعة،  ومحتوياته 

وترسيًخا ألصالتها القومية.

ومن حسن الحظ أن عدًدا كبريًا من أدباء وكتاب الجيل 

يتسلّح  ورشع  الشعبّي،  الرتاث  أهميّة  يعي  أخذ  املعارص 

بيشء من مفرداته وصوره وأغراضه، ويستمد من إرشاقاته 

ما يثري أعماله اإلبداعيّة، اقتداًء ببعض أدباء العالم وعىل 

رأسهم أدباء أمريكا الالتينية.

ال تقاس مكانة الكاتب بمقدار ارتقائه 

بالوعي إىل مستويات عليا حسب، وإنما 

األوليّة  لألشكال  اخرتاقه  بمدى  أيًضا 

للوعي اإلنساني واستجالء دواخلها، وبث 

الروح يف الطبيعة، وتدشني بناء صوري 

اإلنسان  تعالق  عىل  قائم  مخصوص 

بالطبيعة وبالتيار الفولكلوري الحصني؛ 

د. ح�سني جمعة  *

ومن حسن الحظ أن عددًا كبيرًا 
من أدباء وكتاب الجيل المعاصر 

أخذ يعي أهميّة التراث الشعبيّ، 
وشرع يتسّلح بشيء من مفرداته 

وصوره وأغراضه

الرتاث ال�شعبي واأدب الكاتب

أصداء
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يتسم إبداع الشعب باألصالة... 
بالقوة والمتانة.. بالكمال والبساطة؛ 
فإذا تناولنا الحكاية كمثال، نجدها 
تنير حياة أخرى كانت قائمة وقتذاك

التاريخية  إىل عالم األشكال  الكاتب  مما يستوجب ولوج 

البدائية واألولية للوعي اإلنساني، ودمج الحياة الفعلية 

واملجتمعية  التاريخية  السريورات  برسم 

الدرامية املعقدة، واستسقاء عروقها 

الفانتازية، بحيث  العنارص  بنبٍع من 

القديم  الصوري  العالم  ينجدل 

من  قريبًا  ويصبح  السد،  نسيج  يف 

استقصائه  وأدوات  إشكالياته  يف  املعارصة 

لنفسيّة الشخصيّة األدبيّة.

واملتانة..  بالقوة  باألصالة...  الشعب  إبداع  يتسم 

الحكاية كمثال، نجدها  بالكمال والبساطة؛ فإذا تناولنا 

تنري حياة أخرى كانت قائمة وقتذاك، لكنها كانت تفكر 

وتحلم بعالم أفضل وأكثر عداًل واستقامة، تنطلق مدوّية 

شعر  إنها  تهاب..  ال  وبعزيمة  بحرّية 

خالد، ورائدة يف الكتابة ألدب حر مندفع 

تقّدم  والحكاية  والهمم،  العقول  يستثري 

غذاء روحيًا ومعنوًيا للكاتب يحّضه عىل 

مقارعة الظلم والطغيان، ويكشف له عن 

وإبداعه.  ألعماله  مثرية  درامية  حبكات 

والكاتب النابه يفيد من األسلوب السدي 

الذي  الخيال  عنان  يف  واملنطلق  الجامح 

من  ويضرِّ الشعبيّة،  الحكاية  به  تتمتّع 

زيًّا  عليها  ويضفي  أعماله،  يف  امللهمة  ها  عنارص  بعض 

به  لتستنري  الناصع  ألقه  يبث  حيًا  كائنًا  فتبدو  عرصًيا، 

األجيال املعارصة، ويكون حائط صد يف مواجهة التيارات 

الدخيلة، وحصوًنا دفاعية قومية راسخة. وال بد هنا من 

ما  وهذا  الكلمة،  فن  بدايات  هو  الفولكلور  بأن  التذكري 

يعزز مكانته وارتباطه باألدب، ألن الخامة واحدة يف كال 

الشعرية، والغاية واحدة وهي –  املفردة  القطبني، وهي 

وهممهم.  مشاعرهم  واستثارة  الناس  وعي  عىل  التأثري 

اإلفادة  إىل  الشعبي يسعى  الرتاث  إىل  والكاتب يف لجوئه 

داللة  وتعميق  املعارصة  املالبسات  مجرى  ليساير  منه 

الفولكلور  حقائق  إليه  توحي  بما  املطروحة،  اإلشكالية 

وظواهر  الوجود  مكنونات  إىل  النظر  يف  إيغاله  ودروب 

الكون.

املتغرّي..  والواقع  الحياة  قرينا  والفولكلور  األدب 

يتحاوران وينزعان إىل التمهيد ملُثل موّحدة وقيم موّحدة، يف 

مسعى منهما لكشف أرسار الحياة وأغوار النفس اإلنسانية. 

الفولكلور ليس أثرًا مهجوًرا أو عهدة قديمة بالية، إنه 

كائن متغري بثبات، تسفحه مالبسات الواقع 

بعض  تفقد  قد  ويؤثر..  فيتأثر 

لكن  بريقها،  األجناسية  مكوناته 

وزنها  يتضاعف  أخرى  عنارص 

النوعي يف قوامه ومخبوءاته. اللجوء 

سموها  من  اللغة  يحّرر  الفولكلور  إىل 

املتعايل، ومن نري العنارص الدخيلة ويمنحها الحرّية 

الينابيع الحيّة املرتبطة  التامة، ويستثري حميّتها لتتجه إىل 

االبتعاد  يف  الكاتب  يسعف  مما  وأمانيه؛  الشعب  بمفردات 

غري  الوحشيّة  والتعابري  الكلمات  اصطفاء  يف  اإلغراب  عن 

اللغة  تقعري  يف  اإلفــراط  أو  املأنوسة، 

ومخاتالتها، ويعينه عىل الدمج العضوي 

الحياتي  والخطاب  األدبية  اللغة  بني 

وكالم الشعب، حيث يضحي عمله قريبًا 

العامة  مفرداتها  يف  املبسطة  اللغة  من 

املسايرة  الوظيفية  اإلنشائية  وتراكيبها 

ونستمتع  إليها  ننصت  الشعب،  لروح 

والسجع  بالجناس  املضّمخ  بلحنها 

الخطاب  وإيقاعات  الداخلية،  والقوايف 

التي  واألسطورّية  الحكائيّة  الصور  ونستطيب  العاطفي، 

تدلف إىل نسيج السد محملة ببناء لغوي متصاعد شعرًيا، 

واألحاجي  والخرافات  املعارصة  الرواية  بني  املسافة  يقّرب 

الشعبّي  الرتاث  مكونات  من  وغريها  الشعبيّة  واألغاني 

الشفوّي.

صور  من  اإلفادة  للكاتب  تتيح  الفولكلورّية-  الشعرّية 

هائلة  طاقة  وتمنحه  وبواعثه،  وأغراضه  الشعبي  الرتاث 

الساذجة  واألعراف  الكريهة  املايض  بمخلفات  للتنديد 

العرص، وتحفزه  التي ال تستقيم وروح  املتخلفة  والعادات 

يف  ازدهارها  والعمل عىل  متقدمة،  نظر  عىل طرح وجهات 

هذه  متبّدل جديد.  وواقع  اجتماعية مستجدة  ظل عالقات 

وغري  عادّية  غري  أعمال  ابتداع  يف  الكاتب  تنجد  الشعرية 

يتوقف  وال  واألسلوبية،  السدية  األشكال  حقل  يف  متوقعة 

تأثريها عند املجال الثيمي والفكري حسب.    
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يعترف غارسيا ماركيز صاحب »مئة 
عام من العزلة« بأن أثر حكايات 
جدته عليه كان يصيبه بالهلع 

والذعر

دروس  من  واإلفادة  العربة  وأخذ  باملالحظة  وجدير 

الشعبّي  الرتاث  من  استمدوا  الذين  العظام  الكتاب 

ثيماتهم وأفكارهم، وحياكة آثارهم وأعمالهم 

الفنية، واستغلوا معرفتهم العميقة 

والواعية بمواد الفولكلور املتشعبة، 

ليقدموا أعمااًل أدبية مؤثرة يف وعي 

مر  عىل  وخالدة  العريض،  الجمهور 

كيخوت  دون  يقرأ  ومن  واألزمنة.   العصور 

يجد أن رسفانتس قد طعم روايته بعنارص متنوعة 

لسان  عىل  تتوارد  حيث  اإلسباني،  الشعبي  الرتاث  من 

األمثال  من  مجموعة  الرواية  هذه  أبطال  أحد  سانتشو 

واألحاجي واأللغاز السائرة يف األوساط الشعبية اإلسبانية.  

ولم تعمر )الكوميديا اإللهية( وتزهو بدون ما تزخر به 

من حكايات وأساطري وأشباح وخياالت 

برتاث  هومريوس  يلّم  لم  ولو  وسواها.  

شعبه وأمثاله وأساطريه ملا حظي األدب 

واستمتعنا  واألوديسا،  باإللياذة  العاملي 

بما فيهما من تخيالت وحدوس وتوهمات 

وبطوالت شعبية فائقة.

أما شكسبري فقد أقام معمار أعماله 

الدراميّة الشهرية عىل ما كان معروًفا يف 

زمانه يف الساحة اإليرلندّية من حكايات 

وقصص متداولة عن أنماط من األبطال والشخوص الذين 

وتمكن  له،  املعارصة  الشعبية  الحياة  بهم  تزخر  كانت 

بخياله الفسيح ودقة خطابه األدبي من تقديم آثار خالدة 

املروّيات  وأغراض  سياقات  اقتناص  من  الزمن  مّر  عىل 

الشائعة آنذاك.

»فن  املوسومة  دراسته  يف  باختني  ميخائيل  يشري 

من  كل  تأثر  مدى  إىل  الشعبية«  الضحك  وثقافة  الكلمة 

كتابي  يف  »حاولت  قائاًل  الثقافة  بهذه  وغوغول  رابليه 

إليها  التي يرتكز  املبادئ األساسة  أن  أبنّي  أن  عن رابليه 

إبداع هذا الكاتب الكبري تتأطر بثقافة الضحك الشعبية«، 

ويضيف »إننا ال نستطيع أن نستوعب إبداع رابليه إال من 

خالل تيار الثقافة الشعبية، التي جابهت يف سائر مراحل 

تطورها الثقافة الرسمية، وكوَّنت وجهة نظرها إىل العالم 

باختني  الخاصة«. ويرى  التصويرّية  محاكاته  وأشكال 

أن غوغول أفاد من فن اإلضحاك الشعبي عند رابليه، وقام 

بتطويره يف معظم رواياته وأقاصيصه، ال سيما يف تصويره 

لألعياد واألسواق الشعبية األكرانية.

الثقافة  من  ــادة  اإلف إىل  التوّجه  هذا 

الشعبية حض عليه األديب الشعبّي 

يأل  لم  الذي  غوركي،  مكسيم 

ودعا  إال  مناسبة  يرتك  ولم  جهًدا 

الشعبيّة  الفئات  ثقافة  استيعاب  إىل 

التي  والحكم  األمثال  خالل  من  وروحها 

تدور يف أوساطها، التي يرى أن مضامينها تحتوي 

تسعف  مؤّثرة  واجتماعيّة  وتاريخيّة  حياتيّة  تجربة  عىل 

الغاية  وبلوغ  الخطاب  وإيجاز  الكلمة  تكثيف  يف  الكاتب 

بأقرص السبل والوسائل.

وكان بوشكن أمري شعراء روسيا قد 

بالحكايات  االهتمام  إىل  غوركي  سبق 

تقّصها  كانت  التي  والسحرية  الشعبية 

بإتقان  الجاذب  بأسلوبها  جدته  عليه 

يف  الخوض  عىل  الحفيد  شّجع  متني، 

دوافع  وكشف  أبطاله  نفسيّات  أغوار 

الحدود  وإقامة  وأفعالهم،  ترصفاتهم 

الفاصلة بني ما يفكر به كل واحد منهم، 

وتطوير سبل التعبري لديهم.

العزلة«  من  عام  »مئة  ماركيز صاحب  غارسيا  يعرتف 

والذعر:  بالهلع  يصيبه  كان  عليه  جدته  حكايات  أثر  بأن 

كامل،  وعي  بدون   ،« لياًل  يل  تروي  أن  جدتي  »اعتادت 

وكانت   .« ورعباً  هلعاً  ينتصب  رأس  شعر  تجعل  قصًصا 

هذه القصص واملالحم الشعبية املنترشة يف كولومبيا ودول 

يف  امللهم  الروائي  لهذا  هائلة  تحفيز  أداة  الالتينية  أمريكا 

عىل  طغت  التي  السحرّية«،  »الرواية  يسّمى  ما  تأسيس 

وحتّى  العرشين  القرن  أواخر  من  األدبية  العاملية  الساحة 

يومنا هذا.

ينبغي أال  ننىس الّدوي الهادر الذي أحدثه كتاب » ألف 

بخاّصة،  واألوروبّي  بعاّمة  العاملّي  األدب  »يف  وليلة  ليلة 

وألق سحره  أبطاله وشخوصه،  وأنماط  أقاصيصه  وكانت 

األدباء  من  كبري  لعدد  حافزًا  وإيحاءاته  إلهاماته  وهيلمان 

لتعمري أعمالهم بالخياالت واالستطرادات الفجائية واألحالم 
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اإلنسان  ومنح  والعرب،  الدروس  واستنباط  املتوّترة 

بصيص أمل يف دنيا أخرى عامرة باألحالم السعيدة يف 

دائًما  والخروج  أرغد،  أفضل وعيش  حياة 

من املآزق وفتح األقفال املغلقة.

ليلة  ــف  »أل حضور  يشهد 

واستلهام  العاملي،  األدب  يف  وليلة« 

حكاياتها  وسياق  قصصها  مضامني 

يف أعمال كبار األدباء يف العالم عىل دور آداب 

الرشق يف خريطة األدب العاملي وسريورته وتطّور 

مقاصده وغاياته.  وأي محاولة إلنكار مكانة هذه اآلداب 

ال يتفق وواقع الحال، وال يتسق واعرتاف أساطني األدب 

من  واغرتافهم  الرشق  بآداب  تأثرهم  بمدى  األوروبي 

يّطلع  ومن  وثيماته،  الشعبي  الرشق  تراث  موضوعات 

وتولستوي  وغوته  دانتي  مؤلفات  عىل 

يعثر عىل بصمات واضحة آلداب الرشق 

وحكمهم وأمثالهم وتصوراتهم الفكرية 

أهمية  عىل  مثال  وأوضح  واملعنوية.  

وشدة  وأخواتها،  وليلة«  ليلة  »ألف 

عىل  ومحتوياتها  موضوعاتها  تحفيز 

سبل الخلق واإلبداع رواية باولو كويللّو 

إحدى  من  املستمّدة  »الخيميائي« 

والسائرة  العظيم،  األثر  هذا  حكايات 

عىل دربها، سواء يف السياق العام أم يف الغرض والهدف.  

والثقافة  الواسعة  باملعارف  يكتفي  ال  الكبري  الكاتب 

العامة، وإنما يحتاج إىل اإلملام بالتأثريات املتنوعة إلبداع 

ومآثر  بطوالت  من  به  ينطق  وما  الشفوي،  الشعب 

وأخالقيات محرّكة ودافعة للفعل اإلبداعي.

عرش  التاسع  القرن  نهاية  يف  العربي  العالم  أفاق 

بعد  التنوير  عرص  انبثاق  مع  العرشين  القرن  وبداية 

قرون من الركود الفكري واألدبي املكتوب، شاعت فيها 

يحكي  الشفوي،  الشعبي  الرتاث  من  متنوعة  رضوب 

بطوالت سالفة وخوارق ساحقة للتعويض عن مشاعر 

حيث  الوقت،  ذلك  مجتمعات  تلّف  كانت  التي  اإلحباط 

التوجه  ذات  الشعبية  املالحم  املالبسات  تلك  يف  فشت 

سيف  سرية  مثل  الحماسيّة،  الشعبيّة  والسري  البطويلّ 

من يّطلع على مؤلفات دانتي وغوته 
وتولستوي يعثر على بصمات 

واضحة آلداب الشرق وحكمهم 
وأمثالهم وتصوراتهم الفكرية 

والمعنوية

بن ذي يزن، والزير سالم، وحياة عنرتة وسرية بني هالل 

السري  هذه  أن  الدارسني  من  كثري  ويروي  وتغريبتهم، 

ال  العربيّة،  األقطار  أغلب  يف  منترشة  كانت  واملالحم 

الرواة  يتناقلها  الشام،  سيما يف مرص وبالد 

ويروونها  الشعبيون  والشعراء 

سائر  يف  الخاصة  بأساليبهم 

األميّة  تسود  حيث  والقرى  املدن 

فجر  الح  أن  وما  الجهل.   وينترش 

غفوة  من  العرب  واستيقظ  النّهضة 

أبنائهم  دماء  يف  تدّفقت  حتى  السابقة،  العصور 

القومية  والعزة  بالكرامة  اإلحساس  ونما  املواطنة،  روح 

لديهم، ووجدت هذه املشاعر ضالّتها يف شتّى فنون الرتاث 

الرتاث  هذا  يستنهضون  األدباء  وبدأ  الشفوّي،  الشعبّي 

واستنفار  الفنيّة،  أغراضهم  لخدمة 

ودروس  حية،  وقيم  مثل  من  فيه  ما 

لالنتفاع  سلبية  أم  إيجابية  أكانت  سواء 

الفكرّية  محموالتها  واستغالل  بها 

واالجتماعيّة.  ومن يقرأ اآلثار األدبيّة، وال 

النصف  يف  ظهرت  التي  السدّية،  سيما 

العرشين يعثر عىل هذا  القرن  األول من 

االهتمام الواضح بالرتاث الشعبي، ومدى 

يف  وسياقاته  أساليبه  من  األدباء  إفادة 

ال  واضح  شعبي  وخطاب  بسيطة  بلغة  أعمالهم  صياغة 

تعقيد فيه وال تفاصح أو غموض وإبهام، إضافة عىل ما 

تحتويه الحكايات من أحالم حول املثل السامية وتجسيد 

العدالة االجتماعيّة عىل األرض. 

وكان انتفاع الشعراء العرب املعارصين من الرتاث يف 

يف  تجىل  ما  وهذا  وأوسع،  أظهر  ورضوبه  وجوهه  شتى 

مسعى  يف  استثناء،  دون  الكبار  العرب  الشعراء  دواوين 

منهم لدمج الشعر بالحياة وبالواقع الفعيل للناس ودروب 

عيشهم ومكابداتهم، حيث غدت غالبية أشعارهم حقائق 

حياتيّة حيّة، وال داعي الستذكار أسماء الشعراء الذين ُعنوا 

بالرتاث وحقائقه وقيمه؛ فهم كثر... من البارودي وشوقي 

من  واسع  بطيف  مروًرا  درويش  ومحمود  دنقل  أمل  إىل 

الشعراء يف سائر أقطار العالم العربّي الكبري.
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التّاريخ  دراسة  بأّن  والقول 

الرواية  عىل  املعتمد  الّشفوّي 

مشكالت  يثري  الفردّية  والذاكرة  الّشفوّية 

املنهجيّة،  ومنها  املعرفيّة  منها  عويصة، 

يف  قديم  الّشفوّي  التّاريخ  بأّن  علًما 

ظهوره، فقد ظهر لدى املؤّرخني املسلمني 

وما  الوسطى.  القرون  يف  واألوروبينّي 

داللة عىل  إاّل  به  لالهتمام  املجّدد  الظهور 

للمجتمعات  بالنسبة  الراهنة  أهميّته 

البرشّية.

يف  املهّمة  الّروافد  أحد  يزال  وال  كان  الّشفوّي  فالتاريخ 

جمًعا  املروّي،  بالبحث  يرتبط  لكونه  اإلنسانّي،  التّاريخ 

مكتوب  تاريخ  فهو  منظمة،  بكيفيّة  ودراســة،  وحفًظا 

اعتماًدا عىل تحقيقات ومروّيات غري مكتوبة  بشكل رئييس 

هذا  خاللها  يتشّكل  التي  العمليّة  فإّن  وهكذا  )شفوّية(، 

التاريخ تقوم عىل تسجيل املعلومات التاريخيّة التي تنطوي 

عىل أحداث وأخبار وحفظها وتحليلها. وبهذا يكون التّاريخ 

الشفوّي، هو كّل التّاريخ املروّي عن اآلخرين.

إلعادة  وسيلة  الجانب،  هذا  من  الّشفوّي  التّاريخ  وُيعّد 

األجدر  كان  وربما  وتفاصيلها،  بأحداثها  حافلة  حياة  رسم 

يقدمه  ما  ألّن  الحيّة،  بالذاكرة  ُيعنى  منهج  هذا  نسّمي  أن 

لهذه  واللحم  الّدم  إعطاء  بمثابة  هو  الّشفوّي،  التّاريخ 

أو  السياسيّة  أو  االجتماعيّة  األحــداث 

العام  املزاج  يعكس  أّنه  ذلك  االقتصادّية؛ 

تفاصيل  بعض  ويسّجل  العاديني،  للنّاس 

املعيش اليومّي لهم، يف املّدة املراد دراستها 

)الشهادات(  الشفوّية  الّرواّية  عىل  اعتماًدا 

جماعة  أو  شخص  شهدها  التي  لألحداث 

ما، وانطبعت يف ذاكرتهم، وهنا ُيعّد الراوي 

ُيعّد خزّاًنا  أنه  مثلما  املحورّية،  الشخصيّة 

بأشكالها  التاريخيّة،  باملعلومات  غنيًّا 

املختلفة.

بني  يخلطون  كثريين  أُناًسا  ثمة  أن  ذكره  يجدر  ومما 

التّاريخ الّشفوي والرواية الّشفوّية، والواقع أنهما ليسا شيئًا 

من  والدالليّة،  املفهوميّة  الروابط  قوّة  من  الرّغم  عىل  واحًدا، 

الّشفوّية  فالرواّية  بينهما.  الوثيقة  التاريخيّة  املعرفة  ناحية 

باملعلومات  تمّده  التي  الّشفوي  التّاريخ  ماّدة  التاريخيّة هي 

الرضورّية للباحث، وهي تتعلّق بذكريات املايض لدى شهوٍد 

أو رواة، بوصفها رواّية شفوّية متواترة، وقد تستمر ألجيال 

تحمله  ما  يف  تكمن  الشفوّية  الرواّية  فقيمة  وهكذا  عديدة. 

من تصورات وتمثاّلت جمعيّة قد تستمر بفاعليّة يف املتخيل 

الجمعي حقبًا طويلة.

النّشاط  أَشكال  من  شكاًل  فُيعّد  الّشفوّي،  التّاريخ  أما 

الرواية  تقنيًّا ومنهجيًّا مرحلة الحقة عىل  اإلنسانّي، ويشّكل 

* باحث وأكاديمي أردني.

رأى

ال يخفى على الكثيرين اليوم أّن فكرة التّاريخ الشّفويّ قد حظيت في العشريات األخيرة من القرن العشرين باهتمام الفت 
آراء  إلى  االجتماعيّة واإلنسانيّة. وقد خلصت دراسات هؤالء  العلوم  العديد من حقول  والباحثين في  المؤرّخين  من قبل 
أبرزت أهميّة هذا النوع من التاريخ وقيمته التاريخيّة، وكذلك أهميّة الدور الذي يمكن َأن يلعبه في توسيع دائرة فهمنا 

ومعارفنا االجتماعيّة على صعيد األفراد والجماعات على حد سواء.

التاريخ ال�شفوي: قيمته واأهمّيته

د. عبداهلل مطلق الع�ساف * 

التاريخ الشّفويّ كان وال يزال 
أحد الرّوافد المهمّة في التّاريخ 

اإلنسانيّ، لكونه يرتبط بالبحث 
المرويّ، جمعًا وحفًظا ودراسة
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بعضها  الوثيقة  عالقتهما  من  بسبب  ولكنهما  الّشفوّية، 

وُمتبادل  منتظم  بشكل  يستعمالن  كليهما  فإّن  ببعض، 

أحياًنا، ليدّل كّل منهما عىل اآلخر ، أو ليتبادالن املعنى نفسه. 

إاّل أّن ما ينطبق عىل التاريخ الّشفوّي يف الوقت الحارض، هو 

التواريخ  معنى دراسة املايض، وذلك عن طريق استعمال 

املّدونة واملذكرات الّشخصيّة، إذ يتكلّم الّرواة عن تجاربهم 

الّشخصيّة، ومعايناتهم الحيّة لألحداث.

ولقد أوجد العرص الحديث نقلة مهمة يف موضوع املواّد 

نظرة  غرّيت  أن  شأنها  من  كان  الوثائقيّة،  غري  التّاريخيّة 

الّشفوي  التّاريخ  وأصبح  التّاريخ،  يف  الباحثني  من  الكثري 

لدى هؤالء مصدًرا مكماًل، يمكنه أن يصّحح أو يحّدد الوقائع 

عدم  حال  ويف  )املكتوبة(،  التقليدّية  املصادر  وّثقتها  التي 

توّفر الوثائق ألسباب مختلفة، فإّن الحال يستوجب أحياًنا 

االعتماد عىل الّشهادات والّروايات الّشفوّية، العتبارات عّدة، 

أّنها تشّكل املصدر األساّس للتوثيق  منها 

التاريخي.

الذي يحدث يف  التقّدم  وكان من شأن 

مجال التقنية الحديثة، أن جعل هذا النوع 

غري  وُمتاًحا،  ممكنًا  التّاريخّي  البحث  من 

ويكمن  ذلك  من  أهم  آخر  دافًعا  ثمة  أّن 

البحث  مفهوم  يف  الحاصل  التوّسع  يف 

التّاريخي أو تعريفه، الذي لم يعد يقترص 

ومن  العلميّة.  بتقاليده  املعروف  الكتابّي  التّاريخ  عىل 

حيث  من  يعّد  الّشفوي  التّاريخ  حقل  أن  اليوم  املفارقات 

االهتمام والرتكيز البحثي املتعدد، يف مقدمة دراسة التّاريخ، 

ال سيما مع تزايد أعداد الباحثني واملؤرخني املختّصني بهذا 

النوع من التّاريخ، كما يف حقول العلوم املختلفة.

ويف اآلونة األخرية أخذ االهتمام بجمع الرواّية الشفوّية 

التّاريخي،  للبحث  ُمعترب  كمنهج  وتوظيفها  واستعمالها 

التي تعتمد هذا  يزداد ويّطرد بزيادة األبحاث والّدراسات 

والّشّك  الرتّدد  ِسَمة  فإّن  ذلك،  ومع  كبري.  بشكل  املنهج 

وعدم الثّقة بكّل من الّرواّية الّشفوّية والتّاريخ الّشفوّي، ال 

يشّككون  الذين  التقليديني  املؤّرخني  مواقف  تشوب  تزال 

بمصداقيّة هذا املنهج، ونجاعته يف تقديم الحقائق بصورة 

ذاكرة  أّن  أساس  من  هؤالء  وينطلق  موثوقة.  موضوعيّة 

الرواة قد ينحرفون وراء  أَن  ليست دقيقة. مثلما  اإلنسان 

لألحداث  وصفهم  يف  وتمنّياتهم  ورغباتهم  عواطفهم 

وحديثهم عنها.

وعن  عنه  املدافعني  لدى  ُيعّد  الشفوّي  التاريخ  أّن  بيد 

قيمته، مصدًرا ال يقل أهميّة وال دّقة عن املصادر املكتوبة، 

إذا أُحسن استغالله، وعىل الرّغم من أّن الروايات الّشفوّية 

من  للتّحريف  ُعرضة  وأكثر  ديمومة،  أو  استمرارّية  أقّل 

الشفوّية  الوثائق  بعض  أّن  إاّل  واملكتوبة،  املادّية  املصادر 

تغيري  إىل جيل بدون  الذاكرة، وتنتقل من جيل  ُيحفظ يف 

الّشفوّي  التاريخ  اعتبار  رفض  أّن  هؤالء  وعند  تقريبًا. 

الذي  التّاريخ،  من  رجعيًّا  موقًفا  يعترب  تاريخيًّا  مصدًرا 

)تاريخ  الرّسمي  التّاريخ  دراسة  عىل  املؤرخ  دور  يقرص 

النخبة(، ودراسة القضايا التي تهّم تلك النّخبة، ومن شأنه 

أن يختزل دور الشعب أو العاّمة من الناس.

الّشفوي  التّاريخ  أّن  إنكار  يمكن  وال 

طاملا  إنسانيّة  أبعاًدا  وُيعطي  أَعطى  قد 

كانت منسيّة أو مهمشة عن ميدان التاريخ 

الكتابي، فضاًل عن أنه يصّحح أو يستدرك 

ظلت  التي  التّاريخ  كتابة  عمليّة  مسار 

والزّعماء  واألبطال  القادة  ِسري  عىل  حكرًا 

األحداث،  يف  املؤّثرة  والفئات  التّاريخيني 

التاريخ،  كتابة  عمليّة  إىل  التوازن  ويعيد 

الناس  الدنيا، وتجارب  بالفئات والطبقات  ولفت االهتمام 

العاديني، كما املهّمشني.

التاريخ الشفوّي باعتباره  اليوم إىل  وهكذا فإّنه ُينظر 

ُيوضع  أن  يجب  ا،  مهمًّ معرفيًّا  ورافًدا  واعًدا  سخيًّا  حقاًل 

يف  للجميع،  التّمكني  لديمقراطيّة  األماميّة  الخطوط  يف 

معرفة التّاريخ وتفاصيل أحداثه، بما يف ذلك حّق األجيال 

ولذا  القومي.  أو  الوطني  األرشيف  عىل  االطالع  يف  املقبلة 

الُبّد من الوعي بالقيمة املعرفيّة والتاريخيّة ملثل هذا النّوع 

الوعي بقيمة جمعها ورصدها  الوثائق، وتاليًا حتميّة  من 

وإنتاجها وحفظها لألجيال، وإتاحتها للجميع. وتلك مهّمة 

ال تكفيها حماسة العدد املتزايد من الباحثني يف هذا النّوع 

يلزمها قيام مؤّسسات وهيئات بحثيّة  التاريخ، وإنما  من 

تتبنى مشاريع كبرية يف هذا الخصوص. 

وال يمكن إنكار أّن التّاريخ 
الشّفوي قد َأعطى ويُعطي أبعادًا 

إنسانيّة طالما كانت منسيّة أو 
مهمشة عن ميدان التاريخ الكتابي

رأى
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وعيت على حياتي وإذا بي أسكن في بيت في منطقة المحّطة، حيّ من أحياء عمّان، كان بيتًا متواضعًا، يتكوّن من غرفتين 
ا كنّا  مفتوحتين على حوش اسمنتي، ننزل درجتين فندخل إلى المنطقة الغربيّة حيث يقع المطبخ والمنافع، إذا سرنا شرقاً

نسير في البستان المزروع باألشجار المثمرة، أتذّكر منها شجرة الخوخ التي لم نعرف طعم ثمارها الناضجة أبدًا!

بني عّمان وال�شلط... �شيء من ذاكرة املكان

د.هدى فاخوري * 
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حنين

الثمار  بقطف  ونتلّذذ  الجريان،  وأوالد  نلعب  كنا 

وبيوت  بيتنا  أشجار  من  الناضجة(  )غري  العجرة 

إذ  شقاوتنا،  أمام  تصمد  كانت  العنب  دالية  ولكّن  الجريان، 

لنتذّوق  ورقية  بأكياس  تكييسها«   « إىل  يضطّر  الوالد  كان 

عىل  رؤوسنا  فوق  قطوفه  تتدىّل  الذي  األبيض  العنب  طعم 

شكل قواوير صغرية شفافة ،ونحن نخرج وندخل من الغرفة 

الرشقيّة إىل الحوش الرتابّي.

كلّما  ترّدد  أمي  كانت  هكذا  األعمار«  يّطول  الدار  »ثمر 

تقطف قطًفا من العنب وتقّدمه إلحدى جاراتها.

أذكر أيًضا )تلوم( البصل األخرض الذي كنّا نزرع )قناراته( 

الّصغرية يف جزء صغري من األرض لنكتشف بعد مّدة بسيطة 

بزوغ األوراق الخرضاء، ونظّل نرقب نموّها إىل أن تطلب أمي 

من أحدنا أن يقطع بعض أوراق البصل لتضيفها إىل السلطة، 

أو تحزّمها عىل قطعة من خبز الرشاك وتأكله بتلّذذ.

كنّا  حيث  شيّقة،  حكاية  فلها  الُعصفر،  شجريات  أّما    

قطعة  شكل  عىل  املصقولة  البيضاء  العصفر  بذرة  نزرع 

األملاس الصغرية، بعد مرور مّدة كافية، تبدأ السيقان البيضاء 

إىل  لونها  يميل  بأوراق  املورقة  النحيفة 

مغلقة،  كؤوس  بإنتاج  واألبيض،  األصفر 

لتظهر  بالتفتّح  الكؤوس  هذه  تبدأ  ثّم 

ثم  الربتقاليّة،  الصفراء  العصفر  أوراق 

تتفتّح الكأس كاملة، فيأخذ أحدنا صحنًا 

ليجمع أوراق الُعصفر. 

 تبتسم الوالدة وأشعر بسعادتها، فقد 

كالذهب،   لونه  فيصبح  للرز  وتضيفه  العصفر  تعشق  كانت 

وتضيفه  للجميد املسيّل أيًضا معرّبة عىل أهميته يف طعامها.

أما« الحشائش« كما كنا نقول عنها، فقد كنّا نزرع الرّشاد 

صنع  يف  نتفنّن  الذي  والبقدونس  والنعناع  والخّس  والفجل 

يدق  ما  وغالبا  معنا.  الجريان  بنات  لتتذوقها  منه  »التبّولة« 

كمشة   « الجريان  من  األوالد  أحد  ليطلب  ظهرا  الباب  جرس 

بقدونس« إلضافتها  للسلطة.

املايض  القرن  من  الخمسينات  أوائل  يف  البيت  سور  كان 

بطريقة  مرتبة  الصغرية،  الحجارة  »من  » سنسلة  عبارة عن 

شبه هندسية، وغالبا ما كنّا نرى رؤوس الحراذين وغريها من 

الزواحف، تطّل من بني الحجارة فرتعبنا، إال أّن االوالد كانوا 

يحاولون اإلمساك بها.

البيت لوح خشبي دون )سّقاطة(، يفتحه من يشاء  باب 

ليدخل إىل البيت آمنا.

حقول القمح تمتّد عىل مدى النظر من الجهة الغربية من 

عن  نبحث  املزارعني،  من  غفلة  يف  أحيانا  إليها  ندخل  البيت، 

نبتة كنا نسميها »ِعلت«، أظن أنها )الهندبة(، نقطفها ونأكلها 

يصيح  باملزارع  وإذا  مرة،  ذات  دخولنا  أبًدا  أنىس  ولن  نيئة، 

وبناًتا  أوالًدا  كنّا  الخروج،  منا  طالبًا  بنا 

خشبيًّا،  ُقبقاًبا  ألبس  وكنت  الجريان،  من 

ركضنا خائفني للخروج من حقول القمح، 

غري  إىل  وضاع  الّطني  يف  الُقبقاب  وعلِق 

الحادثة بكثري  تلك  أتذكر  أزال  رجعة، وال 

من الحنني.

الوحل،  يف  نسري  كنا  الشتاء  فصل  يف 

مشيًا  االبتدائيّة  عّمان  مدرسة  إىل  لنصل 

عىل األقدام، وكنّا نحاول القفز فوق الحجارة حتى ال  تنغرز 

األحذية يف الطني، ونبهتني إحدى بنات الجريان أن والدها قال 

لها: ال تقفزي فوق الحجارة، بل سريي يف الطني كي ال تهرتئ 

النعال، فوجئت بما قالت، ولكنّي أذكر أننا كنّا ندق حذوتني 

الجهة  يف  واألخرى  الكعب،  جهة  من  واحدة  الحذاء  نعال  يف 

األماميّة لنحمي النعال من االهرتاء الّسيع، وعندما نميش عىل 

الصوت  هذا  وكان  »تك..تك«،  نسمع  كنا  املدرسة،  يف  البالط 

يزعج املعلمات.

لم أترك املحطة إال بعد أن أصبحت يف الرابعة عرشة من 

، إحداهما معلّمة والثانية ممرّضة،  لنا خالتان  عمري. كانت 

معهما  تحرضان  حيث  الصرب،  بفارغ  زياراتهما  ننتظر  وكنّا 

* طبيبة، وكاتبة أردنية

باب البيت لوح خشبي دون 
)سّقاطة(، يفتحه من يشاء ليدخل 

إلى البيت آمنا.
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الحلوى والهدايا، وكان هذا نادًرا يف ذلك الزمن. 

دعتني خالتي للذهاب معهما إىل الّسلط، إىل بيت جدّي. لم 

أكن قد زرت السلط بعد مع أنني من مواليدها، ركبنا الباص 

ركبنا  حيث  السلط  شارع  إىل  ومشينا  عمان،  إىل  املحّطة  من 

باًصا  آخر لنصل إىل السلط بعد ساعة تقريبًا،  تجربة فريدة، 

أنظر من شباك الباص وأتمّعن يف الطريق الضيّقة املتعرّجة 

املشّجرة،  واملناطق  الحمراء،  الرتبة  ذات  واألرايض  والحقول 

وأتخيّل كيف ستكون مدينتي التي لم أكن أعرفها إال من خالل 

صورة يف كتاب القراءة يف الصف الرابع االبتدائي، كانت صورة 

املدينة مرتبطة بذلك املشهد الغريب وهو شخص يركب حماًرا 

يف الشارع الرئييس يف املدينة..! 

ال  مشهد  أمامي  انفتح  املدينة،  مشارف  إىل  وصلنا  عدما 

أنساه، رأيت املدينة معلقة عىل هضبة، شبابيكها ذات أقواس، 

ولون الحجر يميل إىل األصفر. تعلق قلبي باملشهد األسطوري، 

وتساءلت.. كيف تكون مدينتي: بهذا الجمال وال أعرفها.

نزلنا من الباص يف الكراج، ورسنا نحمل أغراضنا إىل بيت 

جدي، يسكن جدّي يف منطقة تدعى« الحارة«، اجتزنا طريًقا 

بمئذنة  جامع  أحدهما  مبنيني،  بني  يمّر  معبّد  شبه  طوياًل 

بني  طلوًعا  رسنا  اإلنجيليّة.  للطائفة  كنيسة  واآلخر  شامخة، 

أشجار التني والزيتون والرّمان إىل أن وصلنا البيت. أحسست 

فالحيًّا  بيتّا  يملك  جدي  كان  قلعة،  جدّي  بيت  أّن  لحظتئذ 

قديًما، يتكّون من طبقات ثالث، دلفنا إىل »قاع البيت«، حيث 

توجد أدوات املطبخ من الطناجر الكبرية والربيموس واملنقل، 

وجرار املاء املصنوعة من الفخار، مرفوعة عىل كراس خشبية 

خاّصة لتقعد عليها الجرار املغلفة بالخيش لحمايتها. الحظت 

املاء  الجرة يغرفون  أذن  )كيلة( نحاسيّة مربوطة عىل  وجود 

بواسطتها ركضت ألرشب املاء من إحدى الجرار، غرفت املاء 

بالكيلة وإذا بخالتي تصيح من بعيد.. ال ترشبي من هذا املاء 
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الّسكن  إلية  يضيفون  أّنهم  وعرفت  للغسيل،  مخصص  فهو 

)الرماد( ليصبح املاء سهاًل من أجل غسل املالبس بسهولة.

أعطتني خالتي ماًء  بكوب زجاجيّة من »رشبات« فخارية 

املبلّل  الخيش  من  قطٌع  وحولها  خاص،  مكان  يف  مرصوصة 

من  يرشح  الذي  املاء  يبلّلها  ما  غالبًا  باردة،  لتظل  باملاء 

»الرشبات« نفسها.

صعدت بضعة درجات ألصل إىل »املصطبة«، وهي غرفة 

مفروشة   وجوانبها  ناعمة،  اسمنتيّة  أرضها  عمليًّا،  املعيشة 

مساند  جوانبها  وعىل  زاهية،  بألوان  مخّططة  حمراء  ببسط 

صدر   ويف  عليها،  يجلسون  الذين  يرتاح  لالتكاء  موضوعة 

املصطبة يوجد »الوهد« وهو املكان الذي يضعون فيه الفرشات 

واللحف واملخدات، يفرشونها بالليل، ويطوونها بالنهار، وهي 

ثالث  عىل  مطوية  الفرشات  توضع  هندسية،  بطريقة  مرّتبة 

وتطوى  الوهد،  من  جانب  يف  بعض.  فوق  بعضها  طبقات 

اللحف أيًضا لتصبح شبه مرّبعة عىل الجانب اآلخر، ثم توضع 

اليمنى  املخدات فوقهما. يمتّد سلك معدنّي من طرف الجهة 

لتغطي  معدنيّة  بحلقات  الربداية  وتدكك  اليسى،  الجهة  إىل 

الوهد عن الجالسني يف املصطبة.

علينا  نعم  فقالت:  شاق،  يومّي  عمل  هذا  لخالتي  قلت 

ترتيب يوميًّا عىل هذه الصورة، وهيالنة »أمك« كانت أشطرنا 

يف ترتيبه  بطريقة هندسية، وقد أحرضت لها خالتك »مريم« 

ذات مرة »ميزان » املاء ليكون الوهد منظما بطريقتها ألّنه لن 

الشقيقات، وكانت هذه طرفة  أّي واحدة من  يعجبها ترتيب 

نتندر بها يف سهراتنا.

انها أهّم ما يف هذا  قالت يل خالتي: هل رأيت "الكواير"؟ 

البيت، انها أمكنة لتخزين القمح والّطحني والحبوب األخرى 

الكوارة  الشتاء.  مؤونة  من  وغريها  والحمص  العدس   مثل 

الحائط،  من  كجزء  املصطبة  من  الرشقية  الجهة  يف  موجودة 

وقد اكتشفت أن الحائط عريض، وقد يكون عرضه مرتًا؛ لهذا 

يصلح لخزن املؤونة، الكوارة لها فتحتان واحدة علوّية واسعة 

لوضع  املحصول من خاللها، الثانية توجد يف أسفل الكوارة، 

وهي فتحة صغرية مغلقة بقطعة قماش مكورة، وعندما ترفع 

قطعة القماش ينزل الطحني أو الحبوب يف الجونة املخصصة، 

من  الفتيات  تصنعها  ما  وغالبًا  القش،  من  مصنوعة  وهي 

الَقَصل )سيقان القمح( بعد جفافها. كما يصنعن أيضا أطباق 

القش التي تستخدم كثريّا لوضع الطعام عليها مثاًل.

سألتها  كوايرنا.  من  أكرب  عمي  دار  كواير  خالتي:  قالت   

قلت  محصولنا.  من  أكرب  محصولهم  يمكن  أجابتني:  ملاذا؟ 

لخالتي: هل نزورهم؟ أجابت طبعا ولكن بعد الغداء.

صعدت بضع درجات أخرى ورأيت »السّدة« وهي املكان 

سطح  هي  والسّدة  والسهر.  الضيوف  الستقبال  املخّصص 

خارج  تفتحان  بابان  لهما  الدار،  بقاع  ملحقتني  لغرفتني 

الدار. وكان يسكنهما يف معظم األحيان الّطالب اللذين يأتون 

السلط  مدرسة  يف  يدرسون  الذين  األخرى  األردنية  املدن  من 

الثانوية ، وهي املدرسة الثانوية الوحيدة املوجودة يف األردن يف 

بدايات القرن املايض.

وقد سكن عندنا عدد كبري من الّطالب الذين أصبحوا فيما 

وكأنهم  كأبنائنا،  نعاملهم  كنا  الدولة.  يف  املسؤولني  من  بعد 

كانت  الصيفيّة،  اإلجازة  من  يعودون  وعندما  الدار،  أهل  من 

املؤونة  من  األرض  به  تجود  ما  بعض  معهم  ترسل  أمهاتهم 

حنين
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والفواكه املجففة وغريها من املأكوالت الشهيّة.

ونظيفة.  جديدة  جميلة،  ببسط  ومفروشة  مرّتبة  السّدة 

بسط وجواعد ومساند، يتوّسطها منقل الفحم، ودالل القهوة 

السادة  املسرتيحة يف النار باستمرار، وبكرج القهوة وفناجني 

أو  األهل  الضيوف من  السادة مرّتبة تحسبًا لحضور  القهوة 

الجريان يف أّي لحظة.

السمنة  بتنك  مسّور  الخارجي  املشهد  عىل  املطل  السطح 

لجدتي  يحلو  وكان  مزهرة،  بلدية  بنباتات  املزروعة  الفارغة 

أن تجلس عىل سطح الغرفتني يف الصيف حيث الهواء املنعش 

اآلتي من الجهة الغربيّة، »زي« املطلة عىل فلسطني حيث كانوا 

يتاجرون مع مدن الساحل الفلسطيني ومن املحاصيل املهّمة 

يف هذه التجارة آنذاك العنب والتني.

حيث  ألبي،  جدّي  بيت  يف  رأس  مسقط  أرى  أن  أحببت 

بعد  حياتها  بداية  يف  والدي  مع  تجولت  أن  بعد  أّمي  سكنت 

الزواج من معان إىل إربد إىل عجلون إىل عمان ثم إىل السلط، 

بيت  يف  أطفال  خمسة  بعد  ولدت  حيث 

جدي  بيت  من  قريب  وهو  ألبي.  جدي 

ألمي، أي يف الحارة. 

أنجبت أّمي أختي التي تكربني مبارشة 

يصيفون«  كانوا  حيث  زي،  يف  بالكروم 

يعزّبون« كل عام، يف شهر أيلول، و كانوا 

ترشب  كانت  إنها  ويقولون:  يتنّدرون 

الحليب مبارشة من رضع البقرة.

تتعلق  حادثة  عن  خالتي  حدثتني 

بقّصة عن ظروف والدتي، وهي قّصة ظلّوا 

رغبت  طويلة،  لسنوات  أمامي  يرّددونها 

العائلة،  الفكاهة يف  إحدى بنات عّم والدي أن تخلق جوًا من 

فقالت ألمي وزوجة عمي: من تلد بنتا »سأفلّت رّسها«، بمعنى 

أن« ترتكها لتموت«، وعندما ُولدت، وأنجبت زوجة عمي ولًدا، 

افلتي رسها«، خافت مريم وقالت  أّمي ملريم: تفّضيل »  قالت 

ألّمي: وانا مايل »ليش هو أنا اليل بدّي أتعب برتبيتها«. فقالت 

أمي قولتها املشهورة » هذه البنت السمراء التي ال تعجبكم، 

سأعلّمها وأرّبيها أحسن تربية، وستصبح أحسن من أوالدكم«. 

وكان هذا التّحدي يتكرر أمامي كثريًا فيما بعد.

الكبرية والحظت كواير بيتهم  زرنا فيما بعد بيت خالتي 

الكبرية، فسألت خالتي، ما هي القّصة التي سرتوينها يل عن 

» كواير دار خالتي«؟ فقالت: صار فيه »دم يف العيلة«، يعني 

أوالد العم صاروا أعداء، أحدهم قتل ابن عمه عىل خلفية أحقيته 

يف زراعة األرض لهذا العام، اضطرّت خالتك إلخفاء القاتل يف 

الكوارة إىل أن« يربد الدم »، ويحلّوا القضية عشائريا. فتحت 

عينّي دهشة وسألت: كيف يسكن رجل يف الكوارة، وال يالحظه 

أهل الدار؟ أجابت خالتي: عندما دخل يف الكوارة لم تالحظة 

خالتك فقد كان الرجال مشغولني يف حادثة القتل، وفيما بعد 

همس لها عندما أدرك أّنها وحدها يف البيت، وطلب حمايتها، 

وأّكد لها أّنه لم يقصد قتل ابن عمه، بل دخلت الشربية يف بطنه 

وهما يتعاركان عىل حّقهما يف زراعة األرض.

ارتبكت خالتك وقالت له: يجب أن ال أراك أبًدا، فاذا سألوني 

لتكون  لم تره،  أنها  أي  عنك سأجيبهم: » عيوني ما نظرنه« 

صادقة يف جوابها. اختبأ القاتل يف« الكوارة« إىل أن رّتب جّدك 

ليأخذ  للحكومة  لتسليمه  تمهيًدا  عشائريًّا،  القضيّة  واألعمام 

الحّق العام مجراه، بعد أّن تم الصلح يف العائلة.

نظري،  يف  خياليّة  شبه  قصة  كانت 

التهمت  بنفيس  املكان  رأيت  أّنني  ولوال 

خالتي أنها تؤلّف القصص.

أتمتّع  أسبوًعا  جدّي  دار  يف  مكثت 

وأستمع  الريفيّة  ــواء  واألج بالّطعام 

وقد  املبدعة،  الراوية  خالتي،  لحكايات 

الهمتني حكاياتها فيما بعد لكتابة كتابي 

» حكايات العمة عربية« لليافعني.

جدتي »حبوس« صغرية الحجم دقيقة 

ألهل  التقليدّية  املالبس  تلبس  املالمح، 

مالبس  وهي  والحطة«،  »الخلقة  البلقاء، 

جدتي  تلبس  وعندما  جًدا،  طويلة  الخلقة  ملنطقتنا،  مميّزة 

ثالث  فتصبح  خاص،  بحزام  الخرص  عند  تطويها  خلقتها 

طبقات، ويبدو أّن هذا مقصود حتّى ال تظهر تفاصيل جسد 

املالبس  األنثى، فنحن نعيش يف منطقة محافظة جدًّا، وهذه 

تعكس السلوك االجتماعي للمجتمع املحافظ.

وأّما الحّطة فهي قطعة كبرية مرّبعة من القماش املقّصب 

أو حمراء، وُتطوى بطريقة  أو فضيّة، سوداء  بخيوط ذهبيّة 

يحيط  الذي  كالتّاج  فتبدو  رأسها  عىل  املرأة  تضعها  معينة، 

الحرير  فهناك  القماش،  بجودة  النساء  وتتباهى  بالرأس. 

من  املستوردة  األقمشة  أنواع  من  وغريها  والدوبيت  والحرب 

أحببت أن أرى مسقط رأسي في 
بيت جدّي ألبي، حيث سكنت أمّي 
بعد أن تجولت مع والدي في بداية 
حياتها بعد الزواج من معان إلى 

إربد إلى عجلون إلى عمان ثم إلى 
السلط

حنين
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سوريا غالبًا.

االهتمام  ويكون  مالبسهن،  تطريز  يف  النّساء  تتفنن 

وهذا  األرض،  عىل  يجر  الذي  الثوب  من  الخلفّي  بالجزء 

يلفت نظر الرّجال الذين ال ينظرون إىل وجه املرأة تعّففا، 

ويعرفون مكانة املرأة االجتماعية من طبيعة التطريز عىل 

ذيل مالبسها.

الفتيات  تذهب  كانت  كيف  أيًضا  خالتي  يل  روت 

زرافات ووحداًنا مللء جرار املاء من العني القريبة، تحمل 

ويقف  عائدات،  وهّن  رؤوسهن  عىل  املاء  جرار  الفتيات 

الفتيات، ولكّل شاب  ينظرون ألرساب  بعيد  الشباب من 

»هوية«، أي حبيبة ال يستطيع القرب منها أو محادثتها 

خصوًصا إذا لم تكن من بنات العم القريبات. سبقت مرّة 

هيالنة رسب الفتيات، فتقّدم شاب جريء ورمى العباءة 

الفتاة  تعره  لم  بها،  إعجابه  عن  للتعبري  قدميها  تحت 

اهتماًما ومشت بعيًدا عن العباءة، ولكن القّصة أصبحت 

حديث السهر بني فتيات الحي.

املكان  ألرى  ألبي  جدي  بيت  إىل  خالتي  مع  ذهبت 

الحوش،  عىل  املطل  الشباك  من  نظرت  فيه،  ُولد  الذي 

فقد كان محّددا، أي محمّي بشبك من الحديد، وتذّكرت 

حادثة كانت ترويها أّمي عن أحد أخوتي الذي وقع من 

الشباك، كان شقيقي عنيًدا، وظلّت أّمي تعلّق دائًما، أّن 

سقوطه من عل قد يكون أّثر عليه، متنّدره من قدرته عىل 

معاندتها. دار جدّي ألبي تشبه تقريبًا دار جدي ألّمي، يسكن 

فيها أبناء وبنات عّمي وأمهم. ولهذه الدار قّصة محزنة أّثرت 

يف عالقتنا بأعمامي لفرتة طويلة من الزمن.

املنطقة  يف  قربين  وجود  فالحظت  الحوش  يف  وقفت 

أول  فهما  لوجودهما،  عجبت  الطريق،  جانب  إىل  املنخفضة 

قربين أراهما يف حياتي، ولم أعرف أبًدا رّس وجودهما يف فناء 

العام  النيابية  االنتخابات  يف  بعد  فيما  شاركت  عندما  الدار. 

1989، زرت كثريًا من بيوت السلط القديمة، والحديثة، وكنت 

العالية،  والسقوف  واألدراج  للساللم  جارف  بحنني  أتطلع 

كما كنت أنظر إىل أشجار التنّي والرّمان وكروم الدوايل بحّب 

ولهفة، وكانت نباتات الزّينة تشّكل يل شوًقا ألّيام خلت عندما 

الهوا،  نبتة  الريحان،  البيجونيا،  الغريب،  مثل  النباتات  كانت 

بكثرة  املوجودة  الشمعة  ونبات  البديعة،  بألوانها  والخبيزة 

الّسجادة  نبتة  وكذلك  السلط،  بيوت  يف  الّضيوف  غرف  يف 

بأشكالها وألوانها املختلفة.

مزروعة  درًجا  إليه  صعدنا  الذي  البيت  ذلك  أنىس  ولن 

عىل جوانبة نباتات الغريب بجميع ألوانها، وأشجار الليمون 

أغصانها  عىل  األصفر  الليمون  ويتدىّل  البستان،  يف  املزروعة 

بشكل بديع.

الليمون  عصري  ورشبنا  البيت،  صاحبة  أكرمتنا  وقد 

االنتخابيّة، لنحصل عىل  املثلج ونحن نقوم بجولتنا  الطازج 

؟  االنتخابات  هذه  كثريًا يف  تشّجعن  اللواتي  النساء  أصوات 

ألنها املرّة األوىل التي يحّق للنّساء الرتّشح كنائبات يف الربملان 

األردني.

وقد  ومحبة.  بحنني  اليها  أتطلع  رائعة،  تجربة  كانت 

لم  فهي  أكثر،  مدينتي  وأحببت  تجربتي،  من  كثريًا  تعلمت 

أوّفق يف الحصول عىل  أّنني لم  الرغم من  أبًدا، عىل  تخذلني 

كانت  كثريين  إىل  بالتعرّف  وّفقت  لكنّني  الربملان،  يف  مقعد 

التعرّف إليهم كالتعرّف إىل نفيس، ومنهم مدينتي، الّسلط.
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املكان..والناس
الرتاث األسطورّي تعتقد  البدائيّة ذات  الشعوب  بعض 
الذاتيّه  املكان بخصائصه  وأن  به،  الخاّصة  لكّل مكان روحه  أن 
املكان  يزول  وقد  والحزينة،  السارة  ذكرياته  لصاحبه  يستجلب 
بألوان  خاص  بموقع  له  يحتفظ  االنساني  العقل  لكن  ويندثر 
مّميزة وبرائحة خاصة وربما بطعم مّما يستحيل رسمه بالكلمات 

والصور.
وأجدني أحياًنا أستيقظ وما تزال يف عيني بقايا حلم قديم، حلم 
ال ينفّك يعاودني عائًدا بي إىل عقود خلت، إىل خمسينيات القرن 
املايض، حلم يتجّسد فيه طيف حّي قديم عشت فيه طفولتي، اذكر 
لم  التي  البيوت  تلك  عمان،  املتواضعة رشق  الصغرية  بيوته  منه 
بينه  بيتًا، حي بسيط عىل مرتفع، يفصل  يزد عددها عن ثالثني 

* باحث أردني يف الرتاث الشعبي

�شرية مكان
حي جميل ال�شالح: املحطة

1961 – 1955
د. عوين تغوج
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يصل  واِد  مقابله  هضبة  وبني 
الجنوبيّة  ماركا  إىل  املحطة  من 
شمال  وعىل  النرص،  جبل  وأحياء 
لجميل  كبري  وبيت  كنيسة  الحّي 
باسمه،  الحّي  سّمي  وقد  الصالح 
وعىل يمني الحّي جبل صغري خلف 
خط سكة الحديد ثم مقربة قديمة 
زواًرا  تستقبل  تعد  ولم  ازدحمت 

لها من عالم األموات.
ذلك  منذ  الكثري  تغرّي  لقد 
العرص البعيد إىل أيامنا، وطوّحت 
يف  وبعثرتهم  الحّي  بأبناء  األّيام 
صورته  لكّن  املعمورة،  أرجاء 
األحداث  وأهم  رجاالته  وصورة 
يف  محفورًة  ظلّت  به  مرّت  التي 
قلوبنا يف أخاديد عميقة استعصت 

معالم  من  الكثري  وصاغت  شكلت  ولعلها  والنسيان،  الزوال  عىل 
شخصياتنا نحن أبناء الحّي، وأخص عدًدا من األصدقاء القدامى من 
الحّي نفسه حرصنا رغم اختالف الظروف واملعوقات عىل التواصل 
من  إلينا  تّسبت  أثريه  وموّدة  ومعرفة  قديمه  بذكريات  مرتابطني 
اآلباء وبقيت حيّة نابضة، نجتمع والهوى نفسه والحّي وذكرياته 
لونه وال طعمه. ولم أعرف حيًّا  املعاد ال يفقد  كما هي، والحديث 
من  متنوّعة  أطياف  من  الصغري  حيّنا  ضّمه  ما  أحنائه  بني  ضم 
مختلف أنحاء االردن وفلسطني ومرص وسوريا واملغرب، حتّى لقد 
الخليط  ألبانيّة ومع هذا  انجليزّية وأرسة  فيمن ضمهم أرسة  ضّم 
من الجنسيات واألديان كان الجميع لحمة واحده متجانسة متآلفة، 
لم يعرف الحّي جامعيًّا واحًدا بني أبنائه آنذاك ولم يعرف إعالميًّا، 
الحّي،  أهل  أبنائه كان يشرتي صحيفة، كان  أحًدا من  وال أحسب 
القيم  أنبل  تجّسد  الراقية  االنسانيّة  من  حالة  يتعايشون  وأبناؤه 
وأرفعها من مروءة وتعاون وصدق وبصورة عفوّية ال تكلف فيها، 
ولعّل خجيل من سؤال أحدهم من أين أنت؟ يعود إىل بقايا ما تركه 
هذا الحّي يف نفيس عدا أمور كثرية أخرى طرأت علينا يف هذه األيام 
ال تتقبلها النفوس بينما كانت هي الصواب آنذاك، كنّا بوجه واحد 
يف تلك األيام بينما تعددت الوجوه اليوم دونما خجل أو حياء، وال 
شابته  فقد  والفضائل  املثل  عالم  من  هبط  قد  كان  حيّنا  أّن  أزعم 
أوضاَر وهنات لكّن الصورة الطاغية كانت فعاًل تمثّل عاملًا من املثل 

قلّما يتكّرر.
ولعيّل أتنقل فيما تبّقى يل من سطور ألرسم بعض مالمح الحّي 

حتى تتكامل الصورة بقدر ما تستطيع الكلمات.

املسجد
يتّسع ألكثر من  الذي ال  الحّي  بيتنا مبارشة كان مسجد  أمام 
مائة مصل، إمام املسجد مرصّي من صميم الصعيد .. الشيخ قطب، 
أذكره مارًدا هائال يلبس جالبيّة مرتبه، أذكره أيًضا عصبي املزاج 
غرفة  املسجد  تتبع  وكانت  فكهة،  روح  مع  رهيب  حد  إىل  أحياًنا 

صغرية اتخذها الشيخ بقالة ال تحوي إال عىل أقل الرضوريات.
امام هذا املسجد اعتاد رجال الحّي أن يجلسوا ويحتسوا الشاي 
ما بني املغرب والعشاء، لم يقترص دور املسجد عىل الصالة وإنما 
كان يؤدي دوًرا ترفيهيًا ألطفال الحي، فقد كان األطفال يقصدونه 
قبيل العرص يلعبون داخله ما بني الصلوات، واألمهات بدورهن لم 
يكن يساورهن أدنى قلق ألن األطفال يف أمان بينما يتزاورن شأنهن 

شأن الرجال.
لم يكن غريبًا يف ذلك الوقت أن يلعب يف املسجد ويرتاكض من 
 .. ومسيحيني  مسلمني  متجانًسا  خليًطا  كنا  فقط،  مسلمون  هم 
وأنجليز نعرف لغة واحدة هي اللعب .. مصارعة.. دحرجة... ركض 
لتعابث  املسجد  فنغادر  أحياًنا  ونسأم  الصالة،  أثناء  اسرتاحة  ثم 

الرجال خارجه ثم نرتد ثانيه داخل املسجد.
الكنيسة

اعتادت كنيسة الحّي أن تتلقف أطفال الحّي بمختلف أجناسهم 
مبادئ  لتعلّمهم  االبتدائيّة  املرحلة  قبيل  تتلقفهم  تمييز،  ودونما 
القراءة والكتابة، ويف الكنيسة .. يف صفوفها املخصصة أدركت ألول 
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املعلمات ألول مرة وان  اللدود وعرفت   الرياضيات عدوي  أن  مرة 
ثمة شيئًا أسمه دراسة وتدريس .

التي تحيطها أشجار  الكنيسة  أمام ساحة  أيًضا  اللعب  اعتدنا 
كرة  قاذًفا  معنا  يلعب  كان  الذي  الخوري  حرينا  وطاملا  باسقة، 

صغرية إىل عنان السماء ثم – لدهشتنا – يخرجها من كمه.
قد يبدو املنظر منظر الخوري بلباسه األسود وبلحيته الكثّة وما 
يعتمره عىل رأسه فضاًل عن وقاره وتزّمته .. قد يبدو هذا كلّه شيئًا 
غريبًا أو باعثًا عىل الرّهبة يف نفوس أطفاِل لم يتجاوزوا السادسة 
من أعمارهم لكنّنا كنّا نرتاكض مسعني كلّما ملحنا الخوري، نسع 
نحوه ضاحكني مبتهجني وهو بدوره يقرص آذاننا ويختطف كرة 
نتابعه  ونحن  قذفها  أو  بإخفائها  ويتظاهر  بها  نلعب  كنّا  صغرية 

بدقة واهتمام.
لقد تركت فينا مالطفة الخوري وسماحته أثرًا عميًقا يف نفوسنا 
حتى اليوم، وأّن مرأى أي رجل دين مسيحّي ال يزال يستحرض يف 

أذهاننا صور الطيبة واأللفة والطمأنينة.
وهكذا كان يتكامل يف حينا الدوران، دور املسجد ودور الكنيسة 

دونما إعالم أو محارضات أو كالم فارغ

عمود الحّي 
املرء  كان  وإذا  اهلل،  شاء  إن  عنه  مرضيا  بارئه  إىل  مض  لقد 
يؤجر ويثاب بشهادة سبعة من جريانه فقد كان يشهد لهذا الرجل 
جميع من يف الحّي، ويشهد له بالخري والصالح رفاقه يف معسكره 

بالجيش، ويشهد له من عمل معهم مؤخرا ولسنوات يف البحرين.
أشري إىل هذا الرجل باسمه وأرجو العذر، فهو )أبو عوني( عادل 
الطوباس عمل يف سالح املوسيقى يف قواتنا املسلحة وإثر  يوسف 
تقاعده ذهب إىل البحرين حيث كان له الفضل يف تاسيس هذا الفرع 

وبنائه هناك..
وحدها،  بكنيته  نعرفه  كنا  لقب،  بأي  عوني(  )أبو  يعرف  لم 
أو  بدين  مفدوًحا  يدع  ال  كان  أنه  بعد  فيما  اكتشفت  كما  وأعرف 
معسكره،  أو  حيه  يف  سواء  له  التربعات  بجمع  وأرسع  إال  مصاًبا 
آنئذ  كبريَ  مبلغ  وهو  ديناًرا  وستني  ثالثمائة  مبلغ  فقد  أن  وحدث 

فجمع له رفاقه مبلًغا يساعده لكن رفض استالم قرش واحد منه.
كنت وبقيّة الصغار ننتظر هذا الرجل بمالبسه العسكرّية وهو 
يصعد الدرج إىل بيته، نقف أمامه معرتضني فيمسك بمعصمي أحدنا 
بقوّة ويجربه عىل التصفيق فكانت كّفا الطفل تتواليان بالرضب إما 
أو لطمة يغنّي “ذهب  الكفني ومع كّل رضبة  أو باطن  الوجه  عىل 
الليل” ثّم “ طلع الفجر” و “العصفور صوصو” كانت أغنية قديمة 
لألطفال حفظناها مع ذكرياتها من الرضب املتواصل ولم تكن هذه 

املداعبة تمنعنا من ترصده يوميًّا هو وغريه أيًضا، كنا نحظى أحياًنا 
أكثر ألنها  تروقنا  الخشنة كانت  املداعبة  لكن هذه  بقلم  أو  بورقة 
صادرة عن محبة وعن فائض من الحيوّية والنظرة املتفائلة للحياة.

بالّطفولة كما  والعناية  التمّدن والحضارة  أّيام  أيامنا هذه،  يف 
ليداعبهم،  املوظفني  عودة  ينتظر  طفاًل  أحسب  ال  أّيامنا  يف  يقال، 
وربما يتباعد االطفال كما تتباعد القطط وتهرب ألنهم ال يتوقعون 
بسبب  والتقريع  اللوم  يتلّقون  أّنهم  والغالب  طيّبة  كلمة  أو  تحيّة 

وبال سبب.
رجال حينا القديم لم يسمعوا بيشء أسمه “الطفولة” ولم يقرأوا 
االطفال،  مع  التعامل  أساليب  ترشح  التي  والعلوم  الفلسفات  عن 
املكان بهجة، ولم يكونوا  الحياة ومألوا  إلينا  ومع ذلك فقد حببوا 
أغنياء حتى يغدقوا علينا، ولكن صفعاتهم وقبضاتهم القوّية كانت 
والحزن،  الغم  تزيل  املحبّة  من  أرطااًل  تحمل  وكأنها  علينا  تنهال 
أثرا طيّبًا يف  تركوا  ويتعاملون معنا، وهكذا  يداعبوننا  كانوا  هكذا 

نفوسنا.
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غراميات 
وجهها  مالمح  أتذكر  أزال  ال  قرن  نصف  عن  يزيد  ما  بعد 
بالتفاصيل الدقيقه، أما نظراتها ، وإن كنّا ال نصمد أمامها .. فقد 
كانت كفيلة بأن توقف أحدنا متيبًّسا وال أحسب أن حارة أخرى قد 
حظيت بفتاه لها مثل قوامها، كنا صغاًرا ال يزيد أكربنا عن خمسة 
بأن  حينه  يف  أعمارنا  وصغر  األقدار  وحكمت  أقل،  أو  عاًما  عرش 
نبقى أرسى هذا الجمال من بعيد وال اكثر من ذلك، لم نكن يف سّن 
العاطفي  العاطفّي، لكّن أحدنا كان أسبق منا يف نضجه  النضوج 
يغادر  كان  متتاليني،  املبكر يف رسوبه عامني  النضج  هذا  وتسبب 
املدرسة بعد انتهاء الدوام ومن ثم يتناول غداءه يف البيت ليهرول 
بعدها مسًعا إىل سكة الحديد ليجلس هناك ويراقب فتاة الحّي التي 
لم يكن يظهر من مالمحها أو هيئتها ما يكشف عن شخصيتها من 
هذا البعد، لكنّه كان يرتصد ويحلم ويحرتق، وكان جّل ما يجيبني 
به عندما أخاطبه “ أرى وجهها يف كل صفحة” فلم يكن غريبًا أن 

يرسب ما دامت مطالعته لم تتعد وجه فتاتنا.
أننا احتشدنا عىل الشارع  أنها تزوجت، وأذكر  أذكر فيما بعد 
البلد  خارج  من  أّنه  عرفنا  عندما  صدمنا  وقد  العريس،  لنشاهد 
وكانت صدمتنا أكرب عندما تبيّنا أّنه .. أصلع، أما صديقنا املتيم فقد 
صعقته املفاجأة وانهار تماًما وهرب إىل بيت صديق لنا يف مخيم 

املحطة ليعالج آالمه بأكواب الشاي وسجائر اللولو..طريًحا.
موظًفا،  وكان  العاشق  شقيق  عنّي  بحث  اليوم  ذلك  مساء  يف 
ولست أدري لم قصدني أنا بالذات، خرجت أمامه ومن شارع إىل 
والد  وأدخلنا  املقصود  البيت  وصلنا  دخله  إىل  دخلة  ومن  شارع 
صديقنا إىل حيث يتجرع العاشق همومه، ومن أذنه سيق العاشق 
كنت  بينما  الرقبة  عىل  صفعات  وبضع  تعنيف  وسط  البيت  إىل 

صامتًا معهما أشاهد نهاية قّصة حب.
ولست أدري حتّى اآلن رّس القلوب التي كنّا نرى بها الجمال، 
وال أدري ملاذا ال تزال تلك الصور حيّة نابضة يف أذهاننا، وال أصّدق 
أن مرور نصف قرن قد محت تلك الصور أو أنها ستزول وتندثر، 
ولم يكن غريبًا علينا فيما بعد أن نصدق قصص الحب العذرّي يف 

املدارس والجامعات ... هذا مع أنني كنت مجرد شاهد من بعيد.
مواقف  مكانه  وقامت  املخيّم  وزال  املحّطة  مالمح  تغرّيت  لقد 
عديدة وأسواق متنوّعة، غري أّني كلّما مررت بها ال أزال أتمثّل بيوتها 
القديمة البسيطة وأتذّكر قّصة صديقنا العاشق الذي تربطني به 

الصداقة عينها حتى اآلن.

“ماري” االنجليزّية:
عىل بعد أمتار من بيتنا كانت تقطن ماري االنجليزّية وزوجها 
الرشكيس وأبنتاها وأبنها، أذكر أن زوجها تويف فطلب منها كلوب 
باشا آنذاك االستعداد للعودة إىل انكلرتا لكنها رفضت وبقيت حتى 
تعرف جميع سكان  أنها  الرفض  يف  وكانت حجتها وعذرها  اآلن، 

الحّي ويعرفونها ويهّمهم أمرها بينما ال تعرف أحًدا يف بالدها.
الجسم  ذات  “سوسو”  الصغرى  أبنتها  املسكينة  ماري  فقدت 
إىل  املرتفع  الشارع  من  سقطت  عندما  األسود  والشعر  الضئيل 
الحارة السفىل وبكت ماري وبكى معها الحّي كلّه، وبقيت الذكرى 
لتنقيب  والدتي  إىل  بيتها  من  تنسّل  كانت  عندما  وذكراها  املؤملة 

العدس وهي تقول “واهلل عدساتك زاكيات يا عمتي”.
الحّي،  دخلت  كهربائيّة  غّسالة  أول  مع  طريفة  قصة  وملاري 
فقد أقنعت زوجها الرشكيس برشائها وجلس الزوج لرياقب عمليّة 
برد  أن هدد  إال  منه  كان  فما  الصابون  منه رشاء  الغسيل فطلبت 
الغسالة ما دامت ال تغني عن الصابون، وأرسعت ماري إىل والدتي 
واإلقناع سكت زوجها عىل  التدخل  وبعد  لتقنع زوجها،  مستغيثة 
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مضض.
ماري هذه كانت عنرًصا عربيًّا أصياًل يف الحّي، عرفت حياتنا 
وأصبحت حياتنا حياتها، أذكر أن الحّي كله كان يحبها ويقدرها، 
والعناّية  ملساعدتها  النساء  وتقاطر  مرة  ذات  مرضها  وأذكر 
بأطفالها، وأذكر أن ابنها قد ضاع ذات مساء فجند الرجال أنفسهم 
ليبحثوا عنه حتى خطر ببال أحدهم أنه ربما قد نيس يف املسجد 
تلفع بحصرية  الذي كان يلعب فيه األطفال، وهناك وجدوه وقد 

نائًما فلم ينتبه الشيخ قطب إليه عندما أغلق باب املسجد.

ال سيما:
“ال  تذكرني  نحوّية،  قضيّة  املتنوعة  وإعراباتها  سيما”  ال   “
بقصة  والجامعات  املدارس  يف  لطالبي  مراًرا  كما رشحت  سيما” 

قديمة لها داللتها الرائعة.
بعيد  هذا  حدث  الصعيد،  يف  أهله  زيارة  قطب  الشيخ  أحب 
جامعة  يف  يدرس  عوني(  )أبو  ابن  وكان  الطفولة  من  سنوات 
ابنه  عن  يسأل  أن  قطب  الشيخ  من  عوني(  )أبو  وطلب  االزهر، 

بالهاتف إذا استطاع.
إىل  الشيخ  ذهب  لقد  ؟  بالهاتف  قطب  الشيخ  يكتفي  وهل 
القاهرة وسأل عن الجامعة وعن كليّة اآلداب وعن مكان املحارضات 
ويوصيه  الحّي  ابن  عن  الدكتور  ليسأل  املحارضة  أقتحم  وهناك 
قائاًل:  حدث  ما  عىل  بعد  فيما  الطالب  علق  وقد  زمالئه،  أمام  به 
صّدقوني لقد وقف شعر رأس عندما رأيت الشيخ قطب أمامي يف 

املحارضة وكأّن أهل الحّي كلّهم قد حرضوا.
لقد احرتم الدكتور الفاضل شيخ الحّي وسأله، وأفاده الشيخ 

قطب عن أهل الحّي وأنهم زّوجوه مرّتني وأّن هذا الطالب بمثابة 
أبن له وأعجب الدكتور بما سمع ودعا الشيخ لالنتظار بالجلوس 

داخل القاعه ريثما ينهي محارضته عن )ال سيما(. 
أحياًنا  يمازحه  الشيخ  كان  الطالب  عودة  وبعد  بعد  وفيما 
زيارة  عن  غنيًّا  كان  الشيخ  أّن  وأعرف  سيما”  ال  “أزاي  ويسأله: 
رقم  أعطى  عندما  الطالب  والد  وأن  عنه،  واالستفسار  الطالب 
لكن  واالستئناس،  االستفسار  مجرد  يقصد  كان  للشيخ  الهاتف 
ذلك كلّه كان شيئًا مخالًفا لعرف الحّي وعادات أهل الحّي إذ البد 

من االطمئنان شخصيًّا.

تعاون
والحضارة  املدنيّة  يف  شوًطا  بل  شوًطا  قطعنا  وقد  أيامنا  يف 
والعالقات  األوارص  تقّطعت  واسعة  وثقافة  راقيًا  تعليًما  ونلنا 
كل  فوق  املادّية  املصلحة  وغدت  األقارب،  حتّى  الجميع  وتباعد 
اعتبار، وأصبح االستفسار عن الجار أمرًا غريبًا وربما مستهجنًا 

وتدخاًل فيما ال يجوز.
أما يف حّي جميل الّصالح، حيّنا العتيد فقد كان الناس بحالة 
النجارة،  أعمال  وآخر  الحدادة  أعمال  يتقن  جار  فثّمة  طبيعيّة، 
رسور  بكل  يتعاونون  كانوا  جميًعا  هؤالء  األدوات،  يصلح  وآخر 

وأريحيّة، يتبادلون الخربة ويقدمونها طوًعا.
حتى املريض يف حينا كان يجد املالذ واملساعدة، وقد تمرّض 
احداهن وتقعد عاًما كاماًل فتلقى من أنواع املساعدة والعون من 

جاراتها ما يغنيها عن أهلها البعيدين.
ويتزّوج أحدهم )طالل( من الكرك ويحرض عروسته فتعلّمها 
جاراتها مبادئ الطبخ ويسهلن عليها غربتها فتسلو وتصبح فرًدا 

من الحّي ال تعاني غربة أو قلًقا.
أذكر فيما أذكر أّن أربعة من رجال الحّي تعاونوا عىل إصالح 
“راديو” عنيد لوالدي بشتّى الطرق، وال أذكر إن كان هذا الراديو 
قد نطق أو ظل عىل عناده، يكفي أنني أتذّكر شكله الغريب فقد 
أّنه كان هدّيه من  كان أشبه بحقيبة أو صندوق صغري، وعرفت 
جندي إنجليزي وال أعرف كيف وصلنا ..قد يصلح لو بقى ليكون 

تحفة نادرة.

قطط...وثعابني...وفرئان
املزاج وال  بالفطرة، كان عصبّي  تاجرًا  الشيخ قطب  يكن  لم 
أو  تشرتي  أن  إّما  والرشاء،  البيع  يف  والنقاش  الفصال  يحتمل 
تذهب، ولم تكن بضاعته يف دكانه الصغري تزيد عن عرشة أنواع 
وال  شابه،  وما  وصابون  وملح  ولبن  بيض  من  الرضوريات  من 
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أعرف ملاذا كان الشيخ يضع البيض عىل سطح دكانه الذي يتصل 
سنتمرتات،  بضعة  سمكه  يتعدى  ال  سور  أمتار،  بعدة  سور  به 
ويبدو أن الشيخ الحظ تناقص أعداد البيض وشاور رجال الحّي 
حول املوضوع أثناء جلساتهم، بقي اللغز قائًما وبقي الشيخ عىل 
وذات  الس،  يكتشف  حتى  السطح  عىل  البيض  حفظ  يف  عادته 
يوم بعيد صالة العرص طرق الشيخ باب بيتنا ليطلب من والدي 
املنظر  كان  آخرون،  وجاء  الخرب  وتسب  منظر  أعجب  مشاهدة 
جهاًرا  يقومان  فأران  ثمة  كان  فقد  يصّور،  أن  يستحق  عجيبًا 
نهاًرا بسقة البيض ونقله من فوق السور بسعة قياسيّة ودون 
استعانة بوسيلة نقل، كان أحدهما ينبطح عىل ظهره بينما يقوم 
الثاني بعد ذلك بدحرجة البيضة إىل بطنه ليمسكها بقوة بقوائمه 
ويسحبه  بأسنانه  زميله  ذنب  فيمسك  الثاني  يستدير  ثم  األربعة 
بسعة من فوق السور، يومها سامح الشيخ الفأرين قائاًل “سماح 

يا أبالسة”، لكنّه لم يعد بعدها لحفظ البيض عىل سطح دكانه .
يف  توازي  قطًطا  االّيام  تلك  منذ  أر  لم  فلعيّل   .. القطط  أما 
أثناء  منها  قّطة  غافلت  أنني  وأذكر  الحّي،  ذلك  قطط  رشاستها 
عودتي من السوق ومعي كيس شاي، غافلت هذا القط الذي كان 
واقًفا عىل طرف الشارع املطل عىل الحارة السفىل ودفعته بقدمي 
الشاي  كيس  ممزًقا  عيلّ  فارتد  قوّية  تكن  لم  دفعتي  أن  ويبدو 
ومنطلًقا هاربا، وكانت مشكلتي أن والدي كان يراقب ما يحدث 
من سور املنزل وسألني أين بقيّة الشاي؟ أجبته أوقعته القطه، 
وال أذكر أنني نلت عقاًبا عىل ما ارتكبت ويظهر أّن والدي أكتفى 

بما أحدثته قفزة القطة من رعب يف نفيس.
يف حينها كنا نشرتي الشاي )فرط( أي محلواًل يلف يف أوراق 

وكان هذا رس تمزق الورقة وتناثر الشاي.
أحدها  أن  جراءة  من  إليه  وصلت  وما  القطط  حكايات  ومن 
أختطف ديًكا من أمام أصحابه وانطلق كالربق، ففي صباح يوم 
الديك  وذبح  كبريًا،  ديًكا  ليذبحوا  الحّي  أهل  بعض  خرج  جمعة 
وبدأ يتقافز من مكان ملكان مرضًجا بدمائه بينما نحن الصغار 
نستمتع بهذا املنظر، ونيس الجميع أّن ثمة قًطا كبريًا كان يرتّصد 
الديك  واختطف  القط  هذا  قفز  وفجأة  يحدث،  ما  معنا  ويراقب 
بسعة هائلة أذهلت الجميع وكأنه يقول: هذا الديك من نصيبي 
اختفى  لكنّه  الشجاع  بالقّط  الشباب  لحق  نصيبكم،  من  وليس 

وعاد الجميع بالحسة يتوعدون القط اللعني لو شاهدوه ثانيّة.
وحول الثعابني .. يبدو أننا ويف بيتنا خاّصة كنّا محظوظني بها 
إذ كان وراء بيتنا مبارشة فراغ عميق كان وكرًا للثعابني، واذكر يف 
مناسبتني أّن والدتي كانت تغلق علينا األبواب لتستنجد باملاّرة من 
العسكر ليقتلوا ثعباًنا عىل ظهر املطبخ، واذكر أّن أحدهم التقط 

الثعبان بيده ومض به مسوًرا بينما ثعبان آخر قتله جار لنا كان 
قد جاوز السبعني بعد أن تخوّف ابنه من اإلقدام عليه، امتد هذا 
الثعبان من راس سلم طويل إىل األرض فما كان من جارنا الشهم 

إال أن أطبق عىل عنقه بعتلة حديدّية حتى خمدت حركته.
عن  الحّي  رجال  غياب  أثناء  تحدث  كانت  األمور  هذه  مثل 
إذ كنا أحياًنا  الثعابني كان مألوًفا  العمل، ولعل مرأى  بيوتهم يف 
نلعب أسفل )الكامب(1 ونرتاكض بني األعشاب الطويلة والثعابني 
تنساب تحت أقدامنا فنكتفي بالقفز عنها دون أن يشغلنا الخوف 
بنات  أن  ذكريات  حديث  يف  مؤّخرًا  عرفت  وقد  اللعب،  عن  منها 
الحّي أيًضا كّن يلعبن ويرتاكضن يف الكامب وهن يرين الثعابني 

وال يبالني بها.

ال نهاية 
لكل قّصة نهاية، ولكّل حّي نهاية، هذا ما اعتدنا أن نقوله يف 
أقول  وال  بارئهم  إىل  انتقلوا  الحّي  ورجال  والحكايات،  القصص 
ومعارف  أبناء  وراءهم  تركوا  وقد  هؤالء  يمت  لم  “ماتوا”.  أنهم 

وأصدقاء يدعون لهم ويستمطرون رحمة اهلل عليهم.
أخالقهم  ذرّية وأطفااًل ترشبوا من  لم يمت هؤالء وقد خلفوا 

ألوان املروءة والرشف والرجولة.
الصغائر  عن  برتّفعهم  “أحياء”  كانوا  ألنهم  هؤالء  يمت  ولم 
والتوافه، وألنهم غادروا هذه الدنيا بجباه مرفوعة وكرامة تطاول 

عنان السماء.
وبفطرتهم  الطيبة  بسلوكياتهم  ألنهم  قلوبنا  يف  هؤالء  بقي 
األلسنة  تلوكها  أن  قبل  الوطنيّة  الوحدة  علّمونا  النقيّة  االنسانيّة 

وتبتذلها األقالم.
علّمونا  وكفاهم..  املرؤة  علّمونا   .. وكفاهم  الرجولة  علّمونا 

األخوّة واملحبّة وكفاهم.
أختم سرية هذا املكان بسطور شعرّية لعيىس بطارسه، وهو 
إىل  فحن  مرارتها  تجرع  أنه  ويبدو  الغربة  عاش  أردني  شاعر 

حواكري عمان القديمة.
علمتني – يا صديق العمر – أوجاع التجارب.
واملطارات وأبعاد املحيطات وفوىض املطارات

ووجوه قد غشاها أرق الرتحال حويل
وعيون شحبت فيها كما يف محجري النظرات
علمتني – يا صديق العمر – أوجاعي الجديدة

أن كل الكون.. رشًقا كنت أم غرًبا شمااًل أم جنوًبا
أينما قادتك يف الدنيا الدروب

تنتهي إذ تبدأ إىل الدرب التي منها أتيت
1  الكامب: معسكر قديم كان يقع يف الجانب املقابل للحي.
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األعاب �شعبّية
�شّيارات ال�ّشلك... لعبة ت�شنع ول ت�شرتى

الزّمان : في سبعينيات القرن العشرين وحتّى أوائل الثمانينيات، عندما كان مسرح اللعب عند 
الطفل  فضاًء كبيرًا يمتلئ  بالتراب  وكثير من األسلك من مخّلفات البناء، وفوقه سماوات زرقاء، 
وكانت االلكترونيات المتوفرة تقتصر على جهاز تلفاز باألبيض واألسود يبدأ بثه بعد السادسة مساء.

* كاتبة وباحثة أردنية

ويزّينها  لعبته  يصنع  الصغري  كان  الزمان،  ذلك  يف 
الذين  الحّي  أترابه يف  ويفخر بها، خربته متناقلة من 
طويل  صيف  حيث  قليلة،  أعوام  أو  بأشهر  يكربونه 
الهب ونهار ساطع  وثلّة من أوالد بمجموعات إما ثنائية أو ثالثية 

يتحلّقون حول أدوات صنع اللعبة.
حبل  يحتلّه  ولم  يتّسع،  كان  إن  البيت،  فحوش  املكان،  أّما 
الغسيل بمالبس األرسة املغسولة يدويًّا. وإن تعّذر ذلك فالزقاق 

الذي يؤّدي إىل مدخل البيت كاف لتحقيق حلم الطفولة. 
من  عرشة  والخامسة  العارشة  بني  فطفل  الّصانع،   وأّما 
العمر، تحرتف أصابعه صنع حلمه الخاّص وترجمته إىل سيارة.

)لّف(، مطواعة سهلة  األدوات، فأسالك تسّمى أسالك  وأمّا 
أكثر صالبة  قد تكون  الحديد، وأسالك  التّشكيل مصنوعة من 
من األملنيوم، وعلب أطعمة فارغة مثل علب التّونة وعلب الحليب 
تساعد  وكّماشة  السيارة.  دواليب  لصناعة  تستخدم  الصغرية، 
ُتلفُّ  نايلون  وأكياس  املراد.  بالّشكل  وتطويعه  الّسلك  طّي  عىل 
لتجميلها. وقد يستخدم بعض  السيارة بعد صنعها  عىل هيكل 

منرية �سالح*
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األطفال عجل ) البيلية ( وهو عجل معدنّي صغري يسّهل حركة 
الّسيارة.

األسالك  بتشكيل  يقوم  الطفل  فإّن  الّصنع،  طريقة  وأّما 
الّسيارة  هيكل  شكل  عىل  الحديدّية)اللفة( 

املطلوبة: تاكيس أو باص أو شاحنة.
علب  حول  صلبًا   سلًكا   الّطفل  يلّف 
للّسيارة  عجالت  صنع  أجل  من  حليب 
وعددها أربعة. وقد يقوم باستخدام العلبة 
نفسها )عجل ( وبني كّل علبتني يوصل سلك 
صلب ليكون محوًرا يساعد عىل تحريكها.. 
وبعض األطفال يستخدم عجاًل اسمه عجل 

بيليا جاهز وكان متوفرّا يف تلك األيام. 
هذه  تسيري  الّطفل  يستطيع  ولكي 
صلب  حديد  سيخ  بجلب  يقوم  الّسيارة 

ويشّكل من أحد طرفيه دائرة مغلقة تشبه املقود. ويثبّت طرفه 
اآلخر بهيكل السيارة  يف مقدمتها.

من  األسالك  حول  نايلون  أكياس  بلّف  الطفل  يقوم  وأخريا 
ا.  أجل تزيني السيارة وإعطائها شكالً خاصًّ

االهتمام  لعدم  تنقرض   تكاد  لعبة  الّسلك  سيارات  صناعة 
اللعبة  هذه  عن  يعرفون  ال  الحايل  الجيل  أطفال  إّن  حتّى  بها، 
شيئًا، علًما بأّنها لعبة مسلّية، ومثرية للتفكري العميل، واالبتكار. 

القائمة  املدارس، واملؤسسات  بّد من مبادرات تقوم بها  وال 

اللعبة  هذه  إلحياء  الّطفل  تربية  عىل 
املبادرات،  هذه  مثل  نعدم  وال  الجميلة، 
للّطفولة   سلّمى  األمرية  مركز  قيام  ومنها 
السلك  سيارات  صناعة  ورشة  بتنفيذ 
العام 2012، وشارك فيها عدد من أطفال 
األخرى  املبادرات  ومن  الزرقاء،  محافظة 
مع  بالتعاون  اهتّمت  التي  ذكرى  مبادرة 
عمل  ورشة  بتنفيذ  للسيارات  ُنقل  رشكة 
سيّارات  صناعة  لتعليمهم  عّمان  ألطفال 
ذكرى  مبادرة  استعانت  وقد  الّسلك، 
بأطفال غور املزرعة لتعليمهم هذه املهارة، ثّم يعودون لنقلها 

مرة أخرى إىل األطفال. 
وبحسب موقع ذكرى )ىسيارات األسالك الرتاثية يف غور 
املزرعة  عىل فيس بوك( فإّن هذه اللعبة صديقة للبيئة؛ حيث 
يتّم جمعها من مخلفات البيئة مثل األسالك والعلب، كما أّنها 
الفنّي  التّصميم  عىل  وقدرة  جدًّا،  عالية  فردية  مهارة  تعكس 
لدى هؤالء األطفال، ولنا أن نتصّور فرحة الطفل بيشء صنعه 

بيده!!!

صناعة سيارات السّلك لعبة تكاد 
تنقرض  لعدم االهتمام بها، حتّى 
إّن أطفال الجيل الحالي ال يعرفون 

عن هذه اللعبة شيًئا
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هي أشجار مزروعة عىل سّجاد القرى، وكأّنها يف حالة 
الحكايات  من  بكثري  معروفة  صارت  دائمة،  صالة 
التي تسد عىل ألسنة أهل القرى القريبني منها، بجالل، ومهابة، 
وتقديس، تارة كونها معّمرة وحارضة منذ مئات السنني، وتارة 
أخرى يسدون الطقوس التي ارتبطت بها، فصارت وجهة لكل 
من يريد التربّك بهذا األثر الطيّب الحارض يف قامة تلك األشجار، 
األهل  يرويها  األشجار،  تلك  بعض  لحكاية  رسد  سيكون  وهنا 

القريبون منها، بكّل قداسة وتقدير.

لها لغة تختصر السنوات الماضيات، وتستحضر بركة المكان واإلنسان قربها، كأّن تلك األشجار  بقداستها، 
اإليمان  ببساطة  الحقيقيّ  التعّلق  إرث  تفاصيل  من  جوانب  يحتضن  سجل  تشّكل  المعنويّة،  وقيمتها 

والتماهي مع هاالت النّقاء المنسوجة باللون األخضر وبأصابع األغصان وهي تسبَح بعظمة الوجود.

إعادة  إىل  األماكن، يقود  التصوف يف هذه  القراءة لحضور  هذه 
املباركة  أو  املقدسة،  واألماكن  املهابة،  مسارات  وتتبع  اكتشاف 
يف تلك األمكنة التي يميزّها ارتباط حقيقّي بالشجر، وبربكاته، 
هو  ما  لكل  والشوق  الناس،  وبساطة  الزراعيّة،  الطبيعة  ولعّل 

غيبي، فرض هذا الحضور.
غري أّن استعادة املوروث حول ذاكرة القداسة للّشجر عند العرب، 
ال يجعل هذا املظهر جديدا، حيث روى الّطربي أّن العرب كانت 
العزّى تقطن  اإللهة  أّن  األهلون  تعبد نخلة نجران، وكان يظّن 

* روائي أردني.

الأ�شجار املباركة.. �شرية القدا�شة

مفلح العدوان  *
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بعض األشجار، وكان يف مكة قديما شجرة تدعى دوحة العنوات، 
نقل  كما  النعام.  وبيض  األسلحة  عليها  يعلّقون  األعراب  وكان 
بعض العلماء العرب أّن شجرة املناهل تستقر بها األرواح، ولذلك 
وكان  ذبائح،  لها  ويذبحون  لحًما  أغصانها  يف  يعلقون  كانوا 
األقدمون يّدعون أّن هذه األشجار  املغروسة بالقرب من الهياكل 
يدعونها  كانوا  لذلك  الخفيّة،  والرموز  الغامضة  باألرسار  تنطق 

بشجر النبوّات.
والفينيقيني،  الكنعانيني  عند  األشجار  شائعة  عبادة  كانت  كما 
األردنية  القرى  يف  القسم  زال  وما  باألشجار،  يقسمون  وكانوا 
والرب  العود،  »وحياة  الدارج:  القسم  ومنها  حارضا،  بالشجر 

املعبود«.
 وإن أكثر األشجار  نموًا يكون بالقرب من مقامات األولياء، فكان 

الزعم ّبأنها تتخذ قوّتها من هؤالء األولياء، أو 
قرب رجوم أحد القتىل، أو عند ينابيع مياه 
مقّدسة، ومن األشجار  التي كانت مشهورة 
ماعني،  يف  الحبيس  وادي  شجرة  األردن  يف 
النبي  وأشجار  الربة،  يف  القرص  وشجرة 
يوشع يف السلط، وشجرة الحنيطي، وشجرة 
أم  وشجرة  جادور،  النبي  وشجرة  املصىل، 
شجرية يف ذيبان، وشجرة السلطاني يف قرية 
عراعر، وشجريات الحرية يف الكورة، وامليسه 
الصفاوي،  يف  النبي  وشجرة  الكرك،  يف 

وغريها.

شجرة الصفاوي .. خرضاء كقداسة النبوة !!
الريح عجوز ال تنام، تطوف عىل ملكوت الثرى، وتوقظ األشياء 
املخبوء فيها..  السكون.. تحيي  من سباتها، تنفض عنها قماط 
هبت نسمة.. ارتحلت مقبلة، فرحة، مجتازة الصحراء، والبحر، 
جوف  يف  رشًقا،  الصفاوي..  يف  هي  ها  بشوق..  أتت  والغابات.. 
خرضة  عن  تفتش  هناك..  غالية  عن  تبحث  األردن،  صحراء 

تعانقت فيها القداسة، بمعنى الحياة، يف تلك الشجرة.
هبت نسمة .. مّرت عىل الشجرة فعلق بها أثر من ريح النبوة.. 
كأّنها بعض ريح  فأقامت هناك  الرّحيل  لم تستطع  تغب..  ولم 
تداعب  وهي  املباركة،  الشجرة  غصون  تحت  وارتاحت  الجنّة.. 
ألف  ذكرى  برهافتها،  اآلن،  تعانق  فرحَت..  الرتاب..  هنالك 
وخمسمئة سنة، هي عمر شجرة البقيعاوّي يف صحراء الصفاوي 
رشق األردن.. اهتزّت الشجرة، فرحت أوراقها، أّن الريح تقرأ لها 
تتذّكربعد طول  كأّنها  رّدت،  بقداستها..  إّياها  مذكرة  تاريخها، 

صمت: كثريون مّروا عيل..
قوافل ، فرسان ، حجاج ، تجار ، رعاة ، وأرشاف ..

الذاكرة ، وبارك هذا  لكّن واحًدا فقط هو الذي علق يف سويداء 
املكان ..

لقد مّر مرّتني ..
محمد بن عبد اهلل ، صىّل اهلل عليه وسلّم ..

باركني بمجيئه من هنا يف رحلته إىل الّشام ، كأّنه شعر بوحدتي 
فبّدل وحشتي أنسا  ..

هزّت الفرحة الريح والشجرة ..
بموسيقاها  الّشجرة  الرّيح  لّفت   ، وبهجة   ، قداسة  كرنفال 
إىل  أغصانها  تلوح  الشجرة  واخذت  معها  األغصان  فرقصت 
تلك  آثار  تصوّفها  بكل  تناجي  وهي  والرتاب  واألرض  السماء 
الذكرى فيها .. لقد كان هنا النبي وباركها 

ظالً خالًدا له..

أشجار »أبو الوفا«
عبني  بقريتَي  تحيط  التي  املهابة  هذه 
ضمن  عبلني  و  عبني  قريتا  )تقع   وعبلني 
إىل  إداريا  وتتبع   ، الجنيد  بلدية  مناطق 
قضاء صخرة من لواء القصبة يف محافظة 
عىل  بمعاملها  تضفي  تكاد  عجلون(، 
نصيب  لآلثار  كان  وإذا  فيها،  املسّميات 

 أكثر األشجار  نموًا يكون بالقرب 
من مقامات األولياء، فكان الزعم 

بّأنها تتخذ قوّتها من هؤالء 
األولياء
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حافل من العراقة والقدم، فمن املؤكد أن القداسة التي صارت 
ترتبط بغري شجرة من أشجارها تجعل من املهابة سمة أخرى 
الوصول  يمكن  التي  الوفا  أبو  أشجار  ولعّل  القريتني،  لهاتني 
إليها عرب طريق محاط بأشجار العنب والخرضة يعطي شعوًرا 
بالوداعة والسكينة ما أن يصله الزائر املشتاق هناك، حيث عّدة 
بأّنه  يوصف  الذي  الوفا  أبو  الشيخ  إىل  تنسب  مباركة  أشجار 
ال يُرّد أحًدا إذا طلبه، وكانوا يأتوه ويطلبون منه وهم يهّزون 
الِخلفة  يطلبون  أو  الغائبني،  عن  ويسألون  أشجاره،  أغصان 
بعد طول انقطاع، ويقال إّن أبو الوفا كان رجالً من املباركني 
الذين سكنوا املكان واسمه مأخوذ من الوفاء ونرصة املحتاج، 
وإّن قربه موجود تحت هذه األشجار  العتيقة يف الرجم املوجود 
هناك، وحني تّم الحفر يف املكان وأخرجوا منه سيف أبو الوفا 

وكان من الّذهب الخالص.

أشجار »أبو الشعر«.. وشجرة الشيخ محبوب
أما أشجار ابو الشعر فهي من السنديان مزروعة يف مكان آخر 
من عبلني وعمرها يزيد عن  700 سنة ضخمة عتيقة يف منطقة 
اهلل  امللك عبد  أن  القرية  القدماء من  بالسكان، ويروي  مأهولة 

املؤّسس يف أيام اإلمارة كان يخيّم تحت هذه األشجار  يف بعض 
األحيان.

وتوجد هنا، أيضا، شجرة الشيخ محبوب التي يقال إن الشيخ 
عيل املومني كان يجلس تحتها ويعطي دروسه من هناك ، وكأن 
الشجرة بقيت حافظة لتلك التعاليم مخلصة لعهدها مع الشيخ 
صاحب الطريقة الذي أسس نهًجا يف القريتني وبعض القرى 
األخرى املجاورة ، فكان انعكاس أثره حتى عىل الشجر بعد أن 

غسل كثريًا يف نفوس البرش !!

مقام البطمة.. شجرة الفقري.. مقام الصخراوي
قرية  إىل  الوصول  سيكون  املباركة،  األشجار   عن  بحثًا 
صخرة، الواقعة ضمن مناطق بلدية الجنيد يف محافظة عجلون، 
فيتفيأون  الحارضون،  بها  يتبارك  التي  البطمة،  شجرة  حيث 
ظالل تلك “البطمة” داخل القرية، التي أخذت قيمتها من رجل 
صالح تفيأها، وربما أقام تحتها أو دفن هناك، لكنها صارت 

مباركة، وصار اسمها “مقام البطمة”.
فقطعوا  حديثا،  أهلها  عليها  جار  التي  الشجرة،  تلك    
بعضها، بقاياها ظلت صامدة  شاهدة عىل أعراس القرية، إذ ال 
بّد من أن تصمد عروس القرية تحت البطمة قبل أن تأتي الخيل 
املباركة  الشجرة  الزفة من عند هذه  لتأخذها من هناك، وتبدأ 
أيًضا  “الطهور”  وكان  الجديدة،  العائلة  تلك  عند  الخري  ليحّل 
يتّم تحت تلك الّشجرة، حيث القرية كلّها تجتمع هناك متباركة 

بمقام البطمة.
 أما يف موسم الحج فيكون لشجرة البطمة بركات تنثرها 
عىل قوافل “املحمل الشامي” )وهي قوافل الحجاج القادمة من 
غارات  من  نفسها  لتحمي  مًعا  وتنطلق  تتجمع  كانت  الشام  
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البدو(.
يجتمعون،  حيث  هناك  تسرتيح  القوافل  هذه  كانت 
األرايض  إىل  مسريهم  يكملوا  أن  قبل  بالشجرة،  ويتباركون 

املقّدسة يف الحجاز.
املقام  ذاك  يقابل  مقاًما  البطمة  وتبقى  الحجاج،  يرحل 
اآلخر عىل التلة املوازية التي تقع فيها “شجرة الفقري”، توأم 
األعايل  من  قريبة  هناك  وهي  وبركة،  قداسة  البطمة  شجرة 
مزدهية واضحة ولها األثر ذاته حني كان يستظّل بها “فقري 

من أهل اهلل” فأطلق اسمه عليها وصارت “شجرة الفقري” .
“مقام  بنيان  يرتّسخ  الفقري  وشجرة  البطمة  مقام  بني 
الصخراوي”، بضع حجارة، وقنطرة باقية يف منتصف القرية 
زالوا  ما  هناك  الجميع  أّن  إال   بنيانه،  ترميم  أهملت  التي 
يقّدسونه، ودائًما يتذّكرون رايات املتصوفة التي كانت تنّكس 

بقوة من تأثريه حني كان يمّر موكب أمامه.
 تبقى تلك الرايات مرفوعة طيلة مسريتها. وما أن تصل 
قريبًا من الصخراوي حتّى تنحني وتبقى هكذا إىل أن تتعدى 
املكان الذي صارت ذاكرته تشبه تهاويل األساطري، يتقرّبون 
صار  حتى  وتعظيم  ألفة  بكل  بجانبه  ويمّرون  بالذكر،  منه 

جزًءا من كيان القرية وبعض رصيفها.

أشجار الخرض
هي أربع شجرات، وتحتها أطالل حجارة تيش بوجود قبور 
أو مقام لرجل صالح، لكّن أهل قرية سامتا التي تقع ضمن 
مناطق بلدية عجلون الكربى، يقولون يف رسدهم الشعبي، هنا 
كان موقع أشجار الخرض، وهذا مزار له، وكأنه مّر بسامتا، 
وقبل أن يصل قرية صخرة اسرتاح هنا فاقرتن املكان باسمه، 

طلبًا  الشجريات  هذه  إىل  ملهوفني  يأتون  املحتاجون  وصار 
تتأخر  كانت  من  أّن  سامتا  أهل  يروي  بينما  والحاجة،  للعون 
وتمسك  الخرض،  شجريات  تزور  عريس،  يأتيها  وال  الزواج  يف 
بأوراقها وهي تردد: »أجيتك يا خرض زايره، كل البنات تزوجت 
وانا بعدني بايره«.. وتكمل دعاءها وأمنياتها قبل أن تعود إىل 

القرية من زيارة أشجار الخرض.

شجرة املقربة
بلدية  منيف  رأس  قرية  )تقع  منيف«  »راس  قرية  يزور  الذي 
عجلون الكربى، لكنها تتبع إداريا إىل قضاء صخرة،  من ضمن 
املقربة  أمام  يمّر  أن  بّد  ال  عجلون(،  محافظة  يف  القصبة  لواء 
القبور،  بني  املزروعة  الشجرة  ضخامة  تبهره  ولسوف  فيها، 
هناك،  املدفونني  األموات  كّل  من  أقدم  وربما  منها،  أقدم  فهي 

ألّنها سنديانة عمرها أكثر من مئتي عام.
أن  القرية،  كبار  من  القضاة(  وعيل  الحاجان)محمود  يقول 
هناك شجرة أخرى مثلها يف القرية إال أنه تّم “شلعها” وقد بنوا 
مكانها الجامع الذي كان يتّسع يف بداية بنيانه لخمسة وعرشين 

شخصا فقط ، قبل أن يرمموه يف السنوات األخرية ويوسعوه.  
أما “شجرة املقربة”، فقد كانت حافظة أرسار الناس، والشاهد 
عىل جزء من تاريخ الناس يف القرية خاصة أّن الكهول من أهل 
شجرة  من  قريب  القرايه  وتعلموا  الحرف،  “فّكوا  منيف  راس 
التي  العالقة  تلك  عن  القضاة  محمود  الحاج  ويقول  املقربة”. 
عيل  الشيخ  إن  القرية،  أهل  وبتعليم  باملقربة  الشجرة  تربط 
السلمان )أبو نوح( الذي يقع قربه قريبًا من الشجرة قد تويف 
“رجالً  يعتربونه  القرية  أهل  كان  وقد  1409ه،  رمضان   24 يف 
صالًحا ومثل ويل يتباركوا فيه”. يف تلك الفرتة كان الشيخ الفقري 
يؤم يف الناس بالجامع وكان ُيدّرس أبناء القرية اللغة العربيّة 
الصيف  أيام  يف  لكنّه  “عفنا”،  بخربة  يسكن  وكان  والقرآن، 
الفرتة  تلك  التعليم يف  الشجرة، وكان  يدّرسهم تحت هذه  كان 
“ُكتّابا”، و “الطالب يعطي للخطيب بيضه ورغيف وعود حطب 
)يستخدمها الخطيب حتّى يتدفأ األوالد عنده يف الشتوّيه، وكان 
الطالب “اليل يخطي)يخطئ( يحّطه الخطيب يف بيت الطابون 

ويرضبه بالخيزرانه”.

مزار عمري
قرية يرقا، جنوب غرب مدينة السلط، ألهلها ذاكرة مباركة مع 
وكانوا  لهم،  بالنسبة  ومبارًكا  مقدًسا،  كان  الذي  عمري،  مزار 
بطمة،  شجرة  عن  عبارة  وهو  وبإجالل،  بمهابة،  يتذّكرونه 
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وحولها حوطة، ولهذا فقد كانوا يتباركون بالشجرة، وكانوا 
عىل  يجرؤ  أحد  ال  أن  العتقادهم  عندها  أغراضهم  يؤَّمنون 
التعدي عىل حرمة مزار عمري. كما أن أعراس القرية ال بّد 
العرسان  زيارة  طقس  إن  إذ  عمري،  مزار  عند  من  تمّر  أن 
ا للتبارك به، ولحفظ النسل. لـ«حوطةعمري« كان جزًءا مهمًّ
 لكن اآلن ال أثر لهذا املقام، إذ إنه تّم اقتالع الشجرة، وشّق 
شارع يف مكانها، غري أن أهل القرية يتذكرون أن تحت هذا 

الشارع كان مزار عمري.

»شجرات املِجّنة«
هناك.. يف قرية ياجوز التي تقع يف الضواحي الشمالية ملدينة 
وسّمي  الزرقاء،  إىل  صويلح  من  املؤدي  الطريق  عىل  عمان، 
أربع  املقربة،  القرية، عند  باسمها )طريق ياجوز(، يوجد يف 
أكثر  إىل  تاريخها  يف  تعود  وهي  البطم،  من  ضخمة  أشجار 
من ألف ومئة وخمسني عاًما، ويطلقون عليهن اسم »شجرات 

ياجوز«، وأحيانا »شجرات املِجنّة«.
سقطت واحدة من تلك األشجار، حديثًا، بعد العاصفة الثلجية 
العام 2014، وهي تلك الشجرة التي كانت تحتضن بقايا حجر 
كيلو  من خمسمئة  أكثر  كان  بأن حجمها  ويقال  يف ساقها، 

وملتصقة  منها موجودة  بقايا  هناك  لكّن  تكسريها،  غرام، جرى 
حدود  عىل  املقامة  التطبيقية  الجامعة  شعار  أّن  كما  بالشجرة، 
القرية يحتوي عىل شجرة تحمل صخرة كبرية، يف إشارة منهم إىل 

داللة املكان، وارتباط الحجر بالشجر واإلنسان.
تم  أّنه  إال  »ُكّن عرشة  األشجار   هذه  فإّن  القرية،  أهل   وبحسب 
موقع  عند  اثنتان  هناك  وكان  أربعة،  وبقيت  منها  أربعة  قطع 
)مقعد مدراج(، وواحدة عند )العني(، لكن تم قطعهن، وما بقي 

إال األربعة اليل عند املقربة«.
ويشري كبار القرية إىل أّن هذه األشجار  مباركة، ومقدسة، ومن 
كان يجرؤ عىل إيذائها كان يصيبه الرّضر، وكانت العناية اإللهية 
هذه  من  بعًضا  ويوردون  األشجار،  لتلك  انتقاًما  منه،  تنتقم 
القصص حيث يقال إّن أحد الرّجال كان يقطع من أغصان إحدى 
تلك األشجار  ليشعل ناًرا ليعمل الّشاي، فأصابته صعقة كهربائية 

من أسالك الضغط العايل فوق األشجار.
يقطعا  أن  حاوال  اثنني  عن  قصة  ذاته،  السياق  يف  ويضيفون، 
شجرتني، فأصاب أحدهما مرض جلدي، وامتأل جسده بالحبوب 
والقروح، حتى تويّف، أما الثاني فيقال إّنه حلم أّنه تم إطالق النار 
كان  ما  األّول  إن  ويقال  الليلة«،  نفس  يف  »انطخ  وبالفعل  عليه، 

عنده خلفه، فانقطع عقبه، والثاني مات وعنده بنت واحدة.
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حبّهم  يف  الذئب؛  لدينا-  البادية-  عرب  توارث  كيف 
نذيرًا  يجيء  الذي  املوحش  الصوت  ذلك  ويف  وآالمهم، 
ُيعذر فيه الذئب، ويخّفف من دموّيته أّنه دائم البوح يف 

صحراء تزيد من رضاوتها ثلوٌج تيبّست عليها الريح؟
فلنئ كان شعراء الفصيح وجدوا أنفسهم ذئاًبا بعد األربعني، 
أو أسقطوا من صفاته، فإّن شعراء البادية أرض خصيبة لدراسات 
إىل  دعوة  التلبّس. وهي  هذا  وقفنا عىل محفزات  ما  إذا  أكاديمية، 
قراءة نفوس متعبة، وأفق يتسع أو يظّل عىل واقعيّته، يف مقاربات 

تثري وتكشف عن كنوز ضاعت برحيل هذا الشاعر أو ذاك.
يطالعنا طلبة الدراسات العليا والنّقاد بالذئب ثيمًة مرتّدين إىل 
الصورة األوىل، وليتهم ذهبوا إىل نتاج ابن عذيمان نموذًجا بدوًيا يف 
شعوره اإلنسانّي تجاه الّذئب وموافقته )صاحبه( عىل ذلك الصوت 
الخفيض الذي ال ينقطع عند شاعر البادية؛ غري ملتفٍت إىل ما ُوسم 
به الذئب من نيّة ُفرضت عليه وبني أضالعه منذ أن وصف بالغدر.
عام سبعني من القرن املايض كان الشاعر وثلوج منعت الناس، 
املوت،  بعد عىل وحشة  تّطلع  لم  املوت وطفلة  أمام زوجة حديثة 
ذئٌب  كان  ممتدة  بادية  يف  اعتادتها،..  بشحنات  الجسد  تمّد  ظلّت 
بكّل انكساره يعلو بالصوت وينخفض بالشاعر الذي اختلط لديه 

اإلحساس، يف مشهٍد هو للخيال أقرب، أمام هذا الضيف.
الذئب والشاعر املصري، مع استعطاف  بيتًا يتوّحد بني  يف 12 
الذئب ضئياًل،  أمامه هم  الشاعر يغدو  الفقد عند  وتحبّب، فعظم 

فهي حاٌل مشرتكة تدعو إىل التآلف:
)يا ذيب ياليل توحش القلب بعواك// أشوف حالك صايرة مثل 
حايل// إنتا عويلك يوم فاتك معّشاك// وانا عوييل من تيتّم عيايل// 
وان كان إنتا فاقٍد من خوّياك// وانا فقدت من الخوي الغوايل// أنا 
خوّيك بصعوبات مساك// وان كان تبغاني خويٍّ موايل// وان كان 
حظي مثل حّظك تعّداك// يا شيب عيني من غبون الليايل// يا قلب 
ياليل حرّيك ضيم بلواك// اصرب عىل مّر الشقا والهوايل// بلكي ان 

أقف مشدودااً على دالالت ذئب الشاعر الفرزدق ومساحة البحث في المرأة الذئب أو الشاعر الذئب، إلى الشاعر البدوي محمد 
علي عذيمان )1932- 2013(، وهو يقرأ الصورة من منظوره الخاص.

رّبك يفرج الهم يدعاك// عقب السنود يرّيحك بالسهايل// لَصار ما 
تقبل الدنيا تنّصاك// ما يجيبك اال مانعات الحبايل// إّياك من سود 

الليايل تغشالك/ ويعتم عليك الّضو عقب الدَّاليل.(.
عن  وّدعناه  الذي  الشاعر  لهذا  كلّه  االنحياز  منحاًزا  أجدني 
ثمانني عاًما ظّل فيها مبدًعا يف كّل مقطوعاته، وصحح كثريًا من 
قصيدته  أمام  طوياًل  وقفُت  وقد  للقصائد؛  الشفاهيّة  املرويات 

املعربة )الشيب( التي أراد أن يوقف بها الزمن، فال يموت.
نعم!..غيّب املوت أحد أبرز شعراء النبط يف األردن محمد عيل 
عذيمان بعد رحلٍة طويلة مع اإلبداع، قّدم خاللها احرتاًفا عاليًا يف 
قول الشعر وعزف الربابة، وترك إرًثا هائاًل من املرويات والقصائد.
مرض  بعد  املفرق  مستشفى  يف  األجل  وافاه  الذي  الشاعر 
طروش(  )يا  املشهورة  للقصيدة  الحقيقية  الرواية  قّدم  عضال، 
مصحوبًة بمعزوفة حزينة جًدا عىل الربابة، وموجودة يف أرشطة ال 
يخلو منها كّل بيت أردني وعربي محب لقصص البادية وما فيها 

من عرب وأحداث.
يف ثمانينات القرن املايض وما تالها كان ابن عذيمان يف بيوت 
صادًحا  والهجيني،  الرشوقي  عىل  ربابته  يقلّب  والبادية  الريف 
عىل  املتذوقون  يبذلها  ساخنة  دموع  كانت  طروش؛  يا  بقصيدة 

الّذئب عند عرب البادية.. 
ابن عذميان منوذًجا

اإبراهيم ال�سواعري *

*  شاعر وباحث أردني.
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القصيدة التي تروي حزن الوالد الذي لم يلتفت إليه أبناؤه، وخلوه 
بالوالد  يكرتثوا  فلم  نسائهم(؛  شور  )تبعوا  وقد  األحزان؛  رصيع 

الذي أينما حل عليه الظالم نام: 
يا طروش ياليل ناحرين املراجيب.

تريضويل واقرصوا من خطاكم.
واخذوا كالم الصج ما به تكاذيب.

يا موافجني الخري حنا وياكم، 
هديت بكم راجل ووادي سالحيب.

ولقيت بالصبخة مدافيج ماكم.

أحفيت رجيل بسموم اللواهيب.
وخليت لحم الريم يخالط عشاكم، 

وقمت اتعكز فوق عوج املذاريب.
وقرصن خطايا يوم طالت خطاكم، 

عاد إن خوالكم مرويني املغاليب، 
ما تعلموني هالردى منني جاكم؟!،

أميش مع الخلقان وارافق الذيب،
من خوف ال ينقص عليكم عشاكم، 

أجيبكم عن الوعر مع تداريب، 
من خوفتي يا آبوي عايل يجهد بالكم،

من آني مشانيكم بني االجانيب، 
لكن عملكم يا عيايل شناكم،

تروشوننا روش النعاج املهاريب، 
واال حدّيا يا عيل من نساكم، 

اهبوا يا جيل الخنا كلكم عيب!،
ياليل عىل الوالد كثري لغاكم، 

ال بد أسكن بالحفور الضنابيب، 
وال مت ما افرق طيبكم من رداكم،

إنتم اتبعتوا اليوم صفر العصاليب، 
ما هن معزه سود اهلل قراكم، 

ريت العذارى ال تحبل وال تجيب،
وتقعد بطالة سالكاٍت بالكم، 

وعىس قمركم ال يظهر وال يغيب، 
والشمس مطمية ويعتم سماكم!.

أخذت عن محمد عيل عذيمان الغياث القصيدة شفاًها يف جولة 
شارك  الذي  مهرجانها  هامش  عىل  وجوارها  الخالدية  يف  ثقافية 
فيه عرب وشارك به ابن عذيمان بقصيدة حازت إعجاب الحضور 
النفس تنعز،  )أِعز نفيس كانها  األبيات:  والرجل يتقلب عىل جمر 
واحط نفيس مع نفوس عزازي، وال اضيع الهقوة ولو كنت ملتز، 
وازبن عن الخمالت روس النوازي، الصدق نور وصاحب الصدق 
بدعته  ال  قايف  أظن  بالعزازي،  الردى  ادروب  عن  ونميش  ينعز، 

مركز، ومحفظينوا عن كالم املهازي(.

قال ابن عذيمان إنه يؤمله أن يجور املطربون هنا وهناك عىل 
حروفه،  مخارج  ويشوهون  مواضعه،  عن  ويحرفونه  قصيدنا، 
وسار الشاعر بليًغا متدفًقا بقصائد له ولغريه؛ واألهم أن تشبيهات 
االستماع  عىل  النبطي  للشعر  الكاره  حتى  تجرب  كانت  الشاعر 
واإلقرار بتفاصيل الحياة القاسية وعذوبة الكلمة املخففة عن كثري 

آالم.
قصيدة الشيب ملحمة تستحق العناية وهي القصيدة التي أراد 
الشاعر أن يوقف الزمن فيها عند نقطة معينة؛ فال يشيب عارضه 
التي تدل  التالية  األبيات  انتقال من حال إىل أخرى، وتكفي  دليل 
ألقى  الذي  الرجل  مأساة  عىل  وموسيقاها  سبكها  وقوة  ألفاظها 

باملرآة جانبًا، وقال: 
العوارض  وجنات  فوق  من  الحي/  الشيب  ابيض  هلل  )الحمد 
ظهر بي/ والقلب من كثر الصواديم راحي/ وال هو عىل يمة سنوعي 
نحر بي/ أكور همي من املسا للصباحي/ واعد ما يضبط حسابي 
ورضبي/ واجوح جوح الذيب واْزَود صياحي/ يوم ان زماني باق 
بيّا وغدر بي/ ومن قرش وقتي صاير بي سناحي/ وبالجورة السودا 
زماني حدر بي/ يا وجد قلبي عالرفق واملشاحي/ وحظي يوديني 

عىل غري دربي(.
قد يزداد تعلّق املتلقي بالقصيدة إذا علم مداليل ألفاظها: شبّه 
صادم،  جمع  الصواديم؛  لطول  وامحى  ذاب  الذي  بالدلو  القلب 
والتشبيه  باملاء؛  يظفر  يمنة ويسة حتى  يروح  الدلو  أن  واملعنى 

واضٌح ال ينكره شاعر! 
عودة عىل قصيدة يا طروش التي يروي ابن عذيمان أنه سمعها 
الغياثي،  الفريج  من والده قبل سبعني سنة، وأنها للشاعر فريج 
وأن خلًطا كثريًا يتم بينها وبني قصيدة جحيش رسحان الشمري 
أوالده  فجمع  له؛  تجاهلها  أوالده  زوجات  إحدى  عىل  أنكر  الذي 
وذرفت عيناه بالقصيدة: )قال الذي يقرا بال اّيا مكاتيب/ ما تعلموا 
يا اهل العنا من عناكم/ يا عيال هذي لحيتي كلها شيب/ وهذا محل 
قعودنا يف ذراكم/ ترى البالسة من كبار العذاريب/ وطرق البالسة 
ما اّطول لحاكم/ يا عيال ال رصتم ضيوف ومعازيب/ سهل النبا يا 

عيال ملحة قراكم(.
قال ابن عذيمان إن قصيدة خلف ابن دعيج )أنا خلف يا بنت 
وهذا  بذياب؛  خلف  الستبدال  فيها  فنان  سعى  الريج(  نشفت  ال 
جور واضح مخيف، مضيًفا أّنه سمع أحدهم ينسب لنفسه قصيدة 
الدرزي جاد اهلل سالم إىل: )ما لوم عيني لو بكت دمعها دم، وما 
لومها لو طولت بسهرها/ وجدي عىل اليل فارق الدار يا عم/ ومن 
البكا تنزاغ منا برصها/ أنا صربت وعيا الصرب يفرج الهم/ وصربي 
وما  الحم/  عىل  تلوى  اليل  الحديد  صرب  صربها/  محٍد  بلواي  عىل 

جض لو زاد املعلم شطرها(.
غاب الرجل وغابت معه كنوٌز، وما يزال الرّواد يذهبون وتذهب 

بذهابهم الكنوز!

متابعات





رواد 



أيار  2014     80

رواد

ستًّا  األردنيّة  املدارس  يف  التّعليم  العزيزّي  مارس  وقد 
الذي  الباحث  الّسنني  هذه  خالل  وكان  سنة2،  وخمسني 
تنّقل يف  إّنه  إذ  األساسيّة  األردنّي من منابعه  الرتاث  يدّون 
التعليم بني مادبا والّسلط والقدس وعمان وعجلون، وكالعادة عندنا، 
لقاموس  وّجهه  الذي  النّقد  نتيجة  ومرص  العراق  من  شهرته  جاءت 
املنجد ونرشه يف مجلّة اإلخاء التي كانت تصدر يف القاهرة، فدّل ذلك 
األّب أنستاس الكرميلّ الذي طلب من الدكتور مصطفى جواد أن يرّد 

عىل العزيزي، فكانت املراسالت بينهما3. 
العزيزي والتأليف

البداية  وكانت   ،1922 العام  منذ  العزيزّي  بدأه  فقد  التّأليف،  أما 

التعريف بـ روكس العزيزي
هو روكس بن زائد العزيزي  ولد في مادبا سنة 1903، 
للبطريركيّة  التابعة  الدّير  مدرسة  في  تعليمه  وتلّقى 
سنة  المدرسة  اغلقت  أن  إلى  القدس،  في  اللتينيّة 
1914، وأخذ العزيزيّ حبّ القراءة عن والده الذي كان 
من  مجموعة  تشمل  صغيرة  بمكتبة  بيته  في  يحتفظ 
الكتب منها الكتاب المقدّس، والقرآن الكريم، وكليلة 
العزيزي  أخذ  وقد  القدّيسين،  سير  وكتاب  ودمنة، 
ودمنة  كليلة  كتاب  حفظ  أن  إلى  الكتب،  هذه  يتصّفح 
عن ظهر قلب)1(، كما ألمّ بالفرنسية واإلنجليزية وتعّلم 
في  المتعدّدة  تآليفه  في  األثر  له  كان  مما  التركيّة، 
التراث األردني، سواء أكان األمر بمقارنة بعض األمثال، 
أم بمعرفة أصل الكلمات الدّخيلة إلى اللغة العربية أو 

اللهجات األردنية.

املفروضة  الرضائب  فيها  ينتقد  مقالة  بعث  إذ  الصحفيّة،  الكتابة  يف 
التي كانت تصدر يف  الفقراء، ونرشت يف مجلّة )رقيب صهيون(  عىل 
تصدر  التي  األحوال،  جريدة  فراسل  بعدها،  صيته  ذاع  ثّم  القدس، 
آنذاك يف بريوت، ثّم جرائد فلسطني، وصوت الّشعب، والكرمل والجهاد 

يف فلسطني، والعرفان يف لبنان، وأبولّو يف مرص4.
)أبناء  باسم  مرّة  نرشت  التي  الغساسنة  أبناء  لقّصة  ولعّل 
الغساسنة(، 1954 ومرّة ملّخصة باسم )نار الباشا وال نار العار( يف 
جريدة الدفاع الفلسطينية، لعّل هذه القّصة سبب يف تخليد تلك الواقعة 
بها عىل ما  لنستعني  اآلن  التي نستجلبها  الرائعة،  الوطنيّة  التاريخيّة 

يلبّد سماءنا من غيوم غريبة.

روك�ص بن زائد العزيزي ذاكرتنا وتراثنا

د. حكمت النواي�سة  *

*    شاعر وباحث أكاديمي أردني 

األردني،  الشعبي  الرتاث  تدوين  يف  وجهوده  العزيزي  روكس   ، عبداهلل،1999  رشيد،   )1(
وزارة الثقافة، عّمان، ص 27. 

)2( شهاب، أسامة،2006 روكس العزيزي وجهوده يف توثيق أعالم األدب والفكر، منشورات 
البنك األهيل، ط1، ص25.

)3( العزيزي، روكس بن زائد، 1973، قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية، طبعة 
وزارة الثقافة، 2004، ج 3، ص 475.
)4( رشيد، عبداهلل ، مصدر سابق، ص 37
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رواد

وقد تأّخر العزيزي يف نرش مؤلفاته  البحثيّة إىل أن كان أّول هذه 
املؤلّفات العام 1956 وهو كتاب » فريسة أبي مايض« وهو الكتاب الذي 

يرّد به قصيدة إيليا أبي مايض الطني التي يقول فيها:
يا أخي ال تمل بوجهك عنّي  ما أنا  فحمة وال أنت فرقد

 إىل أصل بدوّي لها، وهو قصيدة نظمها شاعر بدوّي مغمور، هو 
عيل الرميثي الذي قال يف مطلع قصيدته:

الّدو  تلهب  شمسا  انت  وال  سنا    مابها  فحمة  احنا  ما  خوي  يا 
بضياه

وفنونه  البدوّي  الشعر  عن  حديثًا  فيه  تناول  أّنه  الكتاب  وأهميّة 
املختلفة، وأوزانه، وقد ضّمنه شيخة القصيد وهي قصيدة الشاعر عيل 

الرميثي.
ألّفه  الذي  وضواحيها  مادبا  كتاب  فإّنه  إصداراته،  ثاني  أما 
منذ  مادبا  تاريخ  يتناول  وفيه قسم  األب جورج سابا،  مع  باالشرتاك 
وقسم  والرومان،  األنباط  عهد  حتّى  امليالد  قيل  عرش  الثالث  القرن 
يتناول الجوانب االجتماعيّة، أو التّاريخ االجتماعّي ملادبا، وفيه حديث 

عن أدب البادية، وشعرها بخاّصة.
الشعبي  الشعر   « بعنوان  بحثًا  كان  فقد  األبحاث،  ثالث  وأّما 
البدوي«، ونرش يف مجلّة الفنون الشعبيّة الفصليّة ونرش ثالثة أقسام؛ 

منها،  وموقفه  البادية  عن  نبذة  األول  تناول 
البادية،  يف  الّشعر  وأغراض  البادية  يف  واملرأة 
وفّصل يف القسم الثاني أغراض الّشعر البدوّي 
والحكمة  والنصح  واملدح  والفخر  الغزل  وهي 
البحث  مضّمنًا  الضيم  عىل  والثورة  والتألّم  

نماذج من القصائد الدالّة عىل كّل غرض.
أّولها  كان  فقد  املطوّلة،  اإلصــدارات  أما 
قاموس العادات واللهجات واألوابد األردنية الذي 
نرشته وزارة الثقافة سنة 1974، و أعادت نرشه 
ثالثة  يف  القاموس  هذا  كان  وقد   ،  2004 العام 
األول جملة موضوعات  الجزء  تناول  يف  أجزاء 
تشّكل مقّدمة مطوّلة لهذا القاموس، فقد تحّدث 
والصور  الهجائيّة  للحروف  األرادنة  لفظ  عن 
التي تأتي عليها الحروف الهجائيّة يف  املختلفة 

اللغة عن  األرادنة وقواعد  باب سماه  ثّم تحّدث يف  األردنيّة،  اللهجات 
األردن،  يف  املستخدمة  واللهجات  الفصيحة،  اللغة  قواعد  بني  املقابلة 
ضوء  يف  األردنية  اللهجات  يف  وصفيًّا  بحثًا  يكون  الباب  هذا  ويكاد 
القواعد التي اتفق عليها النحاة للغة العربيّة،  وقد مال إىل التخطئة يف 
الغالب كأن يسّمي إحدى مفردات املبحث » كس الفعل املضارع الذي 
بالقواعد  موّجهة  ومالحظات  عنوانات  من  ذلك  إىل  وما  الرّفع«  حّقه 

الصحيحة للفصيحة، وامللحظ يف هذا أّن بعض 
التي  تبغى  ككلمة  بحت  صوتي  »الخروقات« 
تلفظ ألفا مع أّن األصل يف العربيّة أن ترّد األلف 
إىل أصلها يف املضارع، وكلمة )موه( التي أصلها 
هذا  بعد  يحتاج  صوتي  مبحث  وهذا  هو،  ما 
أما  متأّنية.  صوتيّة  دراسة  إىل  الوصفي  الجهد 
امللحظ اآلخر، فإّنه يكمن يف جعل املاّدة اللغوية 
البادية  يف  الّشعر  و  الّشعر،  يف  محصورة  شبه 
فيه  الشذوذ  يكون  يكاد  الخصوص،  وجه  عىل 
بكلمات  ميلء  وهو  العكس،  وليس  القاعدة  هو 
غري مستعمله إذا ما سلّمنا بأن اللغة استعمال، 
يحذف  قد  واإليقاع  الوزن  أجل  من  والبدوي 
من  كلمة جديدة  يخرتع  وقد  الكلمة  من  حرف 
حروف الكلمة األصلية كأن يقول أحمد الحجايا: 
دّني العبيّة ولظهرها علوّى، إذ إن كلمة علوّى من عال يعلو وهي 

غري مستخدمة إال يف هذا املوقع، يف ما أعلم.
كما أّن بعض املالحظ الوصفية تحتاج إىل ترّو، أو تحقيق، فهو 
يقول، من باب التمثيل، يصّغر األرادنة عىل وزن فعوله فيقولون » 
هذا فيه حموضه« وليس هنا باب للتصغري لو أنعمنا النظر، إذ إن 
التصغري الذي توّهمه املرحوم ما هو إال حذف كلمة التقليل، واألصل 

تأخّر العزيزي في نشر مؤلفاته  
البحثيّة إلى أن كان أوّل هذه 
المؤّلفات العام 1956 وهو 

كتاب » فريسة أبي ماضي« وهو 
الكتاب الذي يردّ به قصيدة إيليا 

أبي ماضي الطين التي يقول فيها:
يا أخي ال تمل بوجهك عنّي  ما أنا  

فحمة وال أنت فرقد
 إلى أصل بدويّ لها
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فيه يشء من الحموضة، والحموضة مصدر.
األردنية  اللهجات  أيضا، عن مقابلة  املقّدمة،  وقد تحّدث يف هذه 
بعضها ببعض، وقفت تلك املقابلة عىل ذكر اسم اللهجة كأن يقول » 

لهجة بني حميدة« ثّم يورد قصيدة جاءت عىل يشء من تلك اللهجة.
أما حديثه عن شعر البادية األردنيّة، فقد قرصه عىل أقسام الشعر 
البدوّي كالّسامر، والهّد والّسمر والتّوايص والتوّجد والجرّة الرشقيّة 
والرّجيد  واملهاهاة  والرتويد  والفاردة  واملعيد  والنواويح  والهجيني 

والجرّة الزوبعية.
معّددا  بمادبا  بدأه  فقد  األردنيّة  القبائل  تاريخ  عن  حديثه  أما 
أّن  هنا  وامللحظ  والكرك،  عجلون  و  الّسلط  ثم  وأصولها  عشائرها 
العشائر التي تحّدث عنها محصورة يف األماكن التي خربها وأقام فيها 

حسب.
الهجاء  عىل  ترتيبه  جعل  الذي  القاموس  يبدأ  املقّدمة  هذه  بعد 

العربي، وجعل مواّده من اللهجات التي يعرفها 
هاني  د.  إليه  أشار  ما  يشبه   وهذا  ويخربها، 
و  العزيزي  )روكس  لكتاب  تقديمه  يف  العمد 
ألسامة  والفكر(  األدب  أعالم  توثيق  يف  جهوده 
شهاب، من أّن العزيزي قد ترجم ملن يعرفهم، 
عليه  يسّجل  أن  يمكن  ما  كّل  عىل  والقاموس 
من مالحظات مهّم من الجانب التوثيقّي، وفيه 
يف  إليها  العودة  يستطيع  للباحث  غنيّة  ماّدة 
دراسة التطّور االجتماعّي يف األردن، أو دراسة 
ذلك  واختفائها،  استمرارها  و  العادات  بعض 

أّنه اشتمل عىل الكثري من القصص املرتبطة ببعض الكلمات كرشحه 
ملادة »بقدونس« إذ تقود الكلمة إىل مثل » فالن يشرتي بقدونس«  ثّم 

يرشح أصل املثل.
َمعلَمة الرتاث

أساس  مرجع  أّنه  كما  الجماعيّة،  الذاكرة  تدوين  يف  خالد  سفر 
للهوّية  عن كونه سجال  األردنيّة، فضالًً  العادات والتقاليد  للبحث يف 
االجتماعّي يف  الّسلوك  التي تفس  املحرّكات  الكثري من  فيه  الوطنيّة، 
األردن، ونظرة يف مفردات هذه املعلمة تقود إىل ما يتوّصل إليه الباحث 
عن أهّميتها، فقد جاءت املعلمة يف خمسة أجزاء كان الجزء األّول منها 
للحديث عن األمثال املستخدمة يف األردن، ويرّتبها ترتيبًا ألفبائيًّا، أما 
الجزء الثاني من املعلمة، فقد جعله للحديث عن األسماء واألحاديث، 
يف  والكناية  االجتماعيّة،  واآلداب  واأللغاز،  والفتاوى،  والحكايات، 

األردن، واأللعاب، وحكايات األطفال، والنخاوى.
وأما القسم الثالث، فقد جعله ألنظمة البادية وحقوقها، وعادات 
األفراح عند األرادنة، وفيه باب عن الرشكس، وباب ملعتقدات الذبائح، 

و باب للبيوت، وباب للطب الشعبّي، وأمراض الحيوانات، وباب ألوابد 
الجاهلية يف األردن، وملحق عن أسئلة حول مواضيع تراثية، وملحق 

عن نخوات العشائر األردنية، وبعض تقاليدهم.
باملجتمع  خاّص  األول  قسمني:  قسمه  فقد  الرّابع  القسم  وأّما 
عن  وحديث  الشعراء  لرتاجم  كان  والثاني  القبائل،  وأسماء  البدوّي 
املعلمة  األخري من  والقسم  املأثورات،  العربية وبعض  واإلبل  الخيول 
وهو أطول األجزاء جعله للحديث عن اللغة عند األرادنة، ورّد العامي 
والكتب  للمؤلف،  األردنيّة  العشائر  بعض  مراسالت  و  الفصيح،  إىل 
التي تناولت القضاء البدوّي يف األردن، كما تناول يف هذا الجزء تطّور 

املالبس األردنيّة عرب التاريخ.
نمر العدوان شاعر الحب والوفاء، حياته وشعره

وهو الكتاب الذي يشّكل أهم املراجع عن حياة هذا الشاعر البدوي 
الالفت   « أّن  إىل  رشيد  عبداهلل  الباحث  ويشري  األكثر شهرة،  األردنّي 
يف هذا الكتاب أّن العزيزّي قام بتقيّص الحقائق 
املتعلّقة بأشعار نمر، وذلك بمقابلة ما بحوزته 

مع الّرواة الثقات من أحفاد الشاعر«)5(

ألوهام  تصحيح  هم؟   من  الــّ�ارات 
التاريخ

ويف هذا الكتاب يتناول تاريخ هذه القبائل 
ويف  هذه،  أيامنا  حتّى  الجاهيل  العرص  من 
الكتاب الكثري عن الحياة األدبيّة عند الرشارات 
شعرائهم،  شعر  من  كاملة  قصائد  أورد  وقد 
الكتاب  تأليف  من  والغاية  وفرسانهم،  وقضاتهم  بشعرائهم  وعّرف 
إنصاف هذه القبائل، وإزالة ما لحق بعاداتهم وتقاليدهم من أوهام، 

لعّل بعضها ما زال عند من لم يّطلع عىل كتاب العزيزي.
توثيق األعالم

يحتل املرحوم العزيزي موقًعا متميّزًا يف الرّتاجم وتوثيق األعالم يف 
األردن، فقد كتب تحت عنوان » أحسن ما كتب األرادنة من سنة -1923

الًسفر، وقّدمه بمقّدمة  الدكتور أسامة شهاب هذا  1946« وقد جمع 
متأنيّة، وشفعها بمقّدمة للدكتور هاني العمد، وأهميّة الكتاب يف أّنه 
الزّمن،  من  الحقبة  تلك  يف  األدب  أعالم  أو  األعالم،  فكرة عن  يعطينا 
ويعّرفنا بأسماء لم تعد بيننا اآلن وإن كان أدبها خالًدا يف مكتباتنا، 
وأسماء كان لها حضور وبّددته السنون، أو أسماء بدأت الكتابة ولم 
تستمر، وقد أصدر هذا الكتاب ضمن منشورات البنك األهيلّ األردني 

عام 2006 .
وبعد،

يحتل المرحوم العزيزي موقعًا 
متميّزًا في التّراجم وتوثيق 

األعالم في األردن، فقد كتب تحت 
عنوان » أحسن ما كتب األرادنة من 

سنة 1946-1923

رواد

)5(  رشيد، عبداهلل، املصدر السابق، ص 44.
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فقد ترك لنا املرحوم أسفارا خالدة توّثق للهوية الوطنيّة األردنيّة، 
و تشّكل ذاكرة برسم القراءة لكّل الذين أصيبوا بفقد الذاكرة، ورأوا 
الوطن خيمة يف معب، أما الذين لم يفقدوا الذاكرة، فإّن لهم يف هذه 
األسفار تعاليل وأسماًرا ومراقَي إىل صفاء التاريخ ووضوح يف عتمة 

أّيامهم.
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*     باحث وصحفي أردني 

عام  القدس   – ساريس  قرية  يف  املولود  السارييس 
1938 حصل عىل شهادة الدكتوراه يف األدب العباّس 
األردن  يف  جامعيًّا  مدّرًسا  وكان  القاهرة،  من 
والسعودية واإلمارات، وله مؤلّفات يف الرّتاث واألدب والشعر، 
وكان باحثًا أكاديميًّا يف النقد واألدب، وله أبحاث يف املأثورات 
الشعبيّة، ويف األدب اإلسالمي، وكان عضوًا لسنوات يف الفريق 
الوطنّي لإلرشاف عىل تأليف كتب مبحث اللغة العربيّة ملرحلة 
يزيد عن خمسة وعرشين  ما  له  وقد صدر  األساس،  التعليم 

كتاًبا، بينها أدب الحكاية الشعبية يف فلسطني واألردن.
الذي يعد أحد   رفاقه يف مرشوع املكنز الوطني األردني، 
مشاريع وزارة الثقافة، تحّدثوا عنه بألم واشتياق، وافتقدوه 
أّن  فاعتربوا  والجّدة،  والحكاية  والقّصة  الذاكرة  ثنايا  يف 
كان يسي يف دمه  العربّي  األدبّي  والرتاث  الشعبّي  الفلكلور 
ألّنه كان يؤمن بأّن الرتاث هو هوّية األّمة وعنوان حضارتها، 
وكان يالزمه هاجس الخوف عىل الرتاث الشعبي الفلسطيني 

من تجيريه إىل تراث املحتل.
ويقول الباحث مصطفى الخشمان وهو شاعر وباحث يف 
الرتاث ومحّكم شعر نبطّي: “لقد جمعني باملرحوم السارييس 
من  إحيائه  والعمل عىل  الرتاث  بالبحث عن  املشرتك  االهتمام 
خالل كشفه وتدوينه وتوثيقه، وقد استمر هذا العمل سنوات 
املعرش  وحسن  الرفقة  بطيب  املرحوم  خاللها  خربت  عديدة 
ومحبته لآلخرين ولعمله عىل السواء،  وكان يستمع أكثر مّما 
لم  الرتاث  من  جزئيّة  عىل  عثر  كلّما  صدره  وينرشح  يتحّدث 
يكن قد عرفها، وكان يحسن النّقاش والحوار ويحرتم الراي 

في الثالث من حزيران العام 2013 غيّب الموت واحدًا من أهمّ رجاالت األدب والتراث الساعين إلى تحقيق 
وتوثيق التراثين األردني والفلسطيني، الدكتور عمر الساريسي، ومن قرأ نبأ وفاته استذكر حياته مخلصًا 
للبحث العلميّ والتّدريس والتأليف، جادًّا و مستقيمًا وصاحب خلق ودين، مثبتًا وجوده على الساحتين 

ا. األردنية والفلسطينية باحثاًا واستاذاً

اآلخر، ومنذ أن بدأ املرحوم حياته العمليّة كان انحيازه للرتاث 
واضًحا يف دراسته وأبحاثه وكتاباته، وقد أمض حياته يف البحث 
والدراسة والتوثيق ينافح عن تراث أّمته وقضاياها العادلة ويرد 
عىل أعداء األّمة ولصوص الرتاث ومزوري التاريخ من الصهاينة 
ومن نارصهم من مّدعي املعرفة والكتّاب املأجورين، لقد كان 
الرتاث  بتحقيق  االهتمام  األول:  شّقني:  ذا  بالرتاث  اهتمامه 
القديمة  العربيّة  املصنّفات  لبعض  دراسته  خالل  من  العربي 
مثل كتب الراغب االصفهاني وغريه، والثاني: االهتمام بالرتاث 
الفلسطينّي من  األردنّي  الشعبّي  والرتاث  الفلسطينّي  الشعبّي 
املتخّصصة  الرتاثيّة  املجالت  يف  املنشورة  الكثرية  بحوثه  خالل 

حمزة العكايلة *

رفاقه يف »املكنز» الوطني الأردين
ي�شتذكرونه باأمل وا�شتياق

ال�شاري�شي رحل ومعه هّم الرتاثني الأردين والفل�شطيني 
وتفا�شيل من احلكاية ال�شعبية
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األردنّي  الفلكلورّي  والوعّي  الشعبيّة  كالحكاية  ومؤلفاته 
الفلسطينّي وغري ذلك”.

القيمة حول  أبحاثه  املرحوم يف  “برز  الخشمان:   ويضيف 
األطفال وكان يل رشف مرافقته  الشعبيّة وأقاصيص  الحكاية 
يف عدد من املرشوعات الثقافية، منها: حكاية جّدتي لألطفال .. 
حيث قمنا مع عدد من الزمالء بجمع ما يزيد عىل 1200 حكاية 
شعبيّة، بإرشاف لجنة عليا أذكر منهم، د هاني العمد وعبد اهلل 
رضوان، وطه الهباهبة، ونايف النوايسة، واملرحوم السارييس، 
وغريهم، أما املرشوع الثاني فهو مرشوع املكنز للرتاث األردني 
وهو أحد مشاريع وزارة الثقافة وقد تألفت للعمل به لجنة عليا 
ومحمد  السارييس  املرحوم  وعضوية  العمد،  د.هاني  برئاسة 
غوانمة، ونايف النوايسة ومصطفى الخشمان، وما زال العمل 
املوضوعات  من  الكثري  إىل  باإلضافة  املوضوع،  هذا  يف  جارًيا 
املجالت  يف  وننرشها  أهميتها  نناقش  كنّا  التي  الرتاثيّة 

املتخّصصة”.
أبالغ  “ال  بالقول:  الخشمان  ويختم 
والرتاث  الشعبي  الفلكلور  إن  قلت  إذا 
األدبّي العربّي كان يسي يف دمه ألّنه كان 
وعنوان  األّمة  هوّية  هو  الرتاث  بأّن  يؤمن 
الخوف  هاجس  يالزمه  وكان  حضارتها 
عىل الرتاث الشعبّي الفلسطينّي من تجيريه 

إىل تراث العدو املحتل”.
ويقول الباحث الرتاثي نايف النوايسة: 
وإياه  كنت  بأيام  السارييس  وفاة  “قبل 
خارَجني من اجتماع يف وزارة الثقافة، ولم 
األرض،  إىل  لنستقلّه  صالًحا  املصعد  يكن 

وكان رحمه اهلل صائًما، فقلت له: ننزل الدرج يا دكتور، ما زال 
نحن  نايف  أخي  عليه:  بادًيا  والتعب  فقال  همة.  للشباب  فينا 
انتهينا، والعاقبة ملن اّتقى. كان املرحوم يعّد أّيامه، وكأن املوت 

نصب عينيه، وما هي إالّ أّيام وليال ويأتيني نبأ وفاته”.
الدكتور  الباحث  األديب  “هو  بالقول:  النوايسة  ويسرتسل 
متابًعا  السبعينيات،  منتصف  الذي عرفته من  السارييس  عمر 
ودودة  شخصيّة  حواراته،  يف  ومشارًكا  لكتبه  وقارًئا  ملقاالته 
الدين  هو  الشخصية  هذه  عليه  اشتملت  ما  ُجماع  حييّة 
أكاديمّي محرتم، ومثّقف مدّقق  البحث،  واألخالق، والجدّية يف 
األردن  يف  األّول  الصّف  من  تراثّي  وباحث  حصيف،  رأي  ذو 
الشعبيّة  الحكاية  بموضوعة  اهتم  العربّي،  والوطن  وفلسطني 
الفلسطينيّة وحشد لها تمام معرفته يف البحث الرتاثّي، وديدنه 

يف هذا األمر خدمة القضية الفلسطينية؛ فاملعركة القائمة مع 
العدو الصهيوني ليست مقترصة عىل السالح والعسكر وإنما 
تشمل كّل سالح، وأجّل هذه األسلحة الكلمة املسؤولة الجاّدة، 
العدو يستخدم يف معركته معنا  أّن  والذي نعيه تمام الوعي 
كّل الوسائل ومنها سعيه الدؤوب لطمس الرتاث الفلسطينّي 
من  السارييس  املرحوم  وكان  رسقته،  أو  املادّي  وغري  املادّي 
غري  املعركة  فدخل  ذلك  استيقنوا  الذين  النابهني  املثّقفني 
عن  الكتابة  أهميّة  السارييس  الحظ  ذلك،  عن  فضاًل  هيّاب، 
باب  يف  والفلسطينّي  األردنّي  الشعبني  بني  الرتاثي  املشرتك 
الحكاية، فوّثق ذلك يف دراساته لُيظهر من زوايا ثقافية مهّمة 
قد  يكون  الصنيع  بهذا  وهو  الشعبني،  بني  األخوّي  التعالق 
أغلق الكثري من الثغرات التي يتسلّل منها املغرضون ليفتّوا يف 
عضد األّمة، ويزرعوا بذور الفتنة والجهالة بني األجيال خدمة 

لعدو غاشم أو مسؤول متنّفع”.
املرحوم  ترك   “ النوايسة:  ويضيف 
ا  جادًّ ثقافيًّا  نتاًجا  وراءه  السارييس 
باألدب  يتعلّق  والعربيّة  األردنيّة  للمكتبة 
الجامعيّة  واملقررات  واملقالة  والــرتاث 
األطفال، وعرض  وأدب  املدرسيّة  واملناهج 
جهوده الرتاثيّة بخمسة كتب يف الرتاث، هي 
)الحكاية الشعبية يف املجتمع الفلسطيني( 
يف  سنة1980  األوىل  طبعته  صدرت  التي 
بريوت، وطبعتها الثانية يف اربد سنة 2004، 
الشعبيّة  الحكايات  بعض  فيه  ودرس 
)الحكاية  وفق منهج بحثّي دقيق. وكتابه 
الذي  الفلسطيني(  املجتمع  يف  الشعبيّة 
صدر يف عمان سنة 1985 وحشد فيه عدًدا كبريًا من الحكايات 
الرتاث  خدم  قد  العمل  بهذا  ويكون  الفلسطينية،  الشعبية 
املشرتك  كتابه  ويف  الزوال.  من  الفلسطينّي وحفظه  الشعبّي 
)حكايات شعبية يف فلسطني واألردن ( الذي صدر سنة 1992 
يف  والفلسطيني  األردني  األخوين  بني  اللُّحمة  قوة  فيه  وبنّي 
تراثهم الشعبي املأثور. وتضمن كتابه )الوعي الفولكلوري يف 
األردن وفلسطني ( الصادر يف 2013 مقدمة، وتمهيًدا بحث فيه 
ماهية املأثورات الشعبية، وثالثة فصول؛ اشتمل الفصل األول 
الحكاية  عن  السارييس  فيها  تحّدث  ماّدة  عرشة  إحدى  عىل 
الشعبيّة يف األردن وفلسطني هوّية وتأصياًل، وما تعرّض له 
تراث الحكاية من افرتاءات، وأشار إىل دور الحكاية يف املسح 
الشعبّي املكشوف يف فلسطني، وخّصص الفصل الثاني لقراءة 

ترك المرحوم الساريسي وراءه 
نتاجًا ثقافيًّا جادًّا للمكتبة األردنيّة 

والعربيّة يتعّلق باألدب والتراث 
والمقالة والمقررات الجامعيّة 

والمناهج المدرسيّة وأدب األطفال، 
وعرض جهوده التراثيّة بخمسة 

كتب في التراث
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الكتب التي تناولت بعض البلدات الفلسطينيّة املحتلّة مثل)برئ 
الكروم،  أم  جماعني،  زيتا،  السافرية،  محسري،  بيت  السبع، 
ساريس، وقديتا صفد( وختم كتابه بنظرات نافذة وفاحصة 
من  بعٍض  اىل  واإلشارة  الرتاث  يف  الباحثني  بعض  مسرية  يف 
زائد  بن  روكس  مسرية  يف  الرتاثي  أمثال)الجانب  كتبهم 
العزيزي الثقافية، الوشم لطه الهباهبة، معجم أسماء األدوات 
الشعبي  الرتاث  النوايسة،  لنايف  العربي  الرتاث  يف  واللوازم 
كتاب  دكور،  أحمد  جهاد  املنزالوي،  كرم  لعبداهلل  العقبة  يف 
قالونيا بوابة القدس الغربيّة لعثمان عسكر، كتاب الحكايات 
واألساطري يف منطقة الخليل للدكتور رشدي األشهب، الشهيد 
نوح إبراهيم لنمر حجاب، قراءة يف شعر نايف أبو عبيد، كتب 
العمد،  هاني  للدكتور  األردني  الشعبي  الرتاث  يف  ومؤلفون 
لدراسة  )مقدمة  عنوان  كتاًبا حمل  للطباعة  السارييس  وأعّد 

املأثورات الشعبية يف األردن وفلسطني(.
أعطى  الذي  األكاديمّي  الباحث  “هذا  النوايسة:  ويختم 
الرتاث الشعبّي جّل اهتمامه اعتمد يف منهجه البحثّي )الدقة 
البحثيّة  باملناهج  التاّم  الوعي  وتحليلها،  املعلومة  رصد  يف 
التي ُتربز املاّدة الرتاثيّة عىل النحو األمثل، ومعايشة كّل ما له 
عالقة بالرّتاث سواء املنشور منها أم املخبوء يف صدور الرواة 
عىل  الرتاثيّة  جهوده  يف  الحرص  كّل  وحرص  واإلخباريني، 
السارييس  يغب  ولم  وفلسطني،  األردن  بني  الثقافيّة  الوحدة 
االتصال  دائم  الثقايفّ طوال عمره، فكان  النشاط  مطلًقا عن 
يغيبه  ولم  األردن وخارجه  داخل  الشأن  هذا  يف  املعنيني  مع 

عنه إاّل املوت، غفر اهلل له، وتغّمده بواسع رحمته”.
من  السارييس  فيعّد  العمد،  هاني  الدكتور  األستاذ  أما 
الباحثني األكثر التزاًما بقضايا الرتاث الشعبّي وقضايا التعليم 
من  الثانية  الطبقة  يسلك يف سلك  واألكاديمّي، وهو  الثانوّي 
الباحثني يف الرتاث الشعبّي يف األردن. أما الطبقة األوىل فكان 
من رجالها: األرشمندريت بولص سلمان وخري الدين الزركيل 
الغول  وفايز  العزيزي  زائد  بن  وروكس  باشا  بيك  وفرديك 
نشاًطا  األكثر  الباحثني  من  واحًدا  السارييس  وكان  وغريهم. 
منذ بداية السبعينيات، عندما أصدرت دائرة الثقافة والفنون 
األّول حتّى  العدد  الشعبية( عام 1974. ومنذ  )الفنون  مجلّة 
السارييس  كتب   ،1977 الصادر يف شباط  الثالث عرش  العدد 
مقاالت تناولت بعض املوضوعات؛ كان أكثرها أهميّة ما كتبه 
عن الحكاّية الشعبيّة الفلسطينيّة. مما يدّل عىل أمرين: األّول 
فايز  مرشوع  متابعة  والثاني  الفلسطينّي،  بالرتاب  ارتباطه 
عيل الغول الذي جمع حكايات الشعب الفلسطينّي وأساطريه، 

وأصدرها يف ثالثة مجموعات منفصلة”.
ويقول العمد: “ زاملت السارييس يف هيئة تحرير مجلة 
الرتاث  مجلّة  يف  كتب  كما  فيها،  والكتابة  الشعبية  الفنون 
الشعبّي العراقيّة، فكان من الباحثني القالئل الذي يقدمون 
الجديد. ويبدون اآلراء الّسديدة، األمر الذي جعل من مقاالته 
مرجًعا لكثري من الباحثني والّدارسني، كما زاملته يف كثري من 
الّلجان التي كانت ُتعنى بالرتاث الشعبّي، كمرشوع حكاية 
الكربى، وكذلك  أمانة عمان  التي أرشفت عليه  أّمي  جّدتي/ 
الثقافة، وُيعنى  الذي ترشف عليه وزارة  املكنز(   ( مرشوع 
بجمع األلفاظ املتداولة ورشحها، وفًقا ملوضوعاتها الرئيسيّة 
صون  اتفاقية  مظلة  تحت  املرشوع  هذا  ويقع  والفرعيّة. 
اليونسكو  التي حّددتها  الخمسة  الشعبّي، بمحاوره  الرتاث 
العام 2003 ووافقت عىل هذه االتفاقية الحكومة األردنية عام 

2006، وتبنتها املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم”.
ويذكر العمد أّن “للسارييس مؤلّفات كثرية أغنت مكتبة 
منها:  العربّي،  والعالم  وفلسطني  األردن  يف  الشعبّي  الرتاث 
من  الرغم  وعىل  وغريها...  الشعبيّة،  املأثورات  يف  كلمات 
اهتمامه بالرتاث الشعبّي املحكّي، إال أّنه كان من أنصار اللغة 
باللغة  الحكايات  بعض  دّون  إنه  حتّى  الفصيحة،  العربيّة 

العربية املبّسطة، مع مراعاة تامة لقواعد اللغة العربيّة”.
من  الباحث  هذا  به  يتمتّع  فيما  “امعاًنا  العمد:  ويتابع 
باملتطلبات  يتّسم  امليداني  عمله  كان  فقد  أكاديميّة،  روح 
األكاديميّة املعروفة. لذلك كان عليه تحديد الظاهرة، ومن ثّم 
األصول والجذور والسمات اإلنسانيّة املشرتكة ملا هو بصدد 
دراسته، ومن أهم ما قّدم يف هذا املجال، الدراسة املقارنة من 
عربيّة  أقطار  من  جمعها  عيل  اعتمد  حكايات  تقديم  خالل 
شتّى، من مثل: صعيد مرص وسورية ولبنان وأرياف القدس 
بنتائج  وخرج  علمّي،  ملنهج  به  قام  ما  وأخضع  والعراق، 
وارتباطهم  فلسطني  يف  الناس  بني  العالقة  أهّمها  دقيقة 
بأرضهم. كما اعتنى باألفراد املبدعني من الشعب، واعتربهم 
من أنشط عنارص الرواّية الشعبيّة. لذلك أوىل هؤالء املبدعني 
آتاهم  النساء، مّمن  أم  الرجال  أكانوا من  جّل عنايته، سواء 
اهلل موهبة القّص والحفظ. وقد عاش حياته مخلًصا للبحث 
املدارس  طالب  منه  وأفاد  والتأليف،  والتدريس  العلمّي 
خلق  وصاحب  ا  مستقيمًّ و  ا  جادًّ وكان  الجامعات.  وطالب 
األردنية  الساحتني  عىل  وجوده  يثبت  أن  واستطاع   ، ودين 
والفلسطينية باحثًا واستاًذا. وما زال الناس ُيلحقونه الثناء 

الطيب الذي يستحقه”.
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حاصل  حجاب  نمر  والراحل 

يف  الليسانس  شهادة  عىل 

جامعة  من  االجتماع  وعلم  الفلسفة 

بريوت العربيّة سنة 1970. وعمل مدّرًسا 

يف مدرسة وكالة غوث وتشغيل الالجئني 

 1958( بإربد  )األونروا(  الفلسطينيني 

 -  1974( للمدرسة  مديرًا  ثم   ،)1974  -

الرتاث  إحياء  مؤسسة  ورأَس   .)1993

1981-( األردن  شمال  يف  الفلسطيني 

بلدّية  1983(، وانُتخب عضوًا يف مجلس 

إلبداعه  وتقديرًا   .)1999  -  1995( إربد 

وجهوده البحثيّة املتميزة فقد ُمنح مفتاح 

الحكومة  من  الذهبّي  “يوكوهاما”  مدينة 

بلدّية  جائزة  ونال   ،1996 عام  اليابانيّة 

يف  إربد  مدينة  يف  األوائل  للمعلمني  إربد 

العام 2009.

ومتابع  دؤوب  باحث  حجاب،  ونمر 

من  العديد  وله  الشعبّي،  الفولكلور  يف 

“األغنية  منها:  املجال،  هذا  يف  املؤلفات 

الشعبيّة يف شمال فلسطني” الذي أصدرته 

  ،1981 العام  األردنيني  الكتاب  رابطة 

العام  األطفال يف فلسطني” والصادر  ألعاب  “أغاني  وكتاب 

أصدرته  الذي  عّمان”  يف  الشعبيّة  “األغنية  وكتاب   ،1987

فقدنا في العام 2013  الشاعر والناقد والقاص والمترجم والمربي والباحث الفولكلوري األستاذ نمر حسن 
حجاب المولود في قريّة الياجور قضاء حيفا سنة 1935م، ويعدُّ رائدًا من الروّاد الكبار في مجال الفلكلور 

الشعبيّ وفي مجال األعمال التوثيقيّة، وفي مجاالت إبداعيّة متعدّدة. 

أمانة عّمان الكربى العام 2003، وكتاب 

إبراهيم”  نوح  الشهيد  الشعبي  “الشاعر 

والصادر العام 2006 عن دار اليازوري 

األردنيني  الكتاب  رابطة  مع  بالتعاون 

العربيّة  الرشكة  من  كامل  وبدعم 

الدوائيّة واملستلزمات الطبيّة  للصناعات 

)اكديما(.

 – حجاب  نمر  أن  فيه  شّك  ال  ومما 

عليه رحمة اهلل- كان واحًدا من املثقفني 

البارزين الذين قّدموا ما لديهم يف مجال 

الفلسطيني، حرًصا  الفولكلوري  البحث 

الضياع  من  الكبري  اإلرث  هذا  عىل  منه 

من  يعاني  بلد  يف  واالستالب،  والنسيان 

جمع  إىل  الحاجة  بأمّس  وهو  االحتالل، 

به،  والعناّية  وحفظه،  الشعبي،  تراثه 

ليكون سالًحا بيد األجيال القادمة.

 وقد بدأ جهده يف هذا املجال يتبلور 

“األغنية  بــ  الخاص  كتابه  خالل  من 

الشعبيّة يف شمال فلسطني”، الذي قامت 

رابطة الكتاب األردنيني بنرش الجزء األول 

جزآن  يليه  أن  عىل   ،1981 العام  يف  منه 

الباحث يف كتابه كّل ما يتعلّق بهذه  آخران، حيث جمع 

األغنية الخاّصة بشمال فلسطني، وهو  يعّد  من األعمال 

ن�سال القا�سم* 

*  شاعر وباحث أردني

مرياث الفلكلور والأغنية ال�شعبّية 

درا�شة حتليلّية يف اأعمال )منر حجاب( 

ومما ال شكّ فيه أن نمر حجاب – 
عليه رحمة اهلل- كان واحدًا من 
المثقفين البارزين الذين قدّموا 

ما لديهم في مجال البحث 
الفولكلوري الفلسطيني، حرصًا 

منه على هذا اإلرث الكبير من 
الضياع والنسيان واالستالب
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بموضوع  كبرية  عناّية  من  فيه  ملا  املجال  هذا  يف  الرائدة 

محدد بمنطقة جغرافيّة محددة يف دنيا األغاني الشعبية. 

)األغنية  مؤلفه  خصص  الباحث  فإّن  قلنا،  وكما 

شمال  يف  الشعبيّة  لألغنية  فلسطني(  شمال  يف  الشعبيّة 

فلسطني حيث يرى الباحث أنه لم يكن هناك أّية أبحاث 

خّصت شمال فلسطني من قبل الباحثني، ومن هنا ترجع 

قالبًا   )32( إيراد  من  املؤلف  تمّكن  وقد  الكتاب.  أهميّة 

لحنيًا شائًعا يف شمال فلسطني، تم ترتيبها يف الكتاب عىل 

الدلعونا،  املعنّى،  امليجنا،  العتابا،  )املوال،  اآلتي:  النحو 

زريف الطول، الجفرة، ع اليادي، ع العميم، الغزيل، مرمر 

زماني، أبو الزلف، ليه وليه، جملو، أسمر اللون، مشعل، 

املثّمن،  الجعيدّية،  الرشوقي،  الغوى،  جيل  املهاهاه، 

الحدادي،  الشوباش،  املحوربة،  الطلعة، 

القرادي، لوع الجمال قلبي، النرصويات، 

غزايل غزايل، ع املاني، الحلوة(.

والجهد املبذول يف رصد هذه القوالب 

والثناء،  التقدير  ويستحّق  جدًّا  كبرٌي 

فاملصادر األساسيّة لهذه القوالب هي ما 

تناقله الناس من ألحان شعبيّة، ُجمعت 

هم  ــرواة  وال ملموس،  ميدانّي  بجهد 

األساسيّة  مصادره  ومن  األول،  مصدره 

هذه  فيها  ترتّدد  التي  املناسبات  أيًضا 

فيه  عمل  الذي  امليدان  وهي  األلحان، 

الباحث نمر حجاب، عليه رحمة اهلل، يف سبيل الحفاظ عىل 

هوّية شعبه وأّمته من االندثار.

األساس يف  الذي هو  امليدانّي،  الجهد  بهذا  يكتِف  ولم 

الجهد  هذا  إىل جانب  قّدَم   إنه  بل  الرتاث وحفظه،  جمع 

خاًصا  طعًما  كتابه  أعطت  جليلة  نوعيّة  إضافات  الكبري 

مميزًا، فقد قّدم )دراسة يف األوزان الشعرية( لهذه القوالب، 

ووضع أوزاًنا عروضيّة لكل قالب منها، وهذه عمليّة صعبة 

التسجيل  لعمليّة  بالنسبة  قصوى  أهميّة  وتمثّل  للغاّية 

نفسها. ولم يكن بمستطاع أي باحث آخر أن يؤّدي هذه 

املهّمة عىل النحو الذي قام به األستاذ نمر حجاب؛ ذلك أّن 

هي  اللحنيّة  والقوالب  واللهجات  العروض  بعلم  معرفته 

التي ساعدته عىل إنجاز هذه املهّمة الصعبة الجليلة عىل 

أكمل وجه، حيث ال نستطيع أن نتعامل مع أوزان األغنية 

الشعبيّة بالدّقة التي نتعامل بها مع أوزان الشعر الفصيح، 

ألّن الشعر العامي كثريًا ما تختلط به األوزان.

شمال  يف  الشعبيّة  “األغنية  كتاب  يف  مهّم  آخر  جانب 

للقوالب  موسيقيّة  نوتة  وضع  الباحث  أّن  هو  فلسطني” 

اللحنيّة لألغاني الشعبيّة التي أوردها يف الكتاب، ولتحقيق 

هذه الغاّية بدّقة استعان الباحث باملوسيقار نبيل الرشقاوي 

الذي قام بدوره بوضع القوالب اللحنيّة والنوتات املوسيقيّة 

الخاصة لألغاني مما جعل للكتاب قيمة مضافة، وجعل منه 

الشعبيّة يف  باألغنية  لكّل مهتّم  املعرفة  مصدًرا من مصادر 

بل  علميًّا،  دراستها  حيث  من  فقط  ليس  فلسطني،  شمال 

للنهج عىل منوالها فنيًّا واالستفادة من ألحانها وتطوير هذه 

األلحان مستقباًل.

كتابه  يف  حجاب  لنمر  ُيحسب  ومما 

هذا، أيًضا، سعيه الجاّد إىل تقيّص أصول 

القوالب اللحنيّة لألغنية الشعبيّة الدارجة 

موطنها  عن  والبحث  فلسطني  شمال  يف 

األول، فهو يجد مثاًل أّن )الجفرة( قالب 

شمال  يف  كثريًا  انترش  شمايل  لحني 

من  وغريه  لبنان،  إىل  وانتقل  فلسطني 

رأى  كذلك  املجاورة،  العربيّة  األقطار 

لحني  قالب  الزلف(  )أبو  أن  الباحث 

شمايل انترش يف لبنان، أما لحن )مشعل( 

جميع  يف  انترش  أنه  الباحث  رأى  فقد 

أرجاء فلسطني وسوريا ولبنان والعراق، وال ُيعرُف املصدُر 

األولُّ لهذا القالب اللحني. أما )العتابا وامليجنا( فهي من أكثر 

األغاني الشعبيّة انتشاًرا يف شمال فلسطني، ومنه انترشت يف 

الجنوب اللبناني واألردن وسوريا والعراق.

 أّما الكتاب اآلخر الذي سّد فراًغا كبريًا يف الرتاث الشعري 

نوح  الشهيد  الشعبي  الشاعر  عن  كتابه  فهو  الفلسطيني 

يف  فلسطني  الغايل  وطنه  تراب  دمه  رّوى  الذي  ابراهيم 

الثالثينيات من القرن املايض ولم يكن يعرف الناس عنه إال 

قصائده  لبعض  هو حفظهم  عرفوه  ما  وكّل  اليسري،  النزر 

الشعرّية الثورّية التي كان يردّدها الحّفاظ والرواة وأعادت، 

فيما بعد، فرقة العاشقني الفلسطينيّة إنتاجها وإحياءها من 

جديد، ومنها أغنيّة )من سجن عكا وطلعت جنازة.. محمد 

جمجوم وفؤاد حجازي(، وغريها الكثري من األغاني الثورّية 

أضاء كتابه عن الشاعر الشعبي 
الشهيد نوح ابراهيم الذي روّى 
دمه تراب وطنه الغالي فلسطين 
في الثالثينيات من القرن الماضي 

ولم يكن يعرف الناس عنه إال النزر 
اليسير

رواد
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والوطنيّة.

الشعبي  )الشاعر  عن  كتابه  مقّدمة  الباحث يف  ويرى 

نوح  البطل  الشهيد  حياة  أّن  إبراهيم(  نوج  الشهيد 

إبراهيم )كانت حياة مليئة باألحداث التي شاغلت الناس 

“اكواناته”،  ويحفظون  يذكرونها،  زالوا  وال  طوياًل،  زمنًا 

لنمر  الفضل  ويعود  بصوته(،  سجلها  التي  اسطواناته، 

حجاب يف التعريف بهذا الشاعر املجاهد القّسامي البطل 

وكان  املايض،  القرن  من  الثالثينيات  فرتة  يف  عاش  الذي 

مؤتمرات  إىل  ومندوبها  أجيالها  ومثّقف  الثورة  ُمنشد 

قابل  فقد   .1936 العام  ثورة  يف  العرب،  والرؤساء  امللوك 

هذا الشاعر األمري عبد اهلل بن الحسني وأهداه األمري عباءة 

اعرتاًفا منه بنبوغ نوح ونباهته، وذكائه وثقافته ووطنيته. 

كما ذهب مرتأًّسا وفًدا ملقابلة امللك غازي 

بثالثة  اإلرضاب  توقف  قبل  العراق  ملك 

امللك،  وقابل  القرص  نوٌح  ودخل  أّيام، 

طوياًل  وتحادثا  بالرتحاب  فاستقبله 

من  غازي  امللك  وطلب  اإلرضاب،  بأمور 

نوح أن ُيبلغ قيادة الثورة وقف اإلرضاب، 

حرًصا عىل املصلحة العاّمة، وحفاًظا عىل 

الروح الجماهريّية الّصامدة من أن تيأس. 

وأن تبقى هذه الجماهري يف تعاطف مع 

ثورتها، وأهداه امللك ساعة.

امللك  ملقابلة  جديد  من  نوح  أوفد  ثم 

اإلرضاب  بشأن  سعود  آل  العزيز  عبد 

وحطًة  عباءة  العزيز  عبد  امللك  وأهداه 

وعقااًل مقّصبًا وقد كان لباسه املميّز الذي ظهر يف صوره. 

كانت  الخليل  يف  وقيادتها  الفلسطينيّة   الثورة  أّن  كما 

والصحفي  اإلعالمي  الرّجل  مهّمة  ابراهيم  لنوح  تسند 

املجاهد  الشيخ  استشهاد  إّنه بعد  إذ  الفلسطينية.  للثورة 

عز الدين القّسام وخروج الحاج أمني الحسيني من البالد، 

كبري،  سياّس  وفراغ  عارمة  فوىض  يف  البالد  أصبحت 

وصار  السياسيّة،  والقيادات  الوطنيّة  الزعامات  فكثرت 

هذا  يف  الصحيحة.  لغري وجهته  يوجه  السالح  من  الكثري 

إبراهيم  نوح  قام  فلسطني  تاريخ  من  العصيب  الوقت 

حّب  مستغاًل  للنفوس.  املهدّئ  االجتماعّي،  املصلح  بدور 

الجماهري له. ونجح يف مهّمته يف شمال فلسطني، وعندما 

كان  )طمرة(  ُتدعى  بلدة  من  بالقرب  الشمال  يف  اسُتشهد 

وتهدئة  الدم  نزيف  لوقف  النار  جبل  إىل  للتوجه  مهّمة  يف 

األوضاع كما فعل يف الجليل وعّكا وحيفا.

يف  األطفال  ألعاب  “أغاني  كتابه  أما 

بدعم  1997م  عام  يف  الصادر  فلسطني” 

كتاب  فهو  األردنيّة،  الثقافة  وزارة  من 

بجمع  جيًدا  املؤلف  فيه  اعتنى  نوعّي 

األغنيات الشعبيّة التي تصاحب األلعاب 

الشعبيّة يف دورة الحياة الخاصة بالطفل 

أخذ  ولقد  فلسطينيًا،  نسّميه  أن  املمكن 

كبري  عدد  من  الكتاب  نصوص  الباحث 

أّن  للكتاب  املتأمل  املسنني، ويالحظ  من 

هذه األغاني التي جمعها الباحث تشمل 

جميع مراحل الطفولة، فهي تبدأ بهدهدة 

األطفال يف شهورهم األوىل، يف املهد، ومنذ 

املناغاة األوىل لألطفال قبل مرحلة امليش 

والنطق والحركة، وما ييل ذلك من أغاٍن وألعاب ومداعبات، 

ومن  الصيف،  يف  وأخرى  الشتاء  يف  أغاٍن  من  ذلك  ييل  وما 

واألراجيح  الختان  وأغاني  جماعيّة،  وأخرى  فردّية  أغاٍن 

وأغاني ألعاب الحدائق...إلخ.

وأهم ما يميّز الكتاب هو غزارة النصوص التي جمعها 

الباحث ودونها وأعاد تصنيفها وتبويبها، ومما يبعث عىل 

الكبري  العدد  الكتاب ومؤلفه هو ذلك  التقدير واإلعجاب يف 

من املسننّي واملسنّات الذين رجع إليهم الباحث، ممن عاشوا 

املسعى  الكتاب  يميّز  وما  حياتهم.  من  طوياًل  فلسطني  يف 

واالتجاهات  الرتبوّية  املدلوالت  عن  للبحث  للباحث  الجاد 

النصوص،  لهذه  والنفسحركيّة  العقليّة  واملزايا  املسلكيّة 

كتابه “أغاني ألعاب األطفال 
في فلسطين” الصادر في عام 

1997م بدعم من وزارة الثقافة 
األردنيّة، كتاب نوعيّ اعتنى 

فيه المؤلف جيدًا بجمع األغنيات 
الشعبيّة التي تصاحب األلعاب 

الشعبيّة في دورة الحياة الخاصة 
بالطفل الممكن أن نسمّيه 

فلسطينيًا

رواد
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النصوص  بتدوين  الباحث  اهتّم  كما 

عىل النوتة املوسيقيّة، ما يدل عىل النفاذ 

يعّمم  أن  يمكن  ما  إىل  الظاهرة  وراء 

اإلفادة منها إىل أجيال قادمة.

“األغنية  املوسوعّي  كتابه  أما 

الشعبيّة يف مدينة عّمان” والصادر عن 

العام  الكربى يف  أمانة عمان  منشورات 

2003، فهو كتاب نوعّي تناول بالدرجة 

األوىل )شكل األغنية الشعبية( وقوالبها 

اللحنيّة، وقام بمراجعة الكتاب األستاذ 

الشاعر  شقيق  حجاب  حسن  موىس 

ويرى  حجاب،  نمر  األستاذ  والباحث 

ما  أهم   “ أّن  كتابه  مقدمة  يف  املؤلف 

األرض  هذه  يف  األردنيني  نحن  يجّذرنا 

تراثها  هو  ضخًما  تراًثا  اهلل  حباها  التي 

الشعبي” وهو يرى أن خري ما نفعله يف 

أُمتنا هو  العصيبة من حياة  الفرتة  هذه 

جمع ونرش هذا الرتاث الغنائي العّماني 

الغناء  مجموع  باملحّصلة  هو  الذي 

وقراه  مدنه  بضفتيه،  األردنّي  الشعبي 

الرتاث الشعبي بنظره  وباديته، ألّن هذا 

وتالحمها،  األمة  وحدة  عوامل  أهم  من 

جميع  من  يستقي  الذي  املنهل  هو  إذ 

أفراد هذا الشعب، مقومات وحدته، وكلّما توّحدت املشارب 

اّتحدت اآلراء واملنازع واألهواء والعكس هو الصحيح”.

بخاّصة  واألغاني  بعاّمة،  الرتاث  أّن  الباحث  ويرى 

يسهمان إسهاًما قويًّا يف توحيد األردنينّي املقيمني عىل أرض 

هذا الوطن. كما يشّدان دائًما األبناء يف بالد الغربة إىل أرض 

الوطن، أرض اآلباء واألجداد. وبذلك تكون األغنية الشعبيّة 

وانتماءاتهم  مذاهبهم  اختالف  عىل  لألردنيني  توحيد  أداة 

السياسيّة وغريها.

إىل  العودة  أّن  جديد  من  ليؤّكد  الباحث  يعود  هنا  ومن 

العّمانيّة  الشعبيّة  األغاني  وإىل  بعاّمة،  الشعبّي  الرتاث 

املياه صافيّة  الينابيع حيث  األصالة...إىل  إىل  بخاّصة عودة 

إىل  واجبة  بل  رضورّية  العودة  وهذه  شائبة،  تكّدرها  ال 

أصالتنا، ألننا بها تربز هوّيتنا.

حجاب  نمر  تجربة  أن  نرى  وهكذا 

صادقة  صورة  لنا  تقّدم  أن  استطاعت 

يف  تغلغلت  التي  الشعبيّة  األغاني  عن 

الوجدان الشعبي، فحملتها األجيال ألّنها 

خرجت من جراح عميقة فكانت صادقة 

يف صورها الجميلة وأدائها الحسن.

وال بّد أخريًا من اإلشارة إىل نمر حجاب 

الشاعر، حيث يرى املتأمل لديوانه األول 

العام  يف  الشاعر  أصدره  الذي  )وجع( 

ورفيقة  زوجته  وفاة  بمناسبة   2001

دربه )أم حسن(، أّن شعره يتدفق سيااًل 

تنضح  حاّرة  ومعاني  جزلة،  بألفاظ 

ورفيقة  زوجته  لفراق  العميق  بالحزن 

دربه، وما آل إليه حاله بعد فقدانها من 

تيه وضياع ولوعة واشتياق، وكالم القلب 

الديوان  وقصائد  دائًما،  القلب  يف  يقع 

بالعفوّية والصدق، وهي  تمتاز  باملجمل 

وحب  رىض  فيها  ُمدهشة،  إنسانيّة 

كبريان.

نقطة  شكلّت  حجاب  نمر  وأعمال 

مضيئة يف تاريخ األدب العربي املعارص، 

الشفهّي  الرتاث  تسجيل  إىل  سعى  فقد 

اإلنساني  بالرتاث  ودمجه  حفظه  وإىل 

مرشوع  أبشع  إىل  فلسطني  فيه  تتعرض  الذي  الوقت  يف 

وقد  الطويل.   تاريخها  يف  البرشّية  عرفته  استعماري 

الشعبّي وموروثنا  أعماله الضوء عىل أصالة تراثنا  سلّطت 

عن  صادقة  صورة  األعمال  هذا  أعطت  وقد  الحضارّي، 

وقيمه  وتقاليده  عاداته  وعن  الطبيعيّة  وبيئته  املجتمع 

االجتماعيّة كما هي يف الواقع بعيًدا عن التكلّف والزخرفة، 

كما أّنها نجحت أيًضا يف تسجيل جغرافيّة املكان، وصوّرت 

طبيعة األرض بكّل تفاصيلها. 

يلتفت  أن  املتواضعة  الدراسة  هذه  وإني آلمل يف ختام 

الباحث  لتجربة  واألكاديميّون  والباحثون  الدارسون 

يستحق  فهو  نمر حسن حجاب،  األستاذ  الكبري  املوسوعي 

منا نحن الدارسني والكتاب أن نتناوله بالبحث املتعّمق الذي 

يعطيه حّقه.

رواد

 يرى أن خير ما نفعله في هذه 
المدّة العصيبة من حياة ُأمتنا هو 

جمع ونشر هذا التراث الغنائي 
العمّاني الذي هو بالمحصّلة 

مجموع الغناء الشعبي األردنيّ 
بضفتيه



فن القول
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دورة حظ

رشقه  ينـداح  غرّبت  إذا  ويرجع   ... رْشوق  عىل  ..يــغــرْب  شمْس  دورْة  للحْظ 

ــه  واْرَق ..التــخــاْف  ماتدريه  ســار  ال   ... بصـــندوق  مغلق  دفـــرْت...  يف  مكتوب 

ــْه  رِسَق ماكاْن  العمْر  وأحلىبياض   ... ــسوْق  وم ســـارْق  هالُعمْر  ترى  غامْر 

الحلم يكذب

بموتْي  وعــْدنــْي  لــْو  َيصدْق  والليل   ... طيْْف  ِتجْي  بــْك  ــْد  وع لو  يكذْب  الحلْم 

ْسكوتي  رفيقْي  ــْح  ...وامــنِ ُقولْها  ما  الّسيْْف...  كـــما  ْن  مــاْتــوزَّ ــيّلْ  ال والكلمه 

البيــوِت َنعـيل  للضيْْف  ترى  واحنا  َضـيْْف...  كما  ويلفْي  َيخجلنْي  والّصربْ 

عينك اليل

َزكـاه والبَسمه  مسلوْل  رمْشها   .. خــــَـَفــْر  يف  طالعتْني  الــيلْ  عينَِك 

رواه  شـــوقْي  من  خّفْفْت  ما  كــْل   .. ــوْر  ُص واخفتْنْي   .. ــْع  دم كفِكفتنْي 

َصاله وْذهــــــويل  تكبريْ  نظرتْي   .. َنــَظــْر  ــيّلْ  خ عــْن  ْغضيْت  ما  انــا  كــّل 

رّش الرجال 

النّميمْه بـــــاَب  ْدروْب  ِيِسّد  ...اهلل  اْبــواْب  لَنا  طرَقْه  ودوْن   .. بــاْب  للرش 

قيمْه دوْن  من  عالّشْط  ــْد  ــزَّب ال ــَل  ...مــث كـــّذاْب  ــاْس  ــنّ ال قالو  ال  ينفَعْك  وْش 

حريَمْه ْتقـــوَده  الــيلْ  الــرّجــاْل  ....ورّش  اْنيـــاْب  ــَه  لَ ــذا  ..وه هذا  مع  ــاذاْك  ه

همْس

الشمْس موَعْد  عن  الّشمْس  تغيْب  .....حتى  ـك  عنَـّ ماتخلّيْت  عينـــــك  ورمــوْش 

بـها  وأهــــذي  َصــدرْي  َبها  أحرْق   ..... ْك  فنَـّ طواريْف  من  كلمْه  محتـــــاْج 

الَخمْس ك  لَـّ أشعْل  او  عيــونْي  لْك  ....أرســل  ـــك  يجنَـّ دمعتيني  تنطْر  كنت  ْوان 

لَْمس شفَّـتك  من  الفنجــــاْن  عىل  والقى   .... ـك  َبـنَـّ شّميْت  الّصبْْح  وْجَه  راْق  ال 

دورة حظ

عطا اهلل احلجايا * 

* شاعر وأكاديمي أردني.

فن القول 
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• السوسنة السوداء:	

فتاة قروية أردنية تدافع عن حقوق امللوّنني يف العالم.

• الطائر الوردي:	

حجر وقع من أحد معابد البرتا أراد أن يصيل فتعلم التحليق.

• املهباش:	

ِزْند بلّوطة صار فماً يعزف موسيقى القهوة ليعتدل مزاج الليل.

• ْعر:	 بيت الشَّ

وطن يحمله البدوي عىل كتفيه، يبنيه متى شاء ويهدمه عندما يريد.

• الربابة:	

بيت صغري سقفه جلد ثعلب وأوتاره شعر من ذيل حصان وجدرانه آهات الريح العزباء.

• الدَّلة:	

أم عجوز نذرْت نفسها للنار لتأنس بالهال والزعفران ولذة الشاربني.

• املنسف:	

خروف تآمر عىل لحمه، ونعجة تآمرت عىل لبنها نكايًة بالجوع.

• الشبابة:	

بني  من  العشب  األغنام عىل رسقة  ليشجع  الحزينة  العصافري  تغاريد  القصب رشب  من  عود 

الحىص السعيد.

• املرياع:	

رّب عائلة مخلص جرُسه نبض قلبه الكبري وقرناه خنجران يطعنان نوايا اللصوص.

تعريفات �شعرية لكائنات �شعبية

* شاعر وأكاديمي أردني.

فن القول 

د. را�سد عي�سى * 
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فن القول 

• الطابون:	

كوخ يصيل فيه حىص يحرتق ليجعل القمر رغيفاً مؤمناً تالعبه أمي بني يديها.

• املغارة:	

محفظة يخبئ فيها الجبل أرسار تاريخه، فتبوح بها الوطاويط.

• املحراث:	

كائن ذَكري يستعرض أمام البغل فحولته عىل أنثى األرض.

• الراعي:	

شاعر برّي فقد أصدقاءه، فوثق بصداقة الغنم وائتمنها عىل أحالمه الخائبة.

• الجمل:	

صويفّ زاهد باملدن فآثر أخالق الصحراء ومارس الكهانة يف الرمل والعطش.

• الوشم:	

رسوم ألطفال من الجّن يلعبون عىل جبني جّدتي وعىل خّديها وظاهر كفيّها.

• فنجان القهوة:	

عصفور صغري يدور عىل أفواه الضيوف يشّم أنفاسهم ويسقيهم الطمأنينة.

• إبريق الشاي:	

حمامة معدنية تشوي نفسها لتسقي دمها األحمر إىل ذوي اآلمال البيضاء.

• النار:	

قصيدة كتبها عود ثقاب مجنون عىل غصن يائس.

• الحطب:	

أعواد خانتها أوراقها، وتخلت عنها الشجرة فأعاد لها صناع النار بالغة حكمتها.



مكتبة الفنون الشعبية 
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مكتبة الفنون الشعبية

خملد بركات   *

*  روائي وباحث  أردني 

املـكتبــة

كتاب أعراف البادية
وزارة  من  بدعم 
كتاب  صدر   ،2010 للعام  الثقافة 
والباحث  للّشاعر  البادية  أعراف 
الهالل،   ــواد  ع ــارف  ع الــرتاثــّي 

يف  غرايبة  هاشم  الروائي  أشار  كما  وهو 
البادية  حياة  نسغ  يتتبّع  أصيل،  بحث  مقدمته:” 

من الفروع إىل األصول إىل الجذور، يتناول أسلوب العيش 
يف البادية وما يتطلّبه نمط  حياة الربّية من ُنظم ومحّددات وعادات 

وتقاليد، كما يصف ما يالئم أهلها من مسكن ومأكل ومرشب، ويجمع 
عالم البداوة يف نسيج متني يربط بني الفرد البدوّي ومجتمعه، وبني 
والسلوكيات  ودالالتها  األشياء  بيانه  عرب  ومحيطه،  البدوّي  املجتمع 

ورضوراتها، واألعراف املشتقة من الواقع وأهميتها...”
ا يف كالمه الداّل، فهذا العمل وثيقة اجتماعية   وقد كان الغرايبة محقًّ
رصينة، ترصد الكثري من أعراف البادية األردنية وتقاليدها، ماضيًا 
وحارًضا بحسب رؤية املؤلف الواقعيّة والنفسيّة كما يعرّب عن ذلك:” 
كتابي هذا استظهرته مّما استقّر بني الجوانح، واستطلقت ُعقله من 
والّدوالك،  بني الحوالك  ما  نفيس  عىل  ألقيته  ثمّ  الذهن،  يف  مباركها 
وأوائل الضحى وأطراف العيش...” ونلمح هنا لغة تراثية رصينة تدلّل 

عىل  مداميك البناء الّداخيل للعمل.
تمثّل  فرعيّة  عناوين  تحمل  فصول  إىل  كتابه  الباحث  قّسم  وقد 
العنوان  من  نلمسه  ما  وهذا  املضمون،  عىل  للداللة  مشّعة  ثرّيات 
من  العديد  بني  التّفريق  إىل  فيه  ولج  الذي  واألعراب(  األّول)العرب 
ويف  النبط...  األعراب،  العرب،  البدو،  الحرض،  مثل:  من  املسميات 
مكوّناته  عىل  لنتعرّف  البدوّي(  الشعر  )بيت  يدخل  الثاني  الفصل 

ومسّمياته وطرائق صناعته، وما يمثله يف وجدان البدوي.
ومفّصاًل  مرتنًما  وشارًحا  محلًقا  املتبّقية  فصوله  يف  يميض  ثم 

العشائرّي،  القضاء  القهوة،  وامللحة،  النزالة  والنّزيل،  الرّحيل  يف: 
طلب  )وهو  واالنتخاء  واألسماء،  والَجلوة،  الّدخالة 
اسم  إىل  القبيلة  اسناد  أو  والفزعة،  العون 
إحدى كريماتها فيقولون )خوان فالنة( 
تكريّما لها،  كما تطّرق للّزواج ، والفأل 
وغري ذلك من األعراف ومفردات  البادية 

األردنيّة.
البادية  برتاث  املختّص  الكتاب  لهذا  والقارئ       
لعمله  وإخالصه  الباحث  حماسة  يلمس  وحارضها  األردنيّة 
وعلمه، من حيث املوازنة والعقالنية والتفكيك الّسببي والشموليّة يف 
النحو واإلمالء  العيوب يف  التناول، باستخدام لغة رصينة خالية من 
والرتكيب، كأّنما ينهل من تجارب العمر كونه من أبناء هذه البادية، 
بحبات  وامتزج  وأتراحها  أفراحها  وأنينها،  ووجعها  حنينها  المس 
رمالها، عرجوًنا قديما مكتنزًا بالبخور ورصد املساءات وحداء اإلبل، 
ومعايشة  األجداد  سواليف  من  باله  يف  وقر  ما  ومصادره  مراجعه 

التفاصيل...” وال ينبئك مثُل خبري”.

األغنية الشعبّية الفلسطينّية
ملؤلفه   2009 العام  الثقافة  وزارة  من  بدعم  الكتاب  هذا  صدر 
يف  يبحث  كتاب  وهو  عاّلم،  أبو  العطاري/  حسني  الرتاثي  الباحث 
البنيوّية والجماليّة، ومدى  النواحي  الفلسطينيّة من  الشعبيّة  األغنية 
حياتهم  لتفاصيل  ومالمستها  الناس  بوجدان  األغاني  هذه  ارتباط 
بطريقة سلسة شعبيّة، يسهل  وتلّحن  ُتغنّى  املختلفة، حيث  اليوميّة 
انفّك  ما  الذي  الشعب  لهذا  املختلفة  املناسبات  يف  وحفظها  ترديدها 

يعاني من الظلم والقهر، وضياع حّقه بوطنه وحرّيته.
وقد تتبّع الباحث هذه األغاني من مصادرها ومراجعها الشفهيّة 
املختلفة، ليغدو كتابه سجالًّ توثيقيًّا لهذه األغاني الطربيّة الجميلة؛ 
الهوّية  حفظ  إىل  هادًفا  والنسيان،  الضياع  أسباب  من  لها  حفًظا 
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الّطمس  محاوالت  كّل  ضّد  العربيّة  الفلسطينيّة 
والتّهميش، ولكي يظلَّ هذا اإلرث اللحنيُّ 

املوسيقّي شاهد عيان عىل مكوّنات 
والهموم  الفلسطينّي  الفرح 
املتّشحة باألمل والحلم بغد أفضل، 
القادمة  لألجيال  يضمن  ومستقبل 

بالشوق  امليلء  القيّم  موروثها  ضياع  عدم 
اإلنساني نحو قيم العدل والخري والجمال والحرّية.

الكبري، وقد  القطع  الكتاب عىل 300 صفحة من  يربو 
ليغطي  علميّة  منهجية  ضمن  وفصول  فرعيّة  عناوين  إىل  م  ُقسرِّ

الّسفر،  العديد من املجاالت:  الفلسطينيّة يف  الشعبيّة  حقول األغنية 
وانحباس  واالستسقاء  والختان،  الّطهور  والعلل،  واملرض  والحّج، 
املطر، والعقد والبناء، والعمل واإلنتاج الزراعّي، والفالحة والحصاد 
الزواج،  وتقاليد  والطفولة،  الزيتون،  قطف  ومواسم  والتّعشيب 

والتعاليل والسامر.
مع  ونصوصها  األغاني  متون  من  الكثري  الباحث  أدرج  وقد 
النّصيّة  املكوّنات  لبعض  وتفسريات  معانيها  لبعض  توضيحات 
األغاني  كلمات  حروف  ضبط  عن  فضاًل  للقارئ،  املعنى  لتقريب 
بالحركات كي يفهمها املتلّقي عىل الوجه الصحيح، وهو جهد كبري 
ُيحسب للباحث، الذي قام بكتابة مقّدمات إيضاحية لكّل حقل من 
األغاني  هذه  مدلول  لفهم  وعتبات  كتمهيد  الشعبيّة  األغاني  حقول 

العذبة اإليقاع واللحن.
الشعبيّة  للحياة  ويوّثق  يؤرشف  كبري،  جهد  إنه 

التي حتما  األغنية  الفلسطينيّة من جهة 
هذا  معاناة  ثناياها  يف  تختزل 
للحياة،  أشواقه  العظيم،  الّشعب 
يعيشها  التي  يوميّاته  وتفاصيل 
كل  من  بالرغم  هناك...  ببطولة 

األعاصري!!.

مختارات أردنية من الشعر النبطي ورواده يف األردن
للكاتب األردني طارق كساب الدعجة صدر” مختارات أردنية 
من الشعر النبطي ورواده يف األردن« ضمن إصدارات مكتبة األرسة 
األردنية؛ هذا املرشوع الرائد والذي تنفذه وزارة الثقافة تحت شعار« 
القراءة للجميع«. ويأتي اختيار هذا الكتاب ألهميته يف مجال  الشعر 

النبطي ورواده.
هذا الكتاب يأتي يف مسار التعريف بكوكبة من شعراء القصيدة 
النبطية يف األردن، ممن ساهموا يف تأسيس الحركة الشعرية لها وممن 

تابعوا املسري يف كتابتها وتطويرها، سواء أكانوا راحلني أم عىل قيد 
اإلبداع، فيؤرخ لسريهم الذاتية وأبرز ما يميز تجاربهم، 
ثم يدرج مجموعة من قصائدهم املشهورة مع 
رشوحات للمفردات التي تحتاج إىل 
دارجا  الهوامش،  يف  التوضيح 
املزيد  تلقي  فوتوغرافية  صورا 

من املعلومات حول الشعراء.
بن  نمر   : الشعراء  هؤالء  ومن 
القنصل،  سالم  الشاهني،  سالم  عــدوان،  
الصعوب،  ابراهيم  املبيضني،  مفلح  العكشة،  عبداهلل 
محمد الحجايا... وغريهم. وهم شعراء من أماكن أردنية مختلفة، 
وملكته  الخاص  أسلوبه  منهم  ولكل  متعددة  أجياال  ويمثلون 

الشعرية.
كما  أو  النبطي  الشعر  إن   « الباحث:  يقول  كتابه  مقدمة  يف 
بأحاسيسه  للبوح  الشاعر  لسان  هو  الشعبي(  )الشعر  يسمونه 
الدفينة من خالل كلماته وحروفه ذات املعاني الرائعة التي تصور 
أو تصور خياله وأحالمه«. ويضيف يف مكان  الذي يعيشه  الواقع 
آخر: » البادية عالم قائم وحده، ألن لها عاداتها وتقاليدها وحياتها 
وأدبها وثقافتها، ومسؤولية الحفاظ عليها تقع عىل أكتاف أبنائها 
عظيم«.  وفخر  لنا  وموروث  مرشف  تاريخ  فهي  استثناء،  دون 
ولعل الباحث هنا حقق أهدافه املرجوة من حيث الحفاظ عىل هوية 
واالستمتاع  الفائدة  أجل  من  لقرائها  وإيصالها  النبطية،  القصيدة 
الذوقي األدبي، ومحاولة حفظ الشعر النبطي من عوامل التهميش 
والنسيان والتقليل من السحر البياني يف هذه القصيدة 
حضورا  لها  وتشّكل  تربز  أخــذت  التي 
منها  عديدة  عوامل  بفضل  كبريا 
املهرجانات السنوية، واملسابقات 
يف  تقام  التي  وبخاصة  املتعددة 
دول الخليج العربي، وتخصيص 

فضائيات تعنى بالشعر النبطي.
كما أوضح الباحث مفهوم الشعر النبطي 
ومميزاته والبنية املوسيقية له، من حيث اإليقاع والبحور 

مع إدراج األمثلة والشواهد عىل ذلك.
ومما يحسب لهذا العمل الرتاثي املمتع املنهجية العلمية حيث 
مع  إليها  أشار  عديدة  مصادر  من  كتابه  فصول  الباحث  جمع 

توضيحات عديدة ملقابالت شخصية و محادثات الكرتونية.
مرحى للباحث املبدع طارق الدعجة عىل هذا الجهد املتميز يف 

خدمة القصيد النبطي قديمه وحديثه.

مكتبة الفنون الشعبية
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والزرقاء  البلقاء  محافظات  في  الثقافة  ومديريات  التراث  مديرية  بين  والتعاون  الثقافة  وزارة  بإشراف 
والكرك تم استكمال جمع وتوثيق التراث الثقافي غير المادي في المحافظات الثلث، حيث شّكلت المادة 
المكتوبة المجموعة حوالي سبعة آالف صفحة تناولت مختلف الحقول والتفريعات المعتمدة في تصنيف 
إشهار  إلى  الثلث، حيث سيصار  المحافظات  أفلم من  إنتاج ثلثة  تمّ  المادي، كما  غير  الثقافي  التراث 

األفلم ومعرض الصور المرافقة في حفل سيكون في أواسط شهر حزيران لهذا العام.

جهود امل�شح امليداين للرتاث

بانوراما
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وقد كان إرشاك عنرص الشباب يف عمليات املسح امليداني مثمرًا عىل أكمل وجه؛ حيث تّم تدريب خمسني شابًّا وشاّبة،  فضاًل 
عن تدريب رؤساء الفرق الذين كان عددهم اثني عرش، وتدريب املنسقني املحليني للمرشوع وهم مدراء الثقافة يف املحافظات 
املشمولة، وكانت نتائج التدريب جيدة انعكست يف طبيعة املادة املجموعة، وتنسيقها  وترتيبها وتصنيفها وفق الحقول املعتمدة للرتاث 

الثقايف غري املادي وتفريعاتها.

ومن الناحية اإلحصائية كانت النتائج كما تمثلها الجداول اآلتية:

بانوراما

محافظة البلقاء

عدد االستمارات املوضوعات الفرعية األبواب الرئيسة

550
األمثال، الحزازير، الحكايات، حكاية قصيدة، األناشيد واالغاني،

 األساطري الخرافات، القصائد واألشعار، التعويذات واألدعية، مهاهاة،
مفردات ومصطلحات

التقاليد وأشكال التعبري 
الشفهي

289
اآلالت املوسيقية وفنون األداء واأللعاب الشعبية والغناء/ الهجيني.

فنون وتقاليد 
أشكال العروض

657
 عادات امليالد، وعادات الزواج، وعادات املوت، والقضاء وقص األثر، واملواقيت،

 واستقبال الظواهر الطبيعية واالستسقاء، وعادات تقديم الطعام وآداب
املائدة، واملنسف والقهوة، وممارسات اجتماعية أخرى.

املمارسات االجتماعية 
والطقوس واالحتفاالت

770
املعارف حول النباتات، واملعارف حول الحيوانات، والعالج التقليدي، 

والسحر، واألعياد واملناسبات، وطرق التفكري حول الكون، والتفاعل مع 
الطبيعة، والرعي. 

املعارف واملمارسات املتعلقة 
بالطبيعة والكون 

1091

 األدوات واملعدات، وأدوات التخزين، وأدوات النقل، وأدوات املسكن،
 واألدوات الحرفية، واألدوات املنزلية، واملالبس واألزياء، واملجوهرات والحي،
 والصناعات الشعبية الحرفية)الدمى(، ومهارات حرفية أخرى، والصناعات

الغذائية.

املهارات املرتبطة بالفنون 
الحرفية التقليدية

3357 املجموع
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بانوراما
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محافظة الكرك

عدد االستمارات املوضوعات الفرعية األبواب الرئيسة

759
األمثال، والحزازير، والحكايات الشعبية، وحكاية قصيدة، واألناشيد واألغاني، 

واألساطري والخرافات، والقصائد واألشعار، والتعويذات واألدعية، والنكت، ومفردات 
ومصطلحات.

التقاليد وأشكال التعبري 
الشفهي

156
اآلالت املوسيقية، وفنون األداء، واأللعاب الشعبية، والهجيني..

فنون وتقاليد 
أشكال العروض

609

عادات امليالد، وعادات الزواج، وعادات املوت، والقضاء، وقص األثر، واملواقيت، 
واستقبال الظواهر الطبيعية، وعادات تقديم الطعام، وآداب املائدة، وعادات الرحيل 

وغريها.

املمارسات االجتماعية 
والطقوس واالحتفاالت

 

670
املعارف حول النباتات، واملعارف حول الحيوانات، والعالج التقليدي، والسحر، 

واملعتقدات الشعبية، واألعياد واملناسبات، وطرق التفكري حول الكون، والتفاعل مع 
الطبيعة، والزراعة والرعي

املعارف واملمارسات املتعلقة 
بالطبيعة والكون 

627
األدوات واملعدات، أدوات التخزين، وأدوات النقل، وأدوات املسكن، واألدوات الحرفية، 

واألدوات املنزلية، وبيت الشعر، واملالبس واألزياء، واملجوهرات والحيل، والصناعات 
الشعبية والحرفية )الدمى( واملهن، واملأكوالت والصناعات الغذائية.

املهارات املرتبطة بالفنون 
الحرفية التقليدية

2821 املجموع

بانوراما
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محافظة الزرقاء

عدد االستمارات املوضوعات الفرعية األبواب الرئيسة

329

األمثال، والحزازير، والحكايات الشعبية، وحكاية قصيدة، واألناشيد واألغاني، 
واألساطري والخرافات، والقصائد واألشعار، والتعويذات واألدعية، والنكت، ومفردات 

ومصطلحات.
التقاليد وأشكال التعبري 

الشفهي

92

اآلالت املوسيقية، وفنون األداء، واأللعاب الشعبية، والهجيني..
فنون وتقاليد

 أشكال العروض

362

عادات امليالد، وعادات الزواج، وعادات املوت، والقضاء، وقص األثر، واملواقيت، 
واستقبال الظواهر الطبيعية، وعادات تقديم الطعام، وآداب املائدة، وعادات الرحيل 

وغريها.

املمارسات االجتماعية 
والطقوس واالحتفاالت

305
والسحر،  التقليدي،  والعالج  الحيوانات،  حول  واملعارف  النباتات،  حول  املعارف 
الكون، والتفاعل مع  التفكري حول  الشعبية، واألعياد واملناسبات، وطرق  واملعتقدات 

الطبيعة، والزراعة والرعي

املعارف واملمارسات املتعلقة 
بالطبيعة والكون 

663
األدوات واملعدات، أدوات التخزين، وأدوات النقل، وأدوات املسكن، واألدوات الحرفية، 
والصناعات  والحيل،  واملجوهرات  واألزياء،  واملالبس  الشعر،  وبيت  املنزلية،  واألدوات 

الشعبية والحرفية )الدمى( واملهن، واملأكوالت والصناعات الغذائية.

املهارات املرتبطة بالفنون 
الحرفية التقليدية

1751 املجموع

بانوراما




