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ا بال�صباب والرتاث، وكّنا نرى اإلى اأهمّية ر�صد العالقة بني  ا خا�صًّ كّنا اأ�صرنا يف العدد ال�صابق اإلى اأّننا �صنن�صر ملفًّ
فيه  �صيء  اأّي  على  والرهان  �صباب،  جمتمَع  بعاّمة،  العربي،  املجتمع  كون  من  هذا  يف  وننطلق  والتترتاث؛  ال�صباب 
ي�صتثني ال�صباَب رهاٌن ناق�ُص، ثّم اإّننا نرى اإلى اأهمّية )توريط( ال�صباب يف فهم تراثهم والتعاطي معه بوعي بو�صفه جزًءا من 
اأّي عمل يذهب اإلى امل�صتقبل، وال يركن اإلى ما يف املا�صي من األق وجمال، لنحول بذلك دون حتنيط الرتاث، واإخراجه من 

املنظومة احليوّية التي يعي�صها االإن�صان.
ويف هذا العدد نن�صر امل�صاركات اجلّيدة التي تناولت مو�صوع الرتاث وال�صباب، ونبقي الباب مفتوًحا اأمام درا�صات وم�صاركات 
اأخرى يف االأعداد القادمة تتناول هذه املفردة املهّمة من زوايا متنوعة، وت�صع بني يدي الباحثني ماّدة مر�صدة ي�صتندون اإليها 
يف درا�صاتهم امل�صتقبلية. وما امللف الذي نن�صره يف هذا العدد اإال جزء من هذه الروؤية، نتمنى اأن يكون فيه �صيء مما ناأمل يف 

)الفنون ال�صعبية(. 
ا،  امللف الثاين الذي ناأمل اأن يجد ما ي�صتحّق من اهتمام يف هذا العدد هو ملف االأمثال ال�صعبّية، وهو ملف غنّي نظريًّ
وتطبيقيًّا، ونفتحه هنا، ن�صتقبل به العام 2015 منطلقني من ا�صت�صعارنا اأهمّية املثل يف حياتنا اليومّية، واأهمّيته يف ت�صكيل 
الوعي االجتماعّي لالإن�صان، ففيه الرتبية بال مدر�صة وال معلم، وفيه ع�صارة التجربة االإن�صانّية ومرّكزها غري املخّل، وفيه 
املتاأّتية من قدرته  العميقة  وبنيته  والطرافة،  ال�صريع،  واالإيقاع  التكثيف،  ال�صكلّية:  بنيته  اعتماًدا على  فينا  النافذ  �صحره 
التتذي قيل فيه، ف�صاًل عن كونه جتتزًءا مهّما من  االأّول  املوقف  اأو تقارب  ت�صبه  التي  املواقف  الكثري من  على االنفتاح على 
مدّونة القوانني واالأعراف غري املكتوبة، اأو غري الر�صمّية، يجاريها يف القّوة اأو يكاد يتفّوق عليها يف التاأثري؛ ذلك اأّنه ي�صّرب 
طياته،  يف  يحمله  الذي  الق�ص�صّي  ال�صردّي  باملكّثف  ويجّملها  وعظّية،  اأو  مبا�صرة،  دون  النف�ص  اإلى  االجتماعية  املوا�صعات 

واللحمة التي ي�صنعها يف خّط احلياة وبني اأقطابها: املا�صي واحلا�صر وامل�صتقبل.
وف�صاًل عن ملّفي ال�صباب واالأمثال ال�صعبّية تقّدم )الفنون ال�صعبّية( يف هذا العدد جملة من املو�صوعات املتنّوعة بني 
الراأي، والدرا�صة التطبيقّية، والدرا�صة الو�صفّية، واالأ�صداء الثقافية للماأثورات ال�صعبّية، وغريها، مّما نتوّخى به الفائدة، 

ونرى فيه اجلديد ال�صائق.
اأّما عددنا القادم، فاإّن امللّف الرئي�ص فيه �صيكون ملّف احلكاية ال�صعبّية، وهذه دعوة لكّل الباحثني لالإ�صهام يف هذا امللف، 
واإغنائه بدرا�صاتهم واإبداعاتهم وت�صّوراتهم، واإلى ذلك نبقى هنا مع هذا العدد الذي ناأمل اأن يكون اإ�صافة جيدة يف حقل 

الدرا�صات والفنون ال�صعبّية.
مع اأمنياتنا بعام جميل مليء باملحّبة وامل�صّرات، مفعٍم باالأمل واالإ�صراق

رئي�ص التحرير

االفتتاحية
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مينح الكاتب مكافأة مناسبة عن املادة التي يتم نشرها.. 10

   A.C.P

مطابع الرأي التجارية

مجلة

العدد 18  لعام 2015

الهيئة االستشارية

التتتتتعتتتتتمتتتتتد هتتتتتتتتتتتتتاين  د.  اأ. 

هتتتتيتتتتاجتتتتنتتتتة هتتتتتتتتتتاين  د.  اأ. 

الطراونة فايز  حممد  د.  اأ. 

وهتتتتتتتتيتتتتتتتتب حمتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتد  د. 

حمتتتمتتتود التتتتعتتتتزيتتتتز  عتتتبتتتد  د. 

التتتتتتزعتتتتتتبتتتتتتي اأحتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتد  د. 

رئيس التحرير المسؤول 
د. حكمت النواي�صة

سكرتير التحرير
 اأماين اأبو حمور

التصميم واالخراج الفني

رميتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا التتتتتتت�تتتتتتتصتتتتتتتويتتتتتتتطتتتتتتتي

الفهرس

�صعر الن�صخة: ديناران اأردنيان اأو ما يعادلهما



20153 كانون الثاني       

المحتويات
 5  ......................................................................................................................................... دراسات 
6............................................................ طه الهباهبة  من عجائز ألف ليلة وليلة )شواهي ذات الدواهي(    
أغاني األطفال في محافظة معان     مصطفى اخلشمان........................................................10
النوايسة............................................................15 نايف  املتاحف والهوية احلضارية األردنية   
21............................................................ نايف الزعبي  اآلالت املوسيقية الشعبية األردنية    

27  .............................................................................................................................. والتراث  الشباب 
مشكالت الباحثني الشباب في مجال التراث في العالم العربي   د. إميان مهران............................................................28
البشتاوي........................................................33 يحيى  د.  الشباب العربي وضرورة الوعي بالتراث   
الطراونة............................................................38 أحمد  شبابنا وإشكالية التعاطي مع فكرة التراث   

41......................................................................................................................... فضلى    ممارسات 
42............................................................... هيام طوالبة  جمعية  أيام زمان للمحافظة على التراث   

45  ........................................................................................................................................ األمثال 
عبد احلكيم خليل.........................................................46 الدالالت االعتقادية في األمثال الشعبية في مصر )محافظة  الشرقية منوذجاً 
من األساليب اللغوية لألمثال الشعبية األردنية     د. هاني العمد.............................................................59
الزعبي.........................................................66 باسم  د.  هل ترك املثل شيئًا لم يقله؟    
نشوان...............................................................75 حسني  التربية في املثل الشعبي    

76  ........................................................................................................................................ حوار 
الشاعر مارون كرم ابن جنني الذي أطرب العالم    حسن ناجي................................................................78
السواعير..........................................................81 إبراهيم  الصيدة التي علمت صاحبها النحت في الصخر    

85  ......................................................................................................................................... أصداء 
د. هاني الهياجنة..................................................................86 اجتماع اجلمعية العامة اخلامس للدول األطراف املصادقة على اتفاقية اليونسكو بشأن صون التراث الثقافي غير املادي  

91  ..................................................................................................................... بالفصيحة  شعبي 
أحمد الكناني...............................................................92 شعبي بالفصيحة     

95  ........................................................................................................................................ تقاليد 
د. عوني تغوج...............................................................96 العادات والتقاليد الشركسية    
الصوفي.......................................................100 مصطفى  أغاني ملحمة التمييلة في زفة العروس   

105  ...................................................................................................................................... حرف 
ماجد محمد الدهامني.................................................106 صناعة الشيشة )النارجيلة(    
د. مصطفى يوسف.......................................................109 صناعة النحاس في مصر    

113  .................................................................................................................................. القول  فن 
الهقيش...........................................................114 صالح  رصيفك هش     
الزغاميم...........................................................115 زكريا  صرخة ألم     

117  .................................................................................................................. الشعبية   الفنون  مكتبة 

بركات..............................................................118 مخلد  إصدارات     

121  .................................................................................................................................... رأي  

عودة................................................................122 هشام  شيء عن احلكاية الشعبية      
عبد الله العساف.........................................................125 الثابت واملتّحول في مناسبات األعراس األردنية وطقوسها  
محمد أبو حسان.........................................................127 قواعد شرب القهوة     





دراسات



الوجدان  يف  املعروف  املهندس  ذلك  أنهى  أن  بعد 
الشعبي باسم )سنّمار( عمله بمهارة وإتقان،  أراد 
من جمال  امللك  وذهل  امللك،  ملواله  الهندسيّة  تحفته  يسلّم  أن 
قرصه وروعة تصميمه فانهال مدًحا وتقديرًا عىل هذا املهندس،  
رّس  فأفىش  بالغرور،  ونفخه  سنّمار  بعقل  الشيطان  ولعب 
متى  واحد(  حجر  عىل  كله  القرص  بنى  )بانه  للملك  عبقريته 
انهار، انهار القرص كله،  فقال له امللك: وهل يعرف هذا الرّس 
كان من   ما  يا موالي، وكان  ال  بغرور:  املهندس  فقال  غريك؟ 

جزاء له،
سنمار ذلك املهندس بطل حكاية ومثل سائر، مثله مثل عجائز 
الباحث  البطل  اللواتي كّن ينتظرن قدوم  الحكايات الشعبيّة، 
رموز  لحل  اآللهة  انتدبته  الذي  املخلّص  البطل  املعرفة،  عن 
الوصفة  له  يقّدمن  لكي   ، غريه  فّكها  عىل  يقدر  ال  وطالسيم 
وبواسطته    ، غريهنَّ أحد  يعرفه  ال  الذي  الرّس  أو  السحرّية 
، و  املغامرة  الفوز بهذه  ينال كّل عنارص  أن  البطل  يستطيع 
قدموا  عندما  األوائل  مؤلّفوها  أو  الحكايات  رواة  ذكاء  يتجىّل 
غايته،  إىل  البطل  إرشاد  فقط عىل  دورهنَّ  يقترص  لنا عجائز 
ولهذا فهنَّ يعشن يف أطراف البلد وال يهتّم بهنَّ أحد،  دور ال 
يتعدى إيواء البطل ليلة واحدة ، مع الرتكيز عىل عدم سعادتهنَّ 
أنهنَّ فقريات ووحيدات، ولكن  به بحّجة  الرتحيب  أو  بقدومه 
وتبدو  يهدأن  وزاد  مال  من  معه  ما  البطل  يعطيهنَّ  عندما 
عليهنَّ إمارات الرضا والسعادة، ومع ذلك فهو دور جوهرّي يف 
بنية الحكاية وأحداثها وال يمكن تجاوزه أو حذفه أو نسيانه 
رحلته  يف  البطل  بها  التي سيقوم  املوّفقة  األفعال  أساس  ألّنه 

البحثية. 

أّي بيت  إىل  أن تدخل  الشعبية تستطيع  الحكاية  والعجوز يف 
أو  بها  يشّك  أن  شخص  أّي  يستطيع  وال  بدونه،  أو  بهدف 
الحكاية لرصد  ، ومن هنا سخرها راوية  بالغاية من قدومها 
أهداف البطل ألن كّل ما تحصل عليه من معلومات قد يكون 
عنرًصا من عنارص نجاح البطل يف مهمته، ففي حكاية )فتال 
الذهب(، تقّرر  العجوز أن ال تأكل طعامها إال يف بيت قائم عىل 
الهناء والسعادة،  وترى ــ كما هو يف الوجدان الشعبي ــ أّن 
أسعد الناس هم السالطني والوزراء،  فتحمل صحنها وتذهب 
إىل زوجة ابن السلطان وهي عروس حديثة، وتخربها العجوز 
بقصتها وكيف أنها لن تأكل طعامها إال عند أكثر الناس راحة 
للبال،  عند ذلك ضحكت العروس وقالت :بل أنا اتعس الناس 
حزنها،   وسبب  الفتاة  حكاية  إىل  استمعت  أن  وبعد  ياعّمه، 
قدمت لها النصائح التي قد تحل مشكلتها نصيحتها وغادرت 

املرسح، وعندها تبدأ أحداث حكاية،)فتال الذهب(.
ويمكننا القول بكّل أريحيّة: إن شهرزاد لو لم تكن فتاة يافعة 

من عجائز �ألف ليلة وليلة
)�شو�هي ذ�ت �لدو�هي(

* باحث يف الرتاث ، وزير سابق

د.هان طه الهباهبة  *
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بعد أن أنهى ذلك المهندس المعروف في الوجدان الشعبي باسم )سنّمار( عمله بمهارة وإتقان،  أراد 

أن يسّلم تحفته الهندسّية لمواله الملك، وذهل الملك من جمال قصره وروعة تصميمه فانهال مدًحا 

عبقريته  فأفشى سّر  بالغرور،  ونفخه  بعقل سنّمار  الشيطان  ولعب  المهندس،   وتقديًرا على هذا 

للملك )بانه بنى القصر كله على حجر واحد( متى انهار، انهار القصر كله،  فقال له الملك: وهل 

يعرف هذا السّر غيرك؟ فقال المهندس بغرور: ال يا موالي، وكان ما كان من  جزاء له،
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عالم  يف  عجوز  أفضل  إّنها  لقلنا  جميلة 
الفاتنة  هذه  شغلت  ذلك  ومع  الحكايات، 
بهذه  والنّقاد  والباحثني  الدارسني  الذكيّة 
قل  عامليًّا  انتشاًرا  انترشت  التي  الحكايات 
الحكايات  عجائز  بصدد  دمنا  وما  نظرية، 
تتبع  عن  مؤّقتا  النظر  سنرصف  فإّننا 
ونيّمم  الساحرة،  الراوية  هذه  سهرات 
ليلة  ألف  يف  حكاياتها  من  حكاية  صوب 
وليلة، وتحديًدا حكاية) امللك عمر النعمان 
حيزًّا  احتلت  التي  الحكاية  تلك  وأوالده( 

كبريًا من هذه الليايل،  بحيث أّن العجوز لم تنزل من عىل مرسح 
األحداث حتى املشهد األخري من الحكاية.

بن  )عبدامللك  خالفة  زمن  يف  دمشق  بمدينة  الحكاية  تبدأ 
مروان(، وكان يتوىّل حكم دمشق ملك يقال له )عمر النعمان( 
وكان من الجبابرة، قهر امللوك واألكارسة والقيارصة،  وأحياًنا 
أّنه  لدرجة  واملغاالة  األسطوري  الفضاء  إىل  يميل  الراوي  كان 
يهب لهذا امللك صفات  منها أّنه إذا غضب يخرج من منخريه 

لهيب النار.
يف  حردوب(  امللك  ابنة  النعمان)  امللك  زوجة  ابريزة  وبموت 
ظروف غامضة يقّرر والدها االنتقام من النعمان، إال أّن والدته 
العجوز)شواهي( تأخذ عىل عاتقها قضيّة االنتقام دون خسائر 
تذكر، ويوافق االبن عىل ذلك، وهنا تبدأ شخصيّة العجوز بكّل 
تحزن،   ال  البنها:  قالت  حيث  وخبث  ودهاء  مكر  من  فيها  ما 
أوالده   وأقتل  أقتله  حتّى  النعمان  امللك  عن  أرجع  ال  فواهلل 
املتحّدثون يف  عنه  ويتحّدث   الدهاة  عنه  تعجز  عماًل  وألعملّن 

جميع األقطار.) الليايل 1/99،(
 قبلت العجوز التحدي، وحددت أهدافها بدّقة ووضوح )قتل 
انقياد   ( واألساليب  الوسائل  حّددت  كما  وأوالده(  النعمان 
التنفيذ  زمن  حّددت  وكذلك  عمياء(  طاعة  لها  وإطاعته  ابنها 
ومدته ) إن بعض االعراب يقول: إن أخذ الثأر بعد أربعني عاًما 
نابعة  ، بل هي  ليست غريبة  التنفيذ فهي  أما وسائل  قليلة(، 
من شخصيّة النعمان، ورغباته ونزواته وحبه الشديد للجواري 
العزف عىل  والعلوم وإجادة  العقل والحكمة  الجميالت ذوات 
من  بأس  ال  ثم  وروعته،  الصوت  مع جمال  املوسيقية،  اآلالت 
استخدام الوازع الديني واستخدام تعاليمه كعامل مساعد يف 
القبول والرضا  واالستسالم ، وهو أمر يمّهد لها طريق الدخول 
حوله،  من  والحجاب  الوزراء  وقلوب  النعمان  امللك  قلب  إىل 
وهذا دليل عىل أّن هذه العجوز تعلم يقينًا مدى محبّة الحكام 

لرجال الدين والعباد والزهاد، وذلك خوًفا 
العامة ضّدهم، فهو  إثارة  من أدعيتهم أو 

خوف وحب ورهبة يف عباءة واحدة.
مطمئنة  الداهية(  )شواهي  العجوز  باتت 
معيق  ال  وأن  واضًحا  بات  يشء  كّل  أّن 
بثبات،   الدرب  عىل  سائرة  وأنها  لعملها، 
بجوار  ائتني  البنها:  قالت  واثقة،  وخطى 
نهد أبكار،  وأئتني بحكماء الزمان وأجزل 
الجواري  يعلموا  أن  ومرهم  العطايا،  لهم 
هؤالء  يكون  أن  رشيطة  واملواعظ  الحكمة 
الحكماء من املسلمني ليعلموهنَّ أخبار العرب وتواريخ الخلفاء 
)النعمان(  امللك  ألّن  اإلسالم،   ملوك  من  سلف  من  وأخبار 
مشهور بحب الجواري )فهي إذا عرفت نقاط خصمها مقدما(،  

الجواري الجميالت املتأدبات بأدب اإلسالم ولغته وفقهه(.
هكذا،  استلمت العجوز قيادة املجموعة بنفسها،  فهي عملية 
فدائية محفوفة باملخاطر ومهددة باملوت إذا ما انكشف األمر، 
عندها  والقضية  التضحية،   يستحق  الهدف  فإن  ذلك  ومع 
قضية وطن وكرامة وعرض، والجاني ال ضمري له وال يجد من 

يردعه، ثم تختفي العجوز عن األحداث مؤقتا.
أن  بعد  وعساكرهم  القادة  عظماء  ومعها  العجوز  خرجت 
ألبسهم زي التجار املسلمني، ومعها كتاب من امللك )أفريدون( 
لهم  التعرّض  عدم  طالبًا  الشام،   بالد  من  تجار  أّنّهم  يثبت 
والفساد،  الحرب  أهل  من  وليسوا  البالد  عمار  هم  التجار  ألّن 
الناعم وحكت جبينها  األبيض  الصوف  من  ثياًبا  ولبست هي 
لها ضؤ  دبرته حتى صار  بدهان  ودهنته  حتى صار وسيما 
عظيم،  وأمرت من معها أن يرضبوها رضًبا مربًحا حتّى أدمت 
أن يضعوها يف صندوق ويوضع  ثم طلبت  القيود يف ساقيها 
مع جملة األموال عىل البغال، وهكذا دخلت بالد امللك النعمان 

كزاهدة منبوذة من أهل الكفر والطغيان.
وأوالده  النعمان  امللك  لقتل  خّطتها  تنفيذ  يف  العجوز  وبدأت 
الروم  قادة  من  الوقت  طوال  ومحروسة  تماًما  مراقبة  وهي 
الذين كانوا يراقبون تحركاتها ويحرسونها بكّل دقة، وبذلك 
قتلت  كما  البطيء،  السّم  بواسطة  النعمان  قتل  من  تمكنت 
أوالده غدًرا وغيلة،  وظلت تعيث فساًدا يف االرض حتى تمّكن 
أحد أحفاد امللك النعمان أن يكشف رّس تلك العجوز وكان قد 
بالرصاص  فرجها  يمأل  حتى  العجوز  تلك  يرتك  لن  أن  وعد 
األقفاص،  وبعد ذلك  الطري يف  املصهور، وأن يسجنها سجن 

يصلبها من شعرها عىل باب بغداد ) الليايل،1/287(.

دراسات

يمكننا القول بكّل أريحّية: 
إن شهرزاد لو لم تكن فتاة 

يافعة جميلة لقلنا إّنها أفضل 
عجوز 

في عالم الحكايات
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القبض  ويلقون  الروم  عىل  العرب  ينترص  الحكاية  نهاية  ويف 
عىل تلك العجوز)شواهي ذات الدواهي( ويقودونها اىل الساحة 
الحمري  بروث  مكلل  أحمر  طرطور  رأسها  وعىل  ذليلة  العامة 
وأمامها مناد ينادي هذا جزاء من يتجرأ عىل امللوك وعىل أوالد 
امللوك، ثم تّم صلبها عىل باب بغداد كما أقسم ) ضوء املكان( 

ذات يوم قبل أن يرتك حصار القسطنطينية.
وحيدة  بقيت  املحنّكة  العجوز  تلك  عىل  العادل  الحكم  وبهذا 
من  ردًحا  منازع  دون  بطلته  كانت  الذي  املرسح  عىل  معلّقة 
العرب  مللوك  وقتلها  وغدرها  مكرها  فنون  عليه  تعرض  الزمن 

وأوالدهم وقادتهم.
يد  عىل  وتحديًدا  النعمان  امللك  ابناء  أحد  يد  عىل  ماتت  لقد 

امللكة  تلك   ابريزة  امللكة  ابن  امللك)رومزان( 
التي كان موتها سببًا من أسباب هذه الحروب 

ماتت  قد  العجوز  تكون  وبهذا  الطاحنة، 
بذات سالحها االحتيال، واملكر،  والغدر.

شواهي  هي  من  العجوز،  هذه  من  ولكن 
امللك)حردوب(  والدة  إنها  الدواهي؟  ذات 
)امللك  إىل  أهدى  الذي  قيسارية،  صاحب 
وهنَّ  عليهنَّ  استوىل  جوار  عرش  النعمان( 
امللوك  بنات  عادة  عىل  استجمام  رحلة  يف 
أجملهنَّ  أّن  يعلم  أن  ودون  العهد،  ذلك  يف 
الروم  أفريدون ملك  امللك  هي)صفية( بنت 
منهنَّ  واحدة  وما حولها،  القسطنطينية  يف 

والتي أصبحت إحدى زوجات النعمان وأّم أوالده )ضوء املكان 
ونزهة املكان(.

أما صفاتها فهي:
 ، ماكرة  والبهتان،  السحر  تتقن  الكهان،  من  كاهنة  كانت 
حائل،   ولون  أحمر،  وجفن  أبخر  فم  وذات  وغادرة،  وفاجرة، 

ومخاط سائل) هكذا وصفتها الليايل(.
قرأت كتب اإلسالم وسافرت إىل بيت اهلل الحرام، كّل ذلك لتطلع 
عىل األديان وتعرف آيات القران، ومكثت يف بيت املقدس سنني 
طويلة لتحوز مكر التفكري، فهي آفة من اآلفات وبلية من الباليا، 
فاسدة االعتقاد، وكانت أكثر إقامتها عند ولدها حردوب ألجل 

الجواري األبكار.
الجلد والقدرة عىل تحّمل املشاق واألسفار والصرب واألناة وقوة 
املالحظة واملتابعة وإخفاء املشاعر، فرًحا أو حزًنا، مع قوة يف 
الشخصيّة واتخاذ القرار، وقد تجىّل ذلك طوال حركة العجوز 
التهاون، ولعل ما قامت به من  أو  امللل  الذي ال يعرف  الدائبة 

بنفسيات  معرفتها  إىل  يعود  إنما  مغامرات 
ملوك الرشق من املسلمني، وأنهم يف الظاهر 
يتظاهرون باحرتام العباد والزهاد وعلماء 
العاّمة  عليهم  يؤلبوا  أن  من  خوًفا  الدين 
الجواري  يحبّون  الباطن  يف  هم  بينما 
وأجملهن،   أحالهنَّ  اقتناء  يف  ويتفننون 
وكّل  واألشعار  لألسمار  حفظا  وأجودهنَّ 
وسائل املتعة وهم يدفعون أثمانا باهظة يف 
جارية تجيد العزف والغناء،  وكلما كثرت 
جواري امللك أو الوزير ازداد عظمة وأبهة، 
ولهذا أصبحت الجارية )تودد( مطلبًا لهًما 
رابعة  صيت  ذاع  كما  صيتها  ذاع  حتى 
بعض  من  أكثر شهرة  بعضهنَّ  وأصبح  بل  حياتها،  أوائل  يف 
الخلفاء، وال تكاد حكاية )النعمان( تخلو من اإلماء والجواري 
يف  واحدة  ليلة  إال  الجارية  مع  ينام  ال  أّنه  لدرجة  الجميالت 
العمر، وأنه كان يعتكف أياًما طويلة دون أن يدري أحد من 

أوالده بذلك.
ومهما قيل عن هذه العجوز وما أطلق عليها من أسماء وصفات 
خسيسة، إال أننا لو تتبعنا خطها الفكري يف سياستها كأم مللك 
الفرنجة لوجدنا أنها احتلت املكانة األوىل يف حكاية ) النعمان 
وأوالده( والتي استمرت بسببها وسبب حيلها وخططها ومكرها 
ما يربو عىل خمس الليايل كلها، كما نستشف من هذا األمر أّن 
العجوز استخدمت مكرها ليس يف الجانب الغرامي/ العاطفي 
أو مثل كيد الشطار والعيارين لكسب املال أو املناصب، وإنما 
تثبيت  ولغاية  وطنية،  سياسية  مكاسب  أجل  من  استخدمته 
عرش ابنها، وهزيمة أعدائه، ولهذا فقد تفوق دورها عىل دور 
بعض االمهات يف بالط الخلفاء العباسيني واللواتي كّن يحاولَن 

دراسات

وبهذا الحكم العادل على 
تلك العجوز المحّنكة بقيت 
وحيدة معّلقة على المسرح 
الذي كانت بطلته دون منازع 
ردًحا من الزمن تعرض عليه 

فنون مكرها وغدرها وقتلها 
لملوك العرب وأوالدهم 

وقادتهم.
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تثبيت ابنها او شقيقها عىل العرش ولو عىل جثث االخرين.
العجوز  هذه  لشخصيّة  عميق  فكرّي  بتمّعن  الدارس  ولعّل 
ذلك  مللوك  العربية  النفسيّة  درست  قد  أّنها  يالحظ  املعّقدة 
عنارص  تكمن  أين  وعرفت  مستفيضة  واقعيّة  دراسة  الزمان 
الروميات  للجواري  أّن  فوجدت  ضعفها،  ونقاط  قوّتها 
مكانة  الشجيّة  األصوات  وذوات  األديبات،  العاملات  الجميالت 
بارزة يف حياتهم، ولهذا جاءت إىل قرص النعمان ومعها عرش 
جوار فاتنات عاملات عارفات بكل فن، مما شّل عقله وتفكريه 
وأدبهنَّ  بجمالهنَّ  والتمتع  مجالستهنَّ  اال  شغل  له  يعد  ولم 
، حتّى تمكنت من االنفراد به وقتله  وعلمهنَّ وعذوبة أصواتهنَّ

داخل قرصه وبني أهله وحرسه.
كما يالحظ شّدة محبّة هذه العجوز لبلدها والتفاني يف خدمته 
برغم سنها املتقدم، لدرجة أّنها عرضت نفسها للخطر مرات 
لوال ذكاؤها ومكرها  أن تقع يف األرس مرات،   عديدة، وكادت 
اشتهر  الذي  )دندن(  الوزير  عىل  حتى  ومراوغتها  واحتيالها 
انهت  أن  بعد  إال  القرص  تغادر  ولم  أيضا،  بحكمته ومراوغته 
مهّمتها عىل أكمل وجه، وأخذت معها الجواري وامللكة صفية، 
تأّكدت من  أن  األوىل وبعد  الذين رافقوها يف رحلتها  والجنود 

موت النعمان.

منتقمة  مخادعة   ذكية  ليست  العجوز  هذه  أّن  يالحظ  كما 
فاقت  ولعلّها  فريدة،  عسكرية  بقدرة  تتميّز  إّنها  بل  حسب، 
متفوّقة  كانت  كما  حكمه،  ورجال  النعمان  امللك  قادة  بعض 
رسعة  مع  العسكرية  والتعبئة  والتوجيه  بالخطط  ميدانيًّا 
االنتقال والحركة والحصول عىل املعلومات األمنية وتمريرها إىل 
قيادتها يف القسطنطينية، فهي تقول يف إحدى رسائلها: أرسلوا 
يل خمسني ألف من الرجال،  ينزلون يف املراكب ثم يتوجهون من 
البحر إىل  جبل الدخان وال يرحلون من ذلك املكان حتى تأتيهم 

أعالم اإلسالم.
مثل:)  املحاربة  النسائيّة  النماذج  من  نموذج  )العجوز(  إّن 
فاطمة بنت القايض تور الدين(،  و)فاطمة األمرية ذات الهمة(، 
و)فاطمة األقواسية(، و)السيدة حسنة الدمشقية(، و )فاطمة 
أم عىل الزئبق( وغريهنَّ من هذه النماذج النسائية املحاربة التي 

زخرت بها كتب السري الشعبية والحكايات.
ونالحظ أّن راوية هذه الحكاية املعّقدة قد تعاطف مع )العجوز( 
وسهل مهّمتها دون االكرتاث ملا هو منطقي أو خيايل أو عدمي 
من  اوتيت  مهما  البرشية  القدرة  نقاط  يف  يدخل  وال  استحايل 
القوة والفطنة والدهاء، فها هي تكّرر أفعالها، مرّة يف زي امراة 
وتقوم  النهار  وتصوم  بالروايات،  للقران  ناسكةحافظة  عابدة 
الليل بشكل تمثييل مقنع ملن حولها من امللوك واألمراء والحجاب 
والحرس، حتّى إنهم كانوا يتبارون يف تقبيل يديها، واألرض من 
الجواري  النعمان ينرصف عن  امللك  تحت قدميها، كما جعلت 
الجميالت الالئي كّن معها، وينرصف للعبادة وترك إدارة بالده 
اّن  ودون  لها  منقاد  وهو  للهالك  قادته  حتى  عباده  وشؤون 

تساوره الشكوك مرّة واحدة بعدم صدقيّة هذه العجوز.
ويبدو أّن راوية الحكاية لم يتعاطف مع هذه العجوز حسب، 
من  أنقذها  عندما  جانبها  إىل  كليّا  االنحياز  إىل  ذلك  تعدى  بل 
كل املخاطر التي أحاطت بها، وعندما انقذها من الوقوع يف يد 
الوزير )دندن( الذي شّك بأمرها بعدما قتلت ) رشكان( فأتت 
ضعف  عىل  واضح  دليل  وهذا  غائمة،   وكلمات  واهية  بأعذار 
الراوي وعجزه عن إيجاد حيلة مقنعة أو أسباب تهدئ من روع 
الوزير، ولعل الراوي بات غري مطالب بمثل هذا التربير، ألّنه يف 

األساس منحها هذا الدور وفوضها بعمل ما تريد،
املراجع:

 الف ليلة وليلة،  أربعة أجزاء،  صيدا، بريوت ) )الدار . 1
النموذجية للطباعة والنرش( سنة 2002م.

ليلة وليلة، عمان )دار . 2 الف  العجوز يف  الهباهبة،   طه 
املتنبي للطباعة والنرش( 2011م.

دراسات
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مقدمة :

الغناء لكننا نتكلم عن  أننا نتكلم عن لون معين من  عندما نقول أغاني األطفال فال يعني ذلك 

باحث  ألّي  ويمكن  المختلفة،   العمرية  مراحلهم  في  األطفال  تخص  عديدة  وإيقاعات  والحان  ألوان 

فاألطفال  وأغراضها ألهمّيتها،   ومعانيها،   بألوانها،  ترتيبها  ثم  وتتبعها ومن  دراستها  الغوص في 

أهم شريحة في المجتمع ألّنهم الجيل الذي نعّده ونرعاه للمستقبل الواعد وكّلنا أمل أن يحّقق ما 

لم نستطع ونتمكن من تحقيقه في المجاالت العلمية والحضارية،  وإحراز القوة والمنعة للوطن،  

وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لألمة.

�أغاين �لأطفال يف حمافظة معان

م�شطفى اخل�شمان*

* باحث وشاعر أردني.

دراسات
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الطفل  لولع  باأللعاب  عموًما  األطفال  أغاني  تقرتن 
باللعب وكثرة الحركة والنشاط،  وانسجام الغناء مع 
منّغمة،   وتأديتها  حفظها  عىل  يساعد  الرقصة  أو  اللعبة  إيقاع 
ملّحنة وعندما تكون األلعاب واألغاني جماعيّة فإّن ذلك يساعد يف 
تقوية الروابط بني األطفال أنفسهم وبني الجريان من أبناء الحي 
اللعب يسبب مشاجرات ومصادمات بني  الواحد، وإن كان هذا 
األطفال، لكنهم رسعان ما يعودون إىل اللعب مًعا وقد نسوا ما 
حدث قبل دقائق. كما أّن النصوص الغنائية ال تخلو من محتوى 
فكرّي؛ )1( فهي معرّبة إما عن قصة أو حركة أو مثل يدل عىل 
مستوى التفكري للطفل،  طموحاته،  آماله،  أمانيه،  وهي جزء 

من األدب الشعبي الذي يعرّب عن الفكر الشعبي الجماعي.
والغناء يبدأ عند الطفل قبل وصوله إىل مرحلة الوعي الكامل ملا 
يقوله؛ إذ يبدأ بكلمات مختلطة،  مبهمة،  لكنها ملّحنه ولها وقع 

موسيقي وأحياًنا قافية )2(.

صفات أغاني األطفال :
تعّد أغاني األطفال من األغاني الشعبيّة املؤّثرة يف النفس وتتميّز 
عن غريها من أغاني الكبار بكونها جماعية أكثر منها فردية، كما 
تتصف األغاني ببساطة املعنى والجرس املوسيقي وقرص األوزان 
تتسلسل  قد  األغنية  أّن  كما  الطويلة،   التفاعيل  عن  واالبتعاد 
لتحكي قّصة مغنّاة،  كما تتصف األغاني بعالقتها بالحيوانات 
أغاني  وتختلف  األليفة،   للحيوانات  الطفل  حب  من  انطالًقا 
الذكور عن أغاني البنات ألّن أغاني الذكور تتوافق مع قوة األداء 
البنات فمعظمها يدور حول  أغاني  أما  املرافقة،  للعبة  الحركي 
أغنية  الطفل  أغنية  وألّن  وزينتها  العروس  ولبس  الطفل  تدليل 

جماعيّة فهذا يعني أهميّة الوزن والقافية والِجرس املوسيقي.

أقسام األغاني:
حيث  من  رئيسني  قسمني  إىل  األطفال  أغاني  تقسيم  يمكن 
موطنها: ريفية وحرضية، وتقل األغاني املخصصة لألطفال كلّما 
اتجهنا نحو البادية، وعموًما فإّن الطفل يف البادية يعترب رجاًل 
أو امرأة منذ الصغر بمعنى عدم معرفة األهل واملجتمع لحقوق 
الطفل ونظريات الرتبية الحديثة وكان هذا هو واقع املجتمعات 

القديمة سواًء البدوية والريفية.
القسم األول : األغاني التي يغنيها الكبار للصغار

الطفل  بقدوم  فرًحا  النساء  تؤّديها  الطفل ومعظمها  عند والدة 
أمانيّهم  لتحقيق  األهل  آمال  وتتضمن  بالسالمة  والدته  وقيام 
األم  تغني  الوالدة  فبعد  الطفلن  عود  يشتّد  أن  بعد  املستقبليّة 

لطفلتها وهي تهدهدها: )3( 
محالكي يومن جيتيهليّتي وهلّيتي

مليتي علينا البيتيوانتي عزيزة،  غاليه
وهلّيتي تعني أنك جئت إىل هذه الحياة ومألت علينا البيت بعد 

أن كان فارًغا
وعند هدهدة الطفل للنوم تغني له:

الذبح لك طري الحمامنام يا حبيبي نام 
بكذب عالغايل لينامال تصدقني يا حمام
-----------------------

عند الجيّه والروحهنيمتك باملرجوحه 
بلكي عا صوتك بنامغني له يا مليحه

-----------------------
خفت عليك من الحيهنيمتك بالعليّة

بلكي عا صوتك بنامغني له يا زهريه
-----------------------

وتتدّرج أغاني الكبار للصغار ابتداًء من مولد الطفل إىل الرتانيم 
أن  إىل  والختان  واألعياد  املناسبات  أغاني  ثم  لرتقيصه  املرافقة 

تصل إىل األغاني املرافقة لأللعاب. )4(
وعند ختان الطفل يمتزج فرح أمه بخوفها فتغني له مع مجموعة 

نساء الحي أو الجريان:

يا دموعه الغالية نزلت عىل كمهطهره يا شلبي وناوله ألمه
يا دموعه الغالية نزلت عىل خّدهطهره يا شلبي وناوله لجده

-----------------------
وتمتزج الزغاريد باألغاني واملجموعة تغني لفرح املّطهر:

فالن مدلل وما شاء اهلل عليهياهلل يا شلبي سّمي عليه
  ال توجع فالن نقطع ايدكيا مطهر الصبيان ايدك ايدك

األطفال  يغنيها  التي  األطفال  أغاني   : الثاني  القسم 
أنفسهم:

يف املراحل العمرية املبّكرة تكون األغاني مبهمة املعاني وأهم ما 
فيها اللحن والجرس املوسيقي.

مرحلة االهتمام بالقافية مع بقاء ضبابيّة غموض املعاني.
قبل دخول املدرسة أو مرحلة الروضة وفيها يبدأ األطفال حفظ 
للكبار  املعاني  واضحة  تكون  التي  الطويلة  واألغاني  األناشيد 

دون فهم الصغار ملضمونها أو معانيها القريبة والبعيدة.
ألعاب  وفصل  والتمثيل  باأللعاب  االقرتان  طابع  األغاني  تأخذ 

الجنسيني يؤدي إىل ظهور أغان والدّية وأخرى بنّاتية.

دراسات
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يف نهاية مرحلة الطفولة املتأخرة تأخذ األغاني الطابع الوطني 
والنضايل.

وحني يتقدم الطفل أو الطفلة قلياًل يف العمر يبدأ بحفظ األغاني 
واألقارب  األهل  أمام  بغنائها  ويبدأ  املعاني  الواضحة  القصرية 

فرًحا بغنائه مع استحسان الحضور: 
علّموني وربونيماما وبابا بحبوني
واملاما نور عيونييا ربي تحفظ بابا

-----------------------
كبريًا  عدًدا  املدرسة سجلت  وبداية  الروضة  مرحلة  أغاني  ومن 

منها يف مدينة معان بتاريخ 1/6/1994م من ابرزها:
عندي ديك

نط وئف عالكريسعندي ديك اسمه مريس
ابميه سخنه نظفتهجبت املوس وذبحته
للمس )إفالنه( أدمتهبلوز وجوز حشيته
-----------------------

حمار جدّي

وجدي عنده حماركله عنده سياره
ويأخذنا مشواربركبنا خلفه

سيارات تزّمر له الرشطة بتأرش له 

بيب بيب باب
-----------------------

ويرّددون  الصغار  من  عدد  يجتمع  حتى  العيد  يقبل  إن  وما 
وفرحتهم بالعيد وهداياه تمأل نفوسهم

ابنذبح بقرة السيدبكره العيد وبنعيد
بنذبح بنته هالشقراوالسيد ما له بقره

بدنا نذبح بنت العموالشقرا ما فيها دم
-----------------------

أرنب نط
فوء الشطأرنب نط

مني برئاهكتب يل خط
ويتطوع أحدهم أو إحداهن لتقول:

خمس سنني ما بنساهأنا برئاه
ليىل يا ليىل

ليش عم تبكيليىل يا ليىل

املاما رضبتني
عشان صاحبتيليش يا ليىل

-----------------------
يا جارنا الهندي

تع شوف شو عندييا جارنا الهندي
بده يوكلنيعندي كلب اسود
لئيتها بتبكيرحت عند أختي
بطرف شلحتهامسحت دمعتها

رسئوها الحراميةشلحتها الشامية
                                  من تحت النملية

-----------------------
حدره بدره

حدرة بدره حدرة بدره
عدي عرشةأليل عمي

واحد،  اتنني، ثالثة،  اربعة
خمسة،  سته،  سبعة،  تمانيه

تسعة، عرشة
-----------------------

بطارية
بطارّية،  بطارية           أليل عمي عدي للمية

أربعني،  خمسني،  ستني،  سبعني،    تالتني،   عرشة،  عرشين،  
تمانني

تسعني،  ميّه
-----------------------

فلفل حار
يا مزروع حول الدارحاّر حاّر فلفل حار

وان طلعت اسم اهلل عليكحلفت عليك ما تطلع
-----------------------

صحن السكر
وئع مني وانكرسدور يا صحن السكر

شّمته فالنهمني شّمه ما ملّه
-----------------------

دراسات
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الثالثة  الصفوف  يف  الدراسة  أثناء  الشائعة  البنات  أغاني  ومن 
األوىل:

يا مدارس يا مدارس   
ياما أكلنا ملبس خالصيا مدارس يا مدارس

عا نظافة مدرستنانشكرك يا معلمتنا

مدرستنا حلوه خالص
-----------------------

دربكة يا دربكة
جوزك سافر عا مكةدربكة يا دربكة

علئتيها باألوضةجابلك وردة بيضا
واملفتاح عند الحدادواألوضة ما لها مفتاح

والخبزة عند الخبازوالحداد بده خبزه
والقمحة عند الفالحوالخباز بده قمحة
والبيضة عند الجاجةوالفالح بده بيضه

والطاحونه امسكرهواجلاجة في الطاحونه

فيها ميه معكرة
وهون امأصهون امأص

لسان األطة بده أص
بسبب  وذلك  املرصية  اللكنة  ذات  األغاني  بعض  سجلت  وقد 
األطفال  من  بأمثالهم  الدراسة  أثناء  الصغار  األطفال  اختالط 
باللهجة  املرصية  اللهجة  امتزاج  إىل  أدى  الذي  األمر  الوافدين 

املعانية وهذا من أسباب امتزاج الثقافات ومن هذه األغاني
بابا جاي

جاي الساعة ستهبابا جاي امتى
راكب بسكاليتهراكب ويال مايش
بيضا زي األشطةحمرا ويال بيضا

والضباط إدامهوالعسكر وراه
-----------------------

ليمونا
كرست األزازليمونا ليمونا

راحو عالحجازإمي وابويا
راح عاملديراخويا الصغري

بعتيل جواباخويا الكبري
وئع مني ابسكتيبعت الجواب لصاحبتي

ال مش دههو ده

الزم يكون هو ده
-----------------------

ستي البطة

عم تتوضاستي البطة
من بريوتجاها ضيوف

يا خروف يا خروف

صب الشاي يف الكباية

وال تبني لألسنانوال حركة وال كالم

وعند كلمة صنم تمنع الحركة والضحك حتى ال تظهر األسنان 
ومن يفعل ذلك يخرج من اللعبة وتعاد الكرة حتى يبقى العب 

واحد ويكون هو الفائز
-----------------------

ومن أغاني األطفال الكبار األدائيّة التي سجلتها  يف معان وتقرتن 
بالتمثيل أو الرياضة عىل شكل دائرة:

طاق طاقية
شباكني بعليةطاق طاق طاقية

حول واركب عالفرسرن رن يا جرس
يف ذيله سبع لفاتوالثعلب فات فات

بسالمته عاوز يمسكناوالثعلب فات بدارنا
بيص وراكي أهو املنديلوانتي يا ام الشعر طويل

-----------------------
العمال العمايل

يا العمال العمايلمسيكم بالخري

دراسات
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هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل مسك السائق للمقود باليدين(
خامس واحد كان دكتور،  كان دكتور

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل مسك الطبيب للسماعة(
سادس واحد كان فرحان،  كان فرحان

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل الفرح باالبتسام(
سابع واحد كان كسالن،  كان كسالن

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل الكسل بالنوم(
الكبار  بعض  يغنيها  التي  الغيث  أم  أغنية  املواسم  أغاني  ومن 
باإلضافة إىل الصغار وهي رجاء واسرتحام لنزول املطر كما أنها 

تعرب عن الشعور الديني لدى األطفال:

بيل شويشة راعينايام الغيث غيثنا
ال بشبع وال بقنعراعينا حسن القرع
-----------------------

بيل ازريعنا النايمأم الغيث يا دايم
اليل عالكرم نايمبيل ازريع ابو فالن

-----------------------

تروي زريعنا الغربييا اهلل الغيث يا ربي
-----------------------

املراجع
الرتاث . 1 يف  األطفال  وألعاب  أغاني  حسن،  الباش، 

دمشق،  للطباعة،  الجليل  دار  الفلسطيني،  الشعبي 
طبعة أوىل، 1986م 

حوران، . 2 يف  الشعبي  الرتاث  الرحمن،  عبد  الحوراني، 
الطبعة األوىل، دمشق 1992م 

حوران،  . 3 يف  الشعبي  الرتاث  الرحمن،  عبد  الحوراني، 
املصدر نفسه 

يف . 4 الشعبي  الرتاث  من  مالمح  نجيب،  القسوس، 
محافظة الكرك، منشورات جامعة مؤته 1994م 

العمد،  هاني، األغاني الشعبية يف األردن، النارش وزارة . 5
الثقافة، مطبعة السفراء، عمان، االردن2011 

مقابلة مع السيدة أم طارق يف منزلها يف معان بتاريخ . 6
15/7/1994م

مقابلة مع السيدة أم خالد يف الشوبك 20/7/19994م. 7
مقابلة مع السيدة أم نبيل يف معان 25/7/19994م. 8
)محمد،  . 9 أطفايل  ذاكرة  من  دونتها  األغاني  بعض 

رامي، روال( 1/6/1994م

دراسات

يا العمال العمايلاهال ومسا الخري
يا العمال العمايليال اعطونا ابنيتكم
إال باأللف وامليّهما بنعطيكو ابنيتنا

ثم ترد املجموعة األخرى قائلة:
وانكرس ابوابكمننزل عىل داركم 

واهلل لناخذهاهذي عروستنا
-----------------------

انا الحرامي
أنا الحراميمني يف الحديقة

أقطف وردةماذا تفعل
أنا أمرت نفيسمني اليل أمرك
اخرج من هنااخرج من هنا 

-----------------------
ومن أغاني املواسم عند نزول املطر يتجمع األطفال ويغنون:

بيتنا حديديأمطري وزيدي
ورزقنا عىل اهللملكنا عبد اهلل

-----------------------
يا رب تشتّي:

واروح عند ستييا رب تشتي تشتي
وأكلها وأنامتعمل يل فطرية

وأصبح جيعان
-----------------------

شميسه
عا مغاير عيشةشمست شميسه

ابتحلب قطة وفارةعيشة باملغارة

اجى القط وكبها
-----------------------

ولعّل من أبرز األغاني التي تقرتن باألداء الحركي التمثييل هي 
أغنية سبع والد:

خايل عنده سبع والد،  سبع والد،  بتعرف شو بشتغلوا ؟
أول واحد كان نجار،  كان نجار

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل عمل النجار باليدين(
ثاني واحد كان حداد،  كان حداد

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل عمل الحداد باليدين(
ثالث واحد كان خباز،  كان خباز

هيك بيعمل دايًما )ويتم تمثيل عمل الخباز باليدين(
رابع واحد كان شوفري،  كان شوفري



201515 كانون الثاني       

دراسات

وقد يتساءل سائل ويقول: األردن بلد شبه صحراوي 
أعباء  يتحمل  وال  فقري  هو  وبالتايل  للسكان  وطارد 
أن يكون  عليه  املجاورة، ويصدق  البلدان  وجود حضاري مثل 
درب  يتتبّع  من  إن  وأقول:  لها..  مقرًا  ال  للحضارات  ممرًا 
الحضارات يف األردن من شماله إىل جنوبه سيدرك عكس ذلك 
أن أشري إىل مظهرين من مظاهر هذا  تماًما، وحسبنا من ذلك 

الوجود الحضاري:

مقدمــة

من يقرن الكتابة عن األردن بالقيام بجوالت مدروسة وواعّية على المواقع الحضارّية الموجودة على 

غير  والتواصل  والعطاء  بالحياة  تمور  حركة  من  المواقع  هذه  وراء  ما  أهمّية   على  سيقف  أرضه 

المنقطع، ويدرك أن تاريخ هذه  المواقع يعود إلى أقدم العصور التاريخّية المعروفة وسيتعزز لديه 

أهمّية الدور الفاعل لألردن في العمق الحضاري العربي واإلنساني منذ كانت الحياة المدنّية في هذا 

البلد وتعاقب الدول وتداخل الثقافات على أرضه.

وجود حضاري وطني)1(:
تشّكلت يف األردن ممالك من أبنائه عىل مر التاريخ وأودعت 
والذي  املؤابي  اإلرث  مثل:  بارًصا  يزال  ما  حضارًيا  إرًثا  أرضه 
تمثّل يف ما تركته مملكة مؤاب عىل األرض وكشف عن ذلك نقش 
ببقاء عاصمتهم بصريا  املتمثل  األدومي  الشهري، واإلرث  ميشع 
األنباط  العمونيني، وإرث  وإرث  اآلن  الطفيلة حتى  االدوميّة يف 
وما  املنطقة  يف  الغّساني  والوجود  عليه،  والبرتاء وغريها شاهد 
أعقب ذلك من وجود إسالمي بعد معركة مؤتة يف السنة الثامنة  * أديب وباحث أردني

نايف النواي�شة *

�ملتاحف و�لهوّية �حل�شارّية �لأردنّية
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للهجرة وما تالها من معارك، وخلّفت وراءها عرشات املقامات 
لكبار الصحابة الذين قادوا هذه املعارك أو شاركوا فيها، وأما 
القصور األموّية الصحراوّية فتشهد أطاللها عىل حياة ذات نمط 
مدني مىض أصحابها وبقيت منهم شواهد ناطقة، ويكاد سهل 
الثورة  والدة  احتضن  الذي  املكان  وهو  الكثري،  يقول  الحميمة 

العباسيّة ثّم انطالقة الخالفة بعد ذلك.
جدرانها  من  بقي  ما  واستنطاق  آيلة  آثار  يف  الوقوف  وإّن 
األردن متحف حضاري كبري،  أّن  الشهادة عىل  لهو  وحجارتها 
املواقع  من  العديد  واملماليك  األيوبيون  أشاد  ويف عصور الحقة 

التي مازالت ماثلة حتى اآلن.

وجود حضاري للغزاة)2(:
ُتقترص  أن  يف  األرض  أصحاب  حدود  عند  األمر  يقف  لم 
الغزاة  بنى  وإنما  ِنتاجهم  من  كان  ما  عىل  الحضارّية  املظاهر 
األردني  الرتاب  تقبّل  لهم تشهد عىل  األخرى رصوًحا  األمم  من 
لهذا الحوار الحضاري بني آثار السالفني جميعهم، فال نعدم أن 
نجد وجوّدا لألشوريني والبابليني والفرس والرومان والصليبيني 
الوافدة  القوميات  إليهم من زاوّية  إذا نظرنا  وبعد ذلك األتراك 

إىل منطقتنا.
واألعمدة  والتماثيل  واملدّرجات  واملسارح  القالع  وتشري 
الضخمة والفخار والزجاج بكل أنواعه والُّقى الكثرية املختلفة 
الرصاص  أم قيس وجرش وعمان وعراق األمري ومادبا وأم  يف 

كلها  املواقع  من  وسواها  والعقبة  والشوبك  والطفيلة  والكرك 
تشري إىل بصمات عىل األرض واضحة مازالت حتى اللحظة ُيعاد 

بني جنباتها بعض ألوان النشاطات الثقافية.

ما املقصود بالهوّية الحضارّية؟
تميز الثقافُة أمًة عن أمة وشعبًا عن شعب ودولة عن دولة 
تعكس  التي  واملرآة  األمة  لهوّية  الرئيس  العنوان  عموًما  وهي 
هي  األشمل  بمعناها  الحضارة  أّن  أراه  والذي  شخصيتها)3(، 
معنيّة  الثقافة  أّن  ذلك  الشعب؛  أو  األمة  تعكس شخصيّة  التي 
ما  مجمل  بأنها  تعريفها  ويمكن  الفكري  أو  الروحي  بالجانب 
وروحيّة  نفسيّة  بيئة  له  لُتخلق  وروحه  اإلنسان  لعقل  يقّدم 
تستقبل كّل املستجدات بحيث تحقق له التوازن يف فرتة زمنيّة 
واملدنيّة  تعنيه،  ما  وفق  الثقافة  تشمل  الحضارة  بينما  ما)4(، 
التي تعني كافة الجوانب املادّية من حياة الشعوب واألمم)5(.  

وتقوم الهوّية الحضارّية العربيّة عىل مرتكزات خمس هي: 
العرق، اللغة، التاريخ، الثقافة، والدين.  وعىل مستوى الشعوب 
الثقافة  خصوصيّة  يف  ترتكز  شعب  لكل  الهوّية  فإّن  العربيّة 
األداء  وفنون  واملعتقدات  والتقاليد  العادات  وتشمل  الفرعيّة 
الشعبي وكافة ألوان األدب، وتضافر هذه العنارص يعطى ألّي 
شعب يف أمتنا العربيّة شخصيّته الخاّصة، وهوّيته التي يتميّز 
بها. وتتعرض الهوّية العربيّة عموًما والوطنيّة بخاّصة  للكثري 
من تحديات العوملة التي قد تؤّثر عليها، فأصبح من الرضوري 
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ىف  وغرسها  تماسكها  إىل  والسعي  الهوّية،  هذه  لحماّية  التنبه 
نفوس الناشئة بشتى الوسائل واألدوات)6(، ومن هذه الوسائل 

املتاحف. 

   ما هو املتحف:
مؤّسسة  بأنه  املتحف  تعريف  إىل  الباحثني  بعض  يذهب 
التعليم والرتفيه،  دائمة ال تهدف إىل كسب مادي وإنما غايتها 
رعايتها  تقوم عىل  كوادر متخّصصة  تنتظم  املؤسسة  ويف هذه 
تعليمات تضبط  يرتادها حسب الئحة  الذي  وخدمة جمهورها 

العمل فيها)7(.
بأنه معهد غري تجاري يهدف إىل خدمة  وهناك من يعرّفه 
املجتمع وتطويره، فضاًل عن متابعته كل ما ينتجه اإلنسان يف 
بيئته ويقوم بعرضه لغايات الدراسة واملتعة ويفتح أبوابه لكّل 

الناس عىل اختالف مستوياتهم)8(.
   تعّددت اآلراء حول تعريف موّحد للمتحف، لكنّها جميعها 
تتوافق عىل أّن املتحف مؤسسة تعليميّة غري تجارّية ال تهدف إىل 
ربح مادي، وهذا ما يتفق مع تعريف منظمة املتاحف األمريكيّة 
الرتاث  لجمع  أماكن  هي  املتاحف  أّن  عىل  ينّص  الذي 
والثقافة،  التعليم  بغرض  وحفظه  والطبيعي  اإلنساني 
وهذا األمر يستدعي وجود تقنيات عالية املستوى وطاقم 
أّن  العاملّية  املتاحف  منظمة  ترى  حني  يف  مدّرب،  برشي 
وحفظ  جمع  عىل  يقوم  دائم  معهد  عن  عبارة  املتحف 
بغرض  والعلمي  والطبيعي  اإلنساني  الرتاث  وعرض 
املتاحف  منظمة  طّورت  وقد  واملتعة)9(.  والتعليم  الدراسة 
العامليّة تعريفها سنة1974م فأضافت إىل ما سبق خدمة املجتمع 
أبوابه لعاّمة  الربح املادي وأنه يفتح  وأّن املتحف ال يسعى إىل 

الناس) 10(.
 

أنواع املتاحف)11(:
يتحّدد نوع املتحف تبًعا للمواد املعروضة فيه، فيحمل االسم 
الذي يتصل بنوع هذه املواد، فقد قام هودسون ونيكوالس سنة 
يف  بحرصها  وقاما  ووظائفها،  املتاحف  طبيعة  بدراسة   1975
خمسة وأربعني نوًعا ثم تّم تصنيفها تحت ستّة مستويات يجمع 

كّل مستوى األنواع املتماثلة يف الوظائف.
    أما أقسام املتاحف فهي عىل النحو التايل:

اآلثار: وتتعلّق متاحف اآلثار باقتناء التحف األثرّية وحفظها 
وصيانتها وعرضها أمام الزائر والدارس بطريقة فنيّة الئقة.

الفنانني  لكبار  الفنيّة  اللوحات  يتضّمن  ما  وهو  الفنون: 

بهدف اإلمتاع والدراسة، ويشمل أيًضا مجموعة من املنحوتات 
واملجسمات الجماليّة، كما يشمل ما يقع تحت الفنون التطبيقيّة 

كاألعمال الفنيّة املتمثلة يف بعض أنواع األثاث والسجاد.
العلميّة  املواد  العلوم برشح مبادئ  العلوم: وتهتم متاحف 
كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وتطبيقاتها يف مجال الصناعة 

والزراعة وتتوزع عىل مجاالت النبات والحيوان والجيولوجيا. 
وأضيف إىل هذه األقسام متاحف الحياة الشعبية)12( التي 
تجمع كّل ما له عالقة بالرتاث الوطني من أزياء وحيل وسالح 
ولوازم البيت والعمل والسوق والحيوانات والفالحة ونحو ذلك 

من ألوان هذا الرتاث.

املتاحف يف األردن)13(:
الروماني،  املدرج  قرب  يقع  األردني:  الفلكلور  متحف 
يعرض الحياة التقليدّية يف األردن، من أزياء وأثاث ومحتويات 
املنزل وآالت موسيقيّة وبعض املصنوعات التقليدّية األردنيّة من 

القرن التاسع عرش.  
متحف الرتاث الشعبي األردني: يقع قرب املدرج الروماني، 
يعرض الزي الشعبي، واألواني املنزليّة الرتاثية، والحيل وأدوات 
الزينة القديمة. ويحتوي عىل مجموعة من لوحات املوازييك من 

بعض الكنائس البيزنطية.   
الرصح هو  إقامة هذا  الهدف من  الشهيد:  متحف رصح 
الوطن  الذين ضحوا بدمائهم دفاعا عن  الشهداء  تخليد ذكرى 
القوات  تاريخ  عن  تتحدث  معروضات  عىل  ويشتمل  وأهله، 
أيامنا  وحتى  الكربى  العربيّة  الثورة  منذ  األردنيّة  املسلحة 
الحارضة مثل: األسلحة والعتاد واللباس، ويقع يف منطقة املدينة 

الرياضيّة يف عمان.
متحف الحياة الربملانية: يقع هذا املتحف يف مبنى الربملان 
أجنحة  ثالثة  من  ويتكون  األول،  عمان/الدوار  جبل  يف  القديم 
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هي: الوسط ويشمل قاعة الربملان، والجناحني األيمن واأليرس، 
ويهدف املتحف إىل إعادة إحياء مبنى الربملان بشقيه املعماري 

واملتحفي. 
الجمعيّة  أسسته  الجميلة:  للفنون  الوطني  املتحف 
وإقامة  تبادل  اىل  ويهدف  عمان،  يف  الجميلة  للفنون  امللكيّة 
املعنيّة  واملؤسسات  العامليّة  املتاحف  وبني  بينه  املعارض 
الفنيّة  الفعاليات  وتنظيم  العالم،  ودول  العربيّة  البالد  يف 
املتحف  يضم  العاملي.  الفني  النشاط  يف  واملشاركة  والثقافيّة 

أكثر من ألفي عمل فني من دول عربيّة وإسالمية.
متحف الحياة الشعبّية يف الجامعة األردنية: يتصل هذا 
املتحف بقسم علم االجتماع يف الجامعة األردنيّة الذي يدرس 
املجتمع  يف  االجتماعيّة  الحياة  عن  األكاديميّة  املباحث  بعض 

األردني، ويضم مواد كثرية من الرتاث الشعبي األردني.
الريموك:  األردني/جامعة  الطبيعي  التاريخ  متحف 
تأّسس هذا املتحف سنة1981، يضم عدًدا كبريًا من املوجودات 
املتحف  ويقدم  املتنوعة،  والجيولوجيّة  والنباتيّة  الحيوانيّة 
خدمات علميّة وتثقيفيّة للطلبة ورشائح مختلفة من املجتمع 
املحيل، باإلضافة إىل إجراء البحوث والدراسات البيئيّة امليدانيّة 
األردن،  يف  الحيوي  التنوع  وحماّية  الربّية  الحياة  لدراسة 
ويهدف املتحف إىل جمع العينات التي تمثّل الثروات الطبيعيّة 
يف األردن وحفظها بالطرق املناسبة تمهيًدا لدراستها، وتقديم 
األردن، وتشجيع  التعليميّة يف  للمؤسسات  الرتبوّية  الخدمات 

التعاون العلمّي مع املهتّمني داخل األردن وخارجه. 
بداية  إىل  املتحف  هذا  تأسيس  يعود  اربد:  آثار  متحف 
الستينيات من القرن املايض ويشتمل عىل قطع أثرّية فخارّية 

مختلف  إىل  تاريخها  يعود  وزجاجيّة 
العصور األثرّية بدًءا من العرص الحجري 

القديم وحتى العرص اإلسالمي. 
متحف آثار أم قيس: ويشتمل عىل 
وأقنعة  صغرية  وجرار  فخارّية  أرسجة 
التماثيل  وبعض  مزخرفة  وحجارة 
حجرّية  توابيت  عن  فضاًل  املرصية، 
بازلتيّة وتيجان وقواعد أعمدة من الحجر 
من  لبوابتني  إضافة  والبازلتي  الكليس 

الحجر البازلتي ولوحات فسيفسائية. 
هذا  تخّصص  جرش:  آثار  متحف 
املتحف باقتناء اللقى األثرّية املكتشفة يف 
جرش، ويشتمل عىل عدد كبري من القطع 

واألحجار  واملجوهرات  والعملة  واملعادن  والزجاجيّة  الفخارّية 
مناطق  من  فسيفسائيّة  ولوحات  التماثيل  وبعض  الكريمة 

جرش املختلفة.
متحف آثار عجلون: ويوجد يف إحدى قاعات قلعة عجلون 
وأواني  الصوّان  من  مصنوعة  أدوات  عىل  ويشتمل  التاريخية. 
النحاسيّة  األدوات  وبعض  للسكر  ومصايف  فخارّية  وأرسجة 
وكتابات  نقوًشا  يضم  كما  الحبوب،  طحن  وأدوات  والربونزّية 

عربيّة عثر عليها يف قلعة عجلون.
متحف الحياة الشعبّية يف السلط: يوجد يف مركز السلط 
ألوانه  بكّل  الشعبّي  الرتاث  عىل  املحافظة  إىل  ويهدف  الثقايف، 
قسمني  من  املتحف  ويتكون  االندثار.  من  البلقاء  محافظة  يف 
رئيسيني يمثاّلن حياة البداوة والريف. وكذلك يقع متحف آثار 
املتحف عىل  الجديد ويحتوي  التجاري  السلط  السلط يف مركز 

قطع فخارّية وزجاجيّة من عصور مختلفة. 
املتحف بوجود قطع  يتميّز هذا  األثري يف مادبا:  املتحف 
من الفسيفساء املختلفة باإلضافة إىل عدد من التيجان الكورثتيّة 
يضّم  كما  دقيق.  بشكل  املنحوتة  واملذابح  واألعمدة  واأليونيّة 
مجموعة من اآلثار الفخارّية والزجاجيّة واملعدنيّة واملسكوكات 

الفضيّة التي تعود إىل عصور مختلفة.
 متحف مادبا الشعبي: أنشئ هذا املتحف داخل عدد من 
البيوت الشعبيّة املبنيّة عىل أرضيات أثرّية، ويضّم نمًطا للمسكن 

الشعبي القديم ولوحة فسيفسائية.
ميناء  عىل  املتحف  هذا  يطّل  الرتاثي:  العقبة  متحف 
الصيادين وبجوار قلعة العقبة اململوكيّة وبيت الرشيف حسني 

بن عيل وساحة الثورة العربيّة الكربى، 
دائرة  أسسته  الكرك:  أثار  متحف 
قلعة  داخل   1981 سنة  العاّمة  اآلثار 
الكرك، ويضم قاعتني: ُخصصت القاعة 
العصور  تعود  التي  للمقتنيات  األوىل 
اإلسالميّة  العصور  وحتى  الحجرّية 
فتضم  الصغرى  القاعة  واما  املتأخرة، 

كّل املقتنيات املتعلقة بالقلعة.
املؤسس،  امللك  قرص  متحف 
متحف معان: يقع قرص امللك املؤّسس 
ترشف  مؤتة  جامعة  وكانت  معان،  يف 
عليه  اإلرشاف  أمر  آل  ثم  ترميمه،  عىل 
إىل جامعة الحسني بن طالل يف معان، 
وتحّول القرص إىل متحف وطني شامل 
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يحكي من خالل مقتنياته قصة والدة الدولة األردنيّة الحديثة، 
ويتكون املتحف من طابقني، ويضم الطابق األول قاعة للصور، 
واألواني  األعشاب  من  وعينات  والحيل  األسلحة  من  ومجموعة 
الثاني  الطابق  ويف  املنطقة،  أهايل  استخدمها  التي  الفخارّية 

املعروضات الخاصة بامللك املؤسس.
متحف الشمع يف مادبا: يقع يف الجهة الغربيّة من مدينة 
الشهري، وهو وليدة استثمار خاص،  مادبا ويحاذي جبل نيبو 
ويعكس  املنطقة  يف  األديان  مسرية  تمثل  معروضات  ويضم 
التآخي اإلسالمي املسيحي  إليه  الذي وصل  بمقتنياته املستوى 
يف األردن، ويحكي قّصة األديان من زمن سيدنا نوح، ويعرض 
ويتّصل  الشعبي،  املحيّل  الطابع  تمثل  تراثيّة  مجّسمات  أيًضا 
املتحف  هذا  أصحاب  ويقوم  بالفسيفساء،  خاّص  مشغل  به 

بتسويقه داخل األردن ويف الغالب خارجه.    
متحف البرتاء القديم: يقع داخل الصخر الطبيعي ضمن 
أحد الكهوف النبطيّة يف البرتاء ويحتوي عىل مجموعة من اللقى 
والرومانيّة  والنبطيّة  االدوميّة  الفرتات  إىل  تعود  التي  األثرّية 

والبيزنطية، والتي تم اكتشافها يف مدينة البرتاء. 
متحف البرتاء النبطي: يتميّز هذا املتحف بأّنه يحتوي عىل 
وجيولوجيّة  األنباط  مملكة  تاريخ  عن  مصورة  نظرّية  مقّدمة 
البرتاء والزالزل والتجارة النبطيّة وطرق القوافل، باإلضافة إىل 
قطع أثرّية تصّور تحضري الطعام يف العرص الحجري الحديث، 
من  والعديد  النبطية،  املياه  وهندسة  النبطي،  النحت  وفّن 
املكتشفات  األثرّية التي تعود إىل العصور الربونزّية والنحاسيّة 

وغريها.
قرص  داخل  املتحف  هذا  يقع  العقبة:  إقليم  آثار  متحف 
الرشيف الحسني بن عيل يف مدينة العقبة ويضم قطًعا أثرّية عثر 
عليها يف موقع أيله اإلسالميّة العائدة إىل البدايات األوىل لإلسالم 

وما تالها من فرتات أموّية وعباسيّة وفاطميّة. 
متحف العقبة الرتاثي: ُيعد هذا املتحف من أجمل املعالم 
الحضارّية يف العقبة ويقع عىل أرض الشاطئ األوسط يف ميناء 
الصيادين، ويعرض املتحف قّصة وتاريخ وتراث مدينة العقبة، 
منذ  فيها  الشعبيّة  الحياة  طبيعة  مقتنياته  خالل  من  ويعكس 
البدوّي  البيت  يخّص  ما  كّل  ويتضّمن  املايض،  القرن  بداية 
الرتاثّي  الرتاثية( والبيت  املنزل  القديم والحوش)باحة  والسوق 
الصور  وقاعة  البحرّية  والقاعة  )الحفرية(  الرتاثيّة  والحديقة 

التاريخيّة وقاعة القلعة وبانوراما العقبة.
متحف املزار اإلسالمي: ويقع يف مدينة املزار الجنوبي يف 
الكرك ويحتوي عىل نقوش وقطع أثرّية فخارّية ونقود إسالميّة 

من  العديد  إىل  باإلضافة  اإلسالمية،  العصور  مختلف  إىل  تعود 
األوقاف  وزارة  اإلسالمية، وترشف  لآلثار  الفوتوغرافيّة  الصور 

عىل هذا املتحف.
الكتب  من  عينات  عىل  ويحتوي  املدريس:  الكتاب  متحف 
الهاشميّة  اململكة األردنيّة  التي استخدمت يف مدارس  املدرسيّة 
منذ عام 1921، ويقع املتحف يف كليّة املجتمع يف مدينة السلط، 

وترشف عليه وزارة الرتبيّة والتعليم.
سنة  املتحف  هذا  تأّسس  املركزي:  النقد/البنك  متحف 
القديمة  املسكوكات  من  مجموعة  عن  عبارة  وهو   ،1988
اإلسالمية  العصور  يف  األردن  يف  تداولها  تّم  التي  والحديثة 
بخاّصة، فضاًل عن إصدارات مجلس النقد األردني من األوراق 
النقدّية واملسكوكات، وإصدارات البنك املركزي من أوراق النقد 
واملسكوكات املتداولة وامليداليات التذكارّية. ويهدف املتحف إىل 

تقديم الخدمات التعليميّة والبحثيّة ونحو ذلك.
متحف الربيد األردني: تأّسس سنة 1979 وتحتّل الطوابع 
األردنيّة جزًءا كبريًا منه، ويضم املتحف ستة أجنحة هي: جناح 
واملهمات  األجهزة  وجناح  التاريخية،  الوثائق  وجناح  الطوابع، 
التصاميم  وجناح  التقديرّية،  الشهادات  وجناح  الربيدّية، 

والربوفات، وجناح اإلهداءات.
املتحف امللكي للسيارات: وتأّسس سنة 2003م يف حدائق 
امللك الحسني، ويضّم السيارات والدراجات امللكيّة باإلضافة إىل 

مقتنيات ومصورات أخرى.
متحف االثار جامعة مؤتة: تأّسس سنة 1994 ويتبع قسم 
اآلثار والسياحة يف كليّة العلوم االجتماعية، ويتألّف املتحف من 
ثالث قاعات لعرض القطع األثرّية والرتاثيّة وصور ورسومات 
ورشوحات للمسكوكات التي تم الحصول عليها من الحفريات 
األثرّية التي أجريت يف منطقة جنوب األردن، ومن املجتمع املحيل. 
إىل  ويهدف   2007 سنة  املتحف  تأسس  األطفال:  متحف 
تقديم خربات متنوّعة للتعلّم من خالل االكتشاف واللعب، ويضّم 
املتحف أكثر من 150 معروضة تفاعليّة ومجموعة متنوعة من 

الربامج.
متحف البنك األهيل األردني للّنمّيات: تأّسس هذا املتحف 
من  أكثر  املتحف  ويضّم  األردني،  األهيل  البنك  يف   1999 سنة 
40 ألف نميّة تغطي فرتة زمنيّة تزيد عىل 2500 عام، وأقدمها 
مسكوكة تعود إىل سنة  600 ق.م، فضاًل عن املجاميع النحاسيّة 
األموّية، ومجاميع من أوزان ما بني النهرين، واألوزان الفنيقيّة 
العرش  واملدن  واألنباط   واإلسالميّة  والبيزنطيّة  والرومانيّة 
كتبًا  ضّمت  متخّصصة  مكتبة  إىل  باإلضافة  العربيّة،  والوالّية 
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ودوريات متخصصة بعلم النميات.
الرساي  دار  يف   1994 سنة  تأّسس  الرسايا:  دار  متحف 
يف إربد، وفيه سبع قاعات ضّمت العديد من املعروضات التي 

ترصد املراحل الحضارّية لآلثار يف األردن.
ويقع  2005م  سنة  املتحف  هذا  تأّسس  األردن:  متحف 
الرابط بني رشق عمان  الثقايف  يف وسط عمان، ضمن املجمع 
وغربها، الذي يضم مباني أمانة عمان الكربى ومركز الحسني 
والحياة  واآلثار  للتاريخ  شامل  وطني  متحف  وهو  الثقايف. 
العرص  منذ  األردن  يف  والثقافيّة  واالجتماعيّة  السياسيّة 
الحجري وحتى التاريخ الحديث لألردن مروًرا ببقيّة العصور. 
وال تنحرص مهّمة متحف األردن يف تقديم قّصة األردن لزواره 
بوصفه مكاًنا للذاكرة الوطنيّة فحسب، بل تتعداها إىل املحافظة 
بطبقاته  املحيّل  املجتمع  مع  واالتصال  الوطني،  الرتاث  عىل 
كافة. فضاًل عن كونه مركزًا للمعرفة والتعلم، باإلضافة إىل أّنه 
يتيح الفرصة للدارسني بإجراء األبحاث املتعلقة بتاريخ الوطن 
واملؤسسات  املتاحف  مع  تواصاًل  للمتحف  أّن  كما  وتراثه. 
العاملية، من خالل مجموعة من االتفاقيات املوقعة معها، ومن 

ضمنها متحف اللوفر يف باريس.
من  غريها  وهناك  األردن،  يف  املتاحف  أهّم  من  جزء  هذا 
املتاحف التي لم آت عىل ذكرها يف هذه الورقة، مما يجعل البحث 

يف أمر املتاحف، ودورها يف الحياة االجتماعية أمرًا شائًقا.
ما املطلوب؟

من كّل ما سلف وقفنا عىل أّن املتاحف هي السجّل األمني 
لذاكرة الشعوب واألمم، وهي اإلطار املكني الذي ُيحرص داخله 
اّمة.. وال يقف األمر عند هذه  املنجز الحضاري ألّي شعب أو 
مهّمة  وفنيّة  ثقافيّة  رسالة  املتاحف  تحمل  وإّنما  الحقيقة 

تعكس خصوصيّة الهوّية الحضارّية لكل أمة.
فكيف ننظر لهذا الشأن من زاوية تعزيز خصوصيّة الهوّية 
دون أن ننغلق عىل أنفسنا وننعزل عن العالم، ما املطلوب إًذا؟ 

وأرى أّن األمور التاليّة تجيب عىل السؤال إىل حد ما:
تأسيس متحف شامل يف األردن ُتحرص فيه كل اآلثار التي 
ألوان  وكّل  األردن،  عىل  مرّت  التي  الحضارّية  املراحل  تمثّل 
الرتاث الشعبي بقصد عكس صورة ناطقة عن مجاالت الحياة 

التي عاشها اإلنسان األردني.
استخدام التكنولوجيا يف أرشفة محتويات املتحف وضبط 

سجالته.
قادرة  املتحف  برسالة  مختصة  كبرية  مكتبة  تأسيس 
عن  واإلجابة  معلومات  من  الباحثون  يحتاجه  ما  تلبيّة  عىل 

استفساراتهم.
خالل  من  والخارج  الداخل  يف  املتاحف  مع  العالقة  تشبيك 
وسائل االتصال الحديثة، لالطالع عىل أحدث املعلومات املتّصلة 

بهذا االمر.
ما  طبيعة  لتنقل  والصوت  بالضوء  مدعومة  بانوراما  عمل 

احتواه املتحف من مقتنيات.  
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تحظى اآلالت الموسيقّية بأهمّية خاصة في الدراسات الفلكلورّية واألنثروموزيكلوجّية التي تهتم 
بثقافات وموسيقات الشعوب نظًرا ألهميتها في التعريف بالبيئة الثقافّية واالجتماعّية التي نشأت 
االنسان  ارتقاء  ومواكبة  البشري  التطور  مراحل  على  الضوء  القاء  في  دورهــا  إلى  إضافة  فيها 

الحضاري وتفاعله مع معطيات الكون.

* فنان وباحث أكاديمي أردني.

نايف الزعبي *

واآلالت املوسيقيّة تقسم إىل نوعني: لحنيّة وإيقاعيّة، 
األلحان،  بعزف  تختّص  النفخ  وآالت  فالوتريات 
بينما اآلالت اإليقاعيّة تختّص بأداء الرضوب اإليقاعيّة. واآلالت 
املوسيقيّة بشقيها: اللحنيّة واإليقاعيّة، تعد ركنًا من أركان الفن 
الشعبي األساسيّة األربعة: املقامات والرضوب والقوالب واآلالت. 
وقد ارتبطت اآلالت املوسيقيّة املستخدمة لدى املجتمعات بالبيئة 
مصاحبة  يف  األبرز  ودورها  صناعتها  حيث  من  بها  املحيطة 

الغناء كما يف مجتمعاتنا الريفيّة والبدوّية. 
وتم تصنيف اآلالت املوسيقيّة الشعبيّة األردنيّة من قبل الباحث 
عىل أساس مكوّنات املجتمع األردني بحسب تفرّد استخدام كّل 

من الريف والبادية لهذه اآلالت عىل النحو التايل:
 اآلالت الريفيّة: الُشبّيبة واملجوز والدربكة والطبل الكبري.

اآلالت البدوّية: الربابة والشبيبة واملهباش.

املشرتكة: الربابة واملهباش.

1 - 1 الُشّبيبة
املعروفة بالشبابة، وهي آلة نفخ معدنيّة، وأهّم اآلالت املوسيقيّة 
يقوم  ما  غالبًا  بدائيّة  آلة  ولكونها  األردن.  ريف  يف  الشعبيّة 
العازف بصنع شبابته بنفسه، فهي عبارة عن قصبة معدنيّة 
خمسة  ثقبها  يتّم  الجانبني  من  مفتوحة  الداخل  من  مفرغة 
ويتحكم  رئته،  من  الهواء  العازف  يصدر  طولها؛  عىل  ثقوب 
بإصدار كميّة الهواء من شفتيه إىل داخل االسطوانة من خالل 
الخمس  الثقوب  من  الهواء  بأصابعه إلخراج  ويتحكم  الفوهة، 

إلحداث النغمات املطلوبة. 
وتصنع الشبابة حديثًا من أنبوب معدني بطول 38 سم، القطر 
الداخيل للشبابة 16مم، وعىل بعد 5 سم من نهاية القصبة نبدأ 
الثقوب  عدد  ويكون  7-6مم،  بقطر  ثقب  كّل  الشبابة  بتثقيب 
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الدربكة )الطبلة العربّية(:
من أهّم اآلالت اإليقاعّية 
العربّية وأبرزها في فرق 

الموسيقى العربّية التقليدّية 
المنتشرة في البلدان العربّية 

وتركيا.

ثقب  كّل  بني  واملسافة  مستقيم  خط  عىل  وكلّها  خمسة  فيها 
املثقب  املعدنيّة يستعمل  الشباّبة  يليه 3 سم. ولصناعة  والذي 
واملرت  املعدنيّة،  الزوائد  من  الثقوب  لتنظيف  واملربد  للثقوب 
صناعة  يف  يستعمالن  معدنني  وأهّم  واألبعاد.  األطوال  لتحديد 
من  تصنع  كانت  السابق  يف  بينما  والحديد،  األملنيوم  الشبابة 

خشب القّصيب التي تشبه آلة الناي.
بني  فوهتها  توضع  األوىل  طريقتان:  الشبابة  عىل  وللعزف 
الشفتني بشكل مائل قلياًل، والطريقة الثانيّة توضع تحت أحد 
السننّي األماميني من الفك العلوي، وهذا النوع األخري من العزف 
املناطق  الطريقة شائعة يف  السن(، وهذه  )العزف عىل  يسمى 
الغربيّة الشماليّة القريبة من الحدود األردنيّة الفلسطينبة مثل 
كلتا  ويف  االغوار.  ومنطقة  اربد  ملدينة  التانبعة  القرى  بعض 
واللسان  الفم  تجويف  الصفري  إحداث  يف  يتحّكم  الطريقتني 

والحنجرة والرئتني.
الشبابة  آلة  عن  تصدر  التي  الصوتيّة  املساحة  حيث  من  أّما 
فتقارب الديوانني األوكتافني ألّن طبقة الجواب تعتمد عىل قوّة 

كما  بداخلها،  الهواء  نفخ  وطريقة  النفس 
أّن صوتها مرتفع يفوق بكثري صوت الناي 

كونها معدنيّة.

2- 2 املجوز
قصبتني  من  زوج  من  خشبيّة  نفخ  آلة 
صناعة  املجوز  وصناعة  مًعا.  ملتصقتني 
فردّية يورثها عازف املجوز ألّحد أبنائه أو 
تالميذه، تستخدم يف األفراح وهي منترشة 
فلسطني،  )األردن،  الشام  بالد  كافة  يف 

امتّد  وقد  منها،  الريفيّة  املناطق  يف  خصوًصا  لبنان(  سوريا، 
استعمالها حديثًا فانضّمت إىل الفرق املوسيقيّة التقليدّية التي 
ترافق بعض املشاهري من املطربني، وارتبطت هذه اآللة بعزف 
ألحان من املقامات األربعة: البياتي والراست والسيكاه والصبا 
املستخدمة يف الغناء الشعبي األردني. وقد أبدع أهل حوران يف 
صناعتها إذ تصنع من نبات القصب حيث عرفت منطقة حوران 
الريفيّة بالزراعة وتكثر فيها الوديان والينابيع والشالالت حيث 

يتواجد القصب عىل ضفافها بالقرب من املياه.
وسّمي املجوز بهذا االسم ألّنه يتألف من زوج من القصب أّي 
باسم  منهما  واحدة  كّل  تعرف  مًعا،  ملتصقتني  قصبتني  من 

األماّية املثقوبة ستة ثقوب.
يتألف املجوز من قصبتني مفرغتني ملتصقتني بواسطة شمع 
قصبة  كّل  قوّية،  قطنيّة  بخيوط  ربطهما  إىل  باالضافة  العسل 

الثقب السادس  مثقوبة ستة ثقوب متتاليّة ويف بعضها يكون 
من الخلف يخّصص العازف له إصبع  اإلبهام، ويدخل يف مقّدمة 
أيًضا مفتوحة  القصب  كل قصبة زمارة صغرية مصنوعة من 
النهايتني، وتشق شًقا صغريًا بشكل مائل بواسطة  من إحدى 
السكني ويكون مكان الشق وسط الزمارة التي تظل حرّة حيث 
يمكن إدخالها وإخراجها يف القصبتني ليتم العزف عن طريق 
النفخ فيها وتنظيفها، ويتّم تحريك األصابع عىل الفتحات الست 

لتبديل النغمات. ويتكون املجوز من األجزاء التاليّة: 
وطول  نهايتيها  إحدى  من  مغلقة  منهما  وكل  البنيتان:   -
الواحدة منها يرتاوح ما بني 7-5 سم، والقطر الخارجي للواحدة 

منهما 8 مم.
مم،   8 وبقطر  سم،   8 بطول  أنبوبتان  وهما  العزابيتان:   -

وتدخالن يف اإلماّية والدواّية.
ما  يرتاوح  منهما  الواحدة  طول  أنبوبتان  وهما  اإلّمايتان:   -
12-10مم، وعىل كل من  ما بني  داخيل  28-26سم، وبقطر  بني 
اإلمايتني ستة ثقوب قطر الواحد منها 7-6مم، وكل ثقب يبعد 
عىل  الثقوب  وتكون  3سم،  يليه  الذي  عن 
اإلمايتني متوازّية ويبدأ الثقب األول عىل بعد 

3سم من نهاّية اإلمايتني.
من  الباقي  الطول  وهما  الردادتان:   -
األخري  الثقب  نهاّية  من  ابتداًء  اإلمايتني 
اإلمايتني ويبلغ طول  نهاّية كل من  وحتى 

كل منهما من 9-8 سم.

1  -3 الدربكة )الطبلة العربّية(:
وأبرزها  العربيّة  اإليقاعيّة  اآلالت  أهّم  من 
يف فرق املوسيقى العربيّة التقليدّية املنترشة يف البلدان العربيّة 
وتركيا. وقد استخدم هكتور برليوز الدربكة يف إحدى أوبراته 
يف عام 1890 وكذلك استخدمها املؤلف املوسيقي داريس ميلود 

يف عام 1932.
ويصنع جسم الدربكة من الخزف ويشد عىل الطرف العريض 
منها سطح جلدي أو بالستيكي. للتوقيع عىل الدربكة فتوضع 
أفقيّة عىل فخذ املؤدي أو العازف وهو جالس، وفتحة أسطوانتها 
باتجاه خلف العازف، أو يمسك العازف الدربكة تحت ذراعه 
أثناء الوقوف، ويوقع عىل رقها الجلدي بأصابع كلتا اليدين عىل 

منتصفها إلحداث  الُدّم  وعىل أطرافها إلحداث التك.
ويف زمننا الحارض يصنع جسم الدربكة إّما من الفخار مشدوًدا 
عىل فوّهته جلد املاعز أو جلد السمك، وإّما من األملنيوم مشدوًدا 
عىل فوّهته رّق من البالستيك املقوّى، وحديثًا تصنع من مواد 
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تركيبيّة، بما فيها األلياف الزجاجيّة. وطول 
جدارها  وسمك  12سم،  أسطوانتها  قطر 
1.5سم تقريبًا، يمتّد طولها ليصل إىل 25سم 
تقريبًا، ثم يبدأ باالتساع لينتهي عىل شكل 
ويشد  تقريبًا،  21سم  قطره  طول  جرس 
الدربكة  أحجام  تتفاوت  الجلد.  عىل فوهته 
فتتدرج يف الصغر ليصل طول أسطوانتها 
هذا  ويعرف  تقريبًا،  10سم  إىل  بالكامل 
الحجم باسم )دربكة األطفال(. كما يتدرج 
التقليدي  املقاس  عن  قلياًل  ليكرب  حجمها 
ُهلَّة(  )الدُّ باسم  الحجم  هذا  املبني، ويعرف 
مرافقة  كآلة  ُهلَّة  الدُّ وتستخدم  مرص،  يف 

للطبلة يف الفرق املوسيقيّة الشعبيّة والتي تتكون من عدة آالت 
ايقاعيّة وذلك إلحداث صوت الدم الكبرية  البيز .

عامة  يستخدمها  حيث  النطاق  واسع  الدربكة   واستخدام  
واملدن  الريف  يف  الساّرة  مناسباتهم  وكاّفة  أفراحهم  يف  الناس 
املوسيقيّة  الفرق  يف  استخدامها  عن  فضاًل  الشعبيّة،  واألحياء 
اقترص  فقد  األردن  يف  استخدامها  أّما  اشكالها.  بكاّفة  العربيّة 
القوالب  بعض  ويف  األفراح،  مناسبات  يف  الغناء  مصاحبة  عىل 
املناسبات  أغاني  و   الدبكة   أغاني  مثل:   الشعبيّة  الغنائيّة 
االجتماعيّة  كالزّفة والطهور ويف قالب العزف اآليل  التشييلة، 
الشلع،   التاليّة:  غناء  الغنائيّة  القوالب  بقيّة  لم تصاحب  بينما 

وترنيمة املهاها،  والنويح،  وغناء الجوفيّة،  
وموال  الهجيني،   وغناء  الحداء،   وغناء 
الرشوقي،  وغناء السامر،  والقصيد، وقالب 

العزف اآليل واستهالل الربابة للغناء .

4 - الطبل الكبري
دائرّي تشّد عليه  إطار خشبّي  يتكّون من 
ويتّم حمله  الجلد،  الجهتني قطعة من  من 
العازف   ويستخدم  جلدي،  نطاق  بواسطة 
أو  كروي  رأس  ذات  عصا  بيده  الطبّال  
معقوف من الخشب القوي املصقول لقرع 
بيده  أما  الُدم،  صوت   وإحداث  الطبل 
ذراع  أو  عصا  باستخدام  فيقوم  األخرى 

رفيع من الخيزران من دون رأس وذلك إلحداث صوت التك. 
منها:  فرق  عّدة  بعاّمة يف  ايقاعيّة تستخدم  آلة  الكبري  والطبل 
استخدامها  أما  واألوركسرتا.  العسكرّية  والفرق  الجاز  فرق 
للدربكة  تأتي مصاحبة  إذ  األردنّي فهو قليل  الشعبّي  الفّن  يف 
أحياًنا ومع بعض القوالب الغنائيّة مثل:  أغاني الدبكة، والشلع  
إىل  الكبري  الطبل  انضّم  وحديثًا  قلة،  عازفيها  أّن  كما  قديًما، 
الفرق املوسيقيّة التقليدّية التي ترافق بعض مشاهري املطربني 
الذين يستخدمون أغاني الدبكة الشعبيّة وترافقهم فرق الدبكة 

والفرق االستعراضيّة خصوًصا يف الحفالت.
يستخدمها  موسيقيّة  آالت  هناك  ليس  البدوّية:  اآلالت   : ثانيًا 

دراسات

استخدام  الدربكة  واسع 
النطاق حيث يستخدمها عامة 

الناس في أفراحهم وكاّفة 
مناسباتهم الساّرة في الريف 

والمدن واألحياء الشعبّية، 
فضًلا عن استخدامها في 
الفرق الموسيقّية العربّية 

بكاّفة اشكالها
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البدو منفردين دون غريهم.
ثالثًا : اآلالت الريفيّة البدوّية – املشرتكة

1 - الربابة
واحد،  وتر  ذات  قوسيّة  وترّية  آلة  الربابة 
الجزيرة  يف  الرحل  العرب  يستخدمها 
رمز  تعّد  األردن  ويف  القدم،  منذ  العربيّة 
السمة  تكون  وتكاد  البدوي،  ــرتاث  ال
البادّية،  شيوخ  مجالس  يف  البارزة  الفنيّة 
كما   . املداحون  الشعراء  ويستخدمها 
يف  القصيد  ومغنو  شعراء  يستخدمها 
الريف. وتقترص مصاحبتها عىل  مضافات 

وموال  القصيد   غناء  قالبي  من  كل  يف  البرشي  الصوت  غناء 
الرشوقي، وكما يستعملها الغجر )النور( . وتتناسب مع طبيعة 
البادية من حيث مالءمتها للمناخ الصحراوي، كما تصنع من 
األشجار  كخشب  البدوّية  البيئة  يف  املتوفرة  البسيطة  األدوات 

وجلد املاعز أو الغزال، وسبيب الفرس.
أجزاء الربابة

- الهيكل : مرّبع خشبّي يميل إىل االستطالة مثقوب منتصف 
ضلعيه القصريين حتى يسمح بمرورعنق الربابة.

- عنق الربابة : عصا طويلة مثبّت أسفلها بطارة الربابة، ويف 
أعالها مجرى يثبّت بها الكراب.

بأعىل  يثبت  خشبي  مفتاح  بمثابة  خشبيّة  قطعة   : الَكراب   -
والفعل  املطلوبة،  النغمة  ّإىل  ويشد  الوتر  بها  يربط  العنق، 

َكرَب يْكُرُب بمعنى َشدَّ يشّد. )يعمل بمبدأ 
مفاتيح آلة العود أو القانون(.

- طارة الربابة : الكتلة الخشبيّة املفرغة 
جلد  بعد شد  الهيكل،  تشكيل  عن  الناتجة 
ماعز أو غزال عىل جهتيها، وظيفتها تكبري 

الذبذبات الناتجة عن الوتر املشدود عليها.
الحصان  ذيل  شعر  هو   : السبيب   -
الربابة  وتر  منه  يصنع  الذي  الفرس  أو 
خيوط  بواسطة  ويثبّت  ويجمع  والقوس، 

متينة.
- القوس: يصنع يف الغالب من عود الرمان 
من  وتر  طرفيه  عىل  ويشّد  الخيزران  أو 

مجموعة شعرات من شعر ذيل الحصان أو الفرس.
: قطعة خشب رفيعة عىل شكل مثلث توضع تحت  الغزال   -
الطرف السفيل للوتر لرتفعه عن الطارة حتى ال يالمسها عند 
لرفع  يستخدم  الذي  الغزال  غرار  عىل  عليه  والضغط  العزف 

األوتار يف آلة الكمان.
الوتر من أعىل  : قطعة قماش صغرية توضع تحت  - املخّده 
يف  الغزال  كوظيفة  ووظيفتها  الربابة،  ساق  عن  الوتر  لرتفع 

الجهة املقابلة.
فيشّد  وتجفيفه،  شعره  إزالة  بعد  الجلد  من  الربابة  وتصنع 
مستديرة،  عصا  تخرتقه  الذي  الهيكل  وظهر  وجه  عىل  الجلد 
الغزال.  الجلد بواسطة  الوتر عن  الوتر، يرفع  الجلد  ويمّد عىل 

وتتناسب مع طبيعة البادية 
من حيث مالءمتها للمناخ 
الصحراوي، كما تصنع من 
األدوات البسيطة المتوفرة 
في البيئة البدوّية كخشب 

األشجار وجلد الماعز أو 
الغزال، وسبيب الفرس.

دراسات
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عىل  القوس  بتمرير  الصوت  ويصدر 
أما  الوتر،  مطلق  نغمة  إىل  لنستمع  الوتر 
العزف  طريق  عن  فتخرج  النغمات  باقي 
من  مبارشة  الوتر  عىل  الخمس  باألصابع 
بضغط  وليس  لألصابع  املقابل  الجانب 

الوتر باتجاه الرقبة.
الرباب  من  أشكال  سبعة  العرب  عرف 
والكمثرى،  والقارب،  واملدور،  املربع،  هي: 
والصندوق  ولطنبورى،  كرة،  والنصف 

املكشوف.
قديمة  وهي  املرصّية،  الربابة  أيًضا  املعروفة  الربابة  أنواع  ومن 
يومنا  إىل  وتستخدم  املرصيني.  قدماء  أوجدها  واحد  وتر  ذات 
مرص.  صعيد  يف  خصوًصا  واملداحون  الشعراء  ويستعملها  هذا، 
جاء  واالختالف  املبدأ،  من حيث  البحث  منطقة  يف  الربابة  تشبه 
اسم  أيًضا  عليها  ويطلق  بالجوزة  الخشبي  الهيكل  استبدال  يف 

الجوزة. واملتطورة منها ذات وترين وتعرف برباب املغني.
2 - املهباش: مفرده مهباش والجمع  مهابيش، وهو آلة خشبيّة 
هي  الجرن  املخصص لطحن حبوب القهوة املحمصة. وتصدر 
اليد التي ترضب القهوة لطحنها رضبات إيقاعيّة. ويعّد املهباش 
حتّى  األردنيّة  الشعبيّة  املوسيقيّة  اآلالت  ضمن  من  إيقاعيّة  آلة 
ظهر  وقد  أخرى.  موسيقيّة  آلة  عزف  أو  الغناء  يصاحب  لم  لو 
إيقاعيّة  كآلة  املوسيقيّة  التسجيالت  بعض  يف  حديثًا  استخدامه 
مصاحبة يف بعض األغاني األردنيّة، كما ُذكر يف بعض األغنيات 

الشعبيّة األردنيّة القديمة.
العربي   املصدر  من  مشتّقة  مهباش  وكلمة 
أو  رضب  وبمعنى  كسب،  بمعنى  )هبش(  
رمزًا  املهباش  ويعّد  اإلتالف.  درجة  إىل  دق 
للكرم عند أهل البادّية والريف عىل حد سواء. 
واملهباش وعاء مجوّف منحوت من جذوع 
شجر  من  ُصنع  الذي  وخريها  الشجر، 
وتطعيم  بحفر  صنّاعه  ويتفنن  البطم. 
طالئه  بعد  النحاس،  أو  بالفّضة  خشبه 
بألوان يغلب عليها السواد، ورسم أشكال مختلفة، مع زركشة 
يتفنن  )مدقة(  طويلة  يد  وللمهباش  األبيض،  باملعدن  لفوّهته 
الصناع بتشكيلها. وكانت املهابيش عند البدو تسمع عن بعد يف 
بيوت الشعر، حيث يدّق بها البّن، فيعرف من يسمع املهباش 
للسمر،  الرجال يف ديوانه  اليوم عند فالن، فيجتمع  القهوة  أّن 

وتبادل  )السواليف( أخبار من سلف.
البتكار  مهارات  يمتلكون  القهوة،  دق  يف  محرتفون  وهناك 
اإليقاعات التي تصدر من الدق يف املهباش. ويعرف كّل ضارب  
البدو له فيقولون: مهباش  إيقاعاته عند استماع  )دّقاق(  من 
أبو فالن صبّح يضبَح. أما اليوم، فقد أصبح املهباش يف البيوت 
أداة يمتلكها الكثريون للزينة كأداة تراثيّة يزينون بها بيوتهم، 

وال يستعمل؛ إذ حلت محله مطاحن القهوة الكهربائيّة.
هذه وقفة مع اآلالت املوسيقيّة الشعبية األردنية، يرجو الباحث 

أن يكون قد وّفق يف توضيحها.

عرف العرب سبعة أشكال من 
الرباب هي: المربع، والمدور، 
والقارب، والكمثرى، والنصف 
كرة، ولطنبورى، والصندوق 

المكشوف.

دراسات



ن�شوير: طارق الع�شا�شفه
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ماذا نقصد بالشباب؟
الشباب يف املعجم اللغوي هو جمع مذكر ومؤنث مًعا، 
كجمع  وشبيبة،  شبان،  لفظ  ويطلق  والحداثة،  الفتاء  وتعني 
ملذكر مفرد شاب، ويطلق لفظ شابات، وشواّب، كجمع مؤنث 
عىل مفرد شاّبة، وأصل كلمة شباب هو شب بمعنى صار فتيًا، 

أي »من أدرك سن البلوغ ولم يصل إىل سن الرجولة )1( 
ويف املعجم اللغوي اإلنجليزي Oxford تعني كلمة الشباب 
باللغة اإلنجليزية كل من اللفظتني Youth و Young، وتطلق عىل 
املرحلة العمرية التي تمتد ابتداًء من مرحلة الطفولة إىل ما قبل 

الرشد.)2(
الحرجة  الكتلة  هو  الشباب  أّن  االجتماع  علماء  ويرى 
كما  مستقبله،  وصناعة  املجتمع  نماء  فرص  أهّم  تحمل  التي 
وإدماجهم  تأطريهم  عملية  يف  الكبري  التحدّي  يشكلون  أّنهم 
النشطة  واإلنتاجية  والوطنية  االجتماعية  الحياة  مسارات  يف 
واملشاركة، إنهم يشكلون العبء الذي تضيق به السلطات ذرًعا، 
وتخشاه أيما خشية، يف الوقت نفسه الذي تقرّص فيه يف وضع 
الكفيلة بتوظيف طاقاتهم اإلنتاجية، وتوقهم إىل  االسرتاتيجية 

البذل والعطاء )3(.
ويف هذه الورقة نستهدف شباب باحثي الرتاث الشعبي يف 
العمر،  العرشينات والثالثينات من  التى تقع يف  العمرية  الفئة 
العمل وظهرت مالمحها  بدأت يف  أن تكون  املفرتض  التي من 

العاملني  يف  تنوع  ويحتاج  وثري  هام  مجال  يف  فعال  كعنرص 
الدراسات املرتبطة بالعادات والتقاليد واملعتقدات  به سواء يف 

أواملرتبطة باألبداع والفنون الشعبيّة بكافة مجاالتها.

* باحثة أكاديمية مرصية.

توطئة

الرؤية في فكر  التغيير والقدرة على تجدد  أّي أمة، وهو  الرئيسي لمستقبل  يعد الشباب الملمح 

األمم الرامية للتنمية. ونحن هنا في العالم العربى مازلنا نعاني من مشاكل تمّس دور الشباب 

الذي يعانى تهميًشا نتج عنه ترّهل أمتنا، التي ال تضيف للعالم سنويًا الكثير من إبداعات متميزة 

تحتضن  جديدة  أوطانًا  واتخاذهم  منها  المبدعين  شباب  لهجرة  كنتيجة  الدولى  المستوي  على 

أحالمهم، أو لتقوقعهم وانسحابهم وعدم مشاركتهم بالقدر المأمول من تلك الفئة العمرية.

م�شكالت �لباحثني �ل�شباب 
يف جمال �لرت�ث يف �لعامل �لعربي

د. اإميان مهران* 

الشباب والتراث
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التواصل وآلياته يف عالم متغري
االستثمار  درجات  أقىص  يحّقق  الذي  الفعل  هو  التواصل 
لكافة إمكانيات اإللقاء والتلقي باستخدام الوسائل والوسائط 
التي تناسب الحال يف بعديه الزماني واملكاني، يتضمن العنارص 

اآلتية:
1. الفعل: فالتواصل الفّعال فعل يقوم به الكائن البرشي وليس 
فطرة جبل عليها. أي أّن اإلنسان ال يمارس التواصل الفعال 
بطبعه، بل من خالل الفعل القائم عىل الجّد واألخذ باألسباب 
)البدنيّة  والطاقات  واملهارات  للمعارف  األمثل  والتوظيف 

والنفسيّة(. وهذا الفعل محكوم بالكثرة 
واإلنتاجيّة املوصوفة بالنجاح.

2. التوازن : يقوم التواصل الفعال عىل مبدأ 
حيث  من  والتلقي  اإللقاء  بني  التوازن 
وتوفري  الطرفني  إمكانيات  استثمار 
عدم  تكفل  التي  الالزمة  رشوطهما 
اإلرضار بأحدهما لصالح اآلخر. فامللقي 
يستثمر كل إمكانياته التي تؤهله للقيام 

بعملية ما.
الفّعال  التواصل  يقوم   : االستخدام   .3

الذاتي  التواصل  أشكال  لكافة  األمثل  االستخدام  عىل 
والجديد؛  منها  التقليدّي  والجماهريّي،   والبينشخيّص 
من  التواصليّة  الرسالة  تقديم  وسائط  كاّفة  وتوظيف 
يف  وألوان،  وأصوات،  متحركة،  أو  ثابتة  وصور  نصوص، 
مدى  أقىص  إىل  بالفاعليّة  وصواًل  متعّدد  أو  منفرد  شكل 
التي  اإلمكانات  كّل  الفّعال  التواصل  يستنهض  ممكن، 
تواصليّة  وسيلة  كّل  من  فيأخذ  التواصليّة،  العمليّة  تسّهل 

وكّل وسيط أفضل ما يمكن أن يجود به.
4. املواءمة: ال تتحّقق فعاليّة التواصل بمجرّد التطّرق ملجموعة 
التواصليّة،  للعمليّة  املكوّنة  العنارص  من 
العنارص ملقتىض  البّد من مواءمة هذه  بل 
الحال يف بعديه الزماني واملكاني. وتتحقق 
كبعد  الحال  إىل  النظر  عند  املواءمة  هذه 

زمكانّي واحد ال يتجزأ.)4(
وهنا نتحدث عن شباب باحثي الرتاث 
وإشكالية  العربي  العالم  يف  الشعبي 
أطر  تحققت  وهل  معهم.  التواصل 
تلك  مع  التعامل  يف  وعنارصها  التواصل 
أّن جموًدا ما يرضب  العمرية. لنجد  الفئة 

التواصل هو الفعل الذي 
يحّقق أقصى درجات االستثمار 

لكافة إمكانيات اإللقاء 
والتلقي باستخدام الوسائل 

والوسائط التي تناسب 
الحال في بعديه الزماني 

والمكاني،

الشباب والتراث
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وال  الفئة  تلك  مع  التواصل 
دورها،  وتفعيل  برؤيتها  يهتم 
املجال  يف  التعامل  بات  بل 
ارتبطت  فئة  عىل  مقصوًرا 
املعنيّة  باملؤسسات  تجاربها 
بعينه وظروف  حسب، وبزمن 
القائمني   عىل  باملطروح  ترتبط 
يجعل  مّما  املؤسسات.  تلك  يف 
الرؤية محدودة برؤية القائمني 
لذا تسري  املؤسسات،   تلك  عىل 
يف  الرتاثي  املجال  ىف  التجربة 
العالم العربي وراء الحكومات 

واالتفاقيات املوقعة ورؤى الغرب وتوّجهه يف املجال،  وال يملك 
محيطنا العربي حتّى اآلن رؤيته التي تنبع من تجربته الخاصة.

الذي  العربى  العالم  ىف  مختلف  مجال  املوروث  فمجال 
مازالت  موروث  من  وراءها  بما  السماوية  األديان  فيه  ظهرت 
آثاره موجودة، كما يعّد موقعه الجغرايف وسيًطا حضاريًّا بني 

الرشق والغرب.
وأرى أّن موقعه كان يمكنه أن يفرض رؤية خاّصة يف مجال 
اللغة  التخبط بني علماء  املجال ىف حالة من  لوال وقوع  الرتاث 
وعلماء االجتماع املتأثرين بالغرب وبمدارسهم، وخروج علماء 
الفنون التطبيقيّة من تلك املجموعة العلميّة، فضاًل عن الوضع 
يفرض  الذي  اآلخر  مع  التعامل  حدود  يفرض  الذي  السيايّس 

رؤيته بحكم النظرة الفوقية.
العرب  املهاجرين  شباب  من  استفاد  الغرب  اّن  وأرى 
املتخّصصني وجّدد رؤيته نحو هذا الرشق العربي املتكئ عىل 
بهذا  اإلمساك  لشبابنا  يمكن  كان  لذا  وتوجهه،   الغرب  إفراز 
الذاتيّة  رؤيتنا  يدعم  خصوصيّة  أكثر  بمنعطف  والبدء  الخيط 
نتيجة  الخرتاق  الثقافات  فيها  تتعرض  مرحلة  يف  العربيّة 
املتعّددة وهيمنة لغات عىل لغات؛ فالصورة ستتغرّي  الوسائط 
وتفعل  موروثنا  تحمي  برؤية  نستعّد  أن  البّد  ونحن  العالم  يف 

الجديد املختلف وال يملك ذلك إال شباب الباحثني العرب.
حدود مشكلة شباب الباحثني الرتاثينّي يف العالم العربّي

أزمة  من  موروثه جزء  وراء  الباحث  العربّى  الشباب  أزمة 
الخليج  من  املناحي  جميع  يف  بعاّمة  العربي  الشباب  تهميش 
للمغرب العربي مروًرا بمرص التي مازالت بعد ثورتني تعاني 
إّن املتوسط  استيالء الكبار عىل أغلب الوظائف الرئيسيّة،  بل 
القرار  تتخذ  التي  واألماكن  التننفيذية  للوظائف  للشاغلني 

يتعدّى الخمسة والخمسني عاًما حتّى يصل للخمسة والثمانني.
ويكفي أن نعرف أّن هناك ما يزيد عىل ثمانني ألًفا من كبار 
أّن  حني  يف  املليارات  يتقاضون  للوزارات  مستشارون  السن 

الشباب املرصي يعانى بطالة وهو يتعدى نصف السكان.
العالم  أغلب  يف  املرصية  بالحالة  التشابه  نجد  وبالقياس 
لديه  عكست  كالجزائر  فبلد  العربي  املغرب  خاّصة  العربي 
لألوضاع  املغرّي  الشباب  من  الساحة  فراغ  السياسية  األوضاع 
ليهيمن عىل مقدرات البالد كبار السن الذين استولوا عىل الحكم 

منذ فرتة تحريرها يف الستينات حتى اآلن.
أما شباب الفلكلورين العرب فقد كان املشهد يرتكز عىل:

الفرص  أغلب  عىل  واملقرّبني  الرسميّة  الجهات  سيطرة 
املتاحة مع الجهات الدوليّة املختلفة.

التعتيم عىل تفاصيل كثرية تمس املجال مما يقلّص التحاق  
خربات متعّددة فيه.

السيطرة عىل شباب الباحثني بالعمل دون اسم صاحبه، بل 
ذوبان مجهوده تحت مظلة الكبار من خالل مظلّة املؤسسات 

التي ال تعرتف إال بمن شهدت لهم السنوات بخربتهم.
صعوبة النرش للشباب؛ ذلك أّن لجان النرش تسيطر عليها 

الفئة املتصدرة للمشهد دائًما.
العالم  يف  الشعبي  الرتاث  باحثي  شباب  مشكالت 

العربي
الجهات  بني  التنسيق  بعدم  بعاّمة  العربي  العمل  يتسم 
املعنيّة يف املجال الرتاثّي يف البلد الواحد. ويتعثر التعاون العربّي 
بسبب  التقليدّي يف ظّل سيطرة شكليّة ملرص  الرتاث  يف مجال 
الذى ال  الكبري  الورقّي  الباحثني وكم اإلصدارات  الريادة وعدد 
يتناسب مع حجم التطبيق الذى يصطدم بالوضع االقتصادي 

الشباب والتراث
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محّددة؛  أهداف  عىل  املجتمعة  غري  الفردية  التجارب  وهيمنة 
يف  املتعثّرة  املرصية  للتجربة  كتقليد  العربية  التجارب  فتأتي 
املناطق  بني  للموروث  التوظيف  بني  البينيّة  وبالفروق  الرؤية، 

العربية.
ففي حني تعتمد رؤية منطقة الخليج عىل املوروث التقليدّي 
وتأكيد  وتاريخها  الثقافيّة  لخصوصيتها  أصياًل  جزًءا  بوصفه 
رئييس  كمصدر  العربي  املغرب  دول  معه  تتعامل  هوّيتها،  
ورؤية  لذاتها  رؤيتها  يف  أصيل  وظيفي  فهو  القومي؛  للدخل 
وحجمها  مرص  بأهميّة  دولة  معه  تتعامل  بينما  لها،   اآلخرين 
بما ال يتناسب مع املنتظر منها ودورها الحضارّي، ليخرج لنا 
متواضًعا أمام املأمول منه، بالرغم من حجم التغرّي النوعّي الذي 

أوجدته مرص يف التعامل مع املوروث.
وال يوجد مؤّسسات مسئولة عن تنسيق وإدارة مجهودات 
من  البحث  يتّم  عمل  برنامج  يوجد  ال  كما  الشباب،   الباحثني 
خالله عىل املتميزين وتأهيلهم بما يتناسب وقدراتهم وما يمكن 

أن يضيفوه للمجال.
شباب باحثي الرتاث الشعبي وتمثيل املنطقة دولًيا

الباحث خارج  الشباب  االنرتنت دوًرا كبريًا يف تواصل  لعب 
حدود بالده، فقد كانت تلك السبل الحديثة وسيلة قرّبت الزمن 
وعرّفت الشباب بالعديد من املؤّسسات والهيئات التى تدفع بتلك 
الفئة العمرية؛ حيث إّن هناك جوانب معتمة يف تمكني الشباب 

الباحث يف الفلكلور كانت أداتها الجهات  التالية:
الجامعات: فربامج التأهيل للشباب واملنح واملزايا التي يمكن 
محكومة  املجال  يف  بالجديد  للتزود  للباحثني  الطريق  تمّهد  أن 
العدالة عن توزيع  باللوائح وظروف كّل جامعة، وهو ما يبعد 
دوًرا  للجامعات  إّن  بل  الشباب،   من  املتميزين  عن  املنح  تلك 
سلبيًا يف تواصل الباحث مع الخارج؛ فالدعوات واملشاركات التى 
تصل إلدارة الجامعة يمكن أن تصل للمنتفعني بها بعد انتهاء 
للبحث والتواصل من  املتطلع  الشباب  املحدد، مما يمنع  الزمن 

اكتساب خربات جديدة.
املجتمع املدني: لعبت الجمعيات األهلية دوًرا يف إعداد خربات 
أفرزت  التي  الشعبيّة  املأثورات  جمعيّة  تجربة  أهّمها  شاّبة 
الدكتور  األستاذ  بإرشاف  الشعبيّة  للفنون  القومي  األرشيف 
أسعد نديم واألستاذ صفوت كمال، وتجربة جمعيّة أصالة التي 
فيها  ساهم  التجارب  وتلك  التقليدية،  الحرف  موسوعة  أفرزت 

شباب الباحثني بشكل رئييس.
رؤية جديدة للشباب العربي باحثي الرتاث الشعبّي

يف ظل الوضع الراهن يجب علينا أن نكون جاّدين يف العمل 

التعامل  واملزيد من  املزيد  نحو  به  والدفع  وتأهيله  الشباب  مع 
مع امليدان يف الظروف التي تعيشها أمتنا العربيّة. وهناك آليات 
البّد من التعامل معها إن كنّا نريد تحريك الواقع الذى ال نرى 
منذ  يهيمنون  األساسيني  الباحثني  من  إال مجموعة   من خالله 
هذا  يجعل كرس  ما  املجال،  وهو  مفاصل  السنني عىل  عرشات 
الحاجز صعبًا لدخول رؤى مختلفة يف ظّل ما يمأل املؤسسات 
عىل  منعكسني  واضحني  وتصلّب  جمود  من  العربيّة  العلميّة 
تفتقر  التى  اإلبداع  ومساحة  الّدويل  العربّي  التمثيل  مستوى 
وال  العربيّة  املنطقة  قّدمته  ما  مع  يتناسب  ال  الذي  للمختلف 

الحضارة العربيّة لإلنسانيّة من معطيات.
الحداثة والباحث الشاب هل تطرحه عىل الساحة؟

وعدم  التواصل  من  مختلًفا  إطاًرا  املعلومات  عرص  سّخر 
الجهات  مع  املبارش  التواصل  وإتاحة  املعلومات،   يف  الرسّية 
عن  بعيًدا  للتواجد  جديدة  آليّة  للشباب  منح  ما  وهو  املختلفة، 
وسّخرت  بالجمود  أصيبت  التى  الرسمية  الجهات  ترشيح 
إمكانتها لخدمة باحثني بعينهم. ولو تّم حرص ورصد املشاركات 
أسماء  تتعدّى  ال  سنجدها  األخرية  سنة  الخمسني  يف  العربيّة 
نتائج  إىل  أّدى  لهنا، مّما  بعينها وكأنها رقعة شطرنج من هنا 

منها:
سواء  مجهوداته  يثّمن  بديل  إىل  الوطن  من  الشباب  هجرة 
داخل املنطقة أو خارجها،  ولقد استفاد الخليج العربي األكثر 

إنفاًقا عىل املجال من هذا.
هجرة الشباب من مجال الرتاث ألّي مجال بحثّي آخر خوًفا 
من عزل الباحث وهو العزل الذى يجعله يتوقف يف بداية طريقه 

العلمّي.
الرؤية  تجديد  يف  تسهم  أن  يمكنها  التي  اإلجرائية  الحلول 

لشباب باحثي الرتاث الشعبي العربي
البّد من اإلشارة إىل أنه يف املرحلة التي نعيشها اآلن، إن لم 
يكن للباحثني الشباب مساحة فهناك عزوف للشباب املتميّز عن 
البقاء يف املجال مقابل فرص عمل أخرى أكثر جاذبيّة، وعلينا 
يف األساس أن نضع قواعد إعداد باحث الرتاث الشعبي العربي 
لنتمّكن من  تحديد املطلوب منه، وهي، من وجهة نظري، كما 

يأتي:
قواعد أكاديميّة.

قواعد أخالقيّة وقيميّة.

تأهيل فنّي متخّصص.
من  شباب  باحثني  إعداد  يف  املرصّية  التجربة  تظهر  وهنا 
ألكاديميّة  التابع  الشعبيّة  للفنون  العايل  املعهد  إنشاء  خالل 
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الفنون بالهرم، فاملعهد الذي أنشأه األستاذ الدكتور أحمد مريس 
مرص  يف  الرئيسية  االرتكاز  نقطة  يعد  الشعبي.  األدب  أستاذ 
للتعامل يف املجال، كما أسهم قبول مرحلة البكالوريوس عىل يد 
األستاذ الدكتور عصمت يحيى عام 2008 يف تخريج مجموعة من 

الشباب املتميّز من فئة عمرّية أصغر نسبيًا.
تلك التجربة التى أخرجت شباًبا متخّصًصا ىف مجال البحث 

امليدانى ىف الرتاث التقليدي.
ورغم خالف كاتبة السطور مع فكرة إنشاء مرحلة بكالوريوس 
تمهيد  يحاولون يف  مازالو  املعهد  القائمني عىل  أّن  إال  للتخصص 
يسهم  يجعله  ما  الخربات  من  يحمل  خريج  إىل  للتوّصل  الطريق 
بشكل فعال ىف املجال، أماًل ىف خلق جيل يسّد الحاجة ىف الجهات 
تمتلك  التى  الثقافة  وزارة  يف  التقليدّي  الرتاث  بدراسة  املعنيّة 
مشاريع ضخمة كمرشوع األطلس الذي يعتمد عىل الجامع امليداني. 
البكالوريوس أرى  ومن خالل وجودي باملعهد والتدريس ملرحلة 
أّن املجال سيكون أكثر ثراًءا بوجود كّل الباحثني من كّل املجاالت 
وليس بإعداد متخّصص من مرحلة التعليم الجامعى األوىل. وأرى 
أّن اإلعداد ملرحلة الدراسات العليا أهّم وأجدر بالرعاية والرتكيز يف 

مرص والعالم العربي ألسباب منها:
أم  أدًبا  أكانت  سواًء  التقنيّة  بتفاصيله  الّدقيق  التخّصص  أّن 
إعداد  يف  يتوفر  لن  حركيّة  فنوًنا  أو  تشكيليّة  فنوًنا  أم  اجتماًعا 
مرحلة البكالريوس باملعهد كما هو موجود يف الكليات املتخّصصة 
سواء يف عدد الساعات أو طبيعة املواد التى تدرس أو جذور العلم 
التشكيليّة،   والورش  واملسارح  املتخّصصة  املكتبات  تتيحها  التى 
البكالريوس بخربات تقنية عالية  آليات تمّد دارس مرحلة  فكلها 
يف مجاله الدقيق، مما يثري مجالنا الرتاثي  يف حال انضمام هؤالء 
الدراسات  مرحلة  يف  الفلكلوري  ملجالنا  املتخصصني  الخريجني 

العليا، ليظهر لنا دارسون يف مراحل التعليم العايل أكثر تميّزًا.
أّن كّل مجال علمّي به شّقه التاريخّي والرتاثّى الحّي وهو ما 
يعّزز أهمية اخرتاق الدراسات الرتاثيّة املجاالت األخرى بتدريسها 
يف  التقوقع  وليس  الكليات،   كّل  يف  الجامعّي  التعليم  مرحلة  يف 
التخّصصات وتخريج  كّل  عينات من  له  نعّد  ما  حدود تخّصص 
لو  الصيدىل مثاًل  فالطبيب  العمل.  من ال نضمن قدراته يف سوق 
انضّم ملجالنا سيضيف عمًقا يف مجاله الكيميائي ومجال املوروث 
التقليدي عىل السواء مما يثرى التحليل العلمي للظاهرة الفلكلورّية 
املالك  التشكييل  كذلك  فقط،   السطحى  الوصف  عىل  يقترص  وال 
لرؤية  سيخضع  التشكيليّة  بمدارسه  املمنهج  فالتحليل  لألدوات 
مع  للتعامل  وممارسته  ومعرفته  األصيلّ  بمجاله  ارتباًطا  أكثر 

الخامات.

استيعاب  من  أضيق  التقليدي  املوروث  يف  العمل  مجال  أّن 
ترتبط  األوىل  الجامعية  فالدرجة  مستمرة،   بصورة  الخريجني 

بمصدر دخل ثابت للخريج ال يضمنه ذلك املجال.
ومع الوقت هناك رؤيا تتجّدد بالتطبيق ىف املعهد مع إرادة 
العديد  أفرز  فقد  التجربة يف مرص،   إنجاح  قادرة عىل  جماعيّة 
بإرشاف  جديدة  بأجيال  املجال  ودعم  املجال،  يف  املتميزين  من 
لتجربة  املؤسسني  األساتذة  بينهم  مازال  متخصصني  أساتذة 

املعهد وتجربة مرحلة البكالريوس.
حول تمكني شباب باحثي الرتاث الشعبي العربي وإشكالية 

املؤسسات العربية
تلك هى املشكلة الحقيقية يف هذا املوضوع وهى ترتكز عىل 
جدّية دولنا العربيّة يف تمكني الشباب والفئة العمرية املتوّسطة 
بخاّصة، يف ظل التغري املجتمعي الذي أتى عىل أوضاع كثرية وما 
يعانيه الشباب من ضغوط،  وجاء مجال البحث الرتاثي ليضيف 
جهاًدا عىل جهاد فالباحث العربّي جزء من تلك الفرص البعيدة 
واملعاناة وسط تعّدد مسؤليات الشاب يف االستقالل، وهنا أقرتح 

ما يأتي:
التنسيق ىف الوطن الواحد من خالل الجهات املعنيّة وكرس . 1

حاجز الصمت بني الشباب والكبار.
بوساطة . 2 املؤسسات  خالل  من  العربّي  العربّي  التنسيق 

الجامعة العربية.
تشجيع املجتمع املدنّى عىل الدخول كرشيك ىف املجال الرتاثّي . 3

مما يعّزز الرشاكة، ويعّزز املجال بالباحثني الشباب.
تفعيل دور املؤسسات العلميّة  وما تطرحه من قضايا بما . 4

يمّهد للتواصل بني األجيال.
تخّصص . 5 أن  يمكنها  التى  واملطبوعات  الدوريات  تعزيز 

أعداًدا لنرش أبحاث الشباب.
املراجع

الرشوق . 1 مكتبة  الوسيط،   معجم  املشاركني،  من  مجموعة 
الدولية،  الطبعة الرابعة 2004، ص470.

مصطفى حجازي، اإلنسان املهدور: دراسة تحليلية نفسية . 2
املغرب،  البيضاء،  الدار  العربي،  الثقايف  املركز  اجتماعية، 

الطبعة الثانية، 2006.
النظرية . 3 األسس  الفعال:  التواصل  موىس،  األمني  محمد 

الشارقة،2012،  جامعة  الشارقة،  التطبيقية،  واملجاالت 
ص17.

4 . Oxford, Learner’s Pocket, Dictionary, Fourth edition
.  2008, page : 518
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 - التراث هو: )عمل إنساني خالص، أو هو حالة هي لإلنسان بطبعه  أن  ذهب )فهمي جدعان( إلى 

كما يحلو البن خلدون أن يعبر- أو أنها حالة من حيث هو لإلنسان من حيث هو إنسان عالم، صانع، 

فاعل: عالم بما يكشف عنه من معرفة وعلم وحقائق ونظم معرفية، صانع لما هو أداة مؤثرة في 

األشياء والطبيعة أي لما هو مفيد ذو جدوى، فاعل ألفاعيل ومسالك توصف بالخير أو بالشر، بالحسن 

الخلقية  والقيم  والتقنية  العلم  عد  وقد  استطيقًيا()1(،  جميلة  أو  ممتعة  لمصنوعات  أو  بالقبح،  أو 

العربي  والجمالية هي الوجوه اإلنسانية للتراث الذي يشتمل على ثالث عالئق كبري عند اإلنسان 

)دينية، قومية، إنسانية(، تضفي عليه الثراء والسلطة والقداسة. 
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الرجوع إىل األصول لالنطالق منها نحو  أن يكون بمعزٍل عن 
املستقبل، وهذا يؤسس إلشكالية االرتباط بني األصالة واملعارصة 
ضمن حاالت من التوتر والقلق وااللتباس يف العالقة بني املايض 
مما  واآلخر،  األنا  بني  املعارص،  والفكر  الرتاث  بني  واملستقبل، 
عىل  ال  والتدافع  التنافر  عىل  قائمة  العالقة  تبقى  أن  إىل  يحيل 

االتصال أو االنفصال. 
بهذه  االهتمام  تم  الرتاث  من  املوقف  برزت قضية  وحينما 
املوضوعة يف ضوء الحارض ومتطلباته، حيث برز يف هذا اإلطار 
مواقف  ثالثة  يف  جدعان(  )فهمي  لخصها  املواقف  من  عدد 

رئيسة )5(:
تجسيد  صور  من  صورة  الحقيقة  يف  وهو  الرتاث:  إحياء   -  1
بوجودنا  معرفتنا  أن  يعني  وهو  للرتاث،  السلفي  الفهم 
التاريخي - الثقايف هي معرفة غري مكتملة، وأن بعث وجوه 
ووثائق  مخطوطات  من  املختلفة،  الرتاث 
أو  صنعيه  أو  فنية  ومبدعات  ونصوص 
أثرية أو أدبية أو علمية، من شأنه أن يوضح 
ويجيل صورتنا التاريخية وأن يساعدنا عىل 

تجسيدها يف حياتنا الراهنة.
الرتاث  استلهام  يقوم  الرتاث:  استلهام   -  2
وهذا  واملعارصة،  الرتاث  بني  الجمع  عىل 
أو  مواقًفا  الرتاث  من  نستلهم  أن  يعني 
ا ندمجها يف أحوالنا الراهنة  ـً أفكاًرا أو قيم
تشكيلها  يف  الحديث  العالم  أسهم  التي 
جملة  الرتاث  من  ننتقي  بأن  يكون  وذلك  حاسًما،  إسهاًما 
حياتنا  تدبري  يف  تسهم  ألن  تصلح  التي  واملفاهيم  املواقف 
وأمورنا ونجعلها نمطا سلوكيا أو ذهنيا لنا يف تفكرينا ويف 

فعلنا.
3 - إعادة قراءة الرتاث: كي نجعل الرتاث حيا راهنا ويستجيب 
باختيار  نقوم  ملح،  عميل  أو  عقيل  طابع  ذات  لحاجات 
منهج لقراءة الرتاث وذلك لفهمه وتفسريه وتوجيهه، فكل 
لقضايا  قبليا واضحا وتوظفه  توجيها  الرتاث  توجه  قراءة 
للفهم  قراءة  مجرد  ليست  هي  وأغراضه،  وهمومه  العرص 
ينشد  بعضها  أن  بل  أيضا،  والتأثري  للفعل  وإنما  فحسب 
التغيري والتثوير معا، والقراءة التي تستطيع أن تكشف لنا 
الخاصة  الثقافية واالبستمولوجية  االجتماعية  عن الرشوط 

بالرتاث هي التي يمكن أن تحمل إلينا فائدة حقيقية.
بتحويل  إال  تتحقق  ال  الحقيقية  الرتاث  إحياء  عملية  إن 
يصبح  وهكذا  الصحيحة،  وبنيتها  ثقافتنا  جوهر  إىل  الرتاث 

إن عملية إحياء التراث 
الحقيقية ال تتحقق إال بتحويل 

التراث إلى جوهر ثقافتنا 
وبنيتها الصحيحة

ويشكل الرتاث املخزون النفيس املرتاكم من املوروثات 
بأنواعها، والحصيلة الثقافية التي تتبلور فيها ثقافة 
وخربات وحكمة كل شعب من الشعوب، فإنه ال يمكن أن يكون 
تاريخية  مرحلة  )ليس  فهو  الواقع،  عن  منعزاًل  معنوًيا  كياًنا 
بعينها، إنه سابق عىل التكوين القومي لألمة، وتال له يف الوقت 
أقدم  من  لألمة  واملعنوي  املادي  التاريخ  جماع  فهو  نفسه، 

العصور إىل اآلن لذلك فهو أبعد ما يكون عن التجانس()2(.
وحول املوقف من الرتاث ذهب )حسني مروة( إىل أن موقفنا 
منه ومن الحارض هو الذي يقدم الحل ملشكلة العالقة بينهما، 
مضمون  حقيقة  عن  دقيق  علمي  وضوح  امتالك  من  بد  وال 

الرتاث.
دائما نظرة مشتقة  الرتاث تحمل بمحتواها  إىل  النظرة  إن 
املايض،  الحارض – نحو  أيا كان زمن   - الحارض  اعتبارات  من 

فاستيعاب الرتاث يقتيض النظر إليه ضمن 
ألدواتنا  إخضاعه  ثم  التاريخية،  بنيته 
األيديولوجي،  وملوقفنا  املعارصة،  العلمية 
ألن ذلك كفيل بكشف جوهر العالقات بني 
الحارض  التاريخي، وبني  موقعه  الرتاث يف 
بتحقيق  كفيل  وبالتايل،  تناقضاته،  بكل 
عملية األصالة واملعارصة يف نوع من التفاعل 
املواقف  من  مجموعة  فالرتاث  والتوافق، 
يقدم  ال  املعارف، ألنه  وليس مجموعة من 
لإلنسانية،  ملًكا  املعرفة  مادامت  املعرفة 

مرشوعيتها  تملك  نفسها  وهي  آخر،  دون  مجتمًعا  تخص  وال 
تكسبه  أيديولوجي  أي من خالل موقف  الداخل،  من  الحيوية 

عرب التموضع االجتماعي)3(.
ولم ينكر )الجابري( أن االهتمام بالرتاث قد ارتبط بالهزائم 
مرص،  عىل  نابليون  حملة  منذ  العرب  بها  مني  التي  املستمرة 
ولعل القمع الذي فرضه الحكم العثماني إىل جانب االستعـمار، 
عام  حزيران  وهزيمة  1948م  عام  فلسطني  نكـبة  ثم  ومن 
1967م كانت أعنف الصدمات التي زلزلت كيان اإلنسان العربي 
املعارص، إن )عملية الرجوع إىل األصول وإحياء الرتاث التي تتم 
يف إطار نقدي ومن أجل التجاوز يف حال النهضة قد تشابكت 
بالرتاث  والتمسك  املايض  إىل  الرجوع  عملية  مع  واندمجت 
هنا  املايض  فأصبح  الخارجية،  التحديات  أمام  بهما  لالحتماء 
مطلوًبا ليس فقـط من أجل االرتكاز عليه والقفز إىل املستقبل، 
أجل  من  الحارض،  تدعيم  أجل  من  األوىل،  وبالدرجة  أيًضا  بل 
يمكن  ال  النهضة  فتحقيق  الذات()4(،  واثبات  الوجود  تأكيد 
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معيار إحياء الرتاث الرئيس هو استكمال العلم بالرتاث، وأنه ال 
يبعث إال ما كان يضيف إىل علمنا بالرتاث علما جديدا ويحقق 
يف الوقت نفسه الفائدة والجدوى، والرتاث ليس وليد فرتة زمنية 
أو جهدا فرديا، وإنما حصيلة تجارب حية وتفاعالت  محددة 
واعية، وهو يتمركز بني حدثني: حدث إنتاجه / كتابته، وحدث 
إعادة إنتاجه / قراءته، ولكل حدث منهما زمن مغاير عن الزمن 
تقتضيها  التي  الخاصة  ورضوراته  حاجاته  أيضا  وله  اآلخر، 
أبعاد فكرية واجتماعية معينة، وهذا ما يفرس لنا تعدد املنتج 

القرائي للرتاث.
مع  التعامل  رضورة  )الجابري(  أكد  السياق  هذا  ويف 

وأن  فقط،  كمادة  وليس  كموقف  الرتاث 
إشكالية  من  تنطلق  لرتاثهم  العرب  قراءة 
ينظرون  ألنهم  الشاهد،  الغائب عىل  قياس 
ويغيبون  املايض،  خالل  من  الحارض  إىل 
بأنه  التاريخ  وصف  فإن  لذلك  املستقبل، 
أحداث غري حركية مسألة ال تاريخية، كما 
الوجدان  خالل  من  الرتاث  مع  التعامل  أن 
السلفية  الطروحات  يف  يسقطهم  أمر 
الخطوة  أن  إىل  وذهب  للرتاث،  املتقدمة 

األوىل التي ينبغي أن تتوافر عند العرب يف تعاملهم مع تراثهم 
هي نقد العقل العربي، أي البد من خلق قطيعة أبستمولوجية 
الفهم  اعتمد  الذي  العربي يف عرص االنحطاط،  العقل  مع بنية 
الرتاث بدال من أن يحتوينا،  الرتاثي للرتاث، فاملهم أن نحتوي 
حتى ال تكون الذات جزًءا مــن هــذا الـتـراث، ألن فـصـل 
الـذات عـنـه كـفـيــل بربط العالقة بينهما بشكل عقالني، 

وبالتايل تكون تصور موضوعي عن هذا الرتاث نفسه)6(. 
ظل  يف  متذبذبا  موقفا  الرتاث  من  الشباب  موقف  بدا  لقد 
الهوية  عىل  واضحا  تأثريا  أثرت  التي  للعوملة  القوية  الهجمة 
وخطورته؛  األثر  هذا  تقدير  يف  الباحثني  اختالف  مع  الثقافية 
)املؤيدون  العوملة،  من  ومتباينة  متعددة  مواقف  أبرز  مما 
لظاهرة العوملة يرون أنها تسهم يف انتشار التكنولوجيا الحديثة 
من مركزها يف العالم املتقدم اقتصادًيا إىل باقي أنحاء العالم، 
ومن ثم زيادة اإلنتاج زيادة واضحة ويرون أن ذلك يف حد ذاته 
الهوية  يف  عنها  ينتج  أن  يمكن  سلبي  تأثري  أي  للعوملة  يغفر 
القومية؛ بل يرى بعضهم أن هذا التأثري بسيط وبعضهم اآلخر 
أكثر تفاؤال حيث يرى أن الهوية القومية سوف تفيد من العوملة 
بدال من أن تضار، كما يرى أنصار هذا الرأي أن العوملة تسهم 
إسهاًما واضًحا يف نقل املعلومات وتخزينها 
بها، ويف سبيل  االنتفاع  وتوفريها ملن يريد 

ذلك تهون الهوية القومية()7(.
عالقة  بالرتاث  الشباب  عالقة  وتبقى 
عالقة  أثر  منهجيًا  تقتفي  وتكاد  شائكة، 
األجيال السابقة يف تبني الدعوة إىل الحفاظ 
عىل الرتاث دون نظر أو تمحيص، فال يمكن 
الزمان،  لهذا  نافع  الرتاث  اعتبار كل ما يف 
العربي  الرتاث  محتوى  مراجعة  ينبغي  إذ 

لقد بدا موقف الشباب من 
التراث موقفا متذبذبا في 

ظل الهجمة القوية للعولمة 
التي أثرت تأثيرا واضحا على 

الهوية الثقافية مع اختالف 
الباحثين في تقدير هذا األثر 

وخطورته؛ 
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الذي يتفق  الجانب امليضء  واالكتفاء بأخذ 
املعارصة  الحياة  واستيعاب  حارضنا،  مع 
بالنسبة للشباب ال يمكن أن يتم إال بالجمع 
الرتاث  قراءة  رضورة  أولهما:  أمرين  بني 
واستيعابه بشكل جيد، وثانيهما: معارصة 
العلمي  التطور  بمواكبة  الحايل  الواقع 
الرتاث  مع  التعامل  يجوز  وال  واملعريف، 
مشكلة  سيسبب  ذلك  ألن  أعمى،  تعامال 

كربى تجعل من الناتج ناتجا مشوها.
وألن الرتاث هو ركيزة أساسية من ركائز هوية األمة، وعنوان 
اعتزازها بذاتيتها الحضارية يف تاريخها وحارضها؛ وهو منبع 
فنانوها  منه  ينهل  املعارص  لإلبداع  حيويا  ومصدر  لإللهام 
الجديدة  اإلبداعات  لتأخذ  ومفكروها،  وشعراؤها  وأدباؤها 
موقعها يف خارطة الرتاث العاملي، فإنه من الرضوري أن يتنبه 
عنرص الشباب، بوصفه عنرًصا حيوًيا من عنارص املجتمع، إىل 

رضورة الحفاظ عىل الرتاث.
أن  ذلك  عضوية؛  عالقة  برتاثه  العربي  اإلنسان  عالقة  إن 
وعيه  يف  الرتباطه  الرتاث،  من  تتغذى  برمتها  القومية  هويته 
سواء،  حد  عىل  وسياسية  ودينية  وتاريخية  حضارية  بأبعاد 
فتعلّقه بما يختزنه ماضيه من إنجازات عملية وفلسفية وأدبية 
اإلنسان  إن  آخر برتاثه رشًقا وغرًبا،  إنسان  أّي  تعلّق  أشّد من 
العربي ينتمي انتماء كليًّا إىل تراثه، ويتماهى فيه معنويًّا دون 
تحّفٍظ، حيث يشعر بأن تعلّقه به هو امتداٌد لتعلّقه بتصّوره 

الحياة،  بعد  لِــما  والكون،وحتّى  للدنيا 
مّما  ونفسيًّا  روحانيًّا  ُبْعًدا  الرتاث  فيتخذ 
دائرة  التفكري، وداخل  دائرة  يضعه خارج 
عنده،  وارد  غري  بالرتاث  فاملساس  التقليد، 
عليا  قيمة  الرتاث  هذا  مساءلته..إذ  وكذلك 
عنده يتعامل معها بشكل مثايل؛ لكن هذه 

املثالية تبدأ بتجميد هذا الرتاث)8(.
انعكست عىل حياة  التغريات  لكن هذه 
عىل  املادة  طغت  حيث   ، وسلوكه  اإلنسان 
االجتماعي  والفساد  االنحالل  فعم   ، واألخالق  الروح  معايري 
تأثري  وانعكس  الغربية،  الثقافة  بنمط  السلبي  للتأثر  نتيجة 
ذلك عىل الهوية الثقافية والحضارية لألمة بوصفها ذلك املركب 
املتجانس من الذكريات والتصورات والقيم والرموز والتعبريات 
التاريخية،  تعرب عن خصوصيتها  التي  والتطلعات  واإلبداعات 
ويف ضوء ذلك ونتيجة البتعاد الشباب العربي عن تراثهم فقد 
بدأوا يعيشون حالة من الرصاع الفكري واألخالقي، تتمثل بتعدد 
الرتاث  من  تستقي  التي  املحلية  فالثقافة  الثقافية،  املرجعيات 
مقوماتها تدعوهم للحفاظ عىل قيمهم االجتماعية ومعتقداتهم 
ملحاكاة  تدعوهم  الوافدة  العوملة  وثقافة  وتقاليدهم،  وعاداتهم 
والتقاليد  واملثل  والقيم  )املفاهيم  إن  القول  ويمكن  اآلخرين، 
رصاع  يف  يدخل  الشباب  وبدأ  وتتبّدل،  برسعة  تتغرّي  أصبحت 
تفكك  يف  ودورها  الوافدة،  الجديدة  الثقافة  تأثري  عن  ناجم 
من  حاالت  وإحداث  والعادات،  املحيل  االجتماعية  القيم  نظام 

إن عالقة اإلنسان العربي 
بتراثه عالقة عضوية؛ ذلك 
أن هويته القومية برمتها 

تتغذى من التراث
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عند  النفيس  والقلق  القيمي  االضطراب 
الشباب تجاه املستقبل()9(.   

بالتـراث  الوعـي  حالة  شّكـلت  لقد 
قائمة  ة  ـّ إشكالي العربي  للشباب  بالنسبة 
وحارضها  ماضيها  مع  األنا  جـدل  فـي 
كانت  وإذا  اآلخر،  مع  وجدلها  ومستقبلها 
فئة من الشباب قد رفضت الرتاث بوصفه 
التحرّض  عىل  يبعث  وال  القديم  إىل  ينتمي 
جاءت  قد  أخــرى  فئة  فــإّن  والتطّور، 

لتستوعب الرتاث بشكل جديد وتوّظفه بما يسهم يف تحرير الفكر 
للفكر االستعماري ولأليديولوجيّة  التبعيّة  املعارص من  العربي 
وأمل  نهضتها  أساس  هم  أمة  كّل  يف  الشباب  وألّن  الربجوازّية، 
وتحقيق  الحياة  واقع  تغيري  يف  اآلمال  تناط  وبهم  املستقبل، 
التقدم، فقد كان )التفكري يف توجيه  األهداف املنشودة وإحراز 
الشباب توجيًها صالًحا و إعداده لتحمل أعباء الحياة الفاضلة 
ليس بأقّل قيمة من التفكري يف أعظم املرشوعات االقتصادّية التي 
القوى  الشباب  إعداد  ألّن  والبؤس؛  الفقر  غائلة  من  األمة  تنقذ 
فيه  تجد  التي   ، لألّمة  املستقبليّة  الحياة  مرشوع  هو  الصالح، 

الضمان لصيانة ما بنته)10(.
من هنا كان من الرضوري االهتمام ببناء الشباب ومواقفهم 
الفكرية انطالقا من معطيات الرتاث لكونه يمكن أن يتعامل مع 
)قضية الرتاث من كونها قضية املايض لذاته، أو كونها إسقاًطا 
وذلك  نفسه.  الحارض  قضيّة  كونها  إىل  الحارض،  عىل  للمايض 
داخلها  يف  تتفاعل  يف حركة صريورة  الحارض  رؤية  من خالل 
تطورًيا  ديناميا  تفاعال  املستقبل  وممكنات  املايض  منجزات 
الصريورة هذه،  الحادث يف مجرى حركة  القطع  رغم  صاعًدا، 
لهذا  الدياليكتيكيّة  الوحدة  طبيعة  يف  داخال  القطع  كان  سواء 
القوى  جانب  من  الطارئ  القرسي  التقطع  يف  كان  أم  املجرى 

املعادية ملحتوى الحركة الثورّية العربية الحارضة()11(.
بوصفه  الرتاث  إىل  ننظر  أن  يستلزم  الفاعل  الجدل  إن 
مطلقة  حقائق  بوصفه  ال  اإلطالق،  عىل  لها  قداسة  ال  نصوًصا 
اإلنساني،  السلوك  يوجه  معياًرا  تشكل  أن  باإلمكان  ونهائية 
الذات  وعي  يف  واآلخر  للرتاث  متبادل  وحضور  اشتباك  فهناك 
وكل  لآلخر،  قراءة  للرتاث  قراءة  كل  لتصبح  القارئة،  العربية 
مجتمعات  )شهدت  أن  بعد  وذلك  للرتاث،  قراءة  لآلخر  قراءة 
حد  إىل  املتفجرة  املعرفة  ساهمت  حيث  واسعة  تغريات  اليوم 
املجتمعات، وقد  كافة  السائدة يف  الثقافية  األنماط  كبرييف تغري 
كان لتطور وسائل اإلعالم واالتصال بني مجتمعات اليوم األمر 

الهام يف التغريات الثقافية الحالية وقد أثرت 
التفكري  أنماط  عىل  التكنولوجية،  التغريات 
بالنمط  ولًعا  اإلنسان  وأصبح  والثقافة 
اآللة  تشكل  التي  والحياة  الجديد  الثقايف 
الجزء األعظم فيه()12(، لذلك فقد اقتىض 
الرتاث  مع  الفاعل  الجدل  غياب  عدم  األمر 
العربيّة لفاعليتها،  الذات  أو فقدان  واآلخر 
إىل  يلجأ  العربي  اإلنسان  يجعل  وبما 
االحتماء بالرتاث، بعيًدا عن التقليد والتبعية 
باملخاطر،  مشوًبا  أحياًنا  يأتي  قد  الذي  الغربي  املعريف  للمنتج 
السيما يف ظل املحاوالت املتواصلة للتخلّص من التبعية الثقافيّة 

للغرب. 
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اإلنسانّي  الحّس  ديمومة  عىل  نحافظ  وحتّى   

بني  الرابط  الرّسي  الحبل  يجّسد  الذي  الرقيق 

القبول  فكرتي  تدافع  وسط  واملستقبل،  والحارض  املايض 

والرفض لفكرة الرتاث، األوىل أّن الرتاث هو مشكاة األصالة 

ويقسم  نرى،  ما  لكل  الجذري  والوعي  الفكر  منرب  وهو 

األشياء بناء عليه ومن منطلقاته، وفكرة ترفضه تماّما وترى 

اّنه أّس التخلّف واالنغالق والصدام غري املنتهي مع اآلخر؛ 

بدًءا  حياتنا  منهج  يف  الرتاث  لفكرة  التجذير  من  البّد  فإّنه 

من أهميّة هذا الرتاث الذي جاء نتاج تفاعل أنساق إنسانيّة 

والبناء يف فرتات  الهدم  العديد من مراحل  مختلفة شهدت 

زمنية مختلفة، وخضعت لوجدان جمعي قبلها أو رفضها، 

مما يجعلنا نقف عند أهميّة فكرة إعادة التشّكل وديمومة 

من  إىل  االنتباه  من  والبّد  باملجمل،  الرتاث  فكرة  عىل  البناء 

يقف خلف هذا التبديل والتغيري وإعادة اإلنتاج هو اإلنسان. 

مناقشة  إىل  الدخول  يمكن  هنا  من 

تلك املزاجيّة الحاّدة يف التعامل مع فكرة 

يعيش  الذي  فشبابنا  أحياًنا،  الرتاث 

انساًقا حياتيّة متطّورة ومتجّددة لحظيًا 

عرب إعادة تشكيل معريفّ مستمّر، وخلط 

ثقايفّ غريب، البّد من الوقوف مليًّا عند ما 

يكّون منطلقاته للحكم عىل فكرة الرتاث 

فكرتي  بني  املحتدم  الرصاع  هذا  وسط 

املطلق  والرفض  وتداعياتها  القبول 

ا تجدر اإلجابة عنه في ظّل هذا التيار االستهالكي  يواجه الباحث والكاتب في مجال التراث سؤالًا مهّمً

الجارف للثقافة المعلبة، ووسط هذا التسفيه المقصود للتراث اإلنساني بكّل أشكاله، وهو: كيف 

يمكن أن نقّدم تراثنا بعيًدا عن إلغاء اآلخر ودمج وتوظيف هذا التراث ليكون أكثر قبوّلا لدى هذا 

الجيل الذي خطفه إعالم العولمة إلى مكان يصعب معه قبول أّي لغة أخرى غير لغة هذه العالم الذي 

يراه شبابنا من هذا الشباك الصغير؟ 

وانعكاساته عىل جوهر النسق اإلنساني.

إذن كيف يمكن أن نتواصل مع تراثنا بوعي وإدراك ملا 

نريد؟ ال أن نفرضه بجموده وتخلفه عن الواقع واّن نصنف 

الرتاث منبتًّا ومنقطًعا عن  التعامل مع هذا  من يعزف عن 

دوًرا  تلعب  فيها  يعيش  التي  البيئة  أن  متجاهلني  جذوره، 

ا يف التقريب بني فكرة الرتاث أو االبتعاد عنها. مهمًّ

والبّد من تأكيد أّن ما أعتقده أنا وأنت قد ال يعتقده ثالثنا 

وقد يرفضه باملطلق، وهذا يستدعي التجذير معرفيًّا ألبوّية 

الرتاث وخصوصيته ملتحصل معرفتنا، وال يأتي ذلك إال من 

خالل تفاعل مؤسيس معريف يقود إىل نسق عام يف التفاعل 

مع الرتاث وال يفسح املجال إىل التشّدد والغلو يف ذلك سلبًا 

أو إيجاًبا.

إىل  قادتنا  التي  والتابوهات  القاتلة،  التلقني  فكرة  أن 

واملقارنة  العقل  إعمال  إىل  يحتاج  زمن  يف  خطرية  زاوية 

ويف ظل سيادة ثقافة الغالب التي تجرب 

خواًء  سبّب  قد  به  االقتداء  عىل  املغلوب 

جعله  مما  املقتدي  لدى  ومعرفيًّا  فكريًّا 

وهذا  جذور،  أو  هوّية  بال  بأّنه  يشعر 

االنتباه  يف  التوازن  فقدان  لحالة  أّسس 

أيًضا  وأّسس  وأهميتها،  الرتاث  لفكرة 

بشكل  الرتاث  جذور  إىل  االرتداد  لحالة 

الوسطيّة  الحالة  وأفقد  ومنّفر  متطرّف 

حضورها.

انطالًقا من ذلك البّد من إعادة تأهيل 

اأحمد الطراونة  *

سيادة ثقافة الغالب التي 
تجبر المغلوب على االقتداء 

به قد سّبب خواًء فكرّيًا 
ومعرفّيًا لدى المقتدي مما 
جعله يشعر بأّنه بال هوّية أو 

جذور،

�شبابنا و�إ�شكالّية �لتعاطي مع فكرة �لرت�ث

* روائي وباحث أردني.

الشباب والتراث
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وكيف يمكن أن ننجو 
ونتخّطى ما يدور حولنا إذا 
ما أمسكنا بوعي بتراثنا 

وفّوتنا الفرصة على من يظّن 
ا به هذا التراث ملًكا خاّصً

مقبولة  لتغدو  أواًل  نفسها  الرتاث  فكرة 

تتنازعها،  التي  األطراف  مختلف  لدى 

وهذا يحتاج إىل مراحل صهر مهّمة البّد 

من املرور بها. 

أّواًل  الحديث  يمكن  السياق  هذا  ويف 

الرتكيز  يف  الوطنيّة  املؤسسات  دور  عن 

عىل فكرة الرتاث والتعامل معها كمعطى 

الهامش،  عىل  تكون  أن  ال  حقيقّي 

وبالقدر التي تهّمش فيه هذه املؤسسات 

تتعامل  التي  الرشائح  قبل  من  تهّمش  فأّنها  الرتاث  فكرة 

معها هذه املؤسسات.

ما  إذا  يدور حولنا  ما  ننجو ونتخّطى  أن  يمكن  وكيف 

هذا  يظّن  من  عىل  الفرصة  وفوّتنا  برتاثنا  بوعي  أمسكنا 

ثقايف  به، خاّصة يف ظّل غياب مرشوع  ا  ملًكا خاصًّ الرتاث 

الفرعيّة  العربيّة  الثقافات  صهر  يف  يسهم  عربي  تنويري 

الحضور  من  قوي  ارث  إىل  تستند  عربية جامعة  ثقافة  يف 

اإلنسانّي؟

هنالك مؤسسات مهّمة البّد لها من إعادة هيكلة خططها 

إلعادة إنتاج فكرة الرتاث لدى شبابنا الذي أصبح يف حرية 

من أمره، فوزارة الثقافة التي تسعى إىل 

إيجاد حراك ثقايف هي باألصل يجب أن 

الرتاث وأن تعمل  تكون متورطة بفكرة 

عليها وبما يؤّسس لحالة ارتباط عضوي 

بني املايض والحارض لبناء مستقبل أكثر 

تقّدمه  وما  الرتاثيّة  فاملتاحف  تصالًحا، 

من نتاج جامد غري متحرّك ومتفاعل البّد 

واملؤسسات  بجدواها،  النظر  إعادة  من 

املعنيّة بالرتاث أيًضا البّد من إعادة قراءة 

دورها وإمكاناتها يف ربط املايض بالحارض بطريقة واعية، 

يف  ودوره  الثقافة  لوزارة  التابعة  املسارح  عىل  يقّدم  وما 

إيجاد تصّور ما عن الرتاث إضافة إىل إصدارات هذه الوزارة 

وما يمكن أن تقّدم من فعل ثقايف تنويرّي يستند يف جذوره 

الهامش أحياًنا، ولعّل  إىل فكرة الرتاث والتي أصبحت عىل 

وجود مديرية الرتاث يف وزارة الثقافة وبحجم ما يلقى عىل 

إال  أهميته،  إنجاز ورغم  تقّدم من  وما  أحمال،  عاتقها من 

أذرعها  تتطور  لم  إن  الحمل  بهذا  القيام  تستطيع  ال  أّنها 

وإمكاناتها لتقدم ما يعادل الطموح. 

والبّد من دور مهّم لوزارة الرتبية التي تمّر مرور الكرام 

الشباب والتراث
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إّن للتكنولوجيا دوًرا في 
طمس الهوّية الجامعة 

وانحاللها في الهوية العالمّية 
الممسوخة، أو تكّلسها 

وتقوقعها بشكل مفزع وحاّد

يف أغلب مناهجها عىل فكرة الرتاث وتلتقط 

منه ما يقرّص عن سّد الرمق، هي األخرى 

بما  مناهجها  بناء  إعادة  بأهميّة  معنية 

يتوافق مع إعادة االعتبار للرتاث واالنتباه 

الرتاث  معنى  يعرف  جيل  تأسيس  إىل 

دون  يكون  لن  وهذا  معه  يتعامل  وكيف 

هذا  يقّدم  الذي  واملدّرس  للمنهاج  تأهيل 

املنهاج.

إضافة إىل ذلك فإن الجامعات هي يف 

تسعى  وأن  اآلن،  مهّمة  أضحت  التي  الرتاث  معركة  صلب 

يف  يسهم  قد  الرتبية  وزارة  فات  ما  استدراك  إىل  جامعاتنا 

تعديل مزاج شبابنا تجاه الرتاث وأهميته.

واإلذاعية  التلفزيونية  املختلفة  بأشكالها  الدراما  وألّن 

منطقتهم  لتاريخ  أجيالنا  ترشيب  يف  ا  مهمًّ مصدًرا  تعّد 

وتراثها اإلنساني فإننا أمام حالة تعّد األخطر عىل اإلطالق، 

فما يقّدم عىل الشاشات هو أس ما نعيشه اآلن من تطرّف 

وأن  تاريخنا  نصّور  فأن  االنفتاح؛  يف  أو  االنغالق  يف  سواء 

فعل  هو  قاتله  دراميّة  وجبات  خالل  من  ماضينا  نشوّه 

ما  إىل  االنتباه  رضورة  يستدعي  شبابنا،  حّق  يف  جرمي 

يقّدم عىل شاشاتنا التي بدا أوالدنا يجلسون أمامها معظم 

ساعات يومهم ويأخذون منها أكثر بكثري مما يأخذون من 

مؤسساتنا التعليمية األخرى مجتمعه. 

ويف سياق آخر نجد أّن تشويه العادات والتقاليد قصًدا 

من أجل االبتعاد عنها قد أساء إىل فكرة 

الرتاث وجعل شبابنا يف حرية من أمرهم، 

يرتكونه  أم  ورثوه  بما  يقتدون  فهل 

ولكي  دخيلة،  وتقاليد  عادات  ويتبعون 

معنيون  فإننا  القادمة  أجيالنا  ننقذ 

بنا  يجدر  ما  لكّل  وفرز  تصنيف  بإعادة 

أرضية  عىل  شبابنا  ليقف  به  التمّسك 

حجة  تحت  عليهم  يلقى  ما  تجاه  صلبة 

تراث اآلباء واألجداد أحيانا ويجربون عىل 

اّتباعه رغم عدم إيمانهم به.

مؤثثات  من  العديد  إىل  االنتباه  ولعّل 

باستمرار  تشغلنا  التي  الرتاث  فكرة 

كاألغنية  باستمرار  السطح  عىل  وتطفو 

واملأكوالت  الرتاثيّة  واألزيــاء  الرتاثيّة 

ومصداقية  اليدوّية  والحرف  الرتاثيّة 

خاّصة  ثقافيّة  كحالة  معها  التعامل 

مع  فيها  ونتواصل  فيها،  نتشارك 

قد يسهم يف توصيف  األخرى،  الثقافات 

بصدق  مالمحها  رسم  وإعادة  هوّيتنا 

أمام  واالنكشاف  التشويه  عن  بعيًدا 

الهويات األخرى الغازية، أو أمام تسلّط 

هوّية فرعيّة عىل أخرى يف مجتمع يشّكل 

الجامعة  أكثر من نصفه وتتشارك يف هويته  الشباب  فيه 

للهوّية  ا  إغناًء مهمًّ تعّد  التي  الفرعية  الهويات  العديد من 

األم.

الهوّية  طمس  يف  دوًرا  للتكنولوجيا  إّن  القول  يبقى 

الجامعة وانحاللها يف الهوية العامليّة املمسوخة، أو تكلّسها 

وسائل  انتشار  ظّل  يف  وحاّد،  مفزع  بشكل  وتقوقعها 

من  قدمته  ما  وبعد  مهول،  بشكل  االجتماعي  التواصل 

إنتاج رديء لفكرة الحرّية التي تجاوزت حدود التحّرر إىل 

إلغاء اآلخر وتشويهه، وهذا يوجب إيجاد حالة من الوعي 

استند  ما  إذا  محرتمة  أنماًطا  يخلق  الذي  الرتاث  بأهميّة 

الذي خلقته هذه  الّدمار  إىل جذور محرتمة لتجاوز حالة 

هذا  يكون  وأن  يشء،  كّل  عىل  وسحبته  العجيبة  الثورة 

الرتاث مدعاة لقبول اآلخر واإليمان به وبإنجازه مع إيجاد 

حالة من تقدير الذات وهذا ما يحتاجه شبابنا اليوم. 

الشباب والتراث
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كما تهدف الجمعية إىل تدريب السيدات عىل 

واملتطورة.  التقليدّية  القديمة  الحرف  كّل 

وقد عقدت الجمعيّة دورة صناعة سالل من ورق املوز 

هذه  عىل  سيدات  عرش  تدريب  وتم  الرّيان،  وادي  يف 

األغوار  منطقة  الخام  يف  املادة  الصناعة حيث وجود 

الشمالية إذ تكثر زراعة املوز، ويتّم تدوير مادة  لحاء 

املوز  لصناعة  سالل تعكس ااملهارة والذوق واإلبداع. 

البلدي  الصابون  لصناعة  دورة  الجمعيّة  عقدت  كما 

من زيت الزيتون.

منها  أذكر  الجمعية  أقامتها  معارض  وهناك 

مول(  ومعرض  )أرايبال  يف  والرتاث  األصالة  معرض 

)تراثنا هويتنا(  بحامعة الحسني بن طالل، ومعرض 

)أياد من ذهب(  الريموك، ومعرض  بجامعة  )مغزل( 

اليدوّية(  )الحرف  ومعرض  الريموك،  بحامعة  أيضا 

النا  مامكغ  الدكتورة  رعاية  تحت  النقابات  بمجمع 

وزيرة الثقافة.

والضيافة  السياحة  بمؤتمر  الجمعيّة  وشاركت  * ناشطة يف مجال الرتاث.

ممارسات فضلى

وتهدف  الثقافة،  لــوزارة  وهي تابعة   2011 العام  التراث  على  للمحافظة  زمان  أّيــام  جمعّية  تاّسست 

الجمعية إلى المحافظة على التراث من الضياع واالندثار من خالل تدريب السيدات على حرف تراثّية 

كادت أن تنقرض كصناعة سالل القّش، وتهديب الشماغ األردني  وصناعة البسط  اليدوّية من صوف 

الغنم. والتطريز اليدوّي بعد أن غزا أسواقنا التطريز المستورد. 

جمعية �أيام زمان للمحافظة على �لرت�ث

هيام طوالبة* 
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تصويت  وحملة  الريموك  بحامعة 

الدنيا  عجائب  من  امليت  البحر 

السبع، كما شاركت بمهرجان جرش 

للعاميبن املاضيني.

لألكالت  قسم  الجمعيّة  ويف 

طلبات  تلبية  يتّم  حيث  الشعبيّة 

وتوصيل  الهاتف  خالل  من  الزبائن 

الطلبات إىل البيت .

بمونة  يتعلّق  ما  لكّل  جناًحا  الجمعيّة  يف  أّن  كما 

طبيعي  وقلية  وخل  بلدي  وسماق  من  زعرت  البيت 

وأعشاب  طبيّة وزيتون  وزيت وجبنة ولبنة ومقدوس 

وخبز بلدي. 

ستعقد  ــدورات  التي  ال ومن 

بالجمعية: دورة يف صناعة صابون 

صناعة  يف  ودورة  الزيتون،  زيت 

يف  ودورة  واالكسسوارات،  الشموع 

أعمال  يف  ودورة  البسط،  صناعة 

األردني،  الشماغ  الصنارة  وتهديب 

ودورة يف فّن الفسيفساء  والخزف، 

ودورة  الرسم،  يف  دورات  يف  ودورة 

يف والنحت فن الديكوباج.

وتسعى الجمعيّة لعمل معجم للحرفيني األردنيني 

الذين ما زالو يحافظون عىل املهن الرتاثية، وذلك إن 

توافرت التكلفة املالية. 

تسعى الجمعّية لعمل 
معجم للحرفيين األردنيين 

الذين ما زالو يحافظون على 
المهن التراثية، وذلك إن 
توافرت التكلفة المالية

ممارسات فضلى
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األمثال الشعبية



تقدمة:

يمثل التراث الشعبي الروح السارّية في عروق الشعب، وهي الجينات التي تنقل الصفات الوراثّية من اآلباء إلى 

األبناء، وأّول أشكال هذا التراث التي سنتوقف عندها في هذا البحث هو األمثال الشعبّية، لما لها من شهرة 

فيه  تمثل  والتي  المصرّية.  الريفّية  المجتمعات  إحدى  داخل  اليومّية  حياتنا  في  االستخدام  حيث  من  واسعة 

األمثال الشعبّية من حيث االستخدام طابًعا شعبًيا في شكلها العام، يؤدي بالضرورة إلى خلق تواصل روحي 

بين أفراد هذه المجتمعات؛ ما ينعكس بالضرورة على سلوكياتهم التي يتّم التعبير من خاللها عن معتقدات 

شعبّية كامنة في صدورهم.

بعيًدا عن درس متعّمق  الشعبي  أو  الرسمي  المصرّية سواء في جانبها  الثقافة  الصعوبة بمكان فهم  ومن 

للدالالت االعتقادّية، وهو عصب الثقافة الشعبّية في المجتمع المصري.

�لدللت �لعتقادّية يف �لأمثال �ل�شعبية يف م�شر
)حمافظة �ل�شرقّية منوذًجا(

عبد احلكيم خليل * 
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األمثال الشعبية
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األمثال الشعبية

يف  يبحث  الدراسة  هذه  ومحور 

هذه  داخل  االعتقادّية  الدالالت 

للمعتقدات  املتضّمنة  الشعبيّة  األمثال 

بيئتها  داخل  عليها؛  والدالة  الشعبيّة 

املجتمع  تميّز  وقد  واالجتماعيّة،  الثقافيّة 

املرصي بقدرته عىل توظيف هذه األمثال 

بمضامينها  الشعبيّة  ثقافته  داخــل 

االعتقادّية املختلفة التي تمثل صورة من 

صور التواصل من حيث التعديل بالحذف 

أفراد  تخيل  حالة  يف  املعتقدات  هذه  بعض  داخل  اإلضافة  أو 

أو  الشعبيّة،  األمثال  بعض  استخدام  عن  املجتمعات  هذه 

اليوميّة  اللغة  التواصل يف  أداة  منها، بوصفها  الجديد  ظهور 

وخرباتها  تجاربها  خاللها  من  تنعكس  بينهم،  املتداولة 

األصيل  الشعبي  الرتاث  من  املستمدة  ومعتقداتها  وعاداتها 

لهذه املجتمعات. إذ إنه من الخطأ أن ننظر إىل األمثال بوصفها 

أو مستنًدا »أوتوغرافيا«  الفولكلور،  شكاًل مجرًّدا من أشكال 

ا بأحوال الشعوب، إّنما هي يف الواقع عمل كالمي يدعو  خاصًّ

هذا  عنهم  يصدر  الذين  اعتقاد  ويف  التحرك،  إىل  معينه  قوّة 

التأثري عىل مجرى األمور، وعىل  أنواع  أقوى  أّنه يؤّدي  الكالم 

السلوك اإلنساني)1(. 

وتكمن أهميّة هذه الدراسة يف:

داخل  املوجودة  الشعبيّة  املعتقدات  أنواع  عن  الكشف  ـ  1

أغراض  وتحليل  االعتقادّية،  وداللتها  الدراسة،  مجتمع 

أو  السلوكيات،  أنواًعا من  أحياًنا  الدالالت يف عكسها  هذه 

فيها  تزدهر  التي  االعتقادية،  املفاهيم  من  أنماط  إفراز 

ثقافة  فاألمثال هي خري معرّب عن  الدالالت وتنميها؛  هذه 

املجتمع عاداته وتقاليده وقيمه ومعتقداته. 

كنسق  للمجتمع  الثقايف  النسيج  ترابط  مدى  عن  الكشف  ـ  2

طبيعة  لتمثل  بعض  عن  بعضه  عراه  تنفصم  ال  متكامل 

املجتمع املرصي وشخصيّته وهوّيته الثقافيّة. 

من  االعتقادّية  داللتها  وفرز  األمثال  قراءة  وسنحاول 

خالل املعنى الضمني الذي تحتويه هذه األمثال، كما تقتىض 

طبيعة املنهجيّة العلميّة يف تفسري األمثال الشعبية، وقراءة ما 

الخفي  باملنهج  يعرف  ما  وهو  معلن  الال  النص  سطور  بني 

عليها  املتفق  والتيمات  للرموز  التأوييل  املنهج  أو  للقراءة، 

شعبيًا؛ كالنكات واإليحاءات واإليماءات... الخ.

وتنوعت،  املثل  تعريفات  كثرت  وقد 

لكنّها جميًعا ال تخرج عن أّنه »قول مأثور، 

وإصابة  لفظه  إيجاز  يف  بالغته  تظهر 

معناه، ِقيَْل يف مناسبة معينة، وأُِخَذ لُِيَقاَل 

يف ِمثِْل تلك املناسبة«)2(. 

فاألمثال الشعبيّة ليست مجرّد شكل من 

أشكال الفنون الشعبيّة حسب، وإنما هي 

االعتقادّي  املخزون  عن  تعرّب  أقوال  أيًضا 

فاعلة  قوة  من  لها  بما  قائليها،  نفوس  يف 

لتعرّب  ومتداوليه.  وسامعيه  املثل  قائيل  مستوى  عىل  ومؤثرة 

بذلك عن مالمح ثقافة شعبيّة بعينها ذات سمات ومعايري قد 

تتشابه مع غريها من الثقافات، ولكنّها حتما تميّزها وتعطيها 

داخل  الّشعبي  املستوى  عىل  والتفرّد  الخصوصيّة  من  قدًرا 

املجتمع الذي نشأت فيه.

التصّورات  من  مجموعة  فهي:  الشعبّية  املعتقدات  أما 

واألفكار الذهنيّة التي يؤمن أصحابها بصّحتها وال ُيقبل الشّك 

اآلباء  تناقله األبناء عن  إرث  وهي  بها.  املعتقدين  لدى  فيها 

واألجداد، فالزمهم مسرية حياتهم، وما زال يشّكل يف الوجدان 

ا من ثقافتهم نحو تلك الحياة التي يعيشون  الشعبي قدًرا مهمًّ

فيها داخل مجتمعاتهم.

ونقصد بالداللة االعتقادّية: ذلك املغزى الدال عىل أحد 

هذا  يف  الواردة  للتصنيفات  طبًقا  الشعبيّة  املعتقدات  أنواع 

الشأن)3(.

من  عدد  يف  الشعبيّة  واملعتقدات  األمثال  من  كّل  وتتفق 

املستمّر  التفاعل  التي تخلق جرًسا من  والسمات  الخصائص 

بينهما بما يحمل املثل من الدالالت االعتقادّية بداخله هي:

يشتق كّل منهما بعض جوانب فلسفته من الدين.

ا  كّل منهما له جذوره يف أعماق الناس ويشّكل جزًءا مهمًّ

وتعامالتهم  سلوكهم  يف  مؤثرًا  وعنرًصا  اليوميّة  حياتهم  من 

وتصّوراتهم الحياتية. 

الثقافة  بها  تؤمن  التي  القيم  من  قدًرا  منهما  كل  يحوي 

وتسعى إىل تثبيتها عرب األجيال.

فيهما،  والصياغة  التعديل  آليّة  استمرار  بمعني  املرونة: 

رغم اختالف املجتمعات وتغري األزمنة واألمكنة، بما ُيَعربرِّ بدّقة 

عن وجدان الشعب الذي أنتجهما.

النسبّية والتنوع: باملعتقد الشعبي، أما املثل الشعبي يف 
* باحث أكاديمي من مرص

إنه من الخطأ أن ننظر إلى 
األمثال بوصفها شكًلا مجّرًدا 

من أشكال الفولكلور، أو 
ا  مستنًدا »أوتوغرافيا« خاّصً

بأحوال الشعوب
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معناه فهو يلتزم بالثقافة التي خلق بداخلها وباملوقف الذي 

ألقي فيه، والهدف من استخدامه.

مجهوليّة القائل للمثل الشعبي، واملصدر للمعتقد الشعبي، 

وبالتايل فال يمكن نسبته إىل شخص بعينه، وال حتى لشعب 

بعينه.

من  مجموعة  باختيار  القيام  إىل  البحث  هذا  دفعني  وقد 

األمثال  هذه  تصنيفات  عن  النظر  بغض  الشعبيّة،  األمثال 

الدالالت  فيها  تتضح  التي  سابقة،  ملعايري  وفًقا  الشعبيّة 

أبعادها  من  الدالالت  هذه  بتناول  يسمح  بقدر  االعتقادّية 

املختلفة)4(، داخل إحدى محافظات الدلتا باملجتمع املرصي 

)محافظة الرشقيّة(، باعتبارها بيئة اجتماعيّة ذات خصوصيّة 

اختيار  أسباب  أهم  األخرى. ومن  املناطق  ثقافيّة تميزها عن 

مجتمع الدراسة ما ييل:

غالبًا ما يستشهد أفراد هذا املجتمع باملثل، تربيرًا لسلوكهم،  ـ  1

وبرهاًنا عىل صحة مذهبهم.

تعد البيئة الزراعيّة يف مجتمع الدراسة مكاًنا خصبًا للمثل  ـ  2

يف  تميّز  وإلهاٍم  صاٍف،  بفكر  أبنائها  الّتصاف  الشعبي، 

الحفظ والنقل. 

املرصي  واملجتمع  بخاّصة  الدراسة  املثل يف مجتمع  يمثل  ـ  3

بعاّمة أحد أساليب الرتبية والتوجيه واإلرشاد التي يعتمد 

عليها املجتمع يف غرس القيم واألخالق الحميدة والصفات 

الناس  والطيّبة، مثل:«صربك عىل نفسك وال صرب  النبيلة 

عليك«.

مرآة  تعد  الشعبية،  لألمثال  االعتقادّية  املدلوالت  دراسة  ـ  4

صادقة للحياة الريفيّة إضافًة إىل بيان الحوادث واملناسبات 

التي كان املثل يقال فيها.

املجموعة  الشعبيّة  األمثال  يف  الدراسة  حدود  وتتمثل 

ميدانيًا ودالالتها االعتقادّية وتحليلها باستخدام منهج تحليل 

املضمون وعينة هذه األمثال قوامها )81( مثل.

وقد تم تصنيف أمثال عينة الدراسة عىل ضوء املعتقدات 

الشعبيّة املتضمنة للمثل الشعبي رصاحة أو مجاًزا كما ييل:

 Parents :أواًل:  األوليـــاء
التي تحمل معاني ودالالت  األمثال  املجموعة  وتضم هذه 

اعتقادّيه تدور حول األولياء والتصوّف بشكل عام ومنها:

1ـ كل شيخ وله طريقة:
الشخصيات  بتعدد  اآلراء  تعدد  إىل  املثل  هذا  يشري 

وميلها  بصحتها  فيها  يعتقدون  التي  ومواقفهم  وثقافاتهم 

الطرق  بتعّدد  الخاّصة  الحقائق  أحد  يمثّل  كما  الصواب.  إىل 

الصوفيّة وتعّدد مشايخها. وفيه محاولة إلحياء مبدأ التعددّية 

تبًعا ملنهج وأسلوب الشيخ الداعي إىل طريقته. ويؤسس املثل 

ملفهوم التسامح وقبول اآلخر، مهما اختلفت الرؤى وتعددت 

طرق الدعوة إليها.

2ـ اليل ملهوش شيخ الشيطان شيخه:
وهو يشري إىل قوّة االرتباط بشيخ له طريقته الخاصة به، 

وإال خضع اإلنسان بمفرده ألهوائه الشخصيّة التي يكون فيها 

شيطان الهوى غالب عىل شيطان النفس اإلنسانية. 

3ـ بعد ما راح املقربة بقى سّكره:
أي: أصبح مرغوًبا فيه مثل السكر.

4ـ الشيخ البعيد رسه باتع:
أي: صاحب الرضيح البعيد رّسه مؤكد مقطوع به، والبعد: 

لغريهم،  قريب  هؤالء  إىل  بالنسبة  فالبعيد  نسبية،  مسألة 

والقريب إليهم الذي يرغبون عنه بعيد عن غريهم، فما الذي 

يجعل الرضيح البعيد مرغوًبا أكثر من غريه ؟ إنه شوق القلب 

وحنينه الذي يساعد البعد يف تولده. وهذا ما يعربون عنه يف 

مثل آخر يقول: »ابعد حبة ) بعض اليشء( تزيد محبّة«. فتعلق 

القلب رغبة ورهبة ومحبة تجعل آمال وآالم الزائرين ال تميض 

واختصاصه  الويلّ  شهرة  ولكن  باملصادفة،  رضيح  أّي  إىل 

الزيارة؛  قصد  يف  كبري  تأثري  لها  املكاني،  والبعد  بالشفاعة، 

جذًبا  أكثر  يصبح  السفر  مشاق  إليه  نتكبد  الذي  فالرضيح 

ورهبة من ذلك الرضيح القريب املتاحة زيارته يف أي وقت.

5ـ مولد وصاحبه غايب:
هو  فاملولد  مات،  قد  لويلّ  إالَّ  تنعقد  ال  أّنها  املوالد  فعهد 

اهلل،  أولياء  من  وىلّ  أو  نبّي  ميالد  بيوم  ديني  شعبي  احتفال 

يقام تكريًما له، بطابع محيل أو يتسع ليأخذ شكاًل ذا شهرة 

عامليّة ترتبط بشهرة صاحب الذكرى، ويحمل بداخله املالمح 

الثقافيّة الخاّصة باملجتمع الذي يقام بداخله، ويف املثل إشارة 

إىل السلوكات املختلفة التي يقوم بها زّوار املوالد التي تحقق 

املولد  صاحب  ظل  يف  املختلفة  رغباتهم  وتشبع  أهدافهم 

الحارض الغائب.

6ـ قلل من الندر وأوف:
أي أنه ليس الخري يف كثرة النذور، إنما يف الوفاء بها، وال 

ا بتحقيقها وتنفيذها؛ فالندر يمثل عالقة  ـً بكثرة الوعود، غنم

األمثال الشعبية
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نفعيّة تبادليّة بني الناذر واملنذور له من خالل التزام املنذور 

الجانب  وعىل  وأتباعه،  ومحبّيه  زائريه  أمنيات  بتحقيق  له 

أمنياته  له  تحققت  طاملا  بالنذر  بالوفاء  الناذر  يلتزم  اآلخر 

التي نذر لها. ويف حالة مخالفة الناذر وعدم قيامه بنذره قد 

يلقى توبيًخا أو تواجهه مشكالت يف حياته، ترجعها العقليّة 

الشعبيّة إىل عدم الوفاء بالنذور.

 Objects above the :ثانًيا:  الكائنات فوق الطبيعية
 natural

ونقصد بالكائنات فوق الطبيعيّة الكائنات غري امللموسة أو 

غري املحسوسة التي ال يمكن رؤيتها بالعني املجرّدة، ويعتقد 

الناس بوجودها، وبتأثريها عىل حياتهم، مما يجعلهم يتوسلون 

الصالة،  طريق  عن  رشورها،  من  للوقاّية  العليا  القوى  إىل 

أو  لها،  والقرابني  األضاحي  تقديم  خالل  من  اسرتضائها  أو 

أغراض  لتحقيق  والزيارة؛  بالنذور  إليها  التوسل  خالل  من 

واملشعوذون،  السحرة  يمارسها  التي  السحرّية  العمليات  من 

الناس لهم والسيطرة عيل عقولهم باستخدام صيغ  إلخضاع 

وطلسمات وتعاويذ سحرّية السرتضاء القوى الرّشيرة الخفيّة.

والجنُّ من أهم هذه الكائنات ظهوًرا يف األمثال الشعبيّة، 

أو  بالخري  وسلوكياتهم  الناس  حياة  عىل  واضح  تأثري  ولها 

بالرش؛ حيث يعتقد بعض الناس بوجود كائنات ميتافيزيقيّة 

تسمى بالجن، وأّن لها قوى خارقة وباستطاعتها رؤّية الناس، 

وإلحاق األذى بهم، وأّن أجسام الجّن غري مادّية وقادرة عىل 

التشكل بالشكل الذي تريده. 

وقد يأتي مفهوم الجن يف األمثال الشعبيّة بتعبريات مماثلة 

ملعنى الجن منها: العفريت، والشيطان، وإبليس وغريها. ومن 

هذه األمثلة:

1ـ زى الجّني يشوفك ما تشوفه:
الذي  والدهاء  الحركة  اإلنسان رسيع  إىل  املثل  ويشري هذا 

التخّفي  عىل  القادر  الجني  يشبه  فهو  الناس،  عىل  يتلّصص 

وعدم الظهور لإلنسان يف صورته الحقيقيّة التي ُخلَِق عليها، 

َيرَاُكْم ُهَو وََقبِيلُُه ِمْن َحيُْث الَ  بما يتفق وقول اهلل تعايل: (إِنَُّه 

َتَرْوَنُهْم))5(. ولكن قد يراهم الناس يف صور أخرى متجّسدين 

لها، وقد تكون رؤيتهم وهًما للعقل يف حالة األعمال السحرّية.

إبليس منها  إبليس يف كيس طلع  املرا مع  2ـ حبسو 
يستغيث:

تضع  التي  املجتمعات  بعض  يف  املرأة  مكانة  إىل  ويشري 

مصدر  الشعبي  للمعتقد  طبًقا  فهي  متدّنية،  مكانة  يف  املرأة 

له(  والكيد  رجل  من  النيل  أرادت  ما  إذا  والرشور،  للمكائد 

خاصة: إِنَّ َكيَْدُكنَّ َعِظيٌم))6(. وقد يغلب مكرها وكيدها مكر 

إبليس وتدبريه.

3ـ اليل يخاف من عفريت يطلع له:
تهيّأت  فطاملا  املجهول،  من  الخوف  عدم  عىل  حّث  وفيه 

بالجن  املرتبطة  املعتقدات  هذه  مثل  الستقبال  نفوسهم 

والقصص  الشعبيّة  الحكايات  طريق  عن  سواء  والعفاريت؛ 

وأحفادهم  أبنائهم  إىل  والجدات  األجداد  من  املتداولة شفاهة 

بينهم،  فيما  الناس  يتداولها  التي  تلك  إىل  أو  الصغر،  منذ 

لتحفز حفيظتهم وذاكرتهم وتشغل حيزًا من فكرهم يجعلهم 

يخشون العفاريت أو الجن، عند السري لياًل أو النوم يف األماكن 

املظلمة.

4ـ اليل يحرض العفريت يرصفه:
يعلم  ال  أمور  يف  الدخول  عدم  عىل  للداللة  املثل  يرضب 

أذهان  يف  ومعروف  رًضا.  أو  نفًعا  نهايتها  أو  رسها  اإلنسان 

الناس أّن من يقوم بمعالجة الناس من املعالجني الروحانيني 

معه  والتعامل  العفريت  أو  الجّن  استقدام  القدرة عىل  لديهم 

للنفع أو للرّض بالناس، فهم أقدر عىل التعامل معهم ورصفهم 

وقتما يشاءون، وإذا عجز عن ذلك فقد يتعرض للرضر منهم.

5ـ عامل زى اليل راكبه عفريت:
يرضب املثل للشخص الذي يقوم بأفعال غري مربرة وغري 

التحّدث  أو  الحركة،  يف  أو  الحديث  يف  الرسعة  مثل  مفهومة، 

بأصوات عالية وغري مفهومة؛ هي من قبيل أفعال الجن وليس 

البرش. ويطلق عليهم فئة امللموسني أو امللبوسني من الجن.

 Magic :ثالًثا:  السحـــر
به  يقوم  القدم،  منذ  موجودة  كونيّة  ممارسة  السحر 

ويمارسه ساحر من خالل استخدام طقوس وطالسم وتعاويذ 

سحرّية يستعني بها لتحقيق أهداف غري مرشوعة يف العادة. 

ومن األمثلة الشعبيّة املتضمنة لالعتقاد بالسحر وأعماله، 

ما يأتي:

الزن ع الودان أَمّر من السحر:
الزّن: بمعنى الصوت وتكراره، واملراد به هنا تكرار الكالم. 

واألودان جمع وِْدن )بكرس فسكون(: وهى األذن و أَمّر: أَشدَّ. 

يقال يف أّن مداومة اإلغراء أشد تأثريًا يف املرء من السحر)7(. 

وهي صفة لصيقة بالنساء عندما يردن قضاء أمور خاّصة قد 

األمثال الشعبية



كانون الثاني  2015     50

ال يوافق عليها أزواجهّن مثاًل، فتقوم بالتكرار املستمر للطلب 

حتّى يتّم تنفيذه لها. وعادة ما ترتبط هذه األمور بأفعال غري 

مرشوعة عرب عنها هذا املثل يف معناه العام ارتباًطا بالسحر.

أكنس بيتك ورشه ما تدري مني يخشه:
الكنس ورش البيت باملاء هما من قبيل األعمال املراد بها 

إليذاء  اآلخرون  بها  يقوم  قد  التي  السحرّية  األعمال  إبطال 

جريانهم وأصدقائهم لغرض ما، مع أن املثل يستخدم للحث 

عىل النظافة الدائمة للبيت تحسبا ملجيء ضيف مفاجئ.

ال منه وال كفاية رّشه:
اآلخرين  إيذاء  الذي ال يكف عن  الحاسد  الرجل  إىل  يشري 

جانبه  من  النفع  جلب  عدم  مع  الحاسدة،  وبعينه  بلسانه 

لآلخرين. 

العني فلقت الحجر نصني:
وقد ورد يف السنة النبوّية ما يؤّيد ذلك املثل، عن أم سلمه 

ريض اهلل عنها، أّن رسول اهلل r رأى جارية يف بيتها يف وجهها 

سفعة فقال: اسرتقوا لها فإن بها النظرة. وسفعة بمعنى نظرة 

من الجن. وهي صفة لصيقة بالشخص الحسود. وقريب منه 

ما يرضب لطرد الحسد: »عني الحسود فيها عود«.

5ـ  غرية الجار وال حسده:
حيث يخىش من حسد الجار، وهو حسد شديد التأثري يف 

فالغرية  الحسد.  من  بكثري  أقل  فتأثريها  الغرية  أما  املحسود. 

دافع للنهوض والطموح بينما الحسد دافع للقتل أحياًنا كثرية 

وللتخريب، ويف القرآن الكريم:(وَِمْن رَشرِّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد))8(. 

وقد خّصص الجار بالخوف منه بالحسد ألنه عادة ما يكون 

أو  ما يدخل  املكانيّة من جاره عىل كّل  القرابة  مطلًعا بحكم 

يخرج داخل منزل جاره. لذا فباعث الحسد يكون أشد عنده 

من اآلخرين.

 Folk Medicine :رابًعا:  الطب الشعبي
واستخداماتهم  الناس  تجارب  عىل  الشعبي  الطّب  يعتمد 

لعالج بعض األمراض التي تصيب أفراد الجماعة، وقد تتفق 

أو تختلف مع بعض أشكال الطب الحديث. وهو ما دفع األفراد 

من كبار السّن إىل صياغتها يف أمثال شعبيّة تحمل حكمتهم 

املتضمنة  األمثال  هذه  ومن  متعاقبة.  أجيال  إىل  الزمن  طيلة 

للطب الشعبي:

البيت اليل تدخلوا شمس ما يدخلهوش طبيب:
واملثل يدعو إىل االستمتاع بالشمس والتماس الشفاء منها. 

فالبيت  الطبيب،  إىل  اللجوء  عن  تغني  طبيّة  فائدة  فللشمس 

الصحي والجيد هو البيت الذي يدخله الهواء وأشعة الشمس. 

ويقابله أيًضا: »الشمس والهوا تغنيك عن الطبيب والدوا«.

الدفا عفا ولو يف الصيف:
الجسم  حرارة  عىل  باملحافظة  وقناعتهم  إليمانهم  وذلك 

وعدم تعريضه للهواء، وخاصة يف فصـل 

الصيف، العتبار َبرِْد الصيف أشد من َبرِْد الشتاء، وهو ما 

عرب عنه املثل الشعبي القائل: »برد الصيف أحد من السيف«. 

وهي صفة مناخيّة وتجربة حياتية. 

اتغدى واتمدَّ.. واتعىش واتمىش:
التمدد  أو  النوم  أهميّة  يف  االستخدام  شائعة  حكمة  وهي 

حرارة  فيها  تزداد  التي  القيلولة  فرتة  وهي  الظهرية،  بعد 

تناول  عقب  الحركة  يفّضل  كما  الضاّرة،  الحارقة  الشمس 

طعام العشاء حتى ال يؤثر الطعام عىل أجهزة الجسم الداخليّة 

خوًفا من تخمة البدن. 

كاسات الهوا بتشيل العلة من غري دوا:
ويقصد بكاسات الهواء هي عمليّة الحجامة أو التشطيب 

أو الترشيط؛ الذي يقوم به الحاجم ملريض يعاني من مرض 

عضوي أو نفيس)روحي( ويسمى يف هذه الحالة باملحجوم. من 

خالل التخلص من الدم الفاسد املوجود يف املكان الذي يشتكي 

منه املريض، مع قراءة بعض آيات القرآن الكريم. وهي تعتمد 

عىل مدى االعتقاد لدى الحاجم واملحجوم يف قدرة الحجامة عىل 

العالج كأحد أنواع الطب الشعبي الذي ورد يف السنة النبوّية 

املطهرة لقوله:«إن أمثل ما تداويتم به الحجامة«)9(.

العلة اليل ما تعرفش تداويها اكويها:
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دون  الكي،  دواء  آخر  ثم  أواًل  األعشاب  عالجها  األمراض 

بهذا  النتيجة املرجوّة، عمالً  الكي يعطي  إذا كان  التثبت عما 

يكن  لم  التجربة،  عىل  قائًما  كان  وإن  الشعبّي  فالطّب  املثل. 

بعضها  وصفات  مجرد  وكان  علمية،  حقائق  عىل  مستنًدا 

بسيط واآلخر مركب، تصيب حينا وتخطئ أحياًنا.

 The Dreams :خامًسا: األحـــالم
وأوالها  تفكريه،  من  واسًعا  حيزًا  لألحالم  اإلنسان  أعطى 

أهميّة كبرية يف حياته، وحاول تأويلها، وفك رموزها، باعتبارها 

صورة عاكسة لتلك األحداث التي يواجهها اإلنسان طيلة حياته 

اإلنسان  بوصف  دينيّة،  وخربات  حياتيّة  تجارب  من  اليوميّة 

التدين، وتباينت  كائنًا متدينًا بفطرته، وإن اختلفت تجليات 

التعبريات الدينيّة يف حياته، تبًعا لتنوع البرش واختالفهم.

واألحالم قد تحمل بداخلها دالالت اعتقاديه ، تفصح من 

عما  والتخصص،  الخربة  أهل  من  وتفسريها  تأويلها  خالل 

أو يف  أو حارضه  أمور غيبيّة يف ماضيه  باإلنسان من  يحيط 

أو  املستقبل  من  الخوف  إىل  الكشف  هذا  ويؤدي  مستقبله. 

البعد عن املايض، أو التواصل مع الحارض عىل الدوام. ويأتي 

املثل الشعبي ليحمل دالالت ضمنيّة ذات مدلول اعتقادي يشري 

إىل األحالم أو الرؤى املختلفة املؤثرة يف اإلنسان ومنها:

1ـ الجعان بيحلم بسوق العيش:
احتياجات  من  أحياًنا  تنبع  األحالم  أّن  عن  فكرة  تعطى 

الناس املختلفة.

2ـ خري اللهم اجعله خري:
عبارة تقال قال عقب رؤّية حلم أو رؤّية تزعج صاحبها، 

كما  بمكروه،  اهلل  يصيبه  ال  أن  يف  أماًل  العبارة  هذه  فيقول 

أو  خرب  لرواية  اإلنسان  استعداد  بداية  يف  العبارة   تستخدم 

قصة علمها أو شاهدها أو سمعها لغريه من الناس.

the human body :سادًسا: الجسم اإلنساني
اعتقاديه حول  التي تحمل دالالت  الشعبيّة  األمثلة  تتعدد 

الجسم اإلنساني لتشمل كافة أعضاء الجسم مثل أصابع اليد، 

والجبني،  والوجه،  واألنف،  واللسان،  والفم،  والذراع،  واليد، 

اإلنسان،  جنب  ثم  واملعدة،  بالبطن  مروًرا  واألذن،  والرأس، 

وأخريًا القدمني. ونعرض بعًضا منها عىل النحو اآلتي:

1ـ اطعم الفم تستحي العني:
يقدم  الذي  الطعام  أهميّة  مدى  عن  للتعبري  املثل  يرضب 

إىل  بالضيف  تدفع  مقدسة،  واجبات  من  يتبعه  فيما  للضيف 

يمده  الذي  الطعام  له  قدم  الذي  التضحيّة يف سبيل مضيفه 

بأسباب الحياة. وبالتايل فأحد حقوق املضيف عىل ضيفه هو 

أذاه  بيت مضيفه، وكف  غض برصه عن حرمة من حرمات 

ولو كان هذا الضيف فاجرًا. كما يرضب املثل أيًضا يف الجانب 

أو  بالحق  التحدث  عن  األلسن  ُيْخرَِس  أن  عىل  منه،  السلبي 

توطيد  خاللها  من  يراد  والتي  الرشوة،  بإعطاء  به  الشهادة 

العالقة مع اآلخر وكسب وّده. 

2ـ لسانك حصانك إن صنته صانك وإن هنته هانك:
يرضب املثل للحث عىل عدم التطاول عىل اآلخرين بالسب 

أو بالشتم أو بالسخرية، ألن ذلك يؤدي إىل مردود سيّئ عىل 

الشخص، حيث يرد عليه الشتائم بأعنف منها. كما نجد األثر 

أغاليط  و  الكالم  كثرة  عن  ينهى  لكونه  املثال  هذا  يف  الديني 

اللسان. 

3ـ املكتوب عىل الجبني الزم تشوفه العني:
أن  البعض  يرى  مقّدر. حيث  كما هو  القدر  تعني وقوع 

كّل يشء يحدث لإلنسان، هو أمر مكتوب له، البّد أن يراه حًقا، 

وإّن اهلل بسابق معرفته يعرف كّل ما سوف يحدث لإلنسان، 

ولكنه ال يدفعه إىل ذلك، وال يرغمه عليه، وقد عرّب الشاعر عن 

ذلك عندما قال:

مشيناها خطى كتبت علينا   ومن كتبت عليه خطى مشاها

ومن كانت منيتـه بأرض       فليس يموت يف أرض سواهـا

4ـ عشمتني بالحلق خرمت أنا وداني:
يستخدم هذا املثل من حيث االعتقاد يف صدق وعود أحد 

األفراد أو صدق االعتقاد فيما يطرح من أفكار وآراء، ولكن يف 

نهاية األمر يكتشف زيف وخداع أو مناورات حول تنفيذ ما 

كـان يعد به أو يقوله لآلخرين. 

5ـ عقلك يف راسك تعرف خالصك:
أو  شخصني  بني  وحوارات  مشاورات  عقب  املثل  يرضب 

اعتقاًدا  برأيه،  اآلخر  إقناع  يف  أحدهما  فشل  إىل  ينتهي  أكثر 

من الطرف اآلخر بصحة رأيه ومفهومه تجاه موضوع بعينه. 

كما يقال عندما يقوم الفرد بسلوك ما دون وعٍي أو حكمة أو 

عقالنية.

 The animal:سابًعا: الحيوان
يحتل الحيوان يف الذاكرة الشعبيّة صوًرا متنوعة، وخاصة 

الحيوانات األليفة والتي يعيش معها الفالح ويعرف طباعها 

وصفاتها، فاستخدمها بالتشبيه واملقارنة؛ إما ذًما أو مدًحا أو 
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توصيًفا لحالة معينة، أو شخص ما، ضمن عالقة تبادليّة بني 

صفات اإلنسان والحيوان.

وترصفاتها  اليومي،  الفطري  سلوكها  والحيوانات يف 

النفسيّة  حاالتهم  تأثري  تحت  الناس  تدفع  قد  الطبيعيّة 

ستقع  أحداًثا  بوصفا  الترصفات  تلك  تأويل  إىل  واالجتماعيّة 

استناًدا إىل خلفيّة فكرّية طبعتها السنون يف الذاكرة، وتناقلتها 

األفكار التي ال تزال تتعلق ببعـض تلك املعتقدات؛ عىل الرغم 

االتصال  العالم عرب وسائل  العلمي واالنفتاح عىل  التقدم  من 

الحديثة، وإن تغريت بعض تلك املعتقدات نتيجة تلك التغريات 

يف املجتمع املعارص. ومنها: 

الغزالة الشاطرة بتغزل برجل حمار:
اإلمكانات  بأبسط  العمل  وإنجاز  التدبري،  حسن  يف  يقال 

املتاحة.

الديك الفصيح يف البيضة بيصيح:
يف  يقال  حيث  الفطري،  الطبيعي  الذكاء  عن  كناية  وهو 

حالة قيام طفل صغري السن بسلوك ابتكاري مميز، أو اإلجابة 

عىل أسئلة تفوق قدرته العقليّة وعمره الزمني. أو يكون منتبًها 

وفطنًا إىل األحداث التي تجري من حوله ويستجيب مبارشة إىل 

املثريات الحياتيّة برسعة)10(.

خدي السبع ولو داسك وال تاخدي الندل ولو باسك:
يقال للحث عىل اختيار ذات الحسب والنسب دون النظر 

إىل جمالها. كما يشري إىل الرجل الصحيح وابن األصل حتى لو 

قسا عىل املرأة أحياًنا، لكنه ال يظلمها وال يخذلها عند اللزوم. 

عند  عنها  يتخىل  فإنه  أحياًنا،  املرأة  دلّل  لو  حتى  النذل  أما 

الشدة ويرتكها لشأنها.

القرد يف عني أمه غزال:
من  لديه  ما  قيمة  من  اإلعالء  اإلنسان  يريد  عندما  يقال 

خصوصيات عند التعبري عنها أو وصفها لآلخرين. كما يراد به 

جانب الدفاع من األم عن أبنائها يف حالة توجيه لوم أو نقض 

ألحد منهم، حتى وإن كان كريًها أو مذموم املنظر، فيكون يف 

نظر أمه جمياًل كالغزال. كما يقال هذا املثل أيًضا ملن يدافع 

عن أخيه أو قريبه أو صديقه ويمتدحه، مهما كان مخطئًا.

إذا وقعت البقرة كرتت سكاكينها:
يشبهه الناس بالحيوان الكبري عندما يهم صاحبه بذبحه، 

له دواء، فعىل صاحبه يف هذه  ليس  بداء  أو يف حالة إصابته 

الحالة أن يهم بذبحه حتى ال يخرسه حيًا وميتًا. ويرضب هذا 

املثل عن تجرؤ الناس عىل شخص أملّت به ضائقة، أو أعطاه 

فيه  يقول  منهم  فكل  الضّد،  إىل  حاله  فانقلب  ظهره.  الزمن 

كلمة سوء. وربما كانوا يخافون أن يفعلوا ذلك وهو يف قوته. 

ويف الحديث نهي عن ذلك:«ارحموا عزيز قوم ذل«..الحديث.

The Plants :النبـــات ثامًنا: 
تنتمي  اعتقاديه  بدالالت  األوىل  الوهلة  منذ  النبات  يرتبط 

الحايل  العرص  املايض، ويف  الغيبيات وامليتافيزيقا يف  إىل عالم 

اعتقاديه  مفاهيم  اإلنسان  تبني  السماوّية  الرساالت  وبتتابع 

ثم  ومن  الدين،  من  النابعة  الدينيّة  املسلمات  تلك  من  نابعة 

كان الفالح املزارع شديد النزعة الدينيّة وخاصة فيما يرتبط 

باملصدر الرئييس لحياته وحياة ماشيته التي تعينه عىل هذه 

بالنبات ذات  املرتبطة  الشعبيّة  األمثلة  ثم كانت  الحياة. ومن 

الشعبيّة  الجماعة  لدى  الجمعي  العقل  يف  اعتقاديه  دالالت 

مجتمع  داخل  املرتددة  األمثلة  هذه  ومن  الريفي.  املجتمع  يف 

الدراسة ما ييل:

1ـ يصوم يصوم ويفطر عىل بصله:
عقب الصرب الشاق لم ينل ثمرة صربه، ولم ينل ما يرسه. 

قطعها  صاحبها  عىل  ماتضللش  اليل  الشجرة  2ـ 
أصلح:

املنفعة من  املثل لإلشارة إىل أهميّة الحصول عىل  يرضب 

يرضب  وقد  عليه،  للحصول  اإلنسان  فيه  اجتهد  الذي  اليشء 

املثل كدعوة للرتابط والتماسك داخل العائلة أو األرسة الواحدة 

حتى ال تنفصم عراها ويشد بعضها أزر بعض. 

3ـ ال طال بلح الشام وال عنب اليمن:
وآراؤه  مستقرة،  غري  شخصيته  تكون  ملن  املثل  يرضب 

غري قاطعة وحازمة، حتى ينقيض األمر أمامه وينفض، دون 

حصوله عىل منفعة حقيقيّة منه.

4ـ إن دبل الورد ريحته فيه:
يقال عن الشخص الذي شاخ يف العمر، وال تزال له مواهبه 

وهيبته وكرامته. وفيه داللة عىل أهميّة احرتام الكبري يف السن، 

والرجوع إليه وإىل خرباته التي ال تنفد. 

5ـ من جد وجد ومن زرع حصد:
عىل  األمثال  مرضب  ترضب  صارت  عربيّة  حكمة  وهى 

القدم  منذ  زراعي  املرصي شعب  الشعب  وألن  العامة.  لسان 

فقد تواكبت أمثال العمل مع البيئة الزراعيّة ولكنها تجاوزت 

ككل.  العام)العمل(  إىل  بـ)الزراعي(  الخاص  مضمونها  يف 
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وهو مثل يبدو فيه استلهام القرآن "َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة َخرْيًا 

ا َيرَُه")11(.  َيرَُه * وََمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرٍَّة رَشًّ

Stones and metals :تاسًعا: األحجار واملعادن
عرف املرصيون أهميّة األحجار واملعادن يف حياتهم العامة 

تحمل  متنوعة،  بأشكال  حياتهم  يف  واستخدموها  والخاصة، 

معها دالالت اعتقادّية نابعة من الثقافة الشعبيّة داخل املجتمع؛ 

تمائم  وهناك  الكريمة،  األحجار  من  تصّمم  مجوهرات  فهناك 

بداخلها  تحمل  واألزرق  األبيض  والزجاج  الفّضة  من  صنعت 

قد  التي  الخرز  من  تصنع  مجوهرات  وهناك  سحرية،  دالالت 

ترتديها النساء بغرض كّف العني الحاسدة عن الحسد، وغري 

ذلك من األحجار واملعادن املتضمنة ملعتقدات شعبيّة مختلفة. 

يف  تستخدم  شعبيّة  أمثلة  ببعضها  أو  الجماعة  بها  ألحقت 

الحياة اليومية. منها:

1ـ الحجر الداير البد من لطه:
يرضب املثل ليفيد حقيقة مطلقة وهي أّن الذي يقوم بعمل 

الذي  الوقت  إتيان  من  بد  فال  الناس،  عن  يخفيه  أن  يريد  ما 

هذا  ويقابل  رًشا.  أو  كان خريًا  العمل سواء  هذا  فيه  ينكشف 

املثل القائل: »اميش عدل يحتار عدوك فيك«.

2ـ البيضة ماتكرسش الحجر:
وهي نصيحة ملن يتحدي من هو أقوى منه، فالضعيف ال 

يستطيع أن يغالب من هو أقوى  منه. 

3ـ التعليم يف الصغر كالنقش عيل الحجر:
فاألطفال  الكرب؛  يف  التعليم  بعكس  ثباًتا،  أكثر  أنه  أي 

بكرًا،  تزال  ال  وذاكرتهم  الكبار،  من  أكثر  للتعلّم  مستعدون 

ذاكراتهم  تكون  الذين  الكبار  بعكس  أكثر.  ملعلومات  تتسع 

ال  وقد  واألخبار،  املشغوليات  و  املشاكل  من  بكثري  محشوة 

يستقر فيها تعليم جديد.

4ـ دبلة يف الحيط.. وال بقرة يف الغيط:
تربط  التي  الحديدّية  الحلقة  املثل  هذا  يف  بالدبلة  يقصد 

فيها املاشية، وهو ما يقابل املثل القائل: »عصفور يف اليد خري 

ما حتى  أمر  البدء يف  إىل رسعة  إشارة  الشجر«.  ع  من عرشة 

وإن كانت البداّية صغرية كالدبلة التي يتبعها امتالك الكثري يف 

الدنيا. وتقوم الحيل بدور مهم يف مراسم الزواج وهى تعد جزء 

الفتى  االرتباط بني  دلياًل عن  الخطوبة  دبلة  املهر وتعترب  من 

والفتاة.

5ـ زى الجنيه الذهب ينيس الهم والتعب:
ألّن اليشء الغايل الثمن يستحق هذا التعب من أجل الحصول 

عليه، ليس بسبب ثمنه ولكن بسبب جودته، وهو يماثل املثل 

القائل:«الغايل تمنه فيه«. 

Places and directions :عارًشا: األماكن واالتجاهات
اعتقاديه  قداسة  مضمونها  يف  واالتجاهات  األماكن  تحتل 

خاصة الروحيّة منها، فهناك أماكن ذات قداسة دينيّة كالبيت 

اعتقاديه  وأخرى  الرشيف،  والقدس  النبوي  واملسجد  الحرام 

ترتبط  التي  املاء  وعيون  اآلبار  وبعض  األولياء  كأرضحة 

بحكايات شعبيّة تشري إىل قداستها مثل ماء زمزم، وغريها من 

األماكن واالتجاهات ذات املرجعيّة الدينيّة املقدسة. وقد يمارس 

حولها مجموعة من الشعائر والطقوس الدينيّة املتنوّعة.

اعتقاديه شعبيّة  دالالت  ذات  واتجاهات  أماكن  توجد  كما 

مصدرها التجربة اإلنسانيّة لإلفراد والجماعات، تمّكن اإلنسان 

من صياغتها يف أمثال تحمل حكمته، فيما يعتقد تجاه مكان 

أو اتجاه ذي أثر يف حياته االجتماعيّة بعامة. ومن هذه األمثلة:

1ـ الرفيق قبل الطريق و الجار قبل الدار:
اختيار  قبل  الحياة،  طريق  يف  الرفيق  اختيار  عىل  الحّث 

الطريق نفسه، وقد يراد بالرفيق يف الحياة الزوجيّة أو العمل 

وغري ذلك. كما يحّث املثل عىل اختيار الجار قبل اختيار البيت، 

فالنبي وىص بالجار إىل أربعني دار. 

2ـ بيت السبع ميخالش من العظام:
وامللكيّة  واإلنجاز  الفعل  عىل  والقدرة  االستطاعة  عن  كناية 

بوتقة  بوصفه  الشعبي  املثل  يف  جليًا  املكان  ويظهر  والترّصف، 
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للتفاعل، وقد يظهر بوصه نوًعا من البطولة يف تلخيصه ملوقف ما.

3ـ لو مشالكش املكان تشيلك عنينا:
ذلك  كان  ولو  الزائد حتى  الكرم  للتعبري عن  املثل  يرضب 

الكريمة:( اآلّية  يف عدم مقدرة هذا اإلنسان، وهو مستقى من 

َوُيؤِْثُروَن َعىَل أَْنُفِسِهْم َولَْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة))12(.

4ـ يف طلعة البدر من ذا يبرص الشهبا:
أي أّن النجوم والكواكب الصغرية ال يمكن أن يراها الناس، 

حينما يبدو نور البدر واضًحا يف السماء.

5ـ َيترّشق َيتغرّب:
أو  إيجاًبا  إما  بعينها،  أمور  تحديد  أهميّة  إىل  يشري  وهو 

الذي سوف  االتجاه  تحديد  لطلب  املثل  قد يرضب  كما  سلبًا، 

يسري فيه اإلنسان يف وقت بعينه.

 The Colors :حادي عرش: األلــوان
للتأثري  اإلنسان  فطن  وقد  القدم.  منذ  األلوان  وجدت  لقد 

الضمني لها، لكونها تبعث عىل الشعور بالراحة النفسيّة عند 

التعرض مثاًل إىل اللون األصفر أو األخرض، بينما يبتعدون عن 

والتوتر،  القلق  عىل  يبعث  لون  بأّنه  العتقادهم  األحمر؛  اللون 

كما إنهم يعّدون األلوان األساسيّة ذات عالقة خاّصة بأنظمة 

مختلفة داخل الجسم وهي تفعل فعلها منذ الطفولة املبكرة. 

التعرف  يمكن  اعتقاديه  دالالت  الشعبي  املعتقد  يف  ولأللوان 

عليها من خالل التعرض لألمثلة الشعبيّة املتضمنة لها.

1ـ القرش األبيض ينفع يف اليوم األسود:
استخدام  عنه  يعرّب  والذي  األّيام،  رّش  الّتقاء  املثل  يرضب 

اللون األسود يف املثل، فاملثل يحث اإلنسان عىل الحيطة والحذر 

يف حياته.

2ـ ما لقيوش يف الورد عيب قالوا له أحمر الخدين:
فاللون األحمر هو باعث عىل الشعور بالخجل، والذي يرتبط 

ضمنيًا بالبنت البكر. واملثل يشري هنا إىل اإلنسان الذي يبحث 

عن دقائق الناس وعيوبهم، دون النظر إىل عيوبه الشخصيّة. 

وقد ورد الحديث بمعناه، قال رسول اهلل:«يبرص أحدكم القـذاة 

يف عني أخيه وينىس الجذل أو الجذع يف عني نفسه«)13(. 

The Numbers :ثاني عرش: األعـــداد
لعبت األعداد دوًرا بارًزا يف حياة اإلنسان، فعقد عليها كثريًا 

العدد  أحكامه، حيث شّكل  العديد من  آماله، وبنى عليها  من 

أحد أبعاد الرتاث الشعبي، وذلك ملا تتمتع به األعداد من ظالل 

نفسيّة تتعدّى قيمتها الحقيقية، ومصدر هذه املكانة والقدسيّة 

متنوعة، فقد تكون مجرد مصادفة وقد يكون السبب ورودها 

يف نصوص رشعيّة بشكل الفت للنظر.

أّن العدد ذاته قد تكون له داللة إيجابيّة  والجدير بالذكر 

للعدد  تكون  املناطق، يف حني  بعض  يف  أو  الناس  بعض  عند 

ذاته داللة سلبيّة يف مناطق أخرى. وسنورد فيما ييل بعضها: 

1ـ العمر واحد والرب واحد:
ويرضب املثل عند مواجهة أخطار تهّدد حياة اإلنسان عليه 

أن يواجهها وال مفر منها. وفيه إشارة إىل الشجاعة واإلقدام يف 

مواجهة األمور الحاسمة.

2ـ املتجوز اثنني واقع بني نارين:
إرضاء  الزوج  استطاعة  عدم  إىل  تشري  )نارين(  ولفظة 

برتديد  الفعل  هذا  عن  ينهي  وقد  دائم.  بشكل  الزوجتني 

الحديث:«ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني«. 

3ـ التالتة تابتة:
إشارة إىل ختام تجربة يف عمل ما، أو نهاية إعطاء الفرص 

يف خوض تجربة بعينها.

4ـ الِعرق يمد لسابع جد:
وهو يحث عىل البحث عن األصول وخاّصة عند الزواج، وقد 

ورد املثل بمعناه يف الحديث: 

5ـ من عارش القوم أربعني يوم صار منهم:
يكفي أربعون يوًما ليتطبّع اإلنسان بخلق من عاش معهم. 

فيتعرف عىل صفاتهم وعاداتهم، فال يخطئ يف الحكم عليهم، 

بل قد يتصف بصفاتهم ويتطبع بطباعهم. 

Ontology :ثالث عرش: األنطولوجيا
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الوجود  يف  بالبحث  وتتعلق  الحقيقة،  طبيعة  دراسة  أي 

والكون والحياة واإلنسان، ومن املرادفات الشائعة لالنطولوجيا 

ما  وهو  والغيبيات.  واإللهيات،  الطبيعة،  وراء  ما  امليتافيزيقا 

تتضمنه هذه األمثلة من دالالت اعتقادّية كما ييل:

1ـ ارصف ما يف الجيب يأتيك ما يف الغيب:
عىل أن يكون ذلك بحكمة مع عدم اإلرساف، فيفتقر اإلنسان 

وال يأتيه ما يف الغيب.

2ـ ربنا عرفوه بالعقل:
يختص  ما  معرفة  ولكن  اهلل.  وجود  عىل  يربهن  فالعقل 

باهلل، يحتاج أيًضا إىل اإليمان، وإىل الوحي. كذلك يف معرفة اهلل، 

مستوى  لها  فالروح  العقل.  معرفة  إىل  الروح  معرفة  نضيف 

أعىل. فاألمر فقط بحاجة لقليل من التفكري والتأمل من العاقل 

فيتوصل إىل ربه.

3ـ بني الطلقة والطلقة بتتغري الخلقة:
رّب  اهلل  إرادة  بحسب  يتغرّي  قد  املولود  جنس  تحديد  إّن 

العاملني، أي يمكن أن تقلب البنت إىل صبي والصبي إىل بنت، 

حتى ال تصاب املرأة بالحزن عىل يشء تجهله.

 The Spirit :رابع عرش: الــروح
وعامله  املوت  عن  عديدة  بأمثال  الشعبيّة  الذهنيّة  تحفل 

باعتباره البداّية الفعليّة لعالم األرواح واالعتقاد حولها , فمنها 

ما يستمد جذوره من املايض ومنها ما هو مستحدث. 

حيث يحتّل املوت حيزًا كبريًا يف الذاكرة الشعبيّة كهاجس 

تعاني منه النفس البرشّية، وقدر ال بّد منه لكّل مخلوق حي، 

تغلب  للموت  الشعبيّة  والنظرة  سيموت.  وأين  متى  يعرف  ال 

الكريم  القرآن  من  املستقاة  الدينيّة  والصبغة  املواقف  عليها 

واألحاديث النبوّية الرشيفة، وما تبّقى من الصور واملفاهيم قد 

تحمل كثريًا من السخرّية والفكاهة. إىل جانب ما يدخل يف باب 

اإلنسانيّة،  األحاسيس  دائرة  ضمن  يدخل  ما  ومنها  التشاؤم، 

الدينيّة  امليتافيزيقيّة،  التصورات  وبعضها يدخل ضمن دائرة 

وغري الدينية:

1ـ الروح طّوافة:
اإلنسان،  يولد مع  قرينًا  ثمة  بأّن  القدماء  املرصيني  يعتقد 

كانوا  ويحفظه،  ويرعاه  ويتحرّك  ذهب  أينما  ويصاحبه 

يسمونه)كا( وهذا القرين ما هو إال روح اإلنسان وظلّه أو خياله 

الذي يخىش أن يفقده. فإذا مات اإلنسان سبقه قرينه إىل أخراه 

يتواله فيها كما تواله يف دنياه)14(. والروح يف املعتقد الشعبي 

سواء،  حد  عىل  واملنام  اليقظة  أثناء  اإلنسان  حياة  يف  تطوف 

الصويف.  الشعبي  املعتقد  يف  كما  اهلل  ملكوت  يف  تهيم  فالروح 

أما عند موت اإلنسان فتتحّرر الّروح وتنطلق لتطوف مشارق 

األرض ومغاربها غري مقيدة بقيود الزمان واملكان.

2ـ احمل الجثة وال تحمل الروح:
عند موت اإلنسان، يحمله أهله إىل قربه بعد أن تفارق الروح 

الجسد، وتصعد إىل خالقها، تبارك وتعاىل، ثم تعود إيل الجسد 

بعد أن يوضع يف قربه كما يعتقد كثري من الناس.

3ـ إيه حال عليلكم ؟.. قالوا: قوينا مات:
وهو إشارة قاطعة إىل قدرة الحق سبحانه وتعاىل يف فعل 

ما يشاء فهو:« فعال ملا يريد«. ويرضب املثل للسؤال بطبيعة 

الحال عن املريض عند زيارته أو عند طلب الزيارة له، فتكون 

املرض،  يشتك  لم  الذي  السليم،  الشخص  موت  هو  املفاجئة 

واملريض مازال املريض يشكو من مرضه الذي ُيظّن أّنه مرض 

املوت.

4ـ اذكروا محاسن موتاكم:
ال تزال العقليّة الشعبيّة تحفظ لإلنسان كرامته يف حياته 

وبعد مماته، ويرضب املثل للحّث عىل ذكر امليت بما يحّب وبما 

له أو فيه من خصال حميدة كانت بني الناس، حتى ولو كانت 

ينىس  أن  امليت  ذكر  يف  الراغب  فعىل  الشوائب.  بعض  تشوبه 

اإلساءة ويعفو، ويذكر امليت ويحسن إليه عند ذكره، لعّل ذلك 

يكون سببًا يف راحته يف حياته اآلخرة.

5ـ تعددت األسباب واملوت واحد:
املوت حقيقة ثابتة منذ بدء الخليقة، ففي الكتاب الكريم:« 

ُكلُّ َمْن َعلَيَْها َفاٍن«. ولكن تختلف األسباب الظاهرة بني الناس 

معرفة  طلب  عىل  اإلنسان  جبل  فقد  لإلنسان.  املوت  لقدوم 

من  أمر  لحدوث  الظاهرة  غري  األسباب  عن  والبحث  السبب 

األمور. ويف السنة:«إذا أراد اهلل قضاء أمر هيأ له أسبابه«.

Purity and im- النجاسة و  الطهارة  عرش:  :خامس 
 purity

نشأت املعتقدات الشعبيّة املرتبطة بالطهارة والنجاسة من 

خالل اهتمام اإلنسان بتنقية نفسه وعالقته بمعبوده وخالقه 

والخارجيّة عىل حد سواء.  الداخليّة  بالطهارة  يعرف  ما  وهو 

حيث تحمل الطهارة يف مجملها معنى«القداسة«، بينما رفض 

خالقه،  وبني  بينه  حائاًل  يمثل  ما  كل  معتقداته  يف  اإلنسان 

فالحرام هو ما كان ممنوًعا، واملانع من انتهاك حرمته طهارته، 
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أو يدنو  للمرء أن يمّس األشياء املقدسة مثاًل،  وعليه ال يجوز 

منها إالّ يف حالة طهر تام)15(، وهو يف الوقت ذاته ما يجعله 

لها يف  النجاسة، ومحبًا  إبليس مصدر  اللدود  قريبًا من عدوه 

كافة أشكالها، وتحاول هذه األمثلة اإلفصـاح عنه بما تحمله 

من دالالت اعتقاديه متضمنة لها:

1ـ النظافة من اإليمان و الوساخة من الشيطان:
وهو يأتي مصداًقا للحديث النبوي:«النظافة من اإليمان«..

نظيًفا  يكون  أن  اإلنسان  الحنيف  الدين  يأمر  حيث  الحديث. 

طاهرًا عىل الدوام، أما عكس النظافة فهي صفة غري مرغوب 

فيها.

2ـ الجرح الخبس..ليه الدوا النجس:
فاسًدا  صار  أي  اليشء  خبث  و  الخبث،  صحتها  والخبس 

لَُهُم  »َوُيِحلُّ  التنزيل  ويف  خبائث،  والجمع  مكروًها،  رديئًا 

إِنََّما   « أيًضا  وفيه  الَْخبَاِئَث«)16(،  َعلَيِْهُم  َوُيَحررُِّم  يرِّبَاِت  الطَّ

الُْمرْشُِكوَن َنَجٌس«)17(. ويرضب املثل للداللة عىل وجود أنواع 

من  فالدواء  عملها،  جنس  من  إال  مداوتها  يتّم  ال  الناس  من 

جنس العمل.

3ـ الصابونة يف ايد والوساخة يف ايد:

ويرضب املثل الستحالة جمع اإلنسان بني ضدين يف وقت 

الذي  باملنافق  يكون  ما  أشبه  وجهني،  ذا  أصبح  وإالَّ  واحد، 

يظهر للناس بوجه، وإذا ما اختىل بنفسه ظهر بوجه آخر.

4ـ من برّه هالَّ هالَّ ومن جّوه يعلم اهلل:
بره  ويماثله:«من  للباطن،  مخالف  الظاهر  يكون  حيث 

رخام ومن جوه سخام«.

5ـ اإليد البطالة نجسه:
التي  البطالة  الحياة، ونبذ  العمل إلعمار  أهميّة  للحث عىل 

تؤدي إىل كل ما هو سيئ ومرفوض من املجتمع.

 Optimism and والتشاؤم:  التفاؤل  عرش:  سادس 
Pessimism

الفلسفة القدرّية يف أمثالنا الشعبّية أو فلسفة الحظ 
والنصيب والقدر املكتوب يف اللوح املحفوظ تبدو حقيقة ثابتة 

يف مجتمعنا، ويظهر تأييدها والتعاطف معها من أصغر حدث 

يمّر به إنسان إىل أكرب حدث. واملالحظ أّن هذه الفلسفة القدرّية 

كثريًا ما تكون مبعثًا لإلحباط، وعدم تقدير العمل وأداة لنرش 

والقناعة  الفلسفيّة  املفردة  الال مسؤولية. هذه  التواكل وروح 

الراسخة يف الذهن الشعبي، نجدها يف حاالت وظواهر إنسانيّة 

مجتمعيّة كثرية تجلوها وتفصح عنها األمثال الشعبيّة اآلتية: 

1ـ َخِد الرش وراح:
إذا انكرس القدح أو الكوب أو الجرّة أو أّي يشء، فيعتقد أّنه 

ثمة سوء كان سيلحق باملنـزل لكنه بكرس هذا اليشء فقد تم 

افتداؤه به. كما أّنه لدى زيارة شخص عزيز عىل القلب أو إياب 

بكرس  بذلك  احتفااًل  فيقومون  غياب  بعد  منزله  إىل  الشخص 

كاسة عىل باب منزله للرتحيب به ودفع السوء عنه بعد مجيئه. 

وهو عكس املثل القائل:«دلق القهوة خري«.

2ـ عامل زى غراب البني:
نظرًا  شؤم  طائر  الغراب  الناس  يعد  الشعبي  املعتقد  يف 

وصف  لدى  الشعبي  املثل  يف  وصفه  فجاء  وشكله،  لصوته 

شخص مكروه، وما إن يشاهده أحد من العامة حتى يستعيذ 

الغراب  إذا نعب ذلك  باهلل خوًفا من مصيبة قادمة، خصوًصا 

فضاء  يف  ينعب  بوًما  أو  غراًبا  البيت  ربة  سمعت  أمامه. فإذا 

دارها تناولت سكينتني من املطبخ ورضبت إحداهما باألخرى 

حتى يتوارى بعيًدا. ويف املثل إشارة إىل نكران املعروف.

3ـ كل تأخريه وفيها خرية:
يقال املثل يف حالة قضاء املرء لحاجاته بتأن وترّو، ونتيجة 
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لذلك تكون الغاية التي يصبو لها أفضل من املتوقع. ويقابله:«يف 

التأني السالمة ويف العجلة الندامة«. ويف الحديث:«التأني من 

اهلل والعجلة من الشيطان«. وكّل ما يأتي من اهلل فهو خري. 

4ـ خدو فالكم من عيالكم:
أو  التفاؤل  عند  يقال  مثل  وهو  فألكم.  تعنى:  فالكم 

التشاؤم بترصفات بعض األطفال، وهذه عادة التطري القديمة. 

ويماثله:«خذ فالها من أطفالها« و »خذ علومها من وسومها«.

5ـ والدة البناته شماته:
يرضب املثل للكشف عن موقف مجتمع الدراسة من والدة 

البنات، وتربز اآلثار املختلفة التي ترتتب عيل كثرة إنجابهن، 

والثقافيّة  واالقتصادّية  االجتماعيّة  العوامل  عن  تكشف  وهي 

إنجاب  عىل  يحرص  الزراعي  املجتمع  ففي  هذا.  كل  وراء 

الذكور ليكون عوًنا ودافًعا وامتداًدا لذكرى والده يف الحياة، 

الثقايف  الوعي  درجات  بتغري  النظرة  هذه  تغريت  كانت  وإن 

مجموعة  ظهرت  لذلك  عام.  بشكل  واالقتصادي  واالجتماعي 

أمثال  إطار  يف  األفكار،  هذه  مثل  تناقض  األمثال  من  أخرى 

تحمل دالالت اعتقاديه قد أصابها بعض التغيري بحكم العامل 

داخل  حدثت  التي  والثقافيّة  االجتماعيّة  والتحوالت  الزمني 

املجتمع الزراعي بشكل خاص. فتحاول أن تصف البنت وأمها 

بحجج مقابلة ال تلغي الحجج األوىل، ولكنها تربر ما للبنت من 

قيمة يف الحياة. كما يف املثال التايل:«اليل يسعدها زمنها تجيب 

بناتها قبل صبيانها«. تعبريًا عن سعادة األم يف تحمل ابنتها 

النهوض بأعباء البيت كقيمة نفعيّة لألم.

 The Time :سابع عرش: الزمــن
يف  يرتبط  اعتقادًيا،  بعًدا  الشعبي  املعتقد  يف  الزمن  يمثّل 

املرتبطة  والدالالت  والرمز،  باألسطـورة  الشعبيّة  العقليّة 

باألحداث، سواء الحقيقيّة منها أو املتعلقة بالخيال الشعبي، 

ورؤّية اإلنسان تجاه أحداث بعينها، مرتبطة بزمن يحيط به 

والغياب،  الحضور  والالمعقول،  املعقول  مرئي،  والال  املرئي 

دالالت  من  ذلك  غري  إىل  واملدّنس،  املقّدس  والغبطة،  اإلجالل 

اعتقاديه ترتبط بعامل الزمن يف العقليّة الشعبية.

الدالالت  هذه  كّل  تحمل  أمثلة  اإلنسان  هذا  صاغ  وقد 

من  يعرّب  فيما  بالزمن،  ارتباًطا  منها،  بعًضا  أو  االعتقادّية 

خاللها عن عالقته النابعة من التجربة، لتمثل حكمة الشعب، 

التي تنتقل ألجيال متعاقبة لالستفادة منها وتفادي العثرات، 

التي تدفع بالجماعة الشعبيّة إىل الحياة بشكل أفضل. 

1ـ إذا فاتك البدري شمر واجري:
وهو دعوة للتبكري يف العمل، والخروج يف أّول النهار لقضاء 

الحاجات واألعمال. 

2ـ دعوة وليه ساعة عرصية:
الوليّة يقصد بها: املرأة التي قد تصل عندما تهب للدعاء 

والعرصية:  اهلل،  إىل  والقرب  الوالية  درجة  إىل  ظلمها  من  عىل 

تعني عند صالة العرص وقبل الغروب. ويرضب املثل للتعبري 

يدفع  والذي  حياتهم،  يف  الناس  عىل  يقع  قد  الذي  الظلم  عن 

وقت  أو  بعينها  ساعة  تخري  إىل  اعتقادهم  حسب  البعض 

بعينه يدعو فيه املظلوم عىل ظامله. ويف الحديث:« ثالث ال ترد 

السابعة  السماء  فوق  اهلل  يرفعها   ... املظلوم  دعوة  دعواهم: 

ألنرصنك  وجاليل  »وعزتي  فيقول:  وتعاىل  تبارك  اهلل  ويقسم 

ولو بعد حني«.

3ـ بكرة يهل رجب ونشوف العجب:
رجب شهر الربكات والثواب، ولكن املثل ال يقصد الشهر 

بذاته إنما يعتربه مقياًسا للزمن واملستقبل، واستخدم لتوافقه 

مع القافية ومعناه: سيأتي العام القادم وترى ما سيحدث من 

أمور هامة. 

4ـ زى ليايل الشتاء طويلة وباردة:
أو  زمنًا.  تستمر  التي  الصعبة  للتجارب  املثل  هذا  يقال 

ملعامالت البعض التي تقسو وتطول وتستمر.

5ـ اميش َسَنا وال تخطي قنا:
عن  البعد  عيل  الحث  يف  املثل  هذا  يقال  وقناة..  سنة،  أي 

األخطار، ولو أدى األمر أن يتكلف اإلنسان مزيًدا من الوقت أو 

الجهد. أي أسلك يف الطريق اآلمن ولو كان طوياًل. فال تخترصه 

بأن تعرب قناة قد تغرق فيها.

 Things early:وأواخرها األشياء  أوائل  عرش:  ثامن 
 and late

لكل يشء أول وآخر، ولكل منهما صفات ترتبط به، تجعل 

الناس تعتقد يف نفعه أو يف  رّضه، حسبما تؤول إليه األمور. 

ومحكًما،  معروًفا  يكون  األشياء  أوائل  أن  العادة  جرت  وقد 

املجرّب نفسه من  األشياء تعتمد بالرضورة عىل  أواخر  بينما 

خالل االحتكاك املبارش أو التجربة بني النجاح والفشل. ومن 

وأواخرها  األشياء  أوائل  حول  الشعبيّة  املعتقدات  نبعت  هنا 

ارتباًطا بتجاربهم وخرباتهم نحوها، وتّمت صياغتها يف بعض 

األمثلة الشعبيّة الدالة عىل ذلك:
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1ـ اليل أوله رشط آخره نور:
والعهود،  بالرشوط  االلتزام  عىل  التأكيد  يقال يف حاالت 

وأن الرجل ال يخل بما التزم به مهما كانت النتائج. 

2ـ الزواج أوله عسل ووسطه كسل وآخره بصل:
املثل تجربة شعبية قد ال تكون حقيقية، وقد  ويلخص 

يأتي من باب السخرية. 

خالصة:
تتفاعل  التي  الثقافيّة  البوتقة  تلك  عن  الدراسة  كشفت 

يف  املتمثل  الشعبي  السلوك  بني  املادّية  غري  عنارصها  فيها 

املعتقدات الشعبيّة، وبني املأثورات القوليّة املتمثلة يف األمثال 

الشعبيّة املختزلة بها التجارب الشعبية، وما تحمله من أفكار 

خاصة، استطاع أصحابها صياغة هذه املمارسات الشعبيّة 

والسلوك الشعبي التلقائي بها. ليتم صب هذه املعتقدات يف 

َمثَْل ُيَعرِبُ عنها ويختزلها. 

من  ومعان هي صورة  دالالت  من  تكتنفه  بما  فاألمثال 

ولها  بيئته؛  يف  اإلنسان  تفاعل  من  املنعكسة  اللغة  صور 

الدالالت  هذه  وبناء  جديدة،  دالالت  اكتساب  عىل  القدرة 

الناس، تنتقل من جيل آلخر،  تراكميًّا؛ فاأللفاظ تعيش مع 

وبانتقالها تكتسب دالالت اجتماعيّة نحو معتقدات شعبيّة 

يضيق  أو  مدلولها  يتسع  عليها،  الناس  يتعارف  بعينها 

ويتخصص طبًقا لحاجة أفراد املجتمع إليه.

منطقة  يف  الشعبيّة  األمثال  بصدقيّة  اإليمان  يزيد  كما 

بالثقافة  يتصل  وما  والنساء،  العجائز  فئات  بني  البحث 

الشعبيّة السائدة يف حياتهم اليومية بخاّصة، عىل حني ينظر 

من  بكثري  الشعبيّة  األمثال  هذه  مثل  إىل  الذكور  الشباب 

الالمباالة من حيث االستخدام اليومي الشائع لها عىل ألسنة 

العوام واملثقفني منهم، مع اعرتافهم بأنها كثريًا ما تعرب عن 

أحوال مجتمعاتهم.

وقد حملت هذه األمثال كافة الدالالت الدينيّة واالجتماعية؛ 

قرون  منذ  والتجّدد  واالستمرارّية  الحياة  حق  أعطاها  مما 

عديدة مضت وحتى زماننا هذا.

وحسبي من دراستي هذه أن أقّدم مخطًطا أوليًا إلقامة 

جرس ثقايف بني املعتقدات الشعبيّة وبني علوم الرتاث الشعبي 

التي ال تنفصل عراها، لعلّه يكون محّفزًا لبحث مستقبيل إذا 

سنحت الفرصة وأسعفت الهمة.
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َعّرف علماؤنا يف املايض املثل، وال سيما أولئك الذين 

مثل  من  للقضايا  وتمثيله  ومحتواه  بشكله  اهتموا 

)املربرِّد( وغريه. واختلفوا يف تناولهم املثل من زواياه املتعددة. 

وعىل كل حال يتضمن املثل معنى القدوة أو العربة أو العظة. 

وقد يرتبط املثل بقضيّة، ألن الناس أرادوا أن يجعلوا القضايا 

مقرونة بعواقبها. أو قد يعني املثل الوجود الحيس أو الظاهر. 

وعىل هذا يتخذ املثل نهج املحاكاة بالحكمة. 

واألدب  اللغة  بني  تتوزع  متعددة  بخصائص  املثل  يتميز 

والفن وتكون رشًطا أساسيًا له: 

من هذه املزايا والصفات: 
إيجاز اللفظ: فاملثل صيغة لغوّية تميل إىل اإليجاز والقرص. 
وكلمات  صغري،  قالب  يف  مفرغة  طويل،  اختبار  زبدة  وهو 

األلسنيني.  عند  داللته  ولهذا  اقتصادية.  بصياغة  معدودات 

واملقصود هو التعبري عن الفكرة يف أضيق حيز ممكن. و هناك 
* أستاذ األدب الشعبي،  باحث أكاديمي أردني.

الثقافة بين  التواصل االجتماعي وتبادل  التعبير الشفهي في حقل  التعبير المثلي شكٌل قديٌم من أشكال 

الناس. والمثل يظهر في كل عصر، وينبُت في كل مكان، ويتردد يومًيا على ألسنة البشر، وله صياغة مميزة. 

ويختلف في تعبيره عن أساليب الكالم المعتاد، أو أي أسلوب من أساليب األدب الشعبي. 

من �لأ�شاليب �للغوّية لالأمثال �ل�شعبّية �لأردنية

د. هاين العمد* 

األمثال الشعبية
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أمثال من كلمتني وثالثة كلمات وأرابع وخمس وست ألخ...

والصفة الثانية: إصابة املعنى، وهي رشط من رشوط بقاء 
املثل وتداوله وتناقله بني الناس. وهذا يعني أن املثل يجب أن 

يعرض الحال يف صورة حسيّة يعرفها الجمهور. 

والصفة الثالثة: للمثل، الشيوع واالنتشار عىل ألسنة الناس. 
توافق  إذا  إال  لغة  آّية  يف  موروًثا  أو  سائرًا  املثل  يصري  وال 

ومزاج البيئة. وُيرضب املثل لدواعي الحاجة إليه، ويف مجاالت 

متشابهة ملورده األصيل. ويعدُّ املثل بالنسبة للعاّمة، وللخاّصة 

كذلك، دستور حياة، ألّنه يتناول كاّفة املواضيع التي يحتاجها 

اإلنسان. وهو أكثر انتشاًرا بني القرويني وسكان الريف بعاّمة، 

والطبقات الشعبيّة يف املدن بخاّصة.

والصفة الرابعة:  أّن األمثال تعبري عن فلسفة األجداد 
وتجاربهم ومعارفهم ومنطقهم ومواقفهم ونظرته إىل العالم 

والطبقة واملجتمع. وهذه املنزلة تدعم إمكان انتقال مضمونة 

من عرص إىل عرص. 

الوزن  وحسن  الصوتّية  املجانسة  الخامسة  والصفة 
ومتناغمة،  مقفاًة  تكون  ما  غالبًا  املثليّة  فالجملة  للمثل. 
وتتوافر عىل السجع والتضاد واملفارقة. وبعض األمثال تتوافر 

عىل صياغة عروضيّة. وتنسجم وعروض الخليل. 

والخصائص السابقة تتكامل بعضها مع بعض، وتتفاعل 

ِعلًْما مستقاًل  املثل وتكوينه، وتجعل منه  مًعا عنارص  لتؤلف 

والشيوع  واملضمون  الشكل  حيث  من  متفردة،  وظاهرة 

والدوام.

أنماط األمثال وصيغها: 
بالنسبة  خاّصة  أهميّة  األمثال  تكتسب  اللغوية:  األنماط 
لهذا املوضوع ألّنها تكشف لنا عن جوانب مهّمة من مكوّنات 

املتعلّم  غري  اإلنسان  هذا  خاللها  من  ونجد  الشعبيّة.  الذهنيّة 

ينبض بوجدانه وبعواطفه، ويعرّب عن قناعاته ومعايريه ومثله 

ز عىل عالقات التباين  ل نظرته إىل الحياة. وهي تركرِّ التي تشكَّ

أو اللقاء أو والتجاوز بني الواقع واملثل األعىل. 

وأول ما يلفت نظرنا هو أّن األمثال تتّجه إىل مقارنة األشياء 

الشعبيّة  العقليّة  ذلك بسبب تطلّع  األعىل. وقد يكون  بمثالها 

إىل املثاليّة، أو ربط الواقع باملثل األعىل. وهذا يعني التطلّع إىل 

حجم الحياة نفسها، وإىل نموذج واقعي يمكن تحقيقه، بحيث 

يكون يف الغالب من التجربة والعمل، أّي من اتصال اإلنسان 

عن  الحديث  يتطلب  الواقع  وهذا  تجاهها.  وسلوكه  باألشياء، 

املنشأ الواقعي للمثال، أّي التجربة الواقعيّة.

الواقع عىل عاّلته،  الواقع ال يعني أخذ  التجاذب مع  وهذا 

وإنما إجراء اختبار فيه عىل أسس محددة، انطالًقا من املزاج 

الشعبي، وتظهر واقعيّة املثال من ارتباطه بظاهرات طبيعيّة 

هذا  عن  النص  ويفصح  محّددة.  إنسانيّة  أو  مجتمعيّة  أو 

االرتباط باللجوء إىل الحاالت التاريخيّة والجغرافيّة واألرسوّية 

الواقع  يف  تحدث  التي  الظواهر  وإىل  الفردّية،  والتجارب 

الحقيقي املعيش. 

وتتضح لنا جملة هذه األمور من األمثلة التي نستشهد بها 

أّن  عىل  يدّل  الحال  واقع  ألّن  اللغوية.  لألنماط  تحليلنا  خالل 

املثل من التمثيل والتماثل، أي الذي ُيرضب ليشء فيجعله مثله 

ليكون فيه القدوة والعربة. 

ومن األنماط اللغوية: 
سمة  واملبالغة  واالستحالة:   املبالغة  عىل  القائم  النمط 

واضحة من سمات التعبري املثيل. واألمثال، التي تستخدم هذا 

النمط القائم عىل املبالغة تعتمد صيغة أْفُعل التفضيل، تتصف 

باملبالغة من مثل: 

أبرْد من طينة الشتا)1(

وهنالك أمثال تقوم عىل املبالغة مثل: 

ل العوَره ون القايض ِمنرِْصف)2(، ما بتتِكحَّ

وكذلك: 

ما بشبع لو َهررِّيت عليه من الروزنه)3(. 

وكثري من األمثال تستعمل ما النافيّة من أجل الرتكيز عىل 

فيما  املوضوع  هذا  وسنتناول  واالمتناع.  االستحالة  موضوع 

بعد. 

التشبيه، ورسم  املبالغة يف  األمثال عىل  تعتمد بعض  وقد 

مقدار حال  بيان  املبالغة  هذه  من  والقصد  صورة مضّخمة. 

املشبه من القوة والزيادة، مثل: 

ه بسبع ترواح)4(. ِمثِل البِسرِّ

وقد تلجأ األمثال إىل املبالغة يف النقد، وترّكز عىل السلبيات 

األحيان  بعض  يف  األرقام  وتدخل  واملفارقات،  والتناقضات 

األمثال الشعبية

)1( يرضب لثقالء الظل من الناس.
)2( يرضب يف ذم املماطلة والتباطؤ.

)3( يرضب للجشع الطامع الذي اليقنع.
)4( يرضب ملن ال تقيض عليه املصائب بسهولة.
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لتعني املبالغة من مثل: 

ألف عني تبكي وال عني أمي تدمع)5(،

وكذلك: 

ألف زغروته ما جوزن عريس)6(.

وضوًحا  املعنى  تزيد  واالستحالة  املبالغة  أّن  يعني  وهذا 

يحفز  الذي  التخيل  إىل  املبالغة  تدفع  وقد  تأكيًدا،  وتكسبه 

اإلنسان إىل الفعل أو يؤثر يف النفس. 

ب. النمط القائم عىل املفاضلة واملقابلة واملوازنة
واملوازنة،  واملقابلة  املفاضلة  عىل  القائم  النمط  هذا  لعّل 

من  كثري  عىل  لالستدالل  األمثال  يف  شيوًعا  األنماط  أكثر  من 

املعاني. وُيسهم يف التعبري عن نسق القيم الشعبيّة، والتواصل 

القائم بني الواقع، والبعد عن الواقع. وشغف الناس باملوازنة 

متفاوتة  لها درجات  التي  األشياء  بني  واملفاضلة  األمور،  بني 

عىل  التفاوت  هذا  ويدّل  الراقية.  األساليب  من  وهو  معروفة، 

واقع  بني  التنافر  أو  التعارض  او  االتفاق  عالقات  من  قدر 

واقعيًا،  يكون  أن  بّد  ال  الذي  والنموذج،  األعىل  واملثال  الحال 

ويمكن تحقيقه، ألّنه مستمد من صميم الحياة، وألّنه حادث 

واقعي. ومن أجل تحقيق املفاضلة والكشف عن التجاوز، تلجأ 

األمثال إىل صيغة أفعل التفضيل كما يف املثل: 

ما أعّز ِمِن الولَْد إال َولَد الولَْد)7(.

بينهما  ليس  وضعني  أو  أمرين  بني  املوازنة  تكون  وقد 

تطابق، وقد يكون أحدهما أفضل من اآلخر أو أسوأ. وتدخل يف 

هذا السياق أفعل التفضيل كذلك مثل: 

َبال أْهَوْن ِمْن َبال.. )8(

وقد تستعمل صيغة خري مثل: 

خري األمور أوساطها)9(،

وكذلك: 

خري َمالَك ما ِنْفَعْك... )10( 

بمفهومنا  املفاضلة  أو  املقابلة  صيغ  إىل  األمثال  تلجأ  كما 

اللغوي، وتربز عالقات االتفاق والتطابق واالستواء واملماثلة بني 

الواقع واألنموذج، ويف هذا املعنى تظهر كاف التشبيه، مثل: 

َكَما الحايْف كما املحيوف َكَما الجوز اليل حاويها)11(.

كما تلجأ األمثال إىل األداة التي تدل عىل املماثلة، فتستخدم 

لفظة: مثل أو مثلما وزي مثل قولنا:        مثل العتال ما بعرف 

رّبه إال تحت الحمل)12(،

وكذلك: 

مثل اليل يتهاوشوا ع َسبَْق خيل العدوان... )13(

وكذلك: مثلما تراني يا َقبيْل أراك)14(،

وزي الحصوه يف الزربول)15(.

وكذلك: 

زي القط ع الحيطان بنط، عسكرّية ما يلبس: ومال دولة 

ما بحط)16(. 

وقد تستعمل صيغ املفعول املطلق، مثل: 

أُْرُكْض ركض لوحوش غري رزقك ما بتحوش)17(.

وصيغ املعادلة: 

املال نديد الروح)18(.

إىل جانب هذه الدرجات املتنوعة ألشكال املقابلة واملفاضلة 

عىل  تشتمل  التي  املتناقضات  برصد  األمثال  تقوم  واملوازنة 

عوالم  عن  فتكشف  البرشي،  السلوك  وأنماط  الحياة  خواطر 

املتصارعة  املتضادات  أو  املفارقات  أو  الخالفيّة  الثنائيات  من 

يف الحياة. كما تبنيرِّ عالقات التعارض والتمايز الكائنة يف كافة 

األمثال الشعبية

)5( يرضب يف معرض الحديث عن األنانيّة املفرطة.
)6( يرضب يف أن الكالم وحده ال يكفي.

)7( يرضب عند إظهار محبة الحفيد.

)8( يرضب عند التخفيف من املصاب.
)9( يرضب يف قيمة الوسطيّة عند التصميم عىل األمر.

)10( يرضب قيما ال نفع فيه.
)11( يرضب ملن يتساوون يف الخسة والدناءة.

)12( يرضب ملن ال يتذكر خالقه إال وقت الضيق.
)13( يرضب ملن يدسون أنوفهم يف أمر ال يعنيهم.

)14( يرضب عند تصوير قوتني متعادلتني.
)15( يرضب ملن كان ؟؟؟ األذى واإلزعاج.

)16( يرضب ملن ال قدرة له عىل تحمل املسؤولية.
)17( يرضب يف ذم الطمع، واإليمان بما قدر اهلل.

)18( يرضب يف قيمة املال وأهميته لإلنسان.
)19( يرضب الستهجان تقلب األحوال وتسلط الدخالء.

)20( يرضب عندما يستحكم العداء بني األقرباء.
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مستويات الوجود 

مثل: اهل بره يطرون أهل جوه)19( 

وكذلك: 

أوشم الحماوات الخاالت والعمات)20(.

 بلوجه آمراه وبالقفا مذراه)21(.

 بليلة عريس وجعني رضيس)22(.

 جّوزناها تا نخلص من بالها رجعت هي وضناها. )23(

فقد  متنوّعة.  بأساليب  التناقضات  عن  األمثال  وتفصح 

تقابل وتوازن بني النقيضني: لسان طويل وباع قصري)24(.. 

أو السخرية: ياهماليل يا إعبيد عيد... )25( 

والتعارض بني املواقع واملواقف: 

فقري وبميش مشية أمري)26(. 

وكذلك: فاره ما وسعها خزقها دسورِّ وراءها مرزبًّه)27(.

أو عن عالقات التمايز االجتماعي: 

حيرِّد عن الراس وارضب)28(. 

وكذلك: العني ما تعىل ع الحاجب)29(.

اإلنسان  عىل  يصعب  معرفة  ونماذج  اجتماعيّة  قيم  وهي 

تجاوزها، أو غض الطرف عنها. 

ج-النمط القائم عىل التشبيه: 
إىل  التشبيه  هذا  ويتسلل  التشبيه،  عنرص  عىل  املثل  يقوم 

معظم األمثال، ذلك أّن األصل يف املثل هو التشبيه والتصوير. 

التحليل  يحتمل  ال  املثل  أّن  إىل  الباحثني  من  كثري  ويذهب 

نحو  والتوجه  واملشاهدة،  الرؤّية  من  ينطلق  بل  والتعليل، 

وإىل  وتشخيصها،  العقليّة  األمور  وتجسيم  املعيش،  الواقع 

تبنّي الرّمز الحيّس مع الرؤى التأملية: 

الدنيا ساللم بتطالع وبتنازل)30( 

وكذلك: الدنيا مثل النورّية برتقص لكل واحد شوية)31(، 

وكذلك: الرجال صناديق مقفلة)32(.

وكذلك: املغالطة: من أي ولد يا بلد... )33(. 

وهكذا فاألمثال تنحو نحو القريب يف التشبيه، عىل املعنى 

تميل  كما  الناس.  من  الكثري  عند  تخيله  الذي يصعب  البعيد 

إىل أخذ الصور الظاهرة املألوفة لألشياء، ألّن النفس البرشّية 

تطمنئ إىل املحسوس أكثر من املجرّد، ومع ذلك، فهذا ال يعني 

أّن األمثال تخلو من التشبيه املجرّد، فهناك كثري من هذا اللون 

املجرد. ويكسبه وضوًحا،  يقررِّب صورة  فالتشبيه  األمثال.  يف 

وينقله من العقل إىل املحسوس. 

وتعربرِّ األمثال عن عالقات املشاركة بني املشبه واملشبه به 

باللجوء إىل جملة من األدوات التي تدل عىل املماثلة، فتستخدم 

يف كثري من الحاالت صيغة )مثل(، كما شاع يف كثري من األمثال: 

مثل اليل رعى لخواله)34(، 

وكذلك: مثل اليل بعلمها ابغيمه)35(، 

وافتاق  الصبح  إخياطة  نرص:  أم  اخياطة  مثل  وكذلك: 

العرص)36(.

وُتستخدم األمثال للنقد واإلرشاد والتعليم، وأظهرت كثريًا 

التشابيه والصور، وارتبطت  الفكرّية يف استنباط  املهارة  من 

اإلنسانيّة  التجارب  أشكال  وبكّل  الشعبّي،  الرتاث  أبعاد  بكّل 

من  التاريخيّة  فالتجارب  والتاريخيّة..  االجتماعيّة  والوقائع 

مثل: 

مثل حكم قراقوش)37(.

 وكذلك: يا صرب أيوب عىل بلواه)38( 

وكذلك: ابو زيد اسمر وثناه أبيض)39(...

سبع  له  كتل  يرقص  تا  الدب  قام  الحيوان:  عالم  ومن 

تنفس)40(،

 وكذلك: اليل ما يعرف الصقر يشويه)41(. 

وكذلك: ربيع البل إطالها وربيع الخيل احذاها)42( 

وكذلك: الخيل األصايل تلحق بالتايل)43(، 

وكذلك: بقر الدير ابرزع الدير وغدة تسطح الجالني)44(... 

األمثال الشعبية

)21( يرضب للمنافق بظهر خالف ما يبطن.
)22( يرضب عند تصوير املعارض الذي يأتي يف غري أدائه.

)23( يرضب ملن يحاول التخلص من مشكلة فتولد له مشكالت.
)24( يرضب ملن يثرثر وال يعمل.

)25( يرضب يف معرض التهكم ممن يبالغ يف روايته.
)26( يرضب ملن يضع نفسه يف غري موضعها.

)27( يرضب يف أن اليشء ال فائدة منه إذ ملن يوضع يف مكانه الصحيح.
)28( يرضب يف رضورة االبتعاد عن إلحاق األذى بالرمز خوًفا من التبعات.

)29( يرضب يف رضورة معرفة مقامات الناس.
)30( يرضب يف حتميّة تقلب األحوال.

)31( يرضب يف الحث عىل عدم االغرتار بمباهج الدنيا.
)32( يرضب فيمن يحافظون عىل الرس ويكتمونه.

)33( يرضب عندما تكون اإلجابة من نوع السؤال.
)34( يرضب عند اختالف وجهات النظر.

)35( يرضب يف معرض الحديث عن السذاجة التي ال حدود لها.
)36( يرضب ملن ال فائدة يف عمله.

)37( يرضب يف معرض الحديث عن االستبداد يف الحكم.
)38( يرضب ملن يتحمل كثريًا ويصرب صربًا عظيًما.

)39( يرضب ملن يتعلق باملظهر.
)40( يرضب ملن يقلرِّد فيفشل وييسء.

)41( يرضب ملن يجهل منزلة اآلخرين فييسء الترصف.
)42( يرضب يف معرض الحديث عن االهتمام باإلبل والخيل.

)43( يرضب يف أصالة النسب.
)44( يرضب يف معرض الحديث عن عدم االهتمام بالنتائج .
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وأمثال  الطقس  أمثال  جانب  إىل  هذا 

الشعبيّة،  الفئات  بعض  وأمثال  املهن، 

وغريها كثري.

من  ولدت  األمثال  أّن  يعني  وهذا 

والتاريخ  الطبيعيّة  ومعالم  األرض  رحم 

وأسهم  واملدن،  والريف  البادّية  حياة  ومظاهر  والجغرافيا 

الحرفيون والصناع والعمال واملزارعون يف والدة األمثال التي 

لها عالقة بهم وبأعمالهم، وتشتمل عىل معان متنوعة، ويجتمع 

فيها أكثر من غرض وهدف.

النمط املشهدي الساخر
يظهر هذا النمط أكثر ما يظهر يف األمثال التي تستخدم 

تتحول  األمثال  هذه  ويف  والجدال.  والنقاش  الحوار  أسلوب 

يشبه  ما  إىل  تتحول  وقد  حسيّة.  وصور  تمثالت  إىل  األفكار 

د للهزل والتسلية.  القّصة أو حوادث تدعو إىل الضحك، وُتمهرِّ

وغالبًا ما يتضمن الحوار قواًل وجواًبا:

قالوا للبغل: مني أبوك؟ قال: الحصان خايل)45( 

أو يبدأ بكلمة )مني( كما يف املثل: 

أمها وخالتها وعرشة  قال:  العروس؟  يدافع عن  اليل  مني 

من حارتها)46(. 

أو كلمة )شو( كما يف املثل: 

شو أحىل من العسل؟ قال: خل ببالش)47(. أو كلمة قال 

أو قالوا،

 كما يف املثل: قالوا: طلّق أم حسن وخذ أم حسني! قال اهلل 

يلعن أبو الثنتني)48(.

وكذلك قال له: 

اتخبي؟  بتعرف  له:  قال  له: بعرف.  قال  بتعرف ترسق؟ 

قال: ال: قال له ال بيك وال برسقتك)49(... 

وما إىل ذلك )انظر هذه الصيغ يف مجموعة األمثال الشعبيّة 

األردنية(.

وعادة ما يطرح الشطر األول من الصيغة الحوارّية قضيّة 

يقوم  أو نصيحة. يف حني  أمنيّة  أو  أو دعاء  أو طلبًا  أو خربًا 

أو  مستنكرًا  القضية؛  عىل  بالرد  الحوار  من  الثاني  الرشط 

مفرًسا أو مقوًما أو مربًرا أو موافًقا.. ويعكس الجواب ردود 

أو  املخاطب  وضعيّة  وبني  املطروحة،  القضايا  إزاء  الفعل 

مقدار الحالة أو ماهيّة الحالة أو املوقف. ومهما كان الجواب، 

فإنه يوّضح العرف االجتماعي السائد يف املجتمع إزاء القضايا 

املثارة. 

فثمة  النقاش،  بتضمنها  نماذج  نجد  الحواري  النص  ويف 

ذكر هلل سبحانه وتعاىل، والرسول محمد والنبي عيىس عليهما 

وجحا..  وفرعون  عنرتة  مثل:  تاريخيّة،  وشخصيات  السالم 

وخصًما،  َحَكًما  األمثال  يف  تعترب  وغريها  الشخصيات  وهذه 

املختلفة  االجتماعيّة  الثقافيّة  والهيئات  األفراد  يطال  وهذا 

كالنََوْر واألْكرَاد والدروز. أو تمثل الحاالت الشاذة، أو ما يدور 

بني أفراد العائلة الواحدة، األمر الذي يدّل عىل التقييم الشعبي 

لألوضاع االجتماعيّة واالقتصادّية والنفسية. 

أنها  يالحظ  الحوارّية  األمثال  بعض  يستعرض  ومن 

الطبيعيّة  والظواهر  بالشهور  صلة  ذات  موضوعات  تتضّمن 

األمثال الشعبية

)45( يرضب ملن ينكر أصله ويحاول تغطيّة عيوبه باالنتساب إىل غري نسبه.
)46( يرضب يف أن األقرباء يدافعون عن كل ما ييسء إىل أقربائهم.

)47( يرضب يف املكسب الذي يأتي بال جهد.
)48( يرضب عند اليأس من التعامل مع املرأة.

إنه من الخطأ أن ننظر إلى األمثال 
بوصفها شكلاً مجرّدًا من 

أشكال الفولكلور، أو مستندًا 
»أوتوغرافيا« خاصًّا بأحوال 

الشعوب

)49( يرضب يف الحث عىل اتخاذ سبل الحيطة والحذر.



كانون الثاني  2015     64

والرياح والهواء والحيوانات والنباتات وغريها، ويذهب بعض 

الباحثني إىل أّن العناّية بمثل هذه األمثال يدّل عىل اتصال بعض 

الناس  انطلق  وقد  الخرافية.  والحكايات  بامليثولوجيا  األمثال 

منها، وتعّرفوا عىل ما يحيط بهم ليصلوا إىل الحكمة، برصف 

التي  االجتماعيّة،  الرقابة  الرمز، وسلطة  استعمال  عىل  النظر 

إىل  الفئات  تلجأ هذه  بل  الترصيح،  األحيان  تمنع يف كثري من 

التلميح. 

كما يذهب بعض الباحثني إىل أن مثل هذه األمثال الحوارّية 

الشعبيّة  فالحكمة  لغز.  عن  أجوبة  أو  األحاجي  من  تكون  قد 

عىل ما يبدو قلَّدت بعض األلغاز واألحاجي يف مجاالت التسليّة 

والتعبري والرتميز، واستعانت بأساليبها.

كما يمكن رد بعض هذه األمثال إىل الفكاهة أو املفارقة. إذ 

تعطي بعض األمثال شيئًا من ألوان املرح، وتدعو إىل الخروج 

تغلف  التي  والرصانة  الجد  وأجواء  والتقليدي  املألوف  عن 

الحكم واملواعظ عادة. وإذا كانت الفكاهة قد طغت عىل طبيعة 

املجال  وتفتح  والتهكم،  بالسخرية  مليئة  أنها  إال  األمثال  هذه 

إىل  وتسعى  ذاته،  الوقت  يف  ومضحكة  محزنة  مواقف  أمام 

التأثري عن طريق استعمال أسلوب املفارقة. 

الصيغ اللغوّية يف املشاهد الساخرة: 
الجمايل  والتأثري  املعنى  إنتاج  اللغوّية دور هام يف  للصيغ 

يظل  ولكن  صيغها،  يف  األمثال  وتتنوع  الوجداني.  والتاثري 

املضمون بداللته وغايته واضًحا يف بنية املثل. ومن أبرز الصيغ 

املعروفة: 

أ-صيغة افعل التفضيل: 
أم  فصيحة  أكانت  سواء  األمثال  يف  شائعة  الصيغة  هذه 

أو  التشبيه،  يف  للمبالغة  املثليّة  الجملة  يف  وتستخدم  عامية. 

لإلشارة إىل الحاالت التي يرقى فيها الواقع، فيتجاور املثال أو 

النموذج، وُيعتمد عليها أحياًنا للمقابلة أو للمفاضلة بني أمرين 

أو وضعيتني. وما يجيء عىل وزن افعل يف األمثال يجعل لبعض 

واالجتماعيّة  النفسيّة  الحاالت  لبعض  أو  اإلنسانيّة  الصفات 

واالقتصادّية أهميّة خاّصة.

 ومن أمثال الطبيعة: أبخس من فالحة لب)50(. 

ومن أمثال املشاعر: أطول من شهر الصوم)51(. 

ومن األمثال املكانية: أبيض من ملح اصدم)52(. 

هذه  تجمع  وقد  الجنوبي..  الغور  يف  مكان  اسم  واصدم 

األمثال بني اإليجابيّة والسلبية. 

ب-صيغة األمر والنهي:
وهناك صيغة األمر والنهي التي تأتي يف املثل بقصد الطلب 

والنصح واإلرشاد، نحو: 

إْبِعْد عن الرش وغني له وهات فاس وقني له)53(، 

أو بدافع التحذير والرفض والتخيري والرتهيب:

ال تكون راس ترى الراس أشد األوجاع)54(. 

ومن أمثلة التحذير وهي كثرية:   ال تقع بوجه حوت تراه 

يبلعك)55(..

للتأثري،  والنهي  األمر  صيغة  تتخذ  التي  األمثال  وشيوع   

األمثال  أّن  يعني  والتقويمي.. مما  اإلرشادي  الجانب  وطغيان 

والتهذيبيّة  التعليميّة  األغراض  تحّقق  أن  منها  أريد  هذه 

تعديل  منها  أريد  هذه  األمثال  أّن  جانب  إىل  هذا  واألخالقية.. 

أخطاء السلوك. وهذا يعطي األمثال سلطة عىل األفراد، وبالتايل 

تظهر قوة الجماعة.

ج-صيغة اإلخبار
املألوف  الخرب، وتجمع بني  األمثال تحمل صيغة  كثري من 

واملعروف واملتعارف عليه، وتشمل وجوه الحياة كاّفة.  وصيغة 

الخرب تحمل وظيفة تعليميّة، إذ تقوم بمهّمة نقل ثقافة الشعب 

وخربته بأسلوب واضح. فيقال: 

عادتك وإال استعدتيها طول عمرك وانتي فيها)56(. 

وقد تخربنا األمثال عن حوادث وقعت يف املايض. مثل: 
زغر زغرة البشلك)57(. 

والبشلك قطعة نقد عثمانيّة كانت تساوي خمسة قروش، 

فلسات  من  أكثر  تساوي  ال  األتراك  خروج  بعد  أصبحت  ثم 

معدودات.

معتقدات  من  العامة  بالحياة  يتصل  ما  كل  تسجل  وهي 

وعادات وتقاليد ومواسم دينيّة وفصليّة وترصفات شعائرّية، 

وما إىل ذلك. وهناك بعض األمثال التي تعتمد عىل االستنتاج أو 

األمثال الشعبية

)52( يرضب يف معرض الحديث عن البياض الناصع .
)53( يرضب يف الحث عىل االبتعاد عن الرش واألرشار.
)54( يرضب يف الحث عىل االبتعاد عما يجلب املتاعب.

)55( يرضب يف رضورة تجنب أذى الحكام.
)56( يرضب عند تحكم العادة.

)57( يرضب عند تضاؤل قيمة اليشء.
)50( يرضب فيمن يثق بمن خدعه مراًرا. ولب موضع يف أرايض بني حميدة.

)51( يرضب عند تصوير الطول املفرط.
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ل أساًسا للمنطق، مثل:  االستدالل بأدلّة برهانيّة، بحيث تشكرِّ

اهلل ما شافوه بالعقل عرفوه)58(. 

طلب  أو  واملصداقيّة  اإلقناع  منحى  األمثال  بعض  وتنحو 

املخالفة  نحو  بعضها  تنحو  كما  والتجربة.  الحقائق  مشاهدة 

والعناد: 

منقوله ثور يقول احلبوه)59(.

د-صيغة االستفهام أو االستخبار 
تأتي الجملة املثليّة بصيغة االستفهام أو االستخبار، ويكون 

املعنى  تقريرًا وتعجبًا، مثل:  

  شو فهم الحمري أكل الزنجبيل)60(. 

أو عىل سبيل التوبيخ واالستنكار، مثل: 

شو عمل الغني؟ هد وبنى)61( 

أو عىل سبيل االحتجاج واالستياء، مثل:
أهلك اليل اختاروك مش اليل باعوك)62(، 

أو استحالة تحقيق أمر من األمور مثل: 

ال تقول فول تاتحط بالعدول)63(.

املواقف  بعض  لرشح  الصيغة  هذه  األمثال  وتستعمل 

وتوضيحها وبيان مفهومها، أو للكشف عن الحال أو الصيغة 

التي يمليها الفرد: 

كيف ينام البدوي والعسل فوق راسه)64(.

وسوء  والغباء  الجهل  قضايا  تفرّس  األمثال  هذه  وبعض   

اإلدراك. كما يتخذ هذه اللون طابع اللوم واإلدانة. وهذه األمثال 

واإلرشاد  التوجيه  نمط  تبنيَّ  االستفهام  صيغة  تستعمل  التي 

والنقد االجتماعي. إذ يقدم بأسلوب يرتاوح بني اللوم والتوبيخ 

واملديح والرتغيب.

صيغة الدعاء:
تبدأ هذه األمثال عادة بذكر اهلل، كما يف املثل: 

اهلل مع الضعيف تايلحق القوي)65(.

مصطلحات  يتضّمن  األمثال  هذه  بعض  أن  املالحظ  ومن 

تعبريّية يف الدعاء واللعن والتمنّي:

اهلل يزيدنا ُغُفل)66(،

 واالعتزاز بالشخصيّة، مثل: 

اهلل خلقنا وكرس القالب)67(،

 واملصائب عندما تلحق ملن ليس طرًفا فيها: 

اهلل يرمي الدهايا بوجه املفاليح)68(، 

وللتخفيف من املصاب: 

اهلل يساعد أهل الطرّه)69(.. 

وتحمل األمثال هذه صيغ الدعاء واألمنيات والرغبات، وقد 

تستند إىل االعتقاد الديني أو اإليمان بقوّة الكلمة وفعاليّتها.

صيغة التمّني: 
األدوات  ببعض  مرشوطة  األمثال  يف  الصيغة  هذه  وتأتي 

مثل: لو ولوال ويا ريت ويا بخت... من مثل: 

لو بيه خري ما رماه الطري)70(. 

وكذلك: لوال الكاسورة ما عمرت الفاخورة)71(، 

وكذلك: ريت هالطول ع العالول وهالسمن ع البقره)72(، 

وكذلك: يا بخت من بنى وعال وراح وخال)73(.. 

وتحمل هذه األمثال اتجاها يتخذ األماني أساًسا للحديث، 

شحنات  وتحمل  فيه،  يرغب  ما  ولغة  الحكم  ملنطق  وتخضع 

تتطلع إىل تجاوز الواقع واالنتقال باإلنسان إىل وضع أفضل.

نفوس  يف  كبرية  بمنزلة  تحظى  وهي  األمثال  تبدو  وهكذا 

يتضّمن  فاملثل  اليوميّة  حايتهم  يف  هاًما  دوًرا  وتمثل  الناس 

يف  ويحمل  كثرية،  ثقافيّة  ومعطيات  موروًثا،  معرفيًّا  إنتاًجا 

ثناياه مادة تعليميّة أو قيمة تهذبيّة كبرية، ويشتمل عىل قيم 

ومثل أخالقيّة رفيعة. كما ينطوي من جهة ثانية عىل خصائص 

أنماًطا  ويتضمن  والوظائف.  األغراض  متعّددة  وبالغيّة  أدبيّة 

عىل  ويعتمد  والجماليّة،  السيكولوجيّة  بالدالالت  غنيّة  وصيًغا 

التشابيه الدقيقة، والصور الخفيّة التي تريض الحس والذوق 

والنفس.

)58( يرضب يف أن األمور الصعبة يستدل عليها بالعقل.
)59( يرضب ملن يتعنت برأيه دون وجه حق.

)60( يرضب ملن يحاول أن يأتي بعمل ليس من طبعه وال مزاجه.
)61( يرضب يف أن األثرياء يستطيعون البناء والهدم.

)62( يرضب عند الحديث عن االختيار املناسب.
)63( يرضب يف الحث عىل عدم التعلق الخيال.

)64( يرضب يف مدى حب بعض الفئا لبعض األمور املحروم منها.
)65( يرضب يف أن اهلل عون للضعيف.

)66( يرضب ملن يستطيب أيام الشباب األوىل فيتمنى عودتها.
)67( يرضب يف السخرّية ملن يعتقد أنه ال مثيل له.

)68( يرضب يف أن املصائب قد تلحق بمن ليس طرًفا يف حدوثها.
)69( يرضب عند التخفيف من وقع املصاب.
)70( يرضب يف أن الرشه ال يجود إال بالتافه.

)71( يرضب يف أن التعلم له ثمنه.
)72( يرضب يف ذم ذوي األجسام الضخمة قلييل الفهم.

)73( يرضب فيمن ترك األثر الطيب بعد مماته.
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* أديب وباحث أردني.

هل ترك �ملثل �شيئا مل يقله؟

د. با�شم اإبراهيم الزعبي* 

»ما خّلى المثل إشي إال وقاُله« هل أبدأ من حيث أريد أن أنتهي؟ لماذا هذه المجموعة من األمثال الشعبّية ؟ 

هل أسّميها أمثالًا شعبّية أردنّية؟ هل ترك الباحثون مثًلا لم يدونوه؟ كيف يعيش المثل، وكيف يموت؟ أسئلة 

كثيرة وردت في ذهني وأنا ُأعدُّ هذه المجموعة من األمثال لنشرها.
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بدأ اهتمامي بجمع األمثال الشعبيّة منذ أكثر من أربعني عاًما، 

إذ كنت طالبًا يف املدرسة، ولفت انتباهي استخدام والدتي مشايخ 

لألمثال  اليوم،  الحق  دار  يف  أصبحت  التي  الزعبي،  العزيز  عبد 

بكثرة يف كالمها، وقد ملست أّن املثل يغني عن كثري من الكالم الذي 

يمكن أن يقال يف موقف معني أو مناسبة معيّنة، فصار املثل يثري 

إعجابي، واقتنعت بأهميته الثقافية، فهو يختزل الكالم، ويختزل 

قوّية،  حّجة  ويستخدم  التعبري،  ويكثّف  اللغة،  ويكثّف  التجربة، 

أو حتّى ُمفحمة يف الجدل أو النقاش، وغالبًا ما يشّكل الخاتمة أو 

الحسم يف الكالم يف أّي موضوع مطروح للنقاش. 

رصت أحمل ورقة وقلًما دائًما يف جيبي ألقتنص األمثال التي 

ترد يف حديث والدتي أو اآلخرين، جمعت تلك األمثال يف دفرت خلَّفته 

ورائي عندما سافرت للدراسة يف الخارج العام 1975، بعد سنوات 

طويلة وجدت صاحبة األمثال تحتفظ به كجزء من حاجياتي دون 

أن تعلم أّنها كانت جزًءا منه، وجدت األخ األصغر  بّسام قد انتقلت 

إليها عدًدا آخر، كان يتّم  إليه عدوى اهتمامي باألمثال، فأضاف 

تحصيلها كلّها من ألسنة الناس، ومن خالل استخداماتهم الحيّة 

لها، فهي أمثال حيّة، تدور عىل ألسنة الناس.

عندما فكرت باالستفادة من مجموعة األمثال هذه أصبح ال بّد 

من التعامل معها منهجيًّا، فكان ال بّد من التأّكد من عدم تكرارها 

األردنيّة  األمثال  وأهمها معجم  املنشورة  األردنيّة  األمثال  كتب  يف 

للدكتور هاني العمد الصادر عن وزارة الثقافة عام 1996، الذي 

يضّم أكثر من خمسة آالف مثل، وموسوعة روكس العزيزي« معلمة 

للرتاث األردني« الجزء األول، التي ضمت)2127(. مثاًل. فوجدت أّن 

املذكورين، وتبقى  الباحثني  له أصل عند  عدًدا كبريًا مما جمعته 

اجتهدت يف توضيح  قد  امللف  احتواها هذا  تقريبا،  مثل  ثالثمائة 

دالالتها واستخداماتها، باستثناء ما هو واضح معناه، راجيًا أن 

الشعبي  الثقايف  الرتاث  بموضوع  واملهتّمون  القارئ  فيها  يجد 

الفائدة املرجوة.

سأتبع يف ترتيب هذه املجموعة من األمثال الرتتيب األلف بائي 

عىل نهج من سبقني، وأترك التصنيف املوضوعي للدارسني يف هذا 

املجال. وأوّد أن ألفت االنتباه إىل أنني شّكلت بعض الكلمات كما 

هي يف اللهجة املحكيّة ألهل شمال األردن) منطقة حوارن(.، كما 

سمعتها وكما أعرفها، وهذا ال ينفي إمكانيّة أن يتغري لفظ املثل أو 

مفرداته بتغري مستخدمه. 

وال أريد أن أؤّكد هنا أهميّة الثقافة الشعبيّة واملثل منها بشكل 

إىل دراسة  القارئ  الثقافة، لكنّني أحيل  خاص، ومكانته يف هذه 

للرتاث  معلمة  كتابه  املضمنة  العزيزي  زائد  بن  روكس  العالمة 

الثقافة  وزارة  منشورات  عن  الصادرة  األول  جزئه  يف  األردني 

والشباب عام 1982. 

األمثال مبوبة وفق الرتتيب األلفبائي:

ابن الغاليّة يضحك عيَلّ: ) للتعبري عن محبة الزوجة(.

ابنك عىل ما ربيتيه، وجوزك عىل ما عودتيه

اتعش وعشرِّ جحشك: ) يرضب يف رخص األسعار. عندما كان 

املسافرون إىل الشام عىل ظهور الدواب، ينزلون يف اسرتاحات عىل 

الطريق تتضمن مآوي وخدمات لدوابهم(.

أجت الّدودة تقلد الحيّة تقّطعت.

اجقم وبتجّقم، واعور وبغامز بالقمر) من به عيب ال يجوز 

يأتي فعال يزيد عيبه(.

احرث البحر وازرعه مقاثي: ) للتحدي(.

إذا قّل املال قلّْت الرجال.

إذا قل املال قلت الرجال: ) للتأكيد أن الناس تلتف حول الذي 

يملك املال(.

إذا كان حبيبك عسل ال تلحسه كله.

إذا ما بتسمع بالكيف بتسمع بالسيف.

للغرية   ( مرارتي:  تنفجر(.  بتطق)  مثل جارتي  بعمل  ما  إذا 

الشديدة(.

ارجع يا محسن أحسن، واملآيس بالغني نوّه) البعد(.: ) دعوة 

الفقري لعدم السعي وراء الرزق. فالغني يبقى غنيًّا والفقري يبقى 

فقريًا(.

األشخاص  كثر عدد  للسخرّية من   ( اقرع وايش مجّدل:  ايش 

وغرابتهم(.

أصغر منك قلّك بع: ) للكبري الذي يهزم أمام الصغري، أو لقليل 

العقل(.

ارضب الولد واحسن أدبه: ) نصيحة(.

اطعم خاين وال تطعم مشتهي.

اْطلِق العجل عىل أُمه.

أعطي باليمني ما تدري عنها الشمال.

أعىل ما يف خيلك اركبه: ) للتحدي(.

أن  به عيب ال يجوز  ) من  إعمص وبتجمص، والدرب منني. 

يأتي فعاًل يزيد عيبه(.

اعمل مليح تشوف مليح، اعمل قبيح تندم.

اْفرِحنا بليلته، وْرجانا) أرانا(. صميلته: ) للشخص غري الويف، 

األمثال الشعبية



كانون الثاني  2015     68

قاطع الصلة(.

اقصص وانصص، نوايص واعتاب: ) للقصاص، حيث يقتص 

الخالق لخلقه من بعضهم(..

أكل بعقيل حالوة، أو ما توكل بعقيل حالوة: ) عندما يأخذك 

شخص ما بكالم منمق جميل(..

أكل يوم وال صوم دوم) كن سعيًدا ما تمكنت(.

إلرِّيل بحمله الوالد بتلّقاه الولد.

إلرِّيل بستحي ما بجيه اوالد.

إلرِّيل بستحي ما بعيش.

له  تتمنى  بشخص  التشّفي  عند   ( يرّده:  ال  اهلل  بقع  إلرِّيل 

السقوط(.

إلرِّيل بقلرِّد عيشة غريه، ِحرَْمت عليه عيشته.

أمام  الحياة  عن  للدفاع  تقال   ( بكيسه:  برتوح  بموت  إلرِّيل 

التهور(.

إلرِّيل بيه ما بَخلرِّيه: ) للشخص صاحب العيب الذي ال يستطيع 

التخيل عنه(.

إلرِّيل بيوكل الحرصم بيرضس. ) للذي يقدم عىل عمل ضار(.

إلرِّيل ليك) لك(. ما ِيْحرَم عليك.

إلرِّيل ما بصوم رمضان يبكي ع حسناته.

إلرِّيل ما بغار حمار.

إلرِّيل ما بميش عىل مهله بطلع بال براطم) شفايف(.: ) للمتهور. 

يقال أّن شخًصا سار متعجاًل ، فسقط عن حصانه، أو أّن حصانه 

أكّب عىل وجهه، فتمزقت شفتاه(.

إلرِّيل ما يعطيه رّبه ال ِيتِْعب قلبه: ) للتأكيد عىل أّن الرزق من 

عند اهلل(.

إلرِّيل منك ما بْخىَل من همك: ) القريب هو من يحمل هم قريبه(.

اهلل اليل بعطي، واهلل اليل بوخذ.

اهلل فّضل ناس عىل ناس.
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اهلل ِيْسرُت من هالطابق: ) عند القلق من نتائج فعل سيئ(.

إليل ما يميش عىل مهله يّدعثر) يتعثر(.: ) للحّث عىل الرتّوي 

يف مسرية الحياة(.

األّم  تعلق  عىل  للتأكيد   ( بتعود:  الجمل(.  القاعود) صغري  أم 

بابنها(.

الصحبة  عن   ( النهيق:  يا  الشهيق  ِبعلُّْمه  يا  الْحمار،  اْمراِفق 

السيئة(.

أمري ونفيس فيه: ) لحب الذات والطمع(.

إن خليت بليت: ) للتأكيد عىل أّن الدنيا ليست عىل نمط واحد(.

الدق:  ع  اصرب  مسمار  رصت  وإن  دق،  شاكوش  رصت  إن 

)مبادئ يف الحياة: إن كنت يف موضع السلطة، كن قويًّا وقاسيًا، 

وإن كنت يف موضع التبعيّة عليك تحمل السلطة(.

إن كانت الخيل قد الخيل تولد وتجيب خيل: ) ترضب يف حال 

فرض اليشء بالقوة(.

بنتك  األخ(.، وان كربت  ابنك خاويه) تقرب منه مثل  ِكرِبْ  إن 

اخوثها) زدها نصًحا(.

إن كنت انت أمري وأنا أمري مني يرعى) أو يسوق(. الحمري: )يف 

طلب التواضع(.

إن ما كان طولك ما تطاوله.

إنت مثل الندى ما برتحل إال عند الشوب: )فقد الخرّيين عند 

الحاجة(..

الذين  عىل  للرّد  بنات؟)  جبناهم  واحنا  بنني،  حبّلتونا  إنتوا 

يعرتضون عىل زوجاتهم عندما يلدن البنات(..

أهل السماح مالح.

بمسؤوليّة  أوىل  األهل   ( القتيل(.:  دّية  بجعله)  أوىل  أهله 

أبنائهم(..

الباء
بارك اهلل باملرة) املرأة(. املطيعة والفرس الرسيعة.

بالوجه مراه) مرآة(.، وبالقفا مذراة: ) عند التمظهر(..

بترضبه بالحيط ما برن) داللة الفقر، وقلة ذات اليد(..

بحكي عن قايض معزول: ) تقال لكثري الكالم(..

بده خي َبال بّي. ) ملن يريد شيئًا وال يحتمل التعب من أجله(..

ينكر  عندما  للشخص  إيده.(.  من  يطلع  إيش  يعرف  البّذار 

شيئا فعله(..

بغل والح له مشوار: )ملن ال يوفر أّي فرصة (.

صايغ  وبنت  السطح(.،  عىل  غرفة  علّيّة)  واشتهت  بنّا  بنت 

للزينة(.:  تستخدم  تركيّة  ذهبيّة  عملة  قطعة  تركية)  واشتهت 

)للبخيل الذي يبخل عىل أهله، أو للذي يملك عقاًل لكنه ال يجده 

مثل عقول اآلخرين(.

ال  الذي  الطماع  للشخص  الرشه،   ( واليابس:  األخرض  بوكل 

يوفر شيئا(.

بوكل النبي وبغمس بالصحابة: ) للذي ال يتوانى عن ارتكاب 

أي فعل شائن(.

بوكل قد قرده والده) للرشه يف الطعام(.

بوكل الجاجه بريشها: ) للجشع، سواء يف الطعام أو أي يشء 

آخر(.

البيت ضيّق والحمار رّفاس: ) عند كثرة الحركة يف املساحة 

الضيقة(.

بيدك وال تزغر: ) عندما ال تريد إحراج شخص بطلب يشء ما 

منه(.

التاء
للذين  أو  الكاذبني،  للشيوخ   ( ملتفة:  شياطني  اللفة  تحت 

يتسرتون بالدين(.

ترباية) تربية(. الصبيان مثل قرط الصوان) صعوبة الرتبية(.

عن  الدفاع  معرض  يف  يقال   ( جبيني:  وعرق  يميني،  َتَعْب 

الرزق(.

توكله لحمه وترميه عظمه: ) للُمستِغل(.

الثاء
ثارك من نارك: ) دعوة الشخص لتويل أموره بنفسه(.

فسق(  وتعريصة)  الفقري  موتة  حدا:  بيهن  يعرف  ما  ثنتني 

الزنقري) الغني(.

ثوب العرية ما بيديف: ) االعتماد عىل الذات(.

الجيم
جارك مثل اخاك ان ما شاف وجهك شاف قفاك.

جانا... من مشوار بعيد.

خيرب:  بياعني  ع  والتمر  الكالس،  ع  الكلس  يبيع  جاي 

)للمتذاكي(.

ِجبْنا سرية الُقط أجا ْيُنط: ) للسخرّية من قدوم أحدهم(.

ِجدِي بدُّه) يريد( يلعب براس تيس: ) دعوة لعدم االقرتاب من 

الشخص العنيف، قليل الفهم(.

الْجدَّي ما بظل ْجدَّي: ) عدم االستهانة بالناس(.

جزاة الراهب البن شعالن. ) للخيانة وعدم الوفاء. عندما يقابل 
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املعروف بالخيانة(.

جزاة املغربي البن طلفاح: ) للخيانة وعدم الوفاء. عندما يقابل 

املعروف بالخيانة(.

جورِّْز الولد بيجيه ولد.

جيناك يا عبد املعني ت تعينّا، أثاريك يا عبد املعني بدك مني 

يعينك.

الحاء
حاْكلُه عىل َدَبرة. : ) للشخص الذي يؤّيد فعاًل ما ألّنه يتوافق 

مع مصلحته(.

م) للذي ال يعّد العّدة  ُ الحجر املِلِس) األملس(. ما بْمَسح الرصُّ

جيًدا الدفاع عن حقه(.

الحجر من برّة، واملقليعة) املقالع(. من برّة، وارضب يا )خرّا(. 

يا ابن )الخرّا(.: )لقليل الخواص، الذي ال يريد عمل يشء(.

حرصة) حرشة( أعمى بقرنة: ) عندما يكون الوضع يف غاّية 

السوء(.

حكي الليل مدّهن بزبدة وإن طلع الصبح ذاب.

الحكي املَليح بطلرِّع الحيّة من جحرها: ) الدعوة ألخذ الحاجة 

بلطيف الكالم(.

حماتك بتحبك.

ُحوشك يا عبلة أُْكليه: ) يف اإلرساف(.

حيا) حياء( القملة براس لِْقرع: ) ادعاء الحياء، والعفة(.

الخاء

خايف من ُعُمر ِيطول، والنذل والرعنا تصول: ) يف ذم طول 

العمر(.

خذ بنت العم، صبّارة ع الجفا، ولَْن ضاقت عليك الدنيا ْتدلرِّك 

تدليل.

الخرط) الكذب( ما ِبرُض عىل الغنم: ) يف تسخيف الكذب(.

خلّوا امليدان لحميدان: ) ترضب يف املتنطعني الذين ال يقدرون 

عىل فعل ما يدعون(.

خيل الحساب ليوم الحساب.

خليّك بحالك ِيزيد راس مالك: ) للدعوة لعدم التدّخل بشؤون 

اآلخرين، أو الدعوة للعمل دون مشاركة أحد(.

الدال
دار الظاملني ِخرَْبت قُبل دار الهاملني: ) لتبيان مساوئ الظلم(.

داويناها تا تربا، كانت تشخ صارت تخرى: ) عند الفشل يف 

إصالح األمر(.

درشرِّ شغلك وتاع ت أقولَّك: ) للشخص الذي ال يكرتث لقيمة 

عملك، ويدعوك لرتكه ألمر تافه(.

َدّقة الحاج عيل: ) يف النمطية(.

دودة حمرا وبالعجني) يرضب يف الفعل الفاضح(.

مخرمة،  أوراق  الشفاتر)  غري  لقي  ما  الدفاتر،  بجلود  دّور 

بالية(.: ) للذي يبحث عن أمجاد أو ثراء يف ماضيه وال يجدها(.

الديمة وال العديمة: ) للقناعة باليسري(.

الراء
راح العيد وقلقه، كل من يرجع لَخلَُقه)قديمه(.: ) عند العودة 

لسرية الحياة األوىل بعد طارئ أو مناسبة(.

ما: ) للمغرور املتكرب(. رافع راسه لسَّ

الرِِجل مطرح ما تحب تدب: ) يف معرض الحديث عن شخص 

تحب زيارته(.

ِرزْق البوم للحلقوم: ) اإليمان بقسمة األرزاق من عند اهلل(.

ِرزق الحزاني ع قدهم.

ِرزق املصاليح عىل الوجوه املفاليح.

َرُطْل َسم وال ِمثقاْل هّمْ

َرّقاصة حبل) ملتقلب املواقف(.

الرَّمد وال العمى: ) لقبول القليل(.

روح بلرِّط البحر: ) للتحدي(.

زي املثل واعمل  

السني 
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ِسري) حبل من جلد( الْتف ع مداس)حذاء(: ) توافق األشخاص 

بالسوء والرذيلة(.

الشني
الشاطر ما بموت: ) يف مدح املجتهد(.

شاَوَرْت جوزها تا تروح ع الُعرس، إن قال، آه، رايحه، وإن ما 

قال، آه، رايحه: )للمشورة الشكلية، الكاذبة(.

شّخاخة )كثرية التبول الالإرادي( ونامت بالنص: )عند إرشاك 

شخص مخررِّب ضمن فريق جاد(.

رّشك عىل اليل رّضك.

شعرة وسليتها من عجينة: )عند حل مشكلة أو الخروج منها 

بطريقة سهلة وسلسلة(.

ْق بعرقوبه وهو مش هون: )للذي ال ينتبه ملصائبه(. الشَّ

شو بعمل الحاسد مع الرّازق.

شو؟ هو أنت جايب الذيب من ذيله؟) ملدعي األفعال الكبرية(.

ُشوِكْة الشقي عىل الطريق تلتقي: ) للتأكيد عىل حالة النحس(.

الشيخ َمْر من حارتي: )للذي يتفاخر بيشء ال يملكه(.

الصاد
صاح الجمل من كرب خصاه، قال الحمار اهلل يعني أهل البالوي 

ع بالويها: )للذي يشكو شيئا غري معيب فيه(.

صاحب العلّة أبخن من طبيب.

صام.. صام وأفطر عىل َبَصلة حرام: )للذي يرتكب فعاًل شائنًا 

ليس من سلوكه وصفاته(.

صديقك إن علكك ما ببلعك ) علكك: مضغك. الكاف هنا تلفظ 

مثل ch اإلنجليزّية كما هو يف لهجة أهل شمال األردن(.

التنصت  َمليح، ما بتدمي وال بتقيح: )دعوة لعدم  إذنك  ُصم 

عىل اآلخرين(.

مرتفع  الكالم،  لكثري  شتيمة   ( املطلَّقة:  ُصوت  مثل  ُصوتك 

النربة(.

 الضاد
ْضيف الحارة ْخسارة: ) يف الكرم والجود(.

الّطاء
املساعدة  تطلب  )عندما  مودة:  ِقنطار  وال  محبرِّة  ُطعمة 

امللموسة(.

من  )للخارس  حّمص(:  أو  ْقضامة)  بال  الْطهور  من  ِطلع 

املشاركة بعمل ما(.

ِطلع من املولَد بال قضامة) أو حّمص(: )للخارس من املشاركة 

بعمل ما(.

طنته من خري أبوها: ) للذي يعيش من خري زوجته وينكر(.

ُطوْف كثري بتشوف كثري.

طول السنة بال حسنة: ) للذي ال يعمل خريا(.

طول ُعُمْر اجحا بال لّفة: )يف املجازفة يف اتخاذ القرار(.

طول ُعْمُره ما رّبى ُثور وحرْث عليه: ) للفاشل(.

يف  والرتوي  للحلم،  )الدعوة  الروح:  بتطلَّع  ما  الروح  طولة 

معالجة األمور(.

الطويلة طالت) حصلت عىل ما تريد(، والقصرية ظلَّت حزينة: 

)يرضب يف الحظ، مقارنة بني حظ البنت الطويلة والقصرية(.

العني
ع طول بنط ع العنب الحامض: ) للمتطاول(.

ع قد الحال واميش: ) الدعوة للعيش بمستوى الحال املادية(.

عاقب الرعيان سارح: )العلم باليشء وال الجهل فيه(.

يار: )للقناعة بما هو مقسوم  الْعب ع املقصقص ت يجيك الطَّ

لك(.

مسألة  يف  التهاون  )عدم  الصبية:  عرْض  وال  الحيّة  َعرَْض 

العرض(.

عرقان وطايب له: )للشخص الذي يتظاهر بمعارضة فعل ما 

لشخص آخر، لكنه داخليا يكون مؤيدا له(.

التغميز: )من به عيب ال يجوز يأتي  عريان )الطيز( ناقصه 

فعاًل يزيد يف عيبه(.

عريان دهر ما صرب شهر: )للحث عىل الصرب(.

الْعز ِيلبَق لصحابه: )يف مدح األشخاص عندما يحصلون عىل 

مكانة عالية(.

ِعزّك مالك وأوالدك.

الفساد، ويصبح  يطّم  )عندما  فّسا:  ميّة  ق عىل  بلحرِّ ما  َعّطار 

اإلصالح مستحيال(.

َعطالة الطاحونة وال عطالتي: )الدعوة بسالمة البدن والروح(.

العقل ِكْسبْه أو وِْهبِه: )للسخرّية من السخيف(.

العم ولو جارت: )الحث عىل  عناك بالدرب ولو دارت، وبنت 

السعي للرزق، وعىل الزواج من بنت العم(.

َهْم:  وال  ال كالب  اجعارّية  منها،  توخذ  ال  َحمولة...  من  عناك 

)تحايش مصاهرة بعض العشائر(.

عند الِْحمولة يبنيرِّ أبو ُقرّاقة: )للذي يدعي غري قدرته(.

ويكّفي   يكفرِّيها  اهلل  يا  عرس،  )الغولة(  الِْغويلة  عند 
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ِقيْطها)ذريتها(.

عند عقد الرفوف أبو العورة بيشوف: )عندما يهون األمر(.

عند عقد الرفوف الطوسة )العمياء( بتشوف.

عند لطم الخدود قوم يا مسعود، وعند الغنايم مسعود نايم: 

)عند استغفال واستغالل شخص ما(.

ال  الذي  الشخص  الكرم،  يف  )يرضب  للخلخال:  البَُحْر  عنُْده 

يبخل بيشء(.

لجماعته:  الشخص  نسبة  )عند  طينة:  من  ِعينِه)عيّنة( 

للسخرية(.

الغني
غايل والطلب َرخيص: )تقال يف رد طلب الشخص العزيز(.

غولة وبيدها قاطولة) ساطور(: )للشخص املخيف املرعب(.

الفاء
ال  )عندما  مخلّع:  النجار  وباب  والسكايف حايف،  عريان،  الفرّا 

يقوم الشخص بعمله األسايس(.

فرحتها بليلة حنّاها: ) يف الشقاء. عندما ال تتكرر الفرحة لدى 

شخص ما(.

الفرس ما يعيبها جاللها: )للدفاع عن الجوهر أمام املظهر(.

: ) الكاف هنا تلفظ مثل ch اإلنجليزّية  الُفْص ع املرتكي هنيرِّ

كما هو يف لهجة شمال األردن-  للذي يستسهل األمور(.

الفعل ع القول طيب.

الفقر كفر.

القاف
أمام  اليقظة  للداللة عىل   ( له صاحيلك:  قال  َبَكبّيلك،  له  قال 

محاوالت االستغفال(.

قال له خّطي أحسن من خّطك، قال له حّظي أحسن من حّظك.

الَقَدر ع الجبني ما منه مهرب.

أو  شائنًا  فعال  يرتكب  )ملن  بوجعه:  بطنه  الُحمُّص  قرّاط 

جريمة، فيفتضح أمره(.

املسافات،  وقطعك  األرمالت،  أخذك  ثالث:  من  العمر  ُقرْص 

ومشيك ورا الجنازات.

َقّضيت عمري َمْعرَب.. َعنْقود قلبي ما ِحيل: )ملن يقدم املعروف 

يف غري أهله، وال يجني ما يرس قلبه(.

والخيص  عنفصت،  واملزبلة   ، التذكري  بيتعلّم  امليذنة  ع  الُقط 

صار وزير: )عندما تنقلب األمور رأسا عىل عقب(.

قليل العقل يرضيه الكالم، وكبري البطن يرضيه الطعام.

قناة تسّقي وال نهر ينقطع: )للقناعة بالقليل الدائم(.

القهوة مقاصصة واللحمة محاصصة.

 قولة شو ِبعررِّفني برتّيحني: )لقليل الهمة(.

الكاف
كان أبوي عند أبوك، راح أبوي عن أبوك.

لديه  يوجد  ال  الذي  للمتكرب  )تقال  اصحابها:  إلها  الكربة 

مقومات التكرب(.

ُكثر الحيا بوَلرِّد التعريص: )يف ذم الحياء الزائد(.

كثري الفسو أبو رصم رخوة.

كرسة) كرسة الخبز( الصغري ولحمة البعري خسارة: )يف األمر 

عندما يصغر، ويصبح ال قيمة له(.

كل يش من البدري فالح: )للحث عىل التبكري بالعمل(.

ُكْل عىل زوقك) ذوقك( والْبَس ع زوق) ذوق( الناس.

كل ِعيْش إلُه ْكريش  )كرش(.

إال  إلُه وجه: )لكل مقام مقال. ال يطرح املوضوع  ْقماش  كل 

يف وقته(.

كل ما هْب الهوا ناح رّيا: )للتذكري باملآيس(.

كل َمّكار) كثري املكر( يوكل من كيسه.

كل َمْن يلَقرِّط) يقتلع( شوكه بيُده: ) كل شخص مسؤول عن 

حل مشاكله بنفسه(.

يجني  )ال  الطبخ(:  العوس-  يمناه)  ُعوس  من  يوكل  َمْن  كل 

اإلنسان إال ما قدمه يف حياته(.

وُّان) الثرثرة من دون فائدة(. كالمك مثل َقرْط الصُّ

كلبك اليل ما بعوّي: ) الكاف األوىل هنا تلفظ ch، للموايل، أو 

العكس(.

كلُّه مع الغسيل بسيل: ) لتهوين األمر(.

كلّه من اهلل ت صار الجاج ينق) يأكل( قهوه: ) عندما تتغري 

األمور(.

كيف أعاودك وهاظ )هذا( أثر فاسك: ) الكاف يف كيف تلفظ 

ch، عند وجود عدم ثقة بشخص له سوابق(.

الاّلم
ال تعرّيني يا أبو صوي، ما أنت) أَخرى(. مني بشوي: )للرد عىل 

الذين يعرّيون اآلخرين بنواقصهم، وهو ال يخلون من النواقص(.

ال يُغرّك زول بشتي) الثوب(.، وإن أخذتيني ْبلِشتي.

يع الخد يا كوبان كريكيه: ) ملن ال يحسن تقدير  ال يُغرّك لـمرِّ

كريكية:  والسذاجة(.  بالتفاهة  املثل  فيه  يرضب  كوبان  األمور. 

األمثال الشعبية



201573 كانون الثاني       

كلمة تركية.

لسانه بلُْق) يلعق( أذانه: ) لكثري الكالم، أو لطويل اللسان(.

لسانه ما ِبنْضب بمكانه: ) لكثري الكالم(.

لسانه ما بفوت بحلقه. ) لكثري الكالم(.

يف  األمر  لحسم   ( يبيض:  )الدجاج(   الجاج  طري  من  إّنه  لو 

مسألة ما(.

لو ُثمَّك) فمك( مليان دم ال ِتبِزُْقه )تبصقه( ِقّدام َمرْتك.

لو ظلّيت ع جرحي القديم بريت) برئت(: )يقولها الشخص 

الذي يتعرّض دوًما إىل اإلساءات من اآلخرين(.

لوال الشك الخال والّد: )للتأكيد عىل تأثري النسب عىل األوالد(.

ليك.. ليك وزني الدهر عليك: ) للتحدي(.

امليم
ما أغىل من جضيعك: )رشيك حياتك، مقلوبة من ضجيعك( 

إال رضيعك.

ما بتفرح أم البنني بابنها إال ملا يشيل بنعشها ويسري.

)للذي  مو:  طع  طع  من  إال  ضبعة  وال  ضبع  من  بخاف  ما 

يخاف من صغائر األمور(.

ما ِبدور وال بستدير: ) للعنيد الذي ال يغري موقفه بأي حال 

من األحوال(.

ما ِبرمي قرصته )أو كرسته( إال ع رغيف: ) ملن يكون دقيًقا 

ذكيًّا يف الكسب(.

ما ِبغّطي العني إال جفونها: ) ال أحد يستطيع أن يتوىل أمرك 

إال أنت(.

ما ُبقعد بالصدر إال أبو راس كبري. 

ما بموت إال تا يوقف أجله: ) مقولة، مبدأ ديني(.

ما بنبّل بثمه فوله: ) تقال يف الثرثار(.

ما بهد حيلك غري جضيعك ورضيعك.

ما بيحكي باملجالس إال أبو أنف كبري.

انتقاد  عن  العجز  )عند  رضط:  الباشا  يقول  بيقدر  حدا  ما 

الحاكم أو صاحب السلطة(.

ما عنده لْحى اّمّشطة: ) للذي ال يجامل(.

ما عنده ب اللحى َشُعر: )للذي ال يجامل(.

ما يف ُدّخان بال نار: ) عند اكتشاف معالم أو أعراض جريمة 

ما أو فعل ما(.

ما فيه بجيبي إلرِّيل ترن: ) كناّية عن سوء الحال(.

ما ِبرْيحك من الولد إال طالق أمه.

ما ينىس الحسنة إال ابن الحرام: ) للذي يرمي املعروف تحت 

قدميه(.

الحصني  أبو  بيها  وقام  الخلف،  واتوسع  الرب  اسباع  ماتت 

سادة  غياب  نتيجة  األمور  تسوء  )عندما  ويدور:  يربم  )الثعلب( 

القوم(.

متشن )أمسك( ع ملعونك ال تشوف ألعن ِمنّه: )الدعوة للقناعة 

وعدم املغامرة(.

مثل الثالولة بوجه العروس: ) لليشء املنفرِّر، البشع، البارز(.

حكي  يف  )الكاف  قرشني:  وحقها  حكي  مليانه  الجريدة  مثل 

تلفظ ch، للذي ليس لديه غري الكالم(.

مثل حجر املسن ، يوكل ما يتّاكل: ) للماهر الحاذق(.

ضبط  يجيد  ال  )للذي  فلته:  معه  اليل  الجاج،  حرامي  مثل 

أموره(.

مثل حرامي القهقهة: ) يف التحايل(.

مثل حصيني النعيمة: )كناية عن الخداع واملكر(.

مثل ذيل الديك وين ما مال الهوا يميل: ) الكاف يف الديك تلفظ 

ch، متقلب املواقف(.

مثل رّساق ِحنّا) حنّاء( أمه: )يرضب لألفعال الشائنة(.

الذين ال  مثل رشابيش الخرج: )تقال لألشخاص الهامشيني، 

قيمة لهم(.

مثل قرد اْذرا) الذرة(: )تقال لكثري الحركة(.

مثل قط ل انحبس: ) للشخص العنيف، الخطري، املنتقم(.

مثل نمر ل نجرح: ) للشخص العنيف، الخطري، املنتقم(.

مثل) الخرية( بالفروة، ال بتنغسل وال بتنمسح: ) عند التورط 

بمشكلة عويصة، مهينة(.

ه. محبة الولد من محبة أمُّ

املحبة ما بتنباع بيع.

مرة ) امرأة( الطالق تناسب كل قفا.

َمرْة )امرأة( القوم منهم، وبنتهم غريبة.

مرحبا عباس، عباتك عىل كتافك، أنت بطريقك، وأنا بطريقي: 

) عند فض النزاعات بطريقة وّدّية(.

املقاعد مالزم، أو املجالس مالزم.

بالقمر:  وبغامز  واْعور  وغندور،  واْجرَب  وبتبلعط،  ْمقلَْعط 

)من به عيب ال يجوز يأتي فعال يزيد عيبه(.

املكتوب ع الجبني بتشوفه العني: ) لألشياء الواضحة التي ال 

تخفى عىل أحد(..
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َمن أخذ مالك خذ روحه.

َمن حبّك ِحبُّه) أحبه( ومن طلب بعدك جافيه.

ِمن ذيل عبيْد) العبد( إلويله ) اغزيل له( خيط: )ملن ال يرتجى 

منه نفع(.

َمن رادك ريده ومن طلب الجفا زيده.

ِمن راسه لساسه )ألساسه(: ) تقال للشخص الغارق بيشء 

ما(.

َمن رافق الْجرب) األجرب( يصبرِّح يطيل: ) للدعوة لالبتعاد 

عن صحبة الشخص السيئ(.

َمن طاعمك طاعمه، ومن طاعنك طاعنه.

من عاداك عاديه، واجعل روحك مش بإيده.

َمن فرش فراش قعد عليه: ) من يفعل معروفا يجده(..

َمن قال لغد الضحى كّذاب: ) للحث عىل عدم التأجيل(.

ُموت البنات من املحصنات، ولو انهن عرايس ومجليات.

ِميْت) مائة( ضعيف بساوي قوي واحد.

العني  عن  الغايب  أو  الذهن،  عن  غاب  العني  عن  غاب  مني 

غايب عن الذهن.

النون
الناس ع دين ملوكها.

الناس مقامات.

ناْم مظلوم وال تنام ظالم: ) يف ذم الظلم(.

النايم غّطوا راسه: ) تقال للغافل عن مصلحته أو حقه(.

) نبطها( أبو الحصني وعرّشت: ) عند انتهاء أمر ما، فيطلب 

النقاش من عند هذه النقطة(.

َنْفس ْتعوف ما تربي كتوف: ) للشخص الذي تعاف نفسه 

الطعام(.

املساعدة  تطلب  عندما   ( محبة:  قنطار  وال  دم  نقطة 

امللموسة(.

الهاء
هاظ )هذا( زمان اهلل يهّده، الزمله بزعل واملرة ْترّده: ) يرضب 

لتقلب احوال الزمان(.

هاظاك ) ذلك( وجه الضيف: ) للكاذب الذي ال يفي بوعده(.

األردن( ما بعد هام  ) قرّية شمال  لهام  هام.. هام، ورجع 

حياة: ) للذي ال يقنع بما قسمه له اهلل يف الحياة(.

هامل الرجال وهامل الكالب ما بينضبّوا )الكاف يف الكالب 

تلفظ ch، ال ُيقتنون(.

هاي إذني وهاي إذني: )عند تساوي جوهر األمر، واختالف 

املظهر(.

هاي َنيّه) نيئة( وهاي ِمستوّية) ناضجة(: ) للطّماع(.

لعدم  ) دعوة  بيها:  العز وال ترضب  تفاخر( بعصا   ( ِهْت 

القسوة يف حال وصلت إىل العزة أو السلطة(.

هّي كلمتي زغرودة حيّة؟: )لالحتجاج، عندما ال يريد أحد 

أن يسمع كالم شخص آخر(.

الواو
الواحد ان تف )بصق( لفوق بتف ع شواربه وان تف لتحت 

بتف ع لحيته: ) عند الوقوع يف موقف حرج بني طرفني قريبني(.

النكد،  للشخص   ( السوق:  من  الخمرية  بيقطع  وُِجه 

العابس(.

وُِجه ما بضحك للرغيف الساخن: ) للنِكد(.

الوحيد ُقرصته ) قرص الخبز الصغري( عىل طبق ) يرضب 

لسوء الوحدة(.

لدعوة ألن تؤتى   ( يا مهرة، وفقاري من ورا:  وين جنيبك 

األمور من مداخلها(.

الياء
يا جارته نامي حذاه، شويف ُجوُده من رداه: ) للداللة عىل 

معرفة الجار بأحوال جاره(.

يا ْحسيِفة الذالل ) سائق الذلول(: )داللة الندم(.

يا ريت كل يوم عيد ويلتم األجاويد.

يا طالب الّزود يكفيك رش النقص: ) للطّماع(.

يا علقتك يا أحمد الحجي: ) مثل محيل، قصته أن شخصا 

اسمه احمد الحجي كان متزوجا من أربع نساء كثريات املطالب 

وكثريات التشاجر(.

يا ماخذ البنت اسأل عن خال الولد: ) أهميّة النسب(.

يا وجوه املغرّبات) التعيسات(، ما يجيبن غري البنات.

الدار(:  أو  البيت)  أهل  مع  ويطلع  الحرامي  مع  يفوت 

)للمخادع(.

يكفيك رش فقري إذا استغنى، وجيعان إذا شبع.

يكفيك رش متجوز إذا طلق، وعزابي إذا تغرب.

يعاني ويشقى يف عمله، دوفسوان-  ) ملن  يوم دو فسوان: 

أرض رقيقة، صفراء الرتبة، قليلة اإلنتاج، يعاني أصحابها عند 

زراعتها(.

اليوم وال كل يوم: ) للحث عىل عدم تأجيل العمل(.

األمثال الشعبية
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�لرتبية يف �ملثل �ل�شعبي

ح�شني ن�شوان * 

أيار  2014     75

* شاعر وناقد أردني

المثل  وظيفة  تقُف  ال 

الشعبّي عند الّتصنيف 

ألدوار  تتسع  بل  األّول، 

كثيرة تّتصل بالّتشريع 

فهو  والتربية،  والعبرة 

الّسلوك  قواعد  بمثل 

والعقاب  ــثــواب  ال فــي 

والزهد والتعزير.

األمثال الشعبية
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غياب  يف  املثل  أهميّة  وتكمن 

هذا  مثل  يمنح  ما  قائله، 

املجتمع  عن  تعرب  وسلطة  نفوًذا  الفن 

ووجدانه وعقله.

كما تتجىّل أهميّته يف الجماليات التي 

تنطوي عليها نصوصه، إذ ّتتسم ببالغة 

والتضاد  واملفارقة  والكثافة  االختزال 

والشمول لكّل مراحل الحياة.

بني  التداول  األكثَر وضوًحا، هو خاصيّة  األهّم  ولعّل 

فئات املجتمع كلّها دون استثناء.

مصادر املثل

يتغذّى املثل من عدد من املصادر املتنوّعة التي تتّصل 

والحكمة  الدينّي  والنّّص  والّشعر  واألسطورة  بالحكاية 

التأثري  عىل  قادًرا  واجتماعيًّا  معرفيًّا  ثراء  يمنحه  مّما 

وإحداث املطلوب منه بوصفه رسالة.

ا يف الرتبية والتعليم، وتقديم  ولقد لعب املثل دوًرا مهمًّ

األبعاد  من  العديد  وتناول  السلوك،  يف  والتقويم  العربة، 

بل  العقيل،  البعد  عند  يقف  ولم  اإلنسان،  عند  الثمانية 

الصّحة، واالجتماعّي،  البيولوجّي من خالل  البعد  تناول 

والنفيس، كما تناول املراحل الثمانية من عمر الجنني إىل 

الكهولة.

فيقال: الديك الفصيح يف البيضة يصيح، ويقال: الطبع 

تحت الرشوح، ابنك عىل ما ربيته وجوزك عىل ما عودتيه.

وهذا يشري إىل اختالف الدارسني يف ما يتعلّق بتعديل 

إّن  يقولون  الذين  الدارسني  من  الكثري  فهنالك  السلوك، 

قدرات اإلنسان تولد معه، وهي موجبة، وإّن التّأثري فيها 

محكم نظريًّا، ولكّن بعَض هذا التأثري مجرد.

قابل  السلوك  أّن  يرى  من  الدارسني  من  وهناك 

للتطوير وفق برامج التدريب، كما يتطّور وفق املشاركة 

االجتماعية، وهنا نذكر من املثل: العلم يف الصغر كالنقش 

يف  االختالف  ذلك  عن  االحتمال  عدت  ولقد  الحجر،  يف 

يمكن  بيضاء   أّنه صفحة  أو  بالفطرة،  يولد  اإلنسان  أّن 

تشكيلها وفق الرشوط االجتماعيّة.

وربط املثل السلوك بالوراثة يقول: )وردة من زردة( 

يقول  التي  فرويد  سيجمود  نظرية  املثل  يخالف  ورّبما 

تتأسس  العقل  مفاهيم  غالبية  إن  فيها: 

فالطفل  األوىل؛  الخمس  السنوات  يف 

الرتبية،  من خالل  تعديل سلوكه  يمكن 

أما الرّجل فيتأّسس سلوكه عىل العادة.

الرتبية  الشعبي بصعوبة  املثل  ويقّر 

مليئة  اإلنسانيّة  النفس  أّن  إلدراكــه 

ومعرفة  لصرب  تحتاج  وهي  باألرسار، 

املثل:  يقول  وهنا  الذكور،  عند  وتحديًدا 

من  املثل  ويحّذر  الصوان(،  قرش  مثل  الصبيان  )تربية 

األطفال،  عند  وكبرية  صغرية  كّل  متابعة  يف  التمادي 

عىل  تقوم  كثرية  نظريات  وثمة  أيًضا،  تجربتهم  يخوض 

منح الطفل حرّيته يف اختيار وسيلة نموه الطبيعية، وأّن 

عىل اآلباء لعب دور املساعد يف النمو بتقوية رشوطه، وهنا 

)قايض  و  بلد(،  قايض  كان  ولو  ولد  )الولد  املثل:  يقول 

األوالد شنق حاله(؛ ألن عالم األطفال، ال يمكن سرب أغواره.

ويقابل األمثال السابقة القول: )الهمال بزين الرجال(، 

الذي  هو  وخياراته  فطرته  عىل  الطفل  ترك  أّن  بمعنى 

يجعل منه رجاًل.

ويتأّكد مثل هذا يف الحياد الذي يبنيه األهل من خالل 

)إن  فيقال:  ذواتهم  عن  للتعبري  للفتيان  املجال  إتاحة 

طلعت لحية ابنك زين لحيتك(.

وينسحب ذلك عىل األدوار االجتماعية وتداول السلطة 

دولة  زمان  )لكل  فيقال:  األجيال،  عىل  تنطبق  التي 

ورجال(.

املعرفة،  يف  االجتماعية  الخربات  عىل  املثل  ويعول 

دراسة  عىل  ويقال  مدارس(،  )املجالس  فيقال:  والوعي، 

املوقف قبل إدالء الرأي: )قيس قبل تغيص(.

)لغوص  فيقال:  اآلخرين  تجارب  من  اإلفادة  عن  أما 

بشارب غريه(، و )األم اليل رّبت مش اليل رضعت، أو اليل 

جابت( ويقال عن توظيف الحواس: )عني الحر ميزان(، 

يفهم  بطني  )ابن  والتفاهم:  املشرتكة  اللغة  عن  ويقال 

رطني(. 

وأختم هذه اإلطاللة بمثل متداول يف العراق كثريا: )أبو 

املثل ما خاّل يش ماقاله( للداللة عىل أّن التجربة اإلنسانيّة 

بكل تفاصيلها مشمولة باألمثال الشعبيّة.

ربط المثل السلوك بالوراثة 
يقول: )وردة من زردة( ورّبما 

يخالف المثل نظرية سيجمود 
فرويد المعروفة

األمثال الشعبية
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�ل�شاعر مارون كرم
�بن )بحّنني( �لذي �أطرب �لعامل 

إلى  الملحنين  عود  أوتار  على  وسافر  والمطربات،  المطربين  حناجر  سكن  شاعر  كرم،  مارون 

أغنية.  وخمسين  مئة  الصافي  وديع  له  غّنى  أغنية،  آالف  خمسة  من  أكثر  كتب  العربي،  العالم 

مارون كرم، أصدر حتى وفاته عشرين ديوانا باللغة المحكية اللبنانية وقام خالل السنوات األخيرة 

بجمع خمسة دواوين لم تنشر بعد. أول ديوان له بعنوان )مروان وسلمى( العام 1954 وآخر ديوان 

)أحال مرا( العام 2009.

*  شاعر وباحث أردني

وامللحنني  املؤلفني  جمعية  يف  عضو  كرم  مارون 
مؤسس  وعضو  باريس،  العاملية/  املوسيقى  ونارشي 
قسم  ورئيس  لبنان،  يف  وامللّحنني  املؤلّفني  لجمعية 
اإلعالم  لوزارة  التابعة  إذاعة بريوت  املنوّعة يف  التمثيلية  الربامج 

منذ عام 1958 ولغاية 1990.

أشهر أغانيه، خرضا يا بالدي خرضا،  واندق باب البيت ع 
السكيت، وما حدا بيعبي مطرحك بقلبي، وعرزالنا األخرض، ورح 

طرّي حمام.

وكانت   29-8-2010 األحد  يوم  عنا  رحل  الذي  كرم  مارون 
تربطني به صداقة تمتد ربع قرن، أجريت معه هذا اللقاء يف بيته 

عام 2000، أنرشه اليوم وفاء له.

قابله : ح�شن ناجي* 

كيف وجدت نفسك تكتب الشعر؟

• الشعبي، 	 الزجل  وخاّصة  الّشعر  أحّب  وأنا  صغري  منذ 
وهذا أمر طبيعي فالطفل اللبناني يولد عىل سماع األغنيات 
أغنياتها،  الضيعة  مناسبات  من  مناسبة  لكّل  املختلفة، 
تعلمت قراءة الشعر ولم أفكر يف كتابته إىل أن كانت حادثة 
غرام يف حياتي، أحببت بنت الجريان لكنها تركتني وتزوجت 
خطيفة، غضبت عليها فكتبت لها قصيدة هجاء وأرسلتها 
ونرشت  فتاتي،  تقرأها  حتى  الشعبي،  األدب  مجلة،  إىل 
التحرير حتى  القصيدة بعد تعديالت كثرية أجراها رئيس 
أخطائي  اىل  انتبهت  يل،  ليست  وكأنها  القصيدة  أصبحت 
وشجعني رؤية اسمي يف املجلة فأرسلت قصيدة ثانية أيضا 
جرى عليها تعديل وداومت عىل الكتابة والتعديل يقل شيئا 

حوار
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عندها  تعديل عرفت  أن نرشت يل قصيدة دون  إىل  فشيئا 
إنني قد أصبحت متمكنا من كتابة الشعر ملتزما بالوزن 
واملوسيقى، يف هذه الفرتة دخلت الجيش ملدة ثماني سنوات 
قراءة  الشعر  بحب  متعلًقا  بقيت  لكنني  أكتب خاللها،  لم 
واستماعا، أنهيت خدمتي يف الجيش وعدت إىل الضيعة التي 
استقبلتني بأغانيها ومواسم عطائها فأثارت يف نفيس مارد 
الشعر، مرة أخرى كنت أحس أّن الشعر يكرب معي ويلبي 

طموحي فأخذت بالكتابة.

كيف بدأ مشوارك مع األغنية؟

• عالم 	 إىل  دخويل  وكان  األغنية،  كتابة  يف  مطلقا  أفكر  لم 
وأنا  أيام عام 1959  أحد  الصدفة؛ ففي  األغنية عن طريق 
أستعد إلخراج ديواني السادس “سلوى” ذهبت مع عائلتي 
فيه  تربطني  الذي  الصايف،  وديع  الكبري  املطرب  لزيارة 
عالقة نسب؛ من أجل التهنئة بسالمة عودته من الربازيل،  
قال يل وديع سمعت انك تقول الشعر، اسمعني، فأسمعته 
قصيدتني أعجب بهما إعجاًبا كبريًا وقال هذا الشعر الذي 

يغنى والقصيدة األوىل يقول مطلعها:

ال انت رايض وال انا رايض

ايام عم تركض عىل الفايض

وبيجمدوا الكلمات ع شفايف

ملن عا بايل بيخطر املايض

وتقول كلمات القصيدة الثانية:

عرزالنا األخرض

البيموج بالعنرب

بعدو بها لجوزه

منصوب يا اسمر

• قرر وديع الصايف أن يغني القصيدتني وكانت هذه البداية 	
التي فتحت يل أوسع األبواب لعالم األغنية،  فكتبت خالل 
ملعظم  أغنية  ألف  من  أكثر   )1960-1970( سنوات  عرش 
مطربي ومطربات لبنان وبلغ مجموع ما كتبت حتى اآلن 
ألفا  الصايف  وديع  منها  غنى  أغنية  آالف  خمسة  من  أكثر 

وخمسمائة.

هل كتبت أغنيات أللحان جاهزة؟

• لم أكتب مثل ذلك، القصيدة عندي يجب أن تكون معاشة 	
كان  وحني  أرفضها  فأنا  داخيل  يف  بذرتها  تبدأ  لم  وإذا 
يطلب مني كتابة أغنية لفلم سينمائي فإنني لم أكن أتقيد 

بالحوار.

هل كتبت أغنيات تندم عليها اآلن؟

• نعم، هناك أكثر من خمسمائة أغنية أنا نادم عىل كتابتها 	
1990( وهي   -  1975( األغنيات  هذه  كتابة  وينحرص زمن 
السنوات العجاف يف لبنان، كتبت ما كتبته الستمر يف العيش 
لبنان  وبعدها أصحح مساري، خمسة عرش عاما خرسها 
من عمره يف جميع مجاالت الحياة، هذه الفرتة كانت كافية 
العمالقة وأفسحت لألقزام كي يعتلوا  إلطفاء جذوة عطاء 
منرب الغناء فأصبح لبنان جيل يسمع بقدميه ويرقص عىل 
نغم .. كلنا شاركنا يف هذا االنهيار: الشاعر وامللحن واملغني.

ملاذا لم تكتب بهذه املّدة ما أنت مقتنع به؟

ألنه لم يكن له مكان عىل الساحة الفنية.

كيف ترى الخروج من هذا االنهيار؟

• ليس األمر سهالً ومن الصعب جدًّا ضبط األمور، والبّد من 	
قرار أكرب من األشخاص فاملطلوب؛ رقابة فنية متخّصصة 
عىل كل ما يذاع ويعرض يف اإلذاعة والتلفاز وهذه الرقابة 
.. تصور قديًما كان يف لبنان إذاعة واحدة ومن  مستحيلة 

حوار
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السهل جدًّا تشكيل لجنة انتقاد نصوص ورقابة ما يذاع، 
بث  قناة  وأربعون  إذاعة  دار  مائة وسبعون  لبنان  يف  اآلن 
تلفزيون كل ذلك عىل مساحة ال تتجاوز عرشة آالف كيلو 
مرت مربع، فكيف باهلل عليك يمكن ضبط األمور والخروج 
دخلت  لقد  إعالنية،  اإلذاعات  أصبحت   .. االنهيار  هذا  من 

بوابة اإلعالن املسموع: من يدفع يسمع.

كتبت ملعظم مطربي ومطربات لبنان، مع من وجدت 
نفسك؟

• مع وديع الصايف فقط، وأتمنى لو لم أكتب إال له مع أنني 	
ما  يرتجم  أن  استطاع  وديع  لكن  يل،  غنى  من  كل  احرتم 
أحس به، أروي لك هذه الحادثة: كان وديع الصايف يستعد 
أنا  وقدمت  فنية  بمهرجانات  للمشاركة  مرص  إىل  للذهاب 
البيت  باب  “اندق  أغنية  رضوان  عفيف  الكبري  للملحن 
وبعد  مرص  يف  وديع  بها  ليشارك  لتلحينها  السكيت”  ع 
أسبوعني جاءني عفيف ليقول يل هذه الكلمات صعبة عىل 
األغنية ودندن بها يف  يا مارون  التلحني فقال وديع: هات 
تلك الليلة، ويف الصباح كان اللحن جاهزا، وهذه األغنية كان 
لها صدى واسع يف األوساط الفنية يف مرص والعالم العربي، 
األغنية طلب  النارص عندما سمع عن  عبد  أن جمال  حتى 
وديع  فيه  وغنى  خاص  حفل  إقامة  اللبنانية  السفارة  من 
أمام جمال عبد النارص. وقد لفت انتباه الرئيس ما باألغنية 
من حكاية درامية، وكان عبد الوهاب حارضاً فقال له فني 
السيد  حسني  كتب  ذلك  بعد  املرصية  األغاني  يف  الحكاية 

أغنية ساكن قصادي وبحبه.

أسماء عاش معها وعرفها مارون:

خليل روكز: املعلم األمي الذي أعطى الكثري.

ولم  رحل  فقد  باكراً  خرسته   الذي  الصديق  طعمة:  ميشيل 
يتجاوز الثالثني.

زكي ناصيف: ابو الفلكلور اللبناني، وأفضل من لحن األغنية 
الشعبية.

الرحابنة: دولة محصنة لها طعم خاص ونكهة خاصة.

فريوز: رمز كبري يجب أن يبتعد اآلخرون عن عمل تجارب عليه.

عفيف رضوان: ملحن مهم، شارك يف تقديم اللون اللبناني.

نجاح سالم: تاريخها أبيض يف األغنية اللبنانية.

صباح: أجادت يف لبنان ومرص.

الشعبية،   األغنية  غنى  من  أفضل  الدين:  شمس  نرصي 

وشمس األغنية اللبنانية.

فيلمون وهبي: فنان متعدد املواهب وملحن كبري.

ملاذا لم يكتب مارون القصيدة باللغة الفصحى؟

• من 	 اللون  هذا  يف  نفيس  أجد  لم  لكنني  الكتابة،  حاولت 
الكتابة.

يف لبنان تصنفون الشعراء إىل شاعر قصيدة وشاعر 
منرب، هل لك أن توضح ذلك؟

• الذين 	 اللبناني  الزجل  شعراء  هم  املنربيون  الشعراء 
تقرؤه  فأنت  القصيدة  شاعر  أما  تقرؤهم  وال  تسمعهم 
وتسمعه وهناك قرابة كبرية بيننا وبينهم فالشعر شعر 

له نفس الوزن ونفس البحور.

هل فكرت يوما أن تكون شاعرا منربيا؟

• ألقي 	 أن  أحب  املنربي،  للمرسح  يصلح  ال  أبدا، فصوتي 
قصيدتي يف أمسية محددة أمام جمهور خاص.

-   رأيك يف األغنية اللبنانية الحالية؟

 ال تمثل الفن اللبناني، إنها غريبة عنا.

-  هل قدمت أمسيات شعرية خارج لبنان؟

• أكثر من مرة وخاصة يف األمريكيتني، وأتمنى أن أشارك 	
)تمت  مهرجان جرش.  مثل  فنية  ثقافية  مهرجانات  يف 

دعوته وشارك يف مهرجان جرش(.
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محمد  الشاب،  ذلك  يعود  اليوم، 
بالذاكرة  الزوايدة،  الصيّاح  سالم 
ما استطاع،  لريوي ملخيّم وزارة الثقافة الذي 
أقيم يف رم ما جعل منه نّحاًتا يسكب وحي 
بانتظام:  تصطّف  أحجار  عىل  الصحراء 
ومنحوت  الصقر،  ومنحوت  الّدلة،  منحوت 

أول حفيدٍة له،.. ومنحوت الصيدة!...

والصيدة بلغة أهل الديسة ليست سوى 
الحيّة )األفعى(، وهي بلغة محمد الزوايدة، 
ليست سوى الحيّة األوىل،  التي قضت عىل 
أسبوًعا  الصحراء  ضجيع  وتركته  غضيّان، 
ملهمة  كانت  الّصيدة  الزمان...  من  كاماًل 

عىل  املتفتّح  ذهنه  يف  واختمر  رأى،  ما  رأى  وقد  النحات،  
الجانب اآلخر من الصحراء ما اختمر...

البوح بحزن  وعقب محاوالٍت مبرّشة، أوقدت لديه جذوة 
امليّت،  بات محمد الزوايدة متخصًصا يف منحوت الحية،  التي 
تثري الهلع يف النفوس، بسوادها الفاحم، ومرآها املنساب،  وما 

* باحث أردني يف الرتاث الشعبي

يتأّهب الشيخ جلّيل الصّياح، وسالم صّياح الزوايدة للبحث عن غضّيان، حاّثيِن الخطى الثقيلة باألمل الضائع في 

سراب صحراء ال انتهاء لها، يتحسساِن كثبان رم، ويتحرقان ألًما،  وقد مّر أسبوٌع أو يزيد، ولم تُلح في األفق بارقة 

أمٍل، أو شارٌة تدلُّ عليه! ولكن،  ما زال على الرمل متسٌع للجديد، وال بّد أّن وراء عصائب الطير، وراسيات رم ما 

يبعث في العروق دماء التفتيش عن الغائب!.. البعيد!.. وبين الظّل والحرور،  واألمل والقنوط، يقطع الشيخان 

مسافاٍت ومسافاٍت يرافقهما شاٌب لم يزد عن العشرين إال قليًلا: كوته الهاجرُة، وبانت مالمح الصحراء عليه، 

وخّط عجاجها على وجهه أنه منذوٌر لها، منذ أن دّب على رمالها عام 1945 ... ليعلو الصوت: غضّيان!.. غضّيان!... 

فيجيب الصدى: مات،  وقد غالب الحّية.. وتحمل زعافها،  فتأرجحت آثار خطاه دون انتظاٍم، وحفرت أظفاره في 

الرمل آخر عهده بالدنيا،  ليروي عذابات األردنيين مع الصحراء، ومجاهدتهم لتعميرها، وحفظ تفاصيلها عن 

ظهر قلب.

�ل�شيدة �لتي عّلمت �شاحبها �لنحت يف �ل�شخر 
عاد �لر�عي ومل يعد رفيقه

اإبراهيم ال�شواعري* 

الزمان 1968

 املكان الديسة/ إحدى أعمال القويرة يف رم. 
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ذاك إال لدقة صاحبها، وذائقته الجمالية، واحرتافه بتفاصيل 
التفاصيل.

عرش  اهلل،  رّده  ال  اليوم،  ذلك  يف  قتلنا  الزوايدة:  يقول 
يف  قربًا  له  اتخذنا  الذي  غضيّان   من  النيل  حاولت  صيداٍت 
التي  القبيلة،  مضارب  إىل  نقله  لصعوبة  مرصعه،   مكان 
ينطبق عليها، تلك األيام قول: )الجميع: آخي، وابن آخي!...(.. 
ومع أّن ملهمتي األوىل، ظلّت تدور يف ذهني،  إال أنني الحقت 
عنهم،  وأخذت  الشيوخ  وجالست  القطا،  وأرساب  الغزالن، 
وبعد أن قطعت يف الصيد شوًطا بعيًدا،  عدلت عنه لحميميٍّة 
ثّم   .. والشناّر،  والحجل،  النعام،  من  الطرائد  وبني  بيني 
تألف  الصقور، وأجعلها  أرّوض  أنني صّقار)  يضيف: ومع 
املكان واإلنسان(،  إال أنني لم أنَس مهنتي األساسية: تعمري 
البيوت،  وهي التي تمرّسُت بها فن النحت،  لفنّيات القياس، 
أن  الصدف  البناء. ومن محاسن  املبنى، وهندسية  وجمالية 

الطبيعة  ملوارد  مراقبًا  الزوايدة  يشتغل 
التجوال  فيزيده  الصحراء،   ومكتسبات 
هياًما باملكان،  ثّم يشتغل مراقب أبنيٍة يف 
القرية الناشئة، ... ثّم هو اليوم،  يتفرّغ 
للنحت،  وليس إال له، بعد أن تقاعد، ... 

الفن،  هذا  مع  وتطورها  سريته  عن 
الطبشورّي  الحجر  أنتخب  أظّل  يقول: 
قيعان  يف  مكامنه  من  انتخاًبا  النادر 
ملرونته،  غريه  عىل  وأحبّذه  ــة،  األودي
كان  ما  خصوًصا  للنقش،   وقابليته 

حّساًسا يف الوجه،  كاألنف، والعينني،... وفيما يتعلق باأللوان،  
بينها  أمزج  وقد  بها،   املتنوع  الرميلّ  الصخر  منشأها  فإّن 
الحجر عاشق  بعد سحنها وترشيبها  ا  ملحًّ ذلك  كان  حيثما 

االمتصاص، بسنتيمرت واحٍد أو اثنني!.

ولكنه  يبتكر،   أن  يحاول  الزوايدة  أّن  املفارقات،  ومن 
من منظوٍر آخر،  ال يميل إىل النحت التضلييل، عىل حّد رأيه،  
وهو النحت الذي يتوهم قارئه بمعان تتعدد، وإشاراٍت تدّل،  

قائاًل: أجد يف حقيقة املنحوت سببًا يف االستمرار فيه!... وهنا 
فإن الزوايدة ينضّم إىل املدرسة الواقعية يف 
النواجذ عىل عدم  النحت، بالرغم من عّضه 
وما  جامعة،   أو  مدرسٍة،  يف  النحت  تعلمه 
ذاك- والقول له - إال ألنه يؤمن بأّن املوهبة 
يستلزم رقيّها التعرف عىل املدارس املتباينة 

يف هذا املجال.

 يجد الزوايدة حافزًا قوًيا،  بالرغم من 
حقيقة التجسيم ووضوحه، مشريًا إىل املتعة 
الصقر-  بمنحوت  التفنن  يف  تالزمه  التي 
مثااًل ال حرًصا- يف الذيل، والريش، واملخالب، 
و... وما شابه،  وال يحتاج إىل كتالوج قبل املبارشة بالنحت، 
األول واألخري  دليله  إّن  بل  له،   التحضري  وممارسة طقوس 
ويخالف  املحيط.  صور  من  ذاكرته  يف  يرسخ  وما  مّخُه، 
الزوايدة كثريًا من أبناء املهنة،  قائاًل: البرتاء، وجبال رم، بما 
من  تستمد  ثانوّية،  موحياٍت  غري  ليست  صور  من  تكتنفه 
أّنه حاول  الثرّي،  ذاكرًا  العام، وتنوعها  الطبيعة بمفهومها 
أن يوّرث أبناءه املهنة، وقد تخصصوا يف مجاالٍت بعيدٍة حينًا، 

ومن المفارقات، أّن الزوايدة 
يحاول أن يبتكر،  ولكنه 
من منظوٍر آخر،  ال يميل 

إلى النحت التضليلي، على 
حّد رأيه،  وهو النحت الذي 
يتوهم قارئه بمعان تتعدد
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ا ابنته التي  وذات صلٍة حينًا آخر،  خاصًّ
الرسم،  واستهواها  اإلنجليزية،  درست 

بمساعدتها له، وقربها من إبداعاته.

ربابته  يالعب  ــذي  ال الــزوايــدة 
عىل  وينقلها  والهجيني،  بالرشوقي 
فنانينا  عىل  يبخل  لم  يشاء،  لوٍن  أّي 
رم،   يف  أعمالهم  تصوير  القاصدين 
القائمني  ومّد  للقبيلة،  شاعرًا  فشارك 
البادية،  عادات  من  كثريًا  األعمال  عىل 
حفظته  مما  كثريًا  ومخالًفا  وواقعها، 
قلبًا  الصحراء:  عن  البعيدة  الذاكرة 

وقالبًا.

الفائت  العام  بعمان،  الثقافة  قرص  يف  شارك  الزوايدة 
بخمس منحوتاٍت، ودار عىل املدارس لتسويق املهنة، وهو 
حتى  ويحرتف،  الديسة،  يف  الشعبية  الفنون  فرقة  رئيس 
وأنواع  النحل،  برتبية  واسعة  درايٍة  عىل  وهو  النسيج، 
بالبيئة  والتعريف  عربيًا،  املنتج  لتسويق  ويطمح  العسل، 

ويعرتف  الغنيّة،  ومكوّناتها  األردنية، 
له  يكون  ربما  العاصمة،  عن  البعد  أن 
دوٌر يف ضيق انتشار أعماله، وهو يؤمن 
ال  املخيّم(،  راعية  الثقافة)  وزارة  أّن 
األطراف)  بمبدعي  التعريف  يف  تتوانى 
البعيدة  هي  الزوايدة،  حسب  واألطراف، 
عن حراك العاصمة يف كّل يشء(،  شاكرًا 
لها اهتمامها بجسد الثقافة الواحد، الذي 
سائر  له  تداعى  عضٌو  منه  اشتكى  كلما 

الجسد بالسهر والحمى.

الثالث  عند  وقف  الذي  الزوايدة، 
اإلعدادي، العام 1965، يف مدرسة القويرة الثانوية، ما زال 
املنتقاة،  الخاصة،   أحجاره  عىل  وصقوره  حيّاته،  ينحُت 
تذكاًرا،  املنطقة  زوار  ويتداولها  بخس،  بثمٍن  ترشى  التي 
أو هدايا، أو ملجرد تزيني املضافات، و الديكوريشن امللحق 
نحتت  التي  والرمال،  الريح  عاصفات  إال  تماثله  ال  بها،... 

أوابد رم، من قبل!

الزوايدة، الذي وقف عند 
الثالث اإلعدادي، العام 

1965، في مدرسة القويرة 
الثانوية، ما زال ينحُت حّياته، 

وصقوره على أحجاره الخاصة،  
المنتقاة
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ذلك  يف  بما  الشفهي،  التعبري  وأشكال  التقاليد  أ( 
اللغة كواسطة للتعبري عن الرتاث الثقايف غري املادي.

ب( فنون وتقاليد أداء العروض.

ج( املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت.

د( املعارف واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون.

ه( املهارات املرتبطة بالفنون الحرفية التقليدية.)1(

أسالفه  عن  وتوارثه  املرء  اكتسبه  ما  عىل  الرتاث  ينطوي 
من قيم مادّية وغري مادّية، والثقافة يف معناها الواسع تعبري 
ذاتّي عن العالم، سواء أكان ذلك التعبري منبثًقا عن الفرد أم 
اإلنسان  برؤية  يتصل  ماديًّا  منها  كان  ما  وسواء  الجماعة، 
لعاملة امللموس، وتعبريه عنها وترجمته إّياها واقًعا محسوًسا 
كان  ما  أو  املختلفة،  األثرية  واملواقع  واملدن  بالعمائر  يتمثل 
منها غري مادي يتجىّل يف أشكال التعبري املختلفة عن الوجدان 
الفردي والجماعي للمجتمعات وغريها من التعبريات العفوية 

النور كنتيجة لجهود دولية استمرت  الثقافي غير المادي خرجت إلى  التراث  اليونسكو بشأن صون  اتفاقية 

تنظيم  للدول طريًقا تستطيع من خالله  أثمر عن عهد دولي وضع  الشاّق،  الدولي  العمل  سنوات طوال من 

جهودها الساعية إلى صون التراث غير المادي للجماعات والمجموعات واألفراد، إذ تهدف االتفاقية إلى صون 

المالكة  والجماعات  المجموعات  وازدهار  الثقافّي  والتنّوع  البشرّي  اإلبداع  وتشجيع  للبشرّية،  الحّي  التراث 

والمعارف  التعبير  وأشكال  والتصورات  الممارسات  وحفظ  التراث،  هذا  تشكل  التي  والتعابير  للممارسات 

األفراد  وأحيانا  الجماعات  تعتبرها  ثقافية مما  وأماكن  آالت وقطع ومصنوعات  بها من  يرتبط  وما  والمهارات 

جزًءا من تراثهم الثقافي، لكونه تراثًا تبدعه الجماعات من جديد بصورة متجّددة بما يتفق مع بيئتها وتفاعالتها 

مع الطبيعة، وتاريخها، فيؤّدي إلى تنمية اإلحساس بهويتها والشعور باستمراريتها، وُيْكسب الناس التقدير 

المتبادل ويعّزز احترام التنّوع الثقافي والقدرة اإلبداعية البشرية. وال يؤخذ في الحسبان بحسب هذه االتفاقية 

ومع  اإلنسان،  بحقوق  المتعلقة  القائمة  الدولية  الصكوك  مع  يتفق  الذي  المادي  غير  الثقافي  التراث  سوى 

»التراث  ويتجلى  المستدامة.  والتنمية  واألفــراد  والمجموعات  الجماعات  بين  المتبادل  االحترام  مقتضيات 

الثقافي غير المادي« بصفة خاصة في المجاالت التالية:

والتلقائية، املنبعثة من غور ثقافات ُمْغرَِقة يف القدم عىل شكل 
مؤّداه،  عادات وتقاليد، وعبادات، واحتفاالت، ولغات وفنون 
ننا من فهم  ومهارات، وموسيقى، وطقوس ومعتقدات مّما مكَّ
التي استمرت  املُكتَنَزَة  العقليّة  البنية  باليسري من  جزء ليس 
بمسريتها عرب التاريخ غري خاضعة ملنهجية صارمة، متجاوزة 
حينا  جديدة  ثقافيّة  مالمَح  فيها  َنَفَح  الذي  الزمن،  تقلبات 
فحني، وَحوَّلَها بالتايل إىل مصدٍر وعٍي جماعٍي غني ُينْبِئ عن 
بأّننا يف األردن  تاريخ ومعتقدات وممارسات. وأعتقد جازما 
يجب أن نسعى لتشكيل أدوات وطرائق تكون قادرة وفعالة 
للحفاظ عىل الرتاث الثقايف األردني بمجمله، وذلك تمشيًا مع 

أخالقياتنا وواجبنا اتجاه تراثنا والوطن.

الدكتور  ألقاها  كلمة  من  عبارات  بعض  هنا  وتحرضني 
محمد بجاوي رئيس اللجنة الحكومية األسبق للدول املصادقة 
عىل اتفاقية صون الرتاث الثقايف غري املادي يف دورة اليونسكو 
املذكورة لعام 2008 والذي يرى بأن هذا الرتاث يمثّل تاريخ 
صارمة  ملعايري  يخضع  ال  فهو  تراثه،  يتناىس  أن  كاد  عالم 

* أكاديمي، وخبري يف الرتاث غري املادي.

�جتماع �جلمعية �لعامة �خلام�س للدول �لأطر�ف �مل�شادقة على 

�تفاقية �ليون�شكو ب�شاأن �شون �لرت�ث �لثقايف غري �ملادي
د. هاين هياجنة  *
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إليه هنا الوعي  التنوع املطلق، فجّل ما ُيطمح  بل إىل معايري 
بالرهانات الثقافيّة لعالم مىض بتاريخه وزمنه، ولكنّه أبقى 
لنا تراًثا نحاول أن نعمل بجّد كي يستجيب ملتطلّبات جديدة 
يف إطار مفتوح وديناميكي، آخذين بعني االعتبار أّنه لم يتمّكن 
من البقاء يف مسرية الرصاع الوجودّية إال الطابع الثقايفّ الفّذ 
عىل الرغم من إدراكنا بأّن الرتاث الثقايف غري املادي ما هو إال 
لغة عاملية رسيعة الزوال، إال أّن ارتباط اإلنسان برتاثه وحبّه 
له، أدّيا إىل ديمومته واستمراريته. وقد أكدت اليونسكو دور 
اللغة واللهجات املحليّة التي تعد َمرِْكبَة حاملة للرتاث الثقايف 
املادي  غري  الثقايف  الرتاث  مجاالت  جميع  لكون  املادي،  غري 
والحرف  الطقوس  بالكون وحتى  املتعلقة  املعرفة  من  بداية 
اللغة يف ممارساتها  تعتمد عىل  اليدوّية، تشتمل عىل عنارص 
اليومية ويف انتقالها عرب األجيال، وخاصة أن التجارب املكوّنة 

لهوّية الجماعات واملجموعات تنعكس عىل معجم لغاتها. 

 2003 لعام  اليونسكو  اتفاقية  كانت 
املادّي  غري  الثقايفّ  الرتاث  صون  بشان 
الهاشميّة  األردنيّة  للمملكة  الحثيث  الباعث 
عىل  الحّساس  املوضوع  بهذا  لالهتمام 
حيث  من  واملدنّي،  الحكومّي  املستويني 
بأهميّته  الناس  وتوعية  وتعزيزه،  حمايته 
إدارته  نحو  السعي  وبالتايل  وتفعيله، 
شهد  األردّن  أّن  األمر  واقع  ويف  بحكمة.  
فعاليات  املاضية  القليلة  السنوات  عرب 

علما  القرار،  صانعي  أوساط  يف  وخاّصة  ومؤسسية،  منّظمة 
بأّن الجهود املتصلة بتوثيق هذا الرتاث قديمة يف األردن، فثمة 
ثلّة ليست بالقليلة من الباحثني األردنيني ممن عملوا بجد عىل 
تلك  تتّخذ  أن  املأمول  الرتاث، ومن  أبواب هذا  توثيق كثري من 
األعمال قاعدة للقيام بخطط بنّاءة تعمل عىل إحياء ذلك الرتاث 
وتفعيله وإدارته وجعله متّقًدا ومتناغًما مع متطلّبات الزمان 
واملكان، مما يضمن نقله إىل األجيال القادمة، فيصبح أداة مهّمة 
يف عملية التنمية املستدامة، ويف هذه األيام بدأت رسالة الرتاث 
الثقايف غري املادي يف األردن تأخذ أبعاًدا مؤّسسية جديدة عىل 
املستويني الحكومي واملدني، وقد بني املسح التشخييص لوضع 
سنة  خالل  أجري  الذي  األردن  يف  املادي  غري  الثقايف  الرتاث 
2010 ونرشت نتائجه عىل موقع اليونسكو)2( أّن األردن يتمتّع 
بقدرات مؤسسية ومجتمعية عالية تضمن، لو اٌتبعت سياسات 
إيجابي،  نحو  الرتاث عىل  هذا  استدامة  معينة،  واسرتاتيجيات 
مقالة مفصلة يف  السطور يف صدد نرش  هذه  كاتب  بأّن  علما 
هذه املجلة عما حققته األردن يف السنوات التي تلت املصادقة 
عىل االتفاقية يف مجال تطبيق االتفاقية املذكورة.)3( والخطط 
االجيال  إىل  الرتاث  هذه  نقل  عىل  تساعد  التي  االسرتاتيجية 
القادمة، منها مثال وضع ترشيعات تحمي الرتاث غري املادي، 
إي  يف  اإلنسان  يضعها  منظومة  أّي  ألّن  جدًّا،  رضورية  فهي 
مجال من مجاالت الحياة تخضع لنسق تنظيمي معني وثابت 
يضمن نجاحها وإنتاجيتها عىل نحو يعود بالنفع عىل الوطن، 
الثقايفّ  الرتاث  بأّن  واالعرتاف  الرتاث،  حاميل  حقوق  وحفظ 
غري املادي يلعب دوًرا مهّما يف التنمية الوطنية، والحفاظ عىل 
الهوية األردنية، وذلك بالعمل عىل تجميع وترجمة وحرص ما 
يتصل من قريب أو بعيد من عنارص ُمَكورَِّنة للرتاث الثقايفّ غري 
قانونيًا واضًحا  املنحى إطاراً  إذ سيتيح هذا  املادي يف األردن، 
واملنظمات  واملواطنني  الدولة  مسؤوليات  تحديد  عىل  يقوم 
املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  يف حماية  األخرى  املعنيّة  والجهات 
وتكمن أهميّة قانون الرتاث الثقايفّ غري املادّي يف وضعه آليات 
لرتشيح عنارص تراثية ثقافية غري مادّية. 
برتاثنا  القانوني  والدعم  الحماية  فتوفري 
الدويل  املادي، عىل الصعيدين  الثقايف غري 
بيئته  مع  يتناسب  بما  وإحيائه،  واملحيل 
دور  هنا  ويذكر  األصلية.)4(  الحقيقية 
حكومية  وهيئات  األردنية  الثقافة  وزارة 
اخرى، نحو اللجنة الوطنية االردنية لرتبية 
االطراف  هذه  بدات  إذ  والعلوم،  والثقافة 

الجهود المتصلة بتوثيق 
هذا التراث قديمة في األردن، 

فثمة ثّلة ليست بالقليلة 
من الباحثين األردنيين ممن 
عملوا بجد على توثيق كثير 

من أبواب هذا التراث
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بخطوات عملية يف هذا االتجاه، كان أوالها 
إنشاء مديرّية للرتاث ضمن اإلطار اإلداري 
اإلدارة  هذه  تمثّل  حيث  الثقافة،  لوزارة 
اللبنة األساس يف تطبيق االتفاقية مدعومة 
وذلك  عليها،  للقائمني  حميدة  بمساع 
سعيًا لتطبيق هذه االتفاقية عىل املستويني 
بمشاريع  قامت  كما  والدويل،  الوطني 
املعايري  املادي بحسب  الرتاث غري  لحرص 
والتوجيهات  االتفاقية  يف  بها  املعمول 

التنفيذية، عالوة عىل نشاطات وفعاليات أخرى يضيق املجال 
هنا عىل ذكرها.

التي  دأبت اململكة عىل املشاركة باالجتماعات واملؤتمرات 
االتفاقية)5(،  هذه  وخصوًصا  اليونسكو  منظمة  تنظمها 
التطورات  بآخر  التالية  الفقرات  يف  القرّاء  أزود  أن  ويرّسني 
حول ما يتخذ من قرارات بشأنها)6(، والهدف من ذلك بّث 
الوعي بما يمكن لهذه االتفاقيّة أن تقّدمه للدول األطراف بما 
فيها الهيئات الحكومية واملدنية. ويذكر أّن آخر اجتماع شارك 
به األردن، ُمَمثَّال بكاتب هذه السطور، يخّص الجمعية العامة 
اتفاقية  املصادقة عىل  األطراف  للدول   2014 للعام  الخامسة 
والذي  املادي،  غري  الثقايف  الرتاث  لصون   2003 اليونسكو 
عقدت يف مقر اليونسكو بباريس يف الفرتة الواقعة ما بني 2-5 
حزيران 2014، وعادة ما تشارك يف هذه االجتماع تلك الدول 
التي صادقت عىل هذه االتفاقية والتي بلغت 161، علًما بأّن 

االردن كان من أول خمسني دولة ممن صادق عليها.

أعربت الجمعية عن اعرتافها باالرتياح باألهميّة املتواصلة 
التي أبدتها الدول األطراف آلليّات االتفاقيّة الخاّصة بالتعاون 
الدويلّ وال سيما قائمة الرتاث الثقايف غري املادي الذي يحتاج 
للبرشية،  الثقايفّ  للرتاث  التمثيلية  والقائمة  عاجل،  صون  إىل 
وسجّل أفضل ممارسات الصون، وطلبات املساعدات الدوليّة، 
األطراف  الدول  تقارير  بشأن  اللجنة  بتقارير  رحبت  كما 
لعامي 2012 و2013 عن تطبيق االتفاقيّة وعن الوضع الراهن 
لجميع العنارص املدرجة يف القائمة التمثيلية وشكرت اللجنة 
عىل عملها الفّعال؛ ورحبت بقرار اللجنة الذي يقيض بمراجعة 
نماذج التقارير الدورّية بحيث تتضمن مسائل محّددة بشأن 
تركيز  وكفالة  الجنساني،  واملنظور  والترشيعات  السياسات 
الذي  اللجنة  قرار  وأيدت  واألنشطة،  النتائج  عىل  التقارير 
التي  البيانات  إكمال  عىل  األطراف  الدول  بتشجيع  يقيض 
التقارير  طريق  عن  االتفاقية،  تنفيذ  بشأن  جمعها  يجري 

الدورية التي تقدمها الدول األطراف، بما 
املنظمات  تقدمها  التي  املعلومات  ذلك  يف 

غري الحكومية املعنية. 

ومن املسائل الرضورّية التي تّم الوقوف 
عليها، موافقة الجمعيّة عىل التعديالت التي 
التنفيذّية   التوجيهات  عىل  إدخالها  جرى 
يف قضايا تتّصل بمعايري اإلدراج يف قائمة 
عىل  عنرص  وإدراج  العاجل،  الصون 
أنه  ذلك   ومن  مقلّص،  أو  موّسع  أساس 
يجوز إدراج عنرص يف قائمة الرتاث غري املادي الذي يحتاج إىل 
صون عاجل أو يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف غري املادي 
مجموعات  أو  جماعات  يشمل  موسع  أساس  عىل  للبرشية 
الوطني  الصعيد  عىل  أفراًدا  االقتضاء،  عند  وكذلك،  أخرى 
األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  بناء عىل طلب  الدويل  و/أو 
الجماعات  بموافقة  وذلك  أراضيها،  يف  العنرص  يوجد  التي 
واملجموعات املعنية بحسب الحالة، واألفراد املعنيني، ويجوز 
الذي  املادي  غري  الثقايف  الرتاث  قائمة  يف  إدراج عنرص  كذلك 
يحتاج إىل صون عاجل أو يف القائمة التمثيلية للرتاث الثقايف 
غري املادي للبرشية عىل أساس مقلّص عىل الصعيد الدويل و/

األطراف(  )الدول  الطرف  الدولة  بناء عىل طلب  الوطني،  أو 
الجماعات  بموافقة  وذلك  أراضيها،  يف  العنرص  يوجد  التي 
املعنيني، وتقدم  الحالة، واألفراد  املعنيّة بحسب  واملجموعات 
الدولة الطرف )الدول األطراف( من أجل ذلك ملف ترشيح 
يفي  املحدودة،  أو  عة  املوسَّ بصفته  الرتشيح،  أّن  يبنّي  جديد 
وفًقا  الرتشيح  هذا  وُيقدَّم  لإلدراج.  املطلوبة  املعايري  بجميع 
لإلجراءات واملواعيد النهائية املوضوعة للرتشيحات، ويف حالة 
اّتخاذ اللجنة قراًرا بإدراج هذا العنرص بناء عىل ملف الرتشيح 
وإذا  األصيل.  اإلدراج  الجديد محل  اإلدراج  الجديد، يحل هذا 
حدث أن قّررت اللجنة، بناء عىل ملف الرتشيح الجديد، عدم 

إدراج العنرص املعني، يبقى اإلدراج األصيل سليماً. 

ولعّل مسألة تقييم امللفات املقّدمة لألمانة العامة من قبل 
ابتكرت  إذ  النقاط حساسية،  أكثر  الدول األطراف كانت من 
والهيئة  االستشارية  اللجنة  بإلغائها  جديدا  نظاما  الجمعية 
الفرعيةـ واستبدالهما بلجنة واحدة أسمتها »هيئة التقييم«، 
استشاري،  أساس  عىل  املذكورة  اللجنة  تؤّسس  أن  فقّررت 
لتقوم بتقييم الرتشيحات بشأن اإلدراج يف قائمة الرتاث الثقايف 
غري املادي الذي يحتاج إىل صون عاجل ويف القائمة التمثيلية 
للرتاث الثقايف غري املادّي للبرشّية، وفحص االقرتاحات الخاّصة 

دأبت المملكة على 
المشاركة باالجتماعات 

والمؤتمرات التي تنظمها 
منظمة اليونسكو وخصوًصا 

هذه االتفاقية.
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ومرشوعات  برامج  بتنفيذ 
مبادئ  تجّسد  وأنشطة 
وأهدافها،  االتفاقية 
الدوليّة  املساعدة  وطلبات 
 000 مبلغ  تتجاوز  التي 
وتقّدم  أمريكي.  دوالر   25
إىل  توصيات  التقييم  هيئة 
وتتألّف  فيها.  للبت  اللجنة 
هيئة التقييم من اثني عرش 
عضواً تعينهم اللجنة وهم: 

ستة خرباء مؤهلني يف مختلف ميادين الرتاث الثقايف غري املادي 
وممثلني للدول األطراف غري األعضاء يف اللجنة وست منظمات 
العادل  الجغرايف  التمثيل  مراعاة  مع  معتمدة،  حكومية  غري 

ومختلف مجاالت الرتاث الثقايف غري املادي.

ناقشت الجمعية مسألة تعريف »الحالة الطارئة« ألغراض 
املساعدة الدوليّة، إذ يفحص مكتب اللجنة طلبات املساعدة يف 
التي يزيد مبلغها عن 000 25 دوالر أمريكي  العاجلة  الحاالت 
ويوافق عليها. ولغرض تحديد ما إذا كان طلب الحصول عىل 
مساعدة دوليّة يمثل طلبًا عاجاًل مؤّهالً لينظر فيه املكتب من 
باب األولوية، تعترب حالة عاجلة قائمة عندما تجد دولة طرف 
ناجم عن  أّي ظرف  بذاتها عىل  التغلّب  قادرة عىل  نفسها غري 
أّي  أو  فاجعة أو كارثة طبيعية أو نزاع مسلح أو وباء خطري 
الرتاث  عىل  وخيمة  عواقب  له  آخر  برشّي  أو  طبيعي  حدث 
الثقايف غري املادي وعىل الجماعات واملجموعات وبحسب الحالة، 
واألفراد حاميل هذا الرتاث، تقوم هيئة التقييم بتقييم الطلبات 
التي يزيد مبلغها عن 000 25 دوالر أمريكي، طبًقا ملا جاء يف 

الفقرة 27 الواردة أعاله، وتفحصها اللجنة وتوافق عليها.

22 منظمة  بلغت  منّظمات غري حكوميّة  الجمعية  اعتمدت 
ألغراض استشارية. ويذكر هنا أّن املجموعة العربيّة غري ممثلة 
تمثياًل جيًدا،  فشجعت الجمعية املنظمات غري الحكومية التي 
أقرب  اعتمادها يف  تقّدم طلبات  أن  املحّددة عىل  باملعايري  تفي 
وقت ممكن، خاّصة تلك البلدان واملناطق املمثّلة تمثياًل ضعيًفا 

ولديها أقّل مشاركة.

موارد  باستخدام  الخاصة  الخطة  عىل  الجمعية  وافقت 
الصندوق للفرتة املمتدة من 1 كانون الثاني/يناير 2014 إىل 31 
كانون األول/ديسمرب 2015 وكذلك للفرتة املمتدة من 1 كانون 
بأّنها  علًما   ،2016 حزيران/يونيو   30 إىل   2016 الثاني/يناير 
الثاني/يناير  قد تعّدل خّطة امليزانيّة للفرتة املمتّدة من كانون 

حزيران/ إىل   2016
عندما   2016 يونيو 
انعقاد  وقت  يحني 
السادسة  دورتها 

فوًرا  تستخدم  بأّن  للجنة  وأذنت  2016؛  حزيران/يونيو  يف 
هاتني  خالل  تلقيها  يتّم  قد  إضافيّة  طوعيّة  مساهمات  أّي 
االتفاقية، وذلك  املادة 27 من  ملا هو مبنّي يف  الفرتتني، طبًقا 
بأن  للجنة  وسمحت  الخّطة؛  يف  املبيّنة  املئوّية  للنسب  وفًقا 
تستخدم فوًرا أّي مساهمات قد تقبلها خالل هاتني الفرتتني 
رشيطة  محّددة،  بمرشوعات  تتعلق  خاّصة  أغراض  لتحقيق 
وفًقا  األموال،  تلّقي  قبل  املرشوعات  هذه  عىل  اللجنة  موافقة 
الجمعية  وأحاطت   االتفاقيّة؛  من   25.5 املادة  عليه  تنّص  ملا 
علًما بأّن بعض الدول قد قّدمت مساهمات طوعيّة إضافيّة، 
وموناكو  واليابان  وإندونيسيا  واملجر  والصني  بلغاريا  وهي 
وهولندا والنرويج وإسبانيا وتركيا؛ وشكرت جميع الجهات 
املساهمة التي دعمت االتفاقية وأمانتها، منذ دورتها املاضية، 
مثل  العيني،  أو  املايل  الدعم،  من  مختلفة  أشكال  باستخدام 
املساهمات الطوعيّة اإلضافيّة محددة األغراض أو غري املقيدة 
الثقايف غري  الرتاث  إىل صندوق  تقدم  التي  بأغراض محددة، 
املادي أو إىل الصندوق الفرعي لتعزيز القدرات البرشية لدى 
األمانة، وأموال الودائع، واعتمادات الربنامج العادي، وإعارة 
املوظفني، وتشّجع الدول األخرى عىل النظر يف إمكانية دعم 

االتفاقية بالطريقة التي تختارها.

الخامسة،  دورتها  يف  االنتخاب  ألغراض  الجمعية  قررت 
املجموعات  عىل  والعرشين  األربعة  اللجنة  مقاعد  توزيع 
مقاعد؛  ثالثة  األوىل،  املجموعة  التايل:  النحو  عىل  االنتخابية 
أربعة  الثالثة،  واملجموعة  مقاعد؛  ثالثة  الثانية،  واملجموعة 
مقاعد؛ واملجموعة الرابعة، خمسة مقاعد؛ واملجموعة الخامسة 
)أ(، ستة مقاعد؛ واملجموعة الخامسة )ب(، ثالثة مقاعد، عىل 

وتتأّلف هيئة التقييم من 
اثني عشر عضوًا تعينهم 
اللجنة وهم: ستة خبراء 

مؤهلين في مختلف ميادين 
التراث الثقافي غير المادي 

وممثلين للدول األطراف غير 
األعضاء في اللجنة وست 
منظمات غير حكومية 

معتمدة
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يف  أعضاًء  التالية  األطراف  عرشة  االثنتي  الدول  تنتخب  أن 
أربع  ملدة  املادي  الثقايف غري  الرتاث  الحكومية لصون  اللجنة 
سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابها، فكانت نتائج االنتخابات 
عىل املقاعد الشاغرة كاآلتي، املجموعة األوىل: تركيا، املجموعة 
لوسيا،  سانت  الثالثة:  املجموعة  واملجر،  بلغاريا،  الثانية: 
وجمهورية  منغوليا،  الهند،  أفغانستان،  الرابعة:  املجموعة 
كوريا، املجموعة الخامسة )أ(:كونغو، كوت ديفوار، وإثيوبيا، 

املجموعة الخامسة )ب(: الجزائر.
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لم ينتبه لها أحد يف ذلك الصباح... كعادتها نهضت 
من فراشها الذي لم يُحم حوله طائر النوم يف الليلة 
الفائتة، صلّت وابتهلت إىل اهلل أن يرد الغائب، عربت 
الحوش الواسع الذي تعّطر برائحة املريمية... لم ينتبه لها أحد 
حني رشت حفنة من الشعري لدجاجاتها وأطعمت البقرة الهزيلة 
التي لم تعد تمنح ما يسّد حاجة الصغار... أما الحمارة العجفاء 
بوجبة  احتفالها  عن  معلنة  رأتها  كلما  النهيق  اعتادت  التي 
الذي  األمر  بمرورها  تكرتث  فلم  الجاف  العشب  من  صباحية 
لم تنتبه له الحاجة زهية هي األخرى عىل غري عادتها... بيدها 
اليمنى سحبت الحبل الذي سيغلق باب الحوش خلفها، أما يدها 

اليرسى فقد أمسكت بقوة وبيشء من الحنان عىل رشيط أخرض من 
القماش حرصت عىل انتقائه من أثمن قماش البيت وأكثره نظافة... 
أاّل  نفسها  ذّكرت  اليمنى،  برجلها  الحوش  من  تخرج  أن  تنَس  لم 
تعرب من ساحة القرية كي ال تضطر إلجراء حوارات اضطرارية ال 
تحرص عىل إقامتها اليوم عىل غري عادتها، ماذا لو سلَكت طريق 
عني العرايس وماذا يهّم لو كانت ستتأخر يف الوصول إىل الشيخ 
ال  وهي  الضعفاء  ونصري  القلب  طيّب  فهو  ظرفها  سيقّدر  نمر، 
الشيخ  لربكات  استحقاقاً  أكثر  وربما  أكثر ضعفاً  هو  من  تعرف 
نمر وتعاطفه منها. ارتجف بدنها واقشعرت.. أما شعر رأسها فقد 
الذي تلف  توّثب وكاد يخرج من أطراف منديلها  به وقد  شعرَت 

�شعبي بالف�شيحة

اأحمد كناين *

*  شاعر وباحث أردني.
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به شعرها بحرص كعادة النساء يف القرية، بسملت وانحنت حتى 
قبّلت شاهد القرب وجثت عىل ركبتيها وبكت... ال أحد يستطيع أن 
يؤكد سبب بكائها... أهو الخوف يف حرضة الشيخ أم هو الرجاء 
بعودة الغائب ؟ ولكْن حتى أقّل أهل القرية إيماناً بكرامات الشيخ 
إليه بما هو  البوح بعدم جدوى زيارته والتوسل  نمر ال يستطيع 
أهل  اعتاد  التي  الكثرية  الحكايات  إنكار  يستطيع  ال  مثلما  أهله، 
القرية رسدها كلّما ذكر الشيخ نمر وحتى الشيوخ األقّل مكانة منه 
كالشيخ عويس. ظلّت الحاجة زهيّة تبكي حتى اطمأّنت إىل حتميّة 
تعاطف الشيخ معها.. اعتدلت يف جلستها دون أن تأتي بما يمكن 
احرتام  لنيل كراماته، فمسألة  استحقاقها  بعدم  الشيخ  أن يشعر 
الشيخ واملبالغة يف التذلل إليه مسألة ال بّد منها كما يقول العارفون 
من أهل القرية الذين طاملا لجأوا إىل شيخهم وأسبغ عليهم كراماته 
وساعدهم، والذين طاملا اتهموا املشّككني من زائري الشيخ الذين 
ما  وإظهار  استعطافه  يف  يفلحوا  لم  بأنهم  بكراماته  يحظوا  لم 
يليق بمقامه من احرتام. كان عليها أن تتفوق عىل خوفها وتربط 
رشيطها األخرض إىل غصٍن من أغصان شجرة الّدوم التي نمت يف 
القرية  أهل  اعتاد  كما  عينه  ماء  من  الشيخ ورشبت  قرب  منتصف 
اليمنى غداة هّمت بربط الرشيط.. هي  أن يقولوا.. ارتجفت يدها 
اآلن تعلم رّس خوفها و رّبما رّس خوف القرية التي طاملا ارتجف 

بحكم  مارسوها  قد  الرجال  كان  وإن  كهذه  لحظة  من  رجالها 
النساء  تندر  بسبب  وربما  الشيخ  كرامات  إىل  املاسة  الحاجة 
أحّست  كثرية.  هي  وكم  الرجال  من  الخائفني  بحكايات  والصبية 
بحبيبات العرق الباردة وقد تيبّست فوق جبينها أما ريقها فبالكاد 
استطاعت أن تبتلع ما تبقى منه يف حلقها... جزمت أمرها وأظهرت 
أغضان  من  غصٍن  عىل  األخرض  الرشيط  ربطت  جأشها...  رباطة 
نمر  الشيخ  بطباع  العارفون  لها  قال  غداة  تذّكرت  الّدوم،  شجرة 
أّنه ال بّد من إحكام عقدة الرشيط جيداً حتى ال يظّل عرضًة للرياح 
وربما للمغامرين من أهل القرية الذين قد يقوم أحدهم بحّل عقدة 
بهدوء  الغائب.  عودة  بمصري  وال  الشيخ  بكرامة  آبٍه  غري  الرشيط 
الشاهد،صارت  باتجاه  القرب  منتصف  من  نفسها  نقلت  الخائف 
إىل  يستمع  أن  اآلن  بإمكانه  صار  حيث  الشيخ  رأس  من  قريبة 
شكواها... تنّهدت بما يشبه الشهقة ثم أخذت تتمتم ببكاء الراجي: 
جيتك  سيدي...  يا  خاطرك  من  اهلل  بسم  سيدي.  يا  اهلل  بسم   ((
راجييتك... سائليتك باهلل اليّل أعطاْك واليّل خّصك وَعاّلْك... رّد ليّه 
ْت بيرِّه العدا والقرايْب(( ظلّت هناك تنوح وتولول  الغايب وال تشمرِّ
حتى اطمأّنت إىل أّنها لم ترتك من توسالتها شيئاً، أّما الدموع فقد 
ذاك  البيت ظهرية  إىل  ظلّت تسيل وتسيل حتى يف طريق عودتها 

اليوم.
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تقاليد

العادات والتقاليد عند الرشاكسة 
ُيذكر  يكاد  فال  والتقاليد  العادات  مصطلح  يتالزم 
مصطلح العادات إال مرتبًطا بمصطلح التقاليد، فنقول 
العادات والتقاليد. وكثريًا أيضا ما يتالزم معهما مصطلح األعراف 
والقيم، فنقول مثال األعراف والتقاليد والعادات والقيم أو العرف 
والعادة، ونالحظ أّن هذه املصطلحات جميًعا وإن كان لكل منها 
مدلول خاص تشّكل يف مجموعها ميكانيكا  الحياة االجتماعية التي 
تقرر طبيعة العالقات االجتماعية يف املجتمعات املختلفة، وهي عند 
الرشاكسة مجموعة دساتري عرفية غري مكتوبة كانت ُتسرّي املجتمع 
خابزة،  األديغه  باسم  عندهم  ُتعرف  دقيق  بشكل  شؤونه  وُتنّظم 
القرن  بدايات  حتى  الرشكسية  املجتمعات  أسسها  عىل  سارت 
العرشين، وأهم الخطوط املميّزة لهذه الدساتري ) العادات والتقاليد 

الموطن األصلي للشراكسة هو األجزاء الممتدة على طول 

وبحر  األسود  البحر  بين  القفقاس  لجبال  الشمالية  السفوح 

بالدهم  تعّرضت  حتى  السنين  آالف  هناك  عاشوا  قــزويــن، 

لهجمة استعمارّية روسّية، دارت بينهما حروب امتّدت ألكثر 

من   %85 من  أكثر  خاللها  الشراكسة  خسر  عــام،  مائة  من 

عددهم وأنهكت قواهم فاستسلموا للقيصر الروسي في 

أّيار 1864م آملين أن يحظوا بشروط مقبولة تتيح لهم العيش 

على أرضهم، لكّن القيصر الروسي أصّر على تهجيرهم من 

بالدهم ألّنه كان يريد أرًضا بال سّكان. اّتفقت غاياته مع غايات 

الدولة العثمانية التي استقبلتهم لتجنيدهم في جيوشها 

والستغاللهم في استصالح األراضي في مناطق  مختلفة من 

في  غالبيتهم  فأسكنت  العثمانّية،  للدولة  التابعة  األراضي 

ومنها  الشام  بالد  إلى  منهم  عــدًدا  وأرسلت  تركيا  أواســط 

فسكنوا  1878م  العام  من  ابتداًء  إليها  وصلوا  التي  األردن 

المناطق،  من  وغيرها  وجــرش  وناعور  السير  ووادي  عّمان 

للشراكسة كما لغيرهم من األمم عادات وتقاليد توارثوها 

قصص  عندهم  تقليد  أو  عـــادة  ولــكــّل  السنين،  آالف  عبر 

ومرجعية تاريخية.

(عند الرشاكسة:
1 – االحتشام والتواضع والعفاف.

2 – التناهي يف اللطف واألدب واللباقة.
3 – تقديم األكرب سنّا والضيف والنساء.

االحتشام والتواضع والعفاف
يعّد التواضع واالحتشام والصرب والتسامح من القيم الروحية 
لإلنسانية جمعاء، وإن كانت معامل تركيب هذه الصفات تختلف 
أو  أّمة ألخرى، فعند الرشاكسة يعّد تفاخر الشخص بأعماله  من 

�لعاد�ت و�لتقاليد �ل�شرك�شية

د. عوين احمد �شالح تغوج *

*    باحث أكاديمي أردني 
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تقاليد

الحديث عن نفسه من األمور املنافية للخلق، فهم يتحاشون مدح 
أعمالهم، فال يذكر أحدهم أعماله البطوليّة يف الحرب، وال ُيمّجدها 
وفاة  بعد  إال  عندهم  البطوالت  ُتمّجد  ال  كما  نقيصة،  ذلك  العتبار 
بذّم  للشعراء  ُيسمح  وال  االشيخوخة،  يف  تقّدمهم  أو  أصحابها 

املنافس أو الخصم. 
عزّة  فمراعاة  التسامح،  عىل  وقدرته  بهدوئه  الرشكيس  يتميّز 
إحراج  يتحاىش  أن  الرجل  وعىل  واجبة،  عندهم  اآلخرين  نفس 
اآلخرين، فإذا قابل ميسٌء املساء إليه مصادفة فعليه االبتعاد عنه، 
وعليه إذا التقاه يف الطريق العام أن يفسح له املجال، أّما إذا التقاه 

يف مجلس فعليه ترك املجلس يف الحال.
وعىل الفارس تحّمل االالم برجولة، فال يشتكي وال يتحّدث عن 
واجب  وتقديم  عوّاده  استقبال  جهده  يحاول  بل  أمله،  أو  جراحه 
الصحّي.  كان سوء وضعه  مهما  بهم  والرتحيب  االستقبال  حسن 
بإقامة  مرضه  فرتة  املريض طوال  تسلية  والفتيات  الشباب  وعىل 

حفالت السمر يف بيته.

املرأة 
للمرأة يف املجتمع الرشكيس مكانة مرموقة، فهي سيّدة البيت 
املنزل  ولرّبة  واقتدار،  بوعي  تديره  املنزل  ملكة  وهي  منازع  بال 
منزلة خاصة فتقوم باقي نساء العائلة باستشارتها يف كل صغرية 
وكبرية، فهي املسؤول األّول عن إدارة املنزل يف كل املناسبات، وهي 

صاحبة املشورة األوىل يف انتقاء زوجات األبناء وأزواج الفتيات.
وعند  الزوجة،  مع  تعامله  يف  مؤّدًبا  يكون  أن  الرجل  عىل 
الرشاكسة قصص كثرية تتحّدث  عن الترّصفات التي ُتعرّب عن كرم 
األخالق عند الرجال والنساء عىل حد سواء، فإذا رضب زوج زوجته 
أو قذفها بكالم ناب أصبح موضًعا للسخرية، ومن امثالهم: الرجل 
الذي  يرضب زوجته نكرة والرجل الذي ال يعرف املزاح مجنون، 
ويقول مثل آخر: الشهم من يالطف زوجته واملخنّت من يتطاول 

عليها.
املشاجرة  األمور  أعيب  فمن  مجتمعي  واجب  املرأة  احرتام 
مطاع  أمر  وكلمتها  املرأة،  بحضور  الشتائم  وتبادل  واملشاحنة 

أن  الرجل  وعىل  الغضب،  ساعات  يف  حتى 
مشاجرة  حدثت  ما  فإذا  املرأة،  وجود  يحرتم 
أو قتال ووضعت املرأة يدها عىل غطاء رأسها 
احرتام؟  الغطاء  لهذا  يوجد  أال  عجبًا  وقالت: 
كّف املتشاجرين عن اللغط، وهي قادرة حتى 
عىل إيقاف معركة بني عدّوين متقاتلني وذلك 

بمجرّد رميها غطاء رأسها بينهما.
مجالس  تدخل  الرشكسية  املرأة  كانت 

فارسة  وهي  برأيها،  تديل  أن  لها  و  التحيّة،  إلقاء  بعد  الرجال 
وللنساء رسوج خاصة بهن ال تزال موجودة حتى الوقت الحارض.

بلوغها  عند  خاّصة  حقوًقا  فتكتسب  الرشكسية  الفتاة  أّما 
سّن الرشد، فيصبح من حّقها أن تحرض األفراح، ولها الحّق يف 
الشباب  أن تكون لها غرفة خاّصة تستقبل فيها من تشاء من 
حسن  مراعاة  مع  وذلك   - صديقتها  أو  شقيقتها  بحضور 
الخلق وحسن الترّصف – حتى تتعرّف اىل من يتقّدم لخطبتها 

ولتتفّحص طبائعه وخلقه.
مكانة  لها  بيتها،  يف  مكانة  للمرأة  وكما 
عىل  لزاًما  كان  فقد  املجتمع،  يف  خاصة 
الرجال أن يقفوا احرتاًما للمرأة، وهذا واجب 
الرجال  فحتّى  والكبري،  السّن  صغري  عىل 
إىل  أعمارهم  العمر ممن تصل  املتقّدمون يف 
الثمانني ينهضون واقفني بكل وقار إذا مرّت 
بهم امرأة، وعىل الفارس أن يرتّجل إذا التقى 
السيّدة،  تمّر  حتى  العام  الطريق  يف  امرأة 

للمرأة في المجتمع 
الشركسي مكانة مرموقة، 
فهي سّيدة البيت بال منازع 
وهي ملكة المنزل تديره 

بوعي واقتدار
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أن يرتّجل عن  نائية فعليه  التقى بها يف منطقة  إذا  أّما 
عىل  سائر  وهو  تريد  حيث  إىل  يوصلها  وأن  حصانه 

يسارها بينهما الحصان احرتاًما لها.
فهي  متعّددة،  كثرية  املرأة  أعباء  كانت  هذا  كل  مع 
التي تخيط مالبسها ومالبس الرجل واألبناء ، وهي التي 
تعّددها:  عىل  املمتلكات  وشؤون  املنزل،  شؤون  تدير 
املنزل، وغريها  البقر واملاعز والخيل والخدم، وميزانيّة 

من األعباء.

مبدأ احرتام الكبري 
احرتام الكبري عند الرشاكسة واجب مقّدس ال يمكن 
تجاوزه، ويتعرّض من ييسء لكبري السن بعقاب ُيقرر يف 

اجتماع عام وُتفرض عقوبة مناسبة لإلساءة. 
ال يحّق للفتى الرشكيس الجلوس أمام والده، 
األكرب،  أخيه  أمام  الجلوس  له  يجوز  ال  كما 
كان  وإذا  أحاديثهم،  يف  الكبار  مشاركة  وال 
رفع  للشباب  يجوز  ال  للكبار  اجتماع  هناك 
أصواتهم يف الحديث، كما تجب عليهم اإلجابة 

بتواضع وأدب عن أسئلة الكبار.
مكانة الكبري محفوظة بغّض النظر عن 
السن  فكبري  االجتماعية،  املكانة  أو  الجنس 
النظر  بغّض  غريهم  عىل  املجالس  يف  مقّدم 

املقابل  ويف  مراكزهم.  أو  وظائفهم  أو  االجتماعية  مكانتهم  عن 
التباهي  ويعترب  الصغار  عىل  واجب  الكبار  أمام  التواضع  فإّن 
الذات خرًقا لألديغه خابزة )العرف  وأّي حديث يقصد فيه مدح 
الرشكيس(؛ فال يجوز للصغار وضع اليد يف الجيب أمام الكبار وال 
الوقوف املنحنى وال التدخني أو مضغ البان أو حّك األنف؛ لذا فإّن 
كلمتهم  أّن  لعلمهم  بثقة  يتحدثون  فإّنهم  تحّدثوا  إذا  السن  كبار 

ستجد آذاًنا صاغية واهتماًما من قبل املستمعني. 
وعىل  سامية  مكانة  الرشاكسة  عند  للعمر  أّن  نرى  وهكذا 

وأصله  نسبه  عن  النظر  بغّض  الشاب، 
احرتاًما  يقف  أن  االجتماعية،  ومكانته 
ُيخيل  أن  وعليه  يعرفه،  يكن  لم  ولو  للمسّن 
له  له مجلًسا ويقّدمه وال يجلس حتى يأذن 
والهدوء  الصمت  عليه  أّن  كما  بذلك،  الكبري 
واإلجابة عن أسئلته باختصار واحرتام، ذلك 
يزيده  السن  لكبار  تقديرًا  يفعله  ما  كّل  أّن 
املقام:  هذا  يف  أمثالهم  ومن  واحرتاًما.  رشًفا 
من كانت خصاله تحية واحرتام الكبار نمت 

عنده أربع خصال : طول العمر وصفاء العقل واملجد والقوّة.

مبدأ إكرام الضيف 
الضيافة  عن  منفصل  الرشاكسة  عند  للمستجري  اإلجارة  حق 
استقبال  اإلجارة، فهي عبارة عن  عندهم؛ فالضيافة تختلف عن 
الذين  السبيل(  )عابري  واملارة  الزّوار  واستضافة  الضيوف 
يتوّقفون للراحة أو للمبيت بغّض النظر عّما إذا كان من املعارف 

أو كان غريبًا. 
مستوياتها  اختالف  عىل  الرشكسية  العائالت  كانت       

ال يجوز للصغار وضع اليد 
في الجيب أمام الكبار وال 

الوقوف المنحنى وال التدخين 
أو مضغ البان أو حّك األنف

تقاليد
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كان الشراكسة يتحاشون 
سؤال الضيف عن خصوصّياته 

أو عن سبب زيارته أو أّي 
سؤال يمكن أن يتسّبب في 

إحراجه، وذلك لثالثة أيام

االجتماعية تبني بيتًا للضيافة منفصاًل عن بيت العائلة ُيخّصص 
الستخدام الضيوف، وكانت الغاية من فصل بيت الضيافة تأمني 
راحة الضيف، وعادة ما يحتوي بيت الضيافة عىل منضدة ورسير 
وسّجادة وإبريق ماء وحّمام وبعض اآلالت املوسيقية. تبقى أبواب 
بيت الضيافة مفتوحة ليل نهار حتى يستطيع عابر السبيل دخوله 
دون استئذان صاحب البيت، لذا كان ال بّد من توفري مؤونة دائمة 

يف املضافة.
كان الرشاكسة يتحاشون سؤال الضيف عن خصوصيّاته أو 
عن سبب زيارته أو أّي سؤال يمكن أن يتسبّب يف إحراجه، وذلك 
لثالثة أيام يمكن للمضيف  بعدها أن يسأل ضيفه عّما يشغل باله، 
وبم يستطيع خدمته، ويف كل وقت الزيارة لم يكن الضيف ُيرتك 
دون جليس، فيزوره الجريان واملعارف واألصدقاء، وكان من عادة 

الجريان  بدعوة  املضيف  يقوم  أن  الرشاكسة 
مناسبّا يف  يرونهم  واملعارف ممن  واألصدقاء 
العمر ملجالسة الضيف، وكان عىل املضيف أن 
يقيم حفالت سمر تحتوي عىل الرقص والغناء 
وألعاب التسلية ومسابقات الفروسية، وعادة 
ما ّيتبادل يف مجالس الضيف الشعر والغناء.

يف  الحق  للضيف  يكن  لم  املقابل  ويف 
التدّخل يف أّي شأن من شؤون عائلة املضيف، 
وال الخروج من بيت الضيافة إال ألمر موجب، 

يغادر برسعة  وال  يطيل  فال  الضيافة  مّدة  يعرف  أن  عليه  وكان 
حتى ال يحرج مضيفه. وكانت املضافة جزًءا أساسيًّا من مكوّنات 
وفيه  بالبطوالت،  وُيتغنى  األخبار  ُترسد  ففيه  الرشكيس،  البيت 
فيه  وّتعزف  والغناء،  الشعر  قصائد  إلقاء  الحارضون  يتبادل 
الرتويحية واملسابقات  الرقص واأللعاب  املوسيقى وُتقام حفالت 
عىل أشكالها املختلفة، وهكذا كانت املضافة مدرسة الشباب التي 

يطلّون منها عىل العالم ويكتسبون املعارف والقيم واملثل.

الخطيفة
مفهوم  عن  وغاياتها  وأسلوبها  مفهومها  يف  مغايرة  وهي 
الخطيفة يف املجتمع العربي، فعند الرشاكسة الخطيفة: اّتفاق بني 
األساس  يكون سببه  وقانوًنا،  الزواج رشًعا  والصبيّة عىل  الشاب 
ترسيع إجراءات الزواج واختصارها، أو إخطار األهل أّنها اختارت 
هذا الرجل  ليكون زوًجا لها، وال تتم الخطيفة إال بالطريقة التالية: 
يتّفق الشاب والصبيّة عىل موعد للخطيفة فتخرب الصبية صديقة 
لها أو أكثر، ويف املوعد يأتي الشاب برفقة مجموعة من األصدقاء 
إىل  أو  والديه  منزل  إىل  الصطحابها  الصبيّة  ملنزل  وإناًثا  ذكوًرا 
منزل وجيه من الوجهاء الرشاكسة، وبمجّرد ركوبها العربة يطلق 

أصدقاؤه عيارات نارية إعالًنا للحدث، وعند 
وصولها إىل املنزل يسارع صاحب املنزل إىل 
تشكيل وفد يذهب إىل منزل الصبية يعلمهم 
موافقتهم  عىل  الحصول  إىل  ويسعى  باألمر 
مراسم  تجري  ثّم  ومن  الزواج،  اتمام  عىل 
الزواج كما هي العادة يف املجتمع اإلسالمي، 
األصدقاء  أحد  منزل  إىل  فيلجأ  الشاب  أّما 
يلتقي  وال  املراسم  كّل  تتّم  حتى  فيه  يبقى 

بالصبيّة أثناء ذلك إطالًقا.

الزي الرشكيس
اللباس القومي للرشاكسة وأهم ما يميّزه األناقة واالعتماد عىل 
التطريز بخيوط الفضة والذهب، يتكّون لباس الرجل من بنطال 
الجلد  القدم، وحذاء من  الساق وُيشّد برشيحة تحت  يضيق عند 
مرتفعة  ياقة  ذات  أو صدرّية  وبلوزة  الركبة،  تحت  ما  إىل  يصل 
ورداء من الجوخ األسود أو الرمادي وُيزّيُن منطقة الصدر جيبان 
األصل جرابان  الفّضة وهما يف  أو  الذهب  مزركشان بخيوط من 
من  بنطاق  الوسط  منطقة  يف  وُيشّد   ، النارية  العيارات  لتخزين 
الرشكيس(، والنطاق والخنجر  )الخنجر  القامة  ُتعلّق عليه  الجلد 
مزينان بخيوط من الفضة أو الذهب، أّما غطاء الرأس فهو القلبق 

الظاهر يف الصور املرفقة.
هذه جوانب من العادات والتقاليد التي حكمت حياة الرشاكسة 
التي  العوملة  لهجمة  األخرية  العقود  يف  السنوات، وتعرّضت  آالف 
قضمت جزًءا منها، وقضمت تكنولوجيا العرص بآالتها وأجهزتها 
املتعددة جزًءا آخر، فخرست املعركة أمام التطّور الذي ألّم بالعالم 
من  أجزاًء  خرست  التي  املجتمعات  كّل  شأن  ذلك  يف  شأنها  كلّه، 

هوّيتها وغلبت عليها سمات الحضارة الكونية الجديدة.

تقاليد
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*     باحث سوري يف الرتاث

تمهيد 
تتمّثل المظاهر العاّمة التي يقوم عليها العرس الشامي بتجّمع الناس في الساحة العاّمة، وعقد 
حلقات الدبكة والطبل والزمر، وسباق الخيل والجريد ورقصة السيف والترس، وسهرات التعليلة في 
وترتيبات  عريقة وأشكال محّددة،  واحتفاالت  العرس وفق مراسم وطقوس  وتنفذ مراحل  البيوت، 
أحلى  فيها  تبرز  أسبوع،  إلى  أّيام  ثالثة  تاريخي وزمني معين تستمّر مدة  معروفة وفق تسلسل 

مظاهر السعادة واالنشراح على الجميع وتحمل معاني ودالالت ورموًزا إنسانّية نبيلة. 

م�شطفى حممد علي ال�شويف*

ة �لعرو�س  �أغاين ملحمة �لتمييلة يف زفَّ
) لو�عج من �حلزن و�أمل �لفر�ق يف ذروة �لفرح (
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ونستطيع أن نجمل مراحل العرس بما يأتي: 
عند العروس: حفلة الحمام، وليلة الحنّة أو التعليلة 
وما يسبقها من مراسم إحضار العروس، وليلة الزفاف وتسّمى 
التمييلة  نهايتها  يف  وتجري  العروس  ُتصمد  فيها  الصمدة، 

وموكب الّدخلة.   

ـوالحنّة  والحالقة  والتلبيسة  الحمام،  حفلة   : العريس  وعند 
وموكب الزفاف.  

من  التفاصيل  ببعض  قلياًل  تختلف  قد  العرس  وطقوس 
يتم يف  بخاّصة،  حيث  األخرية  الريف، ويف مرحلته  إىل  املدينة 
املدينة زفاف العريس إىل العروس بينما يف الضواحي والريف 
مكان  يف  يظهر  اآلخر  والفرق  العريس.  إىل  العروس  زّفة  يتم 
صمدة العروس للحنة والدخلة؛ فإما أن تتّم املراسم يف بيت أهل 
العروس، وينطلق موكب الزفاف منه إىل بيت العريس، أو أن 
تتّم املراسم يف بيت مستقل عند قريب أو جار للعريس، ويتّم 
إحضار العروس بموكب حافل من بيت أهلها يف قرية بعيدة إىل 
الذي ينتظر  العريس  بيت الصمدة، ثم ينطلق املوكب إىل بيت 

يف غرفته. 
والزواج  الخطبة  وطقوس  مراسم  فإن  عام  نحو  وعىل 
فإّنها  بلد آلخر، ومنطقة ألخرى؛  الجزئية من  رغم اختالفاتها 
العام وروح االحتفاالت الرشقيّة وفرحتها وقيمها  تتّفق باملبدأ 

ومضامينها. 
منذ  جميعها  العرس  مراحل  الشعبيّة  األغاني  وترافق 
متنوّعة  وإيقاعات  بأشكال  وتؤّدى  لالحتفاالت،  األوىل  الخطوة 
وذات  مدروسة  لكنّها  بسيطة،  شعبيّة  اجتماعية  ومضامني 
أشكال  جميع  ذاته  املوقف  يف  تتداخل  بحيث  محددة،  أهداف 
والحوربة  والهناهني  والعداويات،  األغاني  من  الشعبّي  الغناء 

واملواالت وامليجنا والعتابا.
شائعة  أوعّداويات  أساسيّة  شعبيّة  أغان  وجود  إىل  وأشري 
نسمعها عىل نطاق واسع يف العرس لكنها تتميز بإيقاع خاص 
أّي مسّمى من مصطلحات وتقسيمات  إدراجها تحت  يصعب 

األغاني الشعبيّة املتنوعة املعروفة. 
هذه العّداويات تغنّى يف مواقف معينة كالتلبيسة أوالحالقة 
أوتمييلة العروس، وترّدد بألحان وإيقاعات غنائية خاّصة ذات 
إىل  املفردات  والياء يف  الواو واأللف  مّد  تعتمد عىل  نربة بطيئة 
شايب  يا  نرس  يا  نرس  يا   ( قولهم:  يف  كما  ممكن،  قدر  أطول 
اآلخر  أهزوجة وبعضهم  اسم  (، وأطلق عليها بعضهم  الراس 
سّماها حروبي، وهي ليست هذا وال ذاك، إّنما هي غناء مختلف 
)الِحداء  أو  الريفيّة(  العّداوّية   ( نسميه  أن  يمكن  ما  إىل  أقرب 

الريفّي(. 
جدًّا،  طويل  العرس  يف  الشعبيّة  األغاني  سياق  أّن  وبما 
البحث لعرض جميع أغانيه؛ فسأقترص عىل عرض  واليتّسع 
األخرية  املرحلة  يف  تتّم  التي  الشعبيّة  األغاني  بعض  وتحليل 

التي تخّص حفلة العروس، وليلة الزفاف ومواكبه بخاّصة.

الطقسّية األوىل: أغاني موكب إحضار العروس.
يف الريف بعاّمة يتّم إحضار العروس من بيت أهلها غالبًا 
ليلة الصمدة ) الزفاف( وأحياًنا قبل ليلة الحنّة، حيث يذهب 
العروس، ويف هذه  العريس قبل املغرب إلحضار  موكب أهل 
املرحلة نسمع أغاني املوكب عند مشارف بيت العروس وهي 
أغان تشيد بأهل العروس ومدحهم وتعداد صفاتهم الكريمة 
وإبراز مكانتهم بني الناس، حتى يسّهلوا لهم عملية استالم 
بيت  مشارف  وعند  عقبات،  أو  إشكاالت  بدون  العروس 

العروس نسمع النساء تغنّي أغنية ) جينا عالدار (:   
جينا عالدار جينا            وما تعوّقنا كتريي* 
تسلم يا أبو ) العروس (     يا شيخ العشريي

جينا عالدار جينا            وال تقولوا ما جينا
تسلم يا أبو ) العروس(      وبسيفك حامينا
جينا من مرشق جينا         يا آغا يا أفندينا
جينا من مغرب جينا         لنصف كراسينا

طارش عالليكم              صب الفناجينا**
الرشح:

* أي أتينا ولم نتأخر عنكم كثريًا
**  أي آثار صب الفناجني ظاهرة داللة الكرم.

يناشدونه  العروس  أبي  إىل  متوّجهني  الغناء  ويتابعون 
استقبال الوفد وتكريمه فيغنون:

يا أبو العروس دستورك     وافتح لنا منزولك 
منزولك منزول ضيوف     واجب علينا نزورك

واجب علينا نزورك         وأنت كبري العشرية
ياأبو العروس طل وشوف      من املغرب إجاك ضيوف

قوم ادبح وعّشيهم               وان كانو ألوف ألوف
بها  يشيدون  العروس  والد  دار  داخل  إىل  املوكب  ويتابع 

ويغنّون:
ملني هالدار وسيعة وعايل       ومزينة بالورد ورياحيني**
هاي الدار ألبو ) العروس (     الغايل ريته خلفتك صبياني

ملني هالدار املبنيّي              بتنعرش عامودي***
هاي دار أبو ) العروس(        مبنيّي من جد الجدودي
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** ) واسعة (
***) أي مبنية عىل 12 عمود (

ـ ال تقولوا جايني ضيوف
هذه األغنية أو العّداوية شائعة إىل حد بعيد يف أغاني العرس 
يف مختلف املناطق، وتغنّى يف املوقف واملكان الذي يطّل املوكب 
عليه، فإذا كان املوكب قادًما إىل بيت العروس ُيخاطب بها أهل 
العروس، وإن كان املوكب قادًما إىل بيت العريس ُيخاطب بها 
من  ونحن  إليكم  قادمون  أننا  الغناء  ومضمون  العريس.  أهل 
إشادة  وفيه  عنكم،  غريبني  ضيوًفا  ولسنا  واملحلّة،  البيت  أهل 

بأهل العروس ومدحهم فيقال فيها:  
أهليي وانــتــو  نحن  ال تقولوا جايني ضيوف       
ــي ــي ـــي األول ــا راع ي تسلم يا أبو العروس          
أهليي وانــتــو  نحنا  ال تقولوا جايني ضيوف        
الجوريي الوردي  متل  بعد عيني يالعروس             
أهليي وانــتــو  نحنا  ال تقولوا جايني ضيوف        
ونرى هذا املقطع شائع كثريًا يتكرر يف املدينة والضواحي 
بعض  تغيري  مع  ذاتها،  واملعاني  املضامني  ويحمل  والريف 
األلفاظ أحياًنا ويمكن أن يتحول املوقف إىل حوارية جميلة بني 

الطرفني:
موكب العريس يقول:

أهليي وانــتــو  نحنا  ال تقولوا جايني ضيوف         
ملوكيّي  القهوة  يصّب  جينا عىل أبو فالن             

 يرد أهل العروس:
فيكم وسهال  أهال  مية  جيتوا اهلل محيّيكم              
منعلّيكم راسنا  عىل  جايني عىل أبو فالن         

عروسهم  يسلّموهم  أن  العريس  أهل  املوكب  يناشد  ثم 
ويرجوهم تسهيل ذلك فيغنّون:

عروستنا واعطونا  يا صاحبني الناموس          
ديرتنا نوصل  امتى  غابت علينا الشمس           

علينا   تصّعبها  ال  أبو العروس وحياتك          

يف هذا الوقت تكون العروس مصمودة يف أحد البيوت فتبدأ 
معيّنة  مراسم  وفق  العروس  لخروج  تهيئة  التمييلة  مرحلة 

وتسليمها ملوكب أهل العريس.

أغاني )ملحمة التمييلة(  
أشجاًنا  وأكثرها  العرس  مواقف  أهّم  من  التمييلة  تعّد 
وأشّدها صعوبة عىل العروس وأهلها وعىل الحضور، وتبدأ يف 
ختام ليلة الزّفة )الصمدة( استعداًدا إلخراج العروس يف موكب 
يوقفون  التمييلة حيث  بعملية  امرأتان خبريتان  فتقوم  الزّفة، 
يمينها  امرأة عىل  عالية، وتقف  مرتبة  أو  العروس عىل طاولة 
وشاًحا  أو  سيًفا  وجهها  أمام  ويضعان  شمالها،  عىل  والثانية 
شفاًفا أوغصن شجرٍة ُيلّف عليه الورد، وُتميّل املرأتان الغصن 
املناسبة  العّداويات  أمام وجه العروس بالتناوب، وهما تعّدان 
التي تعرّب عن مضامني ومشاعر الحزن واألىس يف موقف يشبه 
امللحمة الطويلة التي النهاية لها، وُتذكر فيها محاسن وجمال 

العروس، وال يرتك منها صغرية وال كبرية. تقول التمييلة:
مييل يا ستيت الحي صوبي يا خزاعيّي

شعرك حبلني دهب مطوي طيّي عىل طيّي 
جبينك يا ساحة ميدان إلعب مالك منيّي 

حواجبك يا خبط األقالم بإيد الكتبجيّي
وعيونك يا عيون الغزالن ياليل وردوا عامليّي 

وشفافك ياحّز الربتقان مْص ومالك منيّي 
وسنانك يا لولو ومرجان وبإيد الجواهرجيّي 

ودقنك يا كعب الفنجان مبّسط بقلب الصينيّي 
وعنقك يا عنق الغزالن ياليل شاردة بالربّيي  

مييل يا ستيت الحي مييل يا صبيّي
عريسنا طالع سفرة لحمة مشوّيي

مييل ياهلل مييل يا أم الكرا مييل
مالت وميّلها ومن الجوخ حّملها

كربت ودلّلها فالن بني البساتيني
مييل براسك ويا مرفوعة الرايس     

ال عيب فيكي وال ما قالت النايس
مييل براسك ألبو ) فالن ( وقليلو

نحنا روس املناصب والناس أطرايف 
لبّسكي األبيض ونزّلكي عالوادي       

وصيدها يا عريس إن كنت صيّادي 
ارفعي راسك ال تكوني ذلييل      

يا بنت األجوادي وأمك أمريي
ادليّل يا عروس ويلبقلك داليل    
أنت بنت أصل مانك بنت ندايل 
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وينهون ملحمة التمييلة بمخاطبة العريس بقولهم: 
عريس عريس ال تندم عىل مالك    

حواجب عروستك خط ألقالمك
حواجب عروستك سيوف محنيّي     

تسوى بنات العرب ميّي عىل ميّي

 نّخ الجمل
ويف النهاية تبدأ مرحلة نّخ الجمل الشائعة يف جميع املناطق 
لكنها  والكلمات  باأللفاظ  بسيطة  فروق  مع  وريًفا،  مدينة 
تجهيز  فيه  يتّم  الذي  للموقف  ذاته  املعنى  تعطي  النهاية  يف 
العروس نفسيًّا وجسديًّا لعمليّة االنتقال إىل بيتها وأهلها الجدد.

عىل  من  العروس  بإنزال  النساء  تقوم  التمييلة  نهاية  بعد 
نخ   ( أغنية  لها  ويغنون  الغرفة  وسط  ويوقفونها  الصمدة، 
أتّم  عىل  واقف  العرس  موكب  أّن  فيها  يقصد  التي  الجمل( 
ليلتقطها ويطري  العروس  الباب ينتظر خروج  أمام  االستعداد 
بها إىل بيت العريس، ويذكر الجمل يف األغنية حتّى يومنا هذا 
استعادة  ذلك  ويف  العرس،  موكب  يف  السيارات  استخدام  رغم 
القديمة،  التاريخية  للموكب وأصالته، وتمّسك بجذوره  تراثية 
عندما كانت العروس ُتحمل يف هودج عىل ظهر الجمل، أّما اسم 
األغنية  يف  القافية  لتوافق  استخدم  مؤنث  علم  اسم  فهو  نايفة 

التي تقول: 
نخ الجمل قومي اركبي يا نايفه    الخيل كلّت والعرّايس واقفي
حلفت ما تركب وال تعىل الجمل   إالّ يجي أبوها كبري الطايفي
نخ الجمل قومي اركبي يا عيني   من مية ليلة باقيلك هاللييل

قالت مابركب وال ني راكبه       ليجي ) أبوها ( كبري الطايفي
حلفت ما بركب وال ني راكبه     ليجي ) أخوها ( عاضهر كحييل 
العروس،  طائفة  كبار  أسماء  وتذكر  العّداوية  وتتابع 
فيحرض أبو العروس ثم أعمامها وإخوتها وكبار أهلها جميعهم، 
فينّقطونها ويأذنون لها بالذهاب مع أهل العريس حيث املوكب 

الكبري بانتظارها أمام بيت الصمدة. 

 تحّية الوداع )بخاطركن(
طوال فرتة التمييلة والعروس منتصبة عىل رجليها فيكّدها 
العروس  وتجهش  أحياًنا،  تنهار  وقد  التعب  ويهّدها  التعب، 
والنحيب  بالبكاء  الطرفني  الحضور من  بالبكاء ويضّج جميع 
ويخيّم جو من الحزن، وبعد توديع العروس لوالدها ووالدتها 

وإخوتها وأخواتها وقريباتها وصديقاتها ... 
أو  بخاطركم  فقرة  تبدأ  وهنا  بصعوبة،  العروس  تتحرك 
)بخاطركن( و)النون آخر الكلمات تلفظ بدل من امليم( وهي 
بعد  وتعني من  العريس  أهل  من  والسماح  اإلذن  لطلب  لفظة 
املوكب  يلقي  الباب  قرب  يصلون  وعندما  أذنكم.  أو  خاطركم 
تحيّة الوداع واإلشادة واملديح بالخصال الحسنة ألهل العروس 

وهم يغنّون لهم: 
يخلف عليكم كرّت اهلل خريكم      

انتو األمارة ال أمارة غريكم
يخلف عليكم كرّت اهلل خريكم      

ما حلينا باملنازل غريكم
وعند البدء باملسري يوّدعون أهل البيت بقولهم:
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بخاطركن    الدار  يأهل  بخاطركن  بخاطركن          
ناطركن املهرة  فوق  خاطركن أبو ) فالن (  

خاطركن   من  خاطرنا  يا أهل الدار بخاطركن  
ساحب سيفو وناطركن  تسلم يا أبو العريس  

مكسب هالساعة مكسب 
وبعد أن تصبح العروس خارج بيت أهلها يتسلّمها موكب 
تغني  عندها  بأيديهم  أصبحت  أّنها  ويطمئنون  العريس،  أهل 
نهاية  ربحوا  بأّنهم  وشعورهم  فرحتهم  عن  معربين  النساء، 
ا بالعروس الجميلة التي ستصبح  الجولة، وحققوا مكسبًا مهمًّ

جزًءا منهم فيغنّون:
نكســب إالّ  منروح  ما  مكسب هالساعة مكسب  
واملكسب الراسمال  هّي  بدنا نكسـب هالعروس  
نكسب إال  منروح  ما  ومكسب هالساعة مكسب  
واملكسب الراسمال  هو  بدنا نكسب أبو )العريس(  
وعند االطمئنان أنهم أصبحوا مع عروسهم بمأمن وإلغاظة 

أهل العروس تغنّي النساء:
كيف العرايس  شمط  علّمهم  مّشيها يلاّل يا بو سيف 
حيف يا  الندم  عندن  صــاح  وملّا شمطنا  عروستنا 

وعند بدء سري املوكب يغنّون:
كيف ــو  ــال امل بقلب  ـــّزو  وغ هّز الرمح وهّز السيف 

الكيف  ــون  وه العز  ــون  وه نحنا أخدنا  عروستنا 
بعدها يتابع موكب العروس سريه برسعة، وعندما يصل إىل 
بيت العريس يتوّجه الخطاب يف األغنية إىل أّم العريس لتظهر 

فرحتها بوصول العروس فيغنّون لها:
يا أم العريس ظلغتي )زغردي( واليل     جيتك كنّه يا بدر الهاليل 
جيتك كنّي توبها من توبكم     وعيون الحساد تبعد عن بيتكم
جيتك كنّي يا محال طلّتها       جيتك كنّه والفرحة بنظرتها
ياام العريس زلغتي واليل     وعندك عروس يا بدر الهاليل  

أّم  وتستقبلهم  العريس  بيت  إىل  العرس  موكب  يدخل 
العريس، وترّدد النساء أغنية تحّث والد العريس عىل أعطائهم 

مبلًغا من املال ) خلعة(: 
ـــدار ال ـــاب  ب خلعة  ــا  ــدن ب أبو فالن يامختار  

ـــار       ـــن دي بــــألــــف  إال  دراهم ما منرضا  
ـــــريي     ـــروس األم ـــع ـــل ل جيبوا الخمريي  
باليميني ــا  ــه ــزق ــل وت تتلئاها باليرسى  

العروس  العريس  أّم  وتناول  العريس  بيت  إىل  ويدخلون 
وهي  النقوط  مرافقتها  وتتقبل  الباب  عىل  تلصقها  عجينة 
تنادي: شوباش يا أبو فالن، ويدخل العروس وعروسه غرفتهما 

وتنتهي ملحمة العرس والزّفة بكّل أشجانها لتبدأ صباًحا حياة 
جديدة بكل معانيها وجوانبها لكال الطرفني.

*****

مالحظات نهائّية:
تم تسجيل ألفاظ األغنيات وكتابتها بلفظها الحريف العامي 
كما يلفظها املغنّي بلغته العامية التي تعتمد عىل األسس التالية:

بدل  الغناء  قافية  يف  خاصة  الكلمة  نهاية  الياء  استخدام 
أكثر  بالكرس  الطويل  املد  عىل  للداللة  املربوطة  التاء  أو  الكرس 
من حركتني مثال: كتريي ـ عشريي ـ مبنيي ـ اللييل ـ األوليي 
ـ األهليي ـ الجوريي ـ بعيدي ـ جديدي، خزاعيي ، كتبجيي 
، منيّي. وأصلها اللغوي الفصيح: كثرية، عشرية، مبنية، الليلة، 
األولية، األهلية، الجورية ، بعيدة ، جديدة، خزاعية ، كتبجية ، 

منّية.
الجر  وأحرف  املوصولة  واألسماء  اإلشارة  مقطع  استخدم 
بالعامية: ها و هادا وهاي بدال من هذا وهذه مثالها: هالعريس 
، هالبدلة ، هاداعريسنا ، هالدار ، وهاي الدار ـ واليل بدال من 
الذي ـ وعا بدال من عىل مثال: عالدار ، عا ضهر، ل وما وتا بدال 

من حتى مثال: ليجي. ما تجي. تا يجي.
استخدام الواو يف نهاية الكلمة بدال من الهاء مثال: انتو بدل 

أنتم، و كلو ، ابنو ، أمو ، جرنو... وأصلها كله وابنه وأمه.
استخدام النون بدل امليم يف الجمع خاطركن أي خاطركم .. 

خيلهن أي خيلهم ..عندن أي عندهم.
مثال:  واحدة  كلمة  كأنها  فتظهر  معا  كلمتني  ودمج  جمع 

)كنتو أي كنتم( )اليل مالو أي الذي ليس له(.

تقاليد



حرف
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تاريخ الشيشة)األرجيلة(
إىل عهد محمد عيل  الشيشة يف مرص  تاريخ  يعود 

باشا ، وتحديًدا يف عام 1805 ميالدية، حينما أهدى السلطان 

املناسبات شيشة ونصحه  الوايل املرصي يف إحدى  يف تركيا 

بتدخينها، ولم تلبث الشيشة أن انترشت بني الطبقة العليا 

ــتــشــرت مــؤخــرا بين  مــوضــة جــديــدة ان
والدول  األردن   في  المدّخنات  السّيدات 
من  حديثة  أنــواع  تدخين  وهي  العربية، 
المحمولة«  الشيشة   « هي  الشيشة 
اليد  حقيبة  فــي  وضعها  يمكن  الــتــي 
وتدخينها في أّى مكان، كما ظهرت أيّضا 
»الحريمي«  المعسل  من  جديدة  أنــواع 
والفراولة  اللوز  مثل  مختلفة  بنكهات 
باإلضافة  وغيرها،  والخوخ  والمشمش 
إلى انتشار موضة  أخرى هي السجائر 
سجائر  فهناك  مناسبة،  لكل  الملونة 
سرادقات  في  السيدات  تدخنها  سوداء 
في  لتدخينها  حمراء  وسجائر  الــعــزاء، 
المناسبات السعيدة واألفراح، ورغم هذا 
بالتدخين  الكبير  النسائي  االهتمام 
وأحدث تقاليعة إال أن الغالبّية العظمى ال 
يعرفون العالم السّري لصناعة المعسل 
ــخ دخــولــهــا إلـــى مصر  ــاري والــشــيــشــة وت
المصريون  بدا  ومتى  العربّية،  ــدول  وال
التحقيق  هذا  وفي  تدخينها....  والعرب 
ندخل في بابين... باب التاريخ، وباب حاضر 

هذه الصناعة وكل ما يتعلق بها.

ولم يمض وقت طويل حتى  واألمراء وحاشية محمد عيل، 

انتقلت إىل عاّمة الشعب.

وعرف املرصيون الشيشة أّّول ما عرفوها  يف املقاهي البلدّية، 

لكنّها رسعان ما انتقلت بعد ذلك من املقاهي الشعبيّة إىل 

الراقية )الكويف  ، ثم يف العرص الحديث إىل املقاهي  البيوت 

شوب( بعد أن ظلّت مرتبطة بعاّمة الشعب مدة طويلة، وكان 

ماجد حممد احمد الدهامني* 

*  صحفي وباحث أردني

�شناعة �ل�شي�شة )�لنارجيلة(

حرف
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الالفت لالنتباه أّن الشيشة لم تعد مقصورة عىل الرّجال؛ فقد 

شاركتهم النساء أيًضا والسيما الفتيات صغريات السن.

تعرف منطقة اإلمام الحسني، بأّنها املركز الرئييس لصناعة 

الفاطمي،  اهلل  املعزلدين  شارع  يف  وتحديًدا  الشيشة  وبيع 

من  واسع  إقبال  فهناك  املرصين،  عىل  الزبائن  يقترص  وال 

السائحني األجانب عىل رشاء الشيشة )األرجيلة(.

وباعرتاف تجار األراجيل والشيشة واملعسل يف شارع املعز 

من  كبرية  ثروة  كون  وبعضهم  جًدا،  رابحة  تجارتهم  فإّن 

ورائها، واغلبهم ورثوا هذه التجارة عن آبائهم.

)االرجيلة(:  الشيشة  تّجار  أحد  العزيز:  عبد  مجدي  يقول 

للكرس  قابل  النحاس  لكّن  النحاس  بدأت يدوّية وكانت من 

بسهولة كما أن لونه يتغرّي بعد فرتة قصرية، ومن هنا فكرنا 

من  )االرجيلة(  الشيشة  جسم  صناعة  يف 

عمليّة  أكثر  فهو  ستيل(  )االستانلس 

ولونه ال يتغرّي كما أنه أرخص سعرًا من 

 50 إىل   30 من  )االرجيلة(  الشيشة  ثمن  ويرتاوح  النّحاس، 

فهو  )االرجيلة(  الشيشة  لبيع  األسايس  املوسم  أّما  جنيها، 

شهر رمضان... وهناك إقبال يتزايد يوميًّا عىل رشاء الشيشة 

السيدات   السيدات حيث وصلت نسبة  )االرجلية(، وتحديدا 

باملائة من حجم  إىل 80  )االرجلية(  الشيشة  الالتي يشرتين 

الزبائن الذين يرتّددون عىل محالت بيع الشيشة.

أحجام وأشكال 
فهناك  )االرجيلة(؛  الشيشة  وأشكال  أحجام  وتختلف 

)شيش( صغرية الحجم وهي لالستعمال الشخيّص، وهناك 

ومنقوش  الخالص  النحاس  من  وهي  )البوري(  الشيشة 

عليها زخارف عربية وهي األكثر انتشاًرا وتستعمل للديكور 

حرف

باعتراف تجار األراجيل 
والشيشة والمعسل في 
شارع المعز فإّن تجارتهم 
رابحة جًدا، وبعضهم كون 

ثروة كبيرة من ورائها



كانون الثاني  2015     108

فقط، أما أغلب زبائنها فمن الفرنسيني واألملان.

مرص  إىل  املعادن(  خراطة  )ماكينة  مخرطة  أّول  ودخلت 

منذ حوايل 70 عاًما، قبلها كان تصنيع الشيشة )االرجيلة( 

)جلبه(  من  )االرجيلة(  الشيشة  جسم  ويتكّون  يدويًّا،  يتم 

( و)أسوارة( و)فولة(  و)هنبه( ونصف )برمق( و )خزنة 

و)بسبوس برفاس( وتجمع هذه األجزاء وتوضع يف ماسورة 

عهد  منذ  التصميمات  تختلف  ولم  بالفضة...  لحامها  ويتم 

أنواع  بعض  وهناك  القلب،  يف  سوى  اآلن  حتى  عيل  محمد 

الشيشة له أسماء مثل الشيشة الليزر والفانوس والفرعوني 

ولؤلؤة  نفرتيتي  أيًضا  وهناك  واألهرامات،  واألبانوس 

رمضان والسمكة وفانوس رمضان، وقلب الثالجة، والقلب 

الرشقي وتوت عنخ أمون.

نجوم  من  أشكال جديدة، وكثري  ابتكار  يشهد  عام  كّل  إّن 

يطلبون  والعالم  مرص  يف  العامة  والشخصيات  املجتمع 

وبعضهم  معنية،  ومواصفات  بأشكال  )أرجيلة(  شيشة 

يطلب صناعتها من الفضة الخالصة، فالفنانة  لطيفة طلبت 

وامللياردير  زجاجة،  شكل  عىل  )األرجيلة(  شيشة  تصميم 

صورته  وحفر  شيشة  تصميم  طلب  الفايد  محمد  العاملي 

)ارجيلة(  اهلل، شيشة  زايد، رحمه  الشيخ  كما طلب  عليها، 

من الذهب الخالص وزجاج الكريستال.

وهناك )شيش( أراجيل، تحمل أسماء الفنانني  مثل شيشة 

وبعد  الجوكر،  وشيشة  يهان،  ورش  عبده،  فيفي  )أرجيلة( 

أن الحظت الصني انتشار الشيشة املرصّية التي تصّدر إىل 

الخارج ، دخلت هي األخرى هذه الصناعة مّما يهدد صناعة 

وذلك  واألوروبية،  العربية  األسواق  يف  املرصّية  الشيشة 

لرخص ثمن الشيشة الصيني.

الخيام  يف  السهر  يحلو  اإلفطار،  وبعد  رمضان  ويف 

الراقية و)الكويف شوب( ويحلو معها  الرمضانيّة واملقاهي 

)نفس الشيشة(.

حرف
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كانت روايات األديب المصري العالمي نجيب محفوظ أكبر تجسيد لمصر الفاطمّية وأحيائها، خاّصة حّي الجمالّية 
)مصر القديمة( هذا الحي الذي ينتهي  )بحي النحاسين(.. وسبب تسمية هذه المنطقة بحّي النحاسين هو 
أّن تّجار الّنحاس منذ العصر الفاطمّي كانوا يتركّزون فيه لبيع وتصنيع أواني المطبخ ، وكانت يرتبط باألواني 
النحاسية التي كانت جزًءا الغنى عنه في كل بيت مصرّي في ما مضى ، خاّصة في جهاز العروس التي كانت 
تتباهي بين الناس بما تمتلكه من أوان نحاسّية ، ومن أطباق وفناجين قهوة وصوان، وكانت األسر إذا مّرت 
بضائقة مادّية باعت نحاسها، كما كانت مهنة مبيض النحاس من المهن المزدهرة على مدى سنوات طويلة.

�شناعة �لنحا�س يف م�شر

د. م�شطفى يو�شف

حرف

*  صحفي وباحث مرصي
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الفنون  من  فّن  هي  النحاس  ومهنة 
القديمة، التي تعتمد عىل الدّقة واملهارة 
والذوق الرفيع باإلضافة إىل قوّة املالحظة يف جميع 
سواء  النحاس،  خامة  وتعترب  التصنيع،  مراحل 
املرصي أو املستورد، ماّدة لها طواعية يف التصنيع 
واملشغوالت  وجميلة.  مبهرة  نتائج  وتعطي 
فال  عليها؛  تقع  عندما  العني  تخطف  النحاسيّة  
تستطيع أن تقاوم جمالها وبريقها وملعانها، وال 
تملك إال أن تتقّدم نحوها معلنًا رشاءك لها مهما 

يف  ديكور  كقطعة  لتضعها  سعرها  كان 
منزلك تحمل رائحة املايض العتيق، هذا هو 
)النحاسني(  سوق  يف  تجوالك  عند  الحال 
عىل  الفاطميّة،  القاهرة  قلب  يف  العتيق 

مقربة من مسجد الحسني بن عيل.

تسميتها  السوق  هذه  استمّدت  وقد 
من شهرتها بتصنيع وتلميع وبيع األدوات 
وأشكالها،  املختلفة  بأنواعها  النحاسيّة 
الذي  الثمني،  املعدن  بهذا  يتعلّق  ما  وكل 

يتوفر يف صورته الخام، إىل جانب إتقان الصنّاع املرصّيني 
لصناعته، والنقش عليه، بل وضع تصميمات زخرفيه ذات 
أبعاد جماليّة مميزة، وال تزال بالسوق القديمة رغم تراجع 
استخدام األواني والقدور النحاسية تجذب زوارها الهادفني 

النحاسية،  واالنتيكات  التحف  اقتناء  إىل 
ولكن مع فارق بسيط هو أّن زّوارها يف 
ما مىض كانوا من البسطاء من املرصين 
السوق  زّوار  أصبح  اليوم  لكن  فقط، 
السائحني األجانب  القوم. ومن  من علية 
بمفهوم  وارتبط  النّحاس  تحّول  أن  بعد 

الوجاهة االجتماعيّة.

يف  التجارّية  الحركة  أّن  املثري  ومن 
بشكل  تنشط  ومتاجره  النحاس  أسواق 
ملحوظ يف أيام شهر رمضان املبارك؛ ففي السنوات األخرية 
الخاّص  بريقها  لها  ديكور  قطع  النّحاس  أواني  أصبحت 
واألصالة  للرتاث  رمز  فهي  الكريم؛  الشهر  يف  الجاذب 

اإلسالميّة.

مهنة النحاس هي فّن من 
الفنون القديمة، التي تعتمد 
على الدّقة والمهارة والذوق 

الرفيع

حرف
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واملشغوالت النحاسيّة هي تعبري عن الديكور الرشقّي، 
بيوت  ورّبات  الكربى،  الفنادق  بعض  عليها  تقبل  حيث 
األغنياء  إلشاعة جّو مختلف خالل ليايل رمضان، فتزّين 
أركان الفنادق واملطاعم واملنازل بقدرة الفول النحاسيّة، 
الصينية  من  املكونة  الشاي  وأطقم  الزرع،  وأواني 
النحاسية الشهرية والربّاد واألكواب، أو بفناجني القهوة 
األجانب  من  الكثري  يجذب  ما  وهو  )البكرك(.  وبرادها 

والسائحني.

واملتجّول بني )البازارات( ذات الطابع املميّز يف حّي 
سابقا(،  النحاسني   ( اهلل  لدين  املعز  شارع  يف  الحسني 
األجانب  للسياح  تتيح  أّنها  الخلييل، سيجد  خان  وسوق 
واألواني  واألنتيكات  التحف  من   مختلفة  أحجاًما 
النحاسيّة، بينما يتبارى السائحون لرشاء هذه التحف أو 

حتى التقاط الصور التذكارّية بجانبها.

كما أّن هناك اتجاًها آخر بدأ يظهر يف سوق النحاسني، 
وهو لجوء بعض الورش والصنّاع إىل صناعة اإلكسسوار 
والحيل والديكورات من النحاس ، وهو اتجاه تزّعمه بعض 
الشباب من خريجي الجامعات، ثم ما لبث أن  انترش بكّل 
الورش بسبب رخص وبساطة هذه اإلكسسوارات، حيث 
ويكون  بالنحاس،  الحيل  من  كامل  طقم  تصنيع  يمكن 
سعرها) 500 جنيه(، لكّن سوق النحاسني يعاني كساًدا 
يف البيع؛ وذلك للعديد من األسباب التي منها ارتفاع سعر 
األملنيوم  من  املصنوعة  األواني  وغزو  املستورد،  النحاس 
املصنوعة  الطبخ  أواني  اختفاء  سبّب  مما  واالسيتانلس، 
النحاس  قطعة  تحولت  االرتفاع  هذا  وأمام  النحاس،  من 

املصنعة إىل قطعة من الرتاث ال يشرتيها إال األغنياء.

حرف



ت�شوير: اأديب اجلوازنه
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النسيان شارع  يا  الخطى  توجعه  هش  رصيفك 

ظالله تسـكن  املفارق  انفاس  وحشة  رصيفك 

االجفان  واحـة  من  دمعتي  ترسق  وانت  أمرّك 

تغتاله  الوقت  ظروف  حلمي  وانا  اضحك  خجلت 

الربان وانا  املركب  وانا  للرحله  عـرش  تعـدن 

مـواله  طـال  اليل  وانا  باوراقي  آعيـش  تـعبـت 

اوطان جروح  شفاهي  عىل  تنبت  للظما  أغني 

بـوصـاله الـخفـاق  علـى  يـبخل  لألمل  واغنـي 

احيان كثري  ويتعبني  بي  )سيزيف(يسكن  تعـب 

واشكاله الحرمان  عىل  اصرب  قدرت  اني  واشوف 

التحنان  نخفي  كـفايه  صمـتي  يا  عـمر  تعـدى 

تـعـال نـشـارك الـدنيا ظـروف الـبـوح واحـواله

االن  اعيش  ودي  أنا  جـرحي  معـك  وخـذ  تـعال 

افعـاله تسـتهجـن  بـرش  اول  اكـون  ودي  انـا 

ازمان شطبت  اول  ومن  اول  مـن  الـدرب  بديت 

آماله بجنة  يعيش  خفاقي  آشـوف  عشـان 

ر�شيفك ه�ّس

* شاعر أردني.

فن القول 

�شالح الهقي�ش* 
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 بني ) رصخة ( هاجيس له و  االنني   اليل عزفته ازرع 

بمغيبَْه  الصمت    واحصد   ) ها  بصداااا   ( الصوت 

شفته؟  باألمس   !! كننني     !!! يمكن  بقول  واحرتيه 

بـْه  تحتـري  تفكر  الاااااااا  تكذب  عيوني  ترجع 

عشقته  ان   يوم  صورته  بقـايـا  بقلبي  واجمع 

غريبه  مو  منطقيا    بعقيل    انثرها    ــع  وارج

عفتـه  يـوم  عاتبتني  الحنـايـا  ان   ...... الغريب 

قليبه  يف  سـاكن  وانت  ؟؟  تقدر  وكيف  ؟؟  حق  باي 

وكرهته،   حبيت   بني   هي  ما  العوج  يالضلـوع 

اجيبه  احتاجه  ــوم  /ي بسلعه  هو  ما   : الوفـا 

لفته  ــس،   االم سجل  يف  ذكـرى  اليوم  تستفيق 

غيبه  كل  مع   تنخنق   ضياعي،   من  تــاوي  يوم 

وقتـه  قشته  نحر  الــيل  الغريـق  ــال  آم تشنق 

نصيبـه  غصـة  بلع   ما  الــيل  دمعة  ناحت  لني 

بصمته  حروفه   يفتق     ) جرح   ( كل  مع  يهتني  

مصيبه  اول  جــذع   فـوق  جاثي  صيت  له  غدا  ال 

عرفته  تطري  ال  اوووووص  اقلك  بـس  عنك  خل 

تصيبه  خـابت  كلما  انها  واهلل  صديقي  يـا 

وطفته  حظك    عدها  علينا،  كانت  لو  يعني 

قريبه اللقمة  ــارت  ص المــن   ) الحظ  رداة   ( يا 

�شرخة �أمل

* شاعر أردني.

فن القول 

زكريا الزغاميم* 



فن القول 



مكتبة الفنون الشعبية 



كانون الثاني  2015     118

مكتبة الفنون الشعبية

خملد بركات   *

*  روائي وباحث  أردني 

�إ�شد�ر�ت

ــؤّرخ   وامل للكاتب  صدر 

عيل  محمد  الــدكــتــور 

)الحكمة  الرتاثّي  كتابه  الصويركي 

األردنيّة يف األمثال الشعبيّة يف شمايل 

وإعداده  جمعه  من  وهو  األردن( 

بإهداء  مطلعه  وّشح  وتصنيفه، 

وجداني لروح والدته: »التي علّمتني 

والتي  والعصاميّة،  والصرب  الحكمة 

الكثري  مسامعي  عىل  رّددت  طاملا 

من األمثال الشعبيّة فأّثرت يف نفيس 

سفري  يف  بعضها  أتمثّل  وجعلتني 

الطويل«

املصنفات  ُيعترب من  املنتج  وهذا 

األردنيّة  الشعبيّة  باألمثال  الخاصة 

جمعها  األردن،  شمايل  يف  الشائعة 

واندثارها  ضياعها  خشية  الباحث 

التي  املعارصة  الحياة  صخب  أمام 

وإهمال  والرسعة،  بالتعقيد  تتسم 

وهي  العوملة،  وتغّول  الثقايف،  املوروث 

إليها يف رشحات  أشار  التي  املربرات  من 

القديم  السلف  أّن  كما   « وأضاف:  قلمه، 

هذه  يحفظون  الذين  واآلباء  األجداد  من 

قلّة  باتوا  بعفوّية  ويتداولونها  األمثال 

أضف  أكثرهم،  املنون  اختطفت  قليلة، 

إىل ذلك تغري طريقة حياة الجيل الجديد 

واالنرتنت  الفيسبوك  بجيل  املعروف 

وعدم  والتويرت،  والسكايب 

الشعبيّة  باألمثال  اكرتاثهم 

وتداولها يف حياتهم اليومية.«

مصادر  إّن  القول  ويمكن 

تكون  ما  عادة  الشعبي  املثل 

من مفرزات حكاية ما، أو نكتة 

اقُتبس  ما  األمثال  شعبية، ومن 

لحقه  أو  بنّصه  الفصحى  عن 

أو  الطفيف،  التغيري  من  يشء 

األدبي  الرتاث  كتب  من  اسُتمّد 

ومنه  الشعبيّة،  األغاني  ومن 

تجارب  عصارة  يكون  ما 

وممارسات، أو معتقدات قديمة 

ملختلف الشعوب.

 واألمثال الشعبيّة كما ييضء 

عبدالصبور:  صالح  جوانبها 

الفلكلور،  عن  تعرب  »هــي 

الشعبّي  واالتجاه  الفكر  وتنقل 

واملمارسات  الظواهر  تجاه  للمجتمع 

من  تحويه  بما  املختلفة،  الحياتيّة 

معتقدات وأساليب شعبية؛ مما يجعلها 

وانعكاًسا  الشعوب  ثقافة  من  جزًءا 

للخفايا النفسيّة لها.«

من  صفحة،   155 من  الكتاب  جاء 

األمثال  فيه  رُتبت  املتوسط،  القطع 

الهجائيّة،  الحروف  بحسب  الشعبيّة 

ويمكن القول إّن مصادر 
المثل الشعبي عادة ما 

تكون من مفرزات حكاية ما، 
أو نكتة شعبية، ومن األمثال 
ما اقُتبس عن الفصحى بنّصه 

أو لحقه شيء من التغيير 
الطفيف
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العربيّة  األمثال  جانب  إىل  واختار 

الكردّية  األمثال  من  العديد 

والغربيّة والرشقيّة من قارة آسيا. 

املراجع  من  مجموعة  أدرج  كما 

املهمة يف هذا املجال.

ل  يشكرِّ قيرِّم،  تراثي  منتج  وهو 

الشعبيّة  لألمثال  إضافيًّا  مرجًعا 

ومحتوياتها  أشكالها  بمختلف 

يف  والفكرّية  الحياتيّة  ومدلوالتها 

متناول  يف  لتكون  األردن؛  شمايل 

تيضء  ــني،  ــدارس وال الباحثني 

الحياتيّة  الجوانب  من  الكثري 

وتكشف  األردن،  شمال  لسكان 

عن مواقفهم من تفاصيل الحياة، 

الجمعي  الوجدان  يف  يغور  وما 

عىل مدار األيام من مواقف وأمان 

واسترشاف.

صدر  النجار  عايدة  للدكتورة 

ذاكرة  أغوار  يسرب  ممتع  سريي  كتاب 

املدرسة  زمان  عن  بالصور  متشحة 

حمل  وقد  بالحكايات،  املوشحة  والطرق 

املنتج بطبعته الثانيّة عنوان:« بنات عمان 

ومقدمة  إهداء  من  تكّون  زمان«.  أيام 

وأحد عرش فصاًل، وفهرس لألسماء ونبذة 

عن املؤلفة.

عّمان  إىل  الرقيق:«  اإلهداء  يف  جاء 

الجديدة أمس، يف الخمسينيات من القرن 

يحمالن  عتيقني  أصبحا  اللذين  واإلنسان،  املكان  املايض، 

التاريخ.« وقد أضافت يف املقدمة تجلياٍت  ذاكرة فيها عبق 

منزلة  »لألمكنة  الطفولة:  كنوز  عىل  الذاكرة  آفاق  تفتح 

خاّصة لدي، واملدرسة هي إحدى األمكنة التي أحببتها منذ 

الطفولة كالبيت والوطن، ظلت صورتها ومكانها الجغرايف 

محفورة يف الذاكرة بلون زهري جميل، يبعث عىل السعادة، 

صفوفها  يف  وأنا  األهل  عن  البعد  من  خفت  أنني  أذكر  وال 

أن  يدفعني  بشكل  ومعلماتها  بأسوارها  محاطة  األوىل، 

أكرهها كما الكثريون يف الطفولة.«

الرقيقة  اللغة  هذه  وتميض 

متدّفقة  الفصول  باقي  توّشح 

الغنيّة  الطفولة  بمشاهد  رّيانة 

والوجدانيات  بالتفاصيل 

العفوية، دون خدوش أو تكلف، 

املتعاطفة  النفس  أغوار  لتسرب 

مع املكان والزمان يف تلك الفرتات 

الذاكرة  ضباب  يف  املتباعدة 

سطور  هي  كأّنما  املتيقظة، 

املدرسة  املكان،  ذاكرة  تسرتجع 

والطريق إليها يف عمان يف حقبة 

تستذكر  كما  العرشينيات،  من 

يف  أثروا  ُكثر  ناس  مع  عالقاتها 

واإلبداعية؛  الحياتيّة  تجربتها 

املدارس  يف  زميالتها  وبخاّصة 

تعليمها،  فيها  تلّقت  التي 

ويرسد الكتاب بشفافيّة العوامل 

التي  والشخصيّة  النفسيّة 

من  الكثري  يف  وجيلها  املؤلفة  عاشتها 

مراحل التغري االجتماعي والسيايس.

الهادئة:  بنربتها  املؤلفة  تقول 

بنات  مع  هذا  كتابي  يف  »أسرتجع 

أحداًثا  واألصدقاء  واملعلمات  املدرسة 

وقصًصا وصوًرا ذهنيّة لحياة حقيقيّة 

األحالم  بعض  مع  مًعا،  عشناها 

األحداث  كانت  وإن  والطموحات، 

سرية  من  جزًءا  تشّكل  فهي  منتقاة 

الطريق  أخذت  وإن  متقاطعة،  وجمعيّة،  وجدانيّة  ذاتيّة 

بعد التخرج باالختالف والتنوع، فهي تخلق حياة غري تلك 

الجديدة يف املرحلة املميزة.«

ترتيب  تعيد  مدينة،  لسرية  توّثق  عايدة  الدكتورة  إن 

مع  تتقاطع  لوحات  لتشكيل  أخرى  مرّة  القديمة  الصور 

الحارض، يف وشاح من العبق املاضوي الجميل الذي يساعد 

عىل فهم أعمق لحياة باتت أكثر تعقيًدا، وهي من جانب 

آخر تؤرشف لفرتات زمنيّة من حكايات وأقاصيص عمان 

القديمة يف منتج يحوي الصور واأللبومات الكاشفة لزوايا 

مكتبة الفنون الشعبية

جاء في اإلهداء الرقيق:« 
إلى عّمان الجديدة أمس، 

في الخمسينيات من القرن 
الماضي، المكان واإلنسان، 

اللذين أصبحا عتيقين يحمالن 
ذاكرة فيها عبق التاريخ
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يف  الصبا  مدارج  يف  العمر،  من 

مدينة عمان التي ما زالت معتّقة 

يف  حداثة  من  بالرغم  باألصالة 

أحيائها العرصية.

بدعم من وزارة الثقافة صدر 

أبو  العطاري/  حسني  للباحث 

عالم كتاب حول األغنيّة الشعبيّة 

الكتب  من  وهو  الفلسطينية، 

الرتاثيّة املهّمة التي تؤرخ لألغنيّة 

مكوناتها  بشتى  الفلسطينيّة 

منطلق  من  والدالليّة،  اللحنيّة 

والعمرّية،  الجنسوّية  تصنيفاتها 

والهدف،  املوضوع  حيث  ومن 

وهي  والتسمية.  الفني  والشكل 

املدن  بشتّى  ُتغنى  زالت  ما  أغان 

اللحنيّة  بقوالبها  الفلسطينيّة 

املناسبات  مختلف  يف  املعتادة 

ألهميّتها  وذلك  االجتماعية؛  والطقوس 

بذاته،  قائًما  فنًا  باعتبارها  الفنيّة 

باعتبارها  األدبيّة  أهميتها  إىل  إضافة 

الصوتيّة  الشعر  مقومات  كل  له  شعرًا 

واملعرفية، فضاًل عن فوائدها من حيث 

متنفًسا  باعتبارها  والتسلية  الرتفيه 

للعواطف واإلحساسات لكّل من املؤلّف 

ولها  سواء،  حّد  عىل  واملستمع  واملغنّي 

تدلل  بكونها  الوطنيّة  أهميتها  كذلك 

املحافظة  عىل  أصحابه  يحرص  مجيد  وطني  تراث  عىل 

الفلسطينيّة ضد عوامل  الرتاثيّة  بالهوّية  عليه، والتمّسك 

ا من ثقافة  التهميش والنسيان واإلقصاء؛ لتظّل جزًءا مهمًّ

صادقة  ومرآة  والصامد،  املقاوم  الفلسطيني  الشعب 

وتقاليده  وتطلعاته  العظيم  الشعب  هذا  أماني  تصّور 

وعاداته، كما تعني الباحثني عىل فهم سيكولوجيا املجتمع 

الشوق ونشدان  األغاني مالمح  ألّن يف هذه  ووجدانياته؛ 

الشعب  هذا  عىل  ريب  بال  تدلّل  ألوانها،  بكّل  الحياة 

املتماسك واملتمسك بجذوره العميقة يف باطن األرض التي 

عىل  والنرص  الحرّية  اعتادت 

الظلم وأدوات البطش واملحو.

تعرّب  متنوعة،  أغان  إّنها 

بصدق عما يختلج يف ضمري هذا 

الفلسطيني من مشاعر  الشعب 

التمسك  وتعزز  وطموحات 

وبالحّس  والنضال،  بالهوّية 

االختالف،  ونبذ  الجماعي 

بداًل  الكّل  بوتقة  يف  واالنغماس 

الضيّقة.  والجهوّية  الفردّية  من 

وتظّل نماذج فريدة عىل األشواق 

والتسامح  والحب  اإلنسانيّة 

والتغزل  األصول،  إىل  والعودة 

تغدوان  عندما  واألرض  باملرأة 

بالبرش  الريح  تجابه  زهــرة 

والخصوبة والنماء.

القوالب  من  نماذج  وهي   

والجفرا   العتابا  من  العديدة،  اللحنيّة 

من  أصيلة  قيم  عىل  تحافظان  اللتني 

الجميل؛  املوسيقي  التكرار  خالل 

والوفاء  الخري  نحو  اإلنسان  لتوجيه 

بالرتاب  والتمّسك  والشهامة  والكرم 

الوطني رغم الجرح.

من  صفحة،   398 يف  جاء  الكتاب 

تراثيّة  كنوًزا  حوى  الكبري،  القطع 

السنني  مدار  عىل  الفلسطيني  للشعب 

يف مجال األغاني الشعبيّة بنصوصها اللغوّية الفاتنة التي 

تؤّدى يف مناسبات عديدة، يف الحج، شفاء املريض، النجاح 

يف االمتحانات، عودة املسافر، الطهور، الختان، االستسقاء، 

العقد والبناء، العمل والنتاج الزراعي، البكائيات، والكثري 

من املناسبات األخرى.

الرتاثّي  التوثيق  سماء  يف  نجمة  الكتاب  هذا  ويظّل 

الذي  الناعس  بضوئها  للتمتع  األنظار  إليها  تنشدُّ  الجاّد، 

من  تخفف  لعلّها  املوسيقي،  للوجدان  أخرى  نوافذ  يفتح 

حجم األلم، وتيضء آفاق األحالم بالتحرر.

في هذه األغاني مالمح 
الشوق ونشدان الحياة بكّل 
ألوانها، تدّلل بال ريب على 
هذا الشعب المتماسك 

والمتمسك بجذوره العميقة 
في باطن األرض

مكتبة الفنون الشعبية



رأي
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الديني  املوروث  أّن  املؤّكد  ومن 

الحضارات  يف  القدم،  يف  املوغل 

وغريها،  واإلغريقيّة   والرافيدينيّة  املرصّية 

ساعد بشكل واسع عىل تطوير هذه الحكاية، 

نمًطا وشكاًل وأسلوًبا ومضموًنا، من خالل 

أفكارهم  ترويج  الدين  رجال  محاوالت 

القص  من  النوع  هذا  عرب  ومعتقداتهم 

لبسطاء  إقناًعا  أكثر  يبدو  الذي  الشعبي، 

الناس، متّخذين من اآللهة أو أنصاف اآللهة 

أو املخلوقات الغريبة أبطااًل ملثل هذا النوع 

من الحكايات، التي استفادت من األسطورة 

العقل  عىل  وسطوتها  ومفهومها  ودورها 

ا يملك هالة من  البرشي، من خالل محاولة اعتمادها نصًّ

الشعبيّة  الحكاية  تكون  أن  غريبًا  ليس  لذلك  التقديس، 

القديمة قد تماهت مع النص الديني، أو أنها استندت إليه 

يف معظم الحاالت.

   ولم يختلف العرب يف حكاياتهم الشعبيّة التي وصلتنا، 

حملت  التي  األخرى،  الشعوب  من  غريهم  حكايات  عن 

كثريًا من السمات الغرائبيّة يف النص واملضمون،  فصار 

التي تناقلتها األجيال، وما تزال حتّى  للعرب حكاياتهم 

هذه  أبرز  من  ولعّل  للتداول،  صالحة  حكايات  اليوم 

موّحدة،  قوميّة  عربيّة  هوّية  حملت  التي  الحكايات 

حكايات سيف بن ذي يزن، والزير سالم، وتغريبة بني 

تعّد الحكاية الشعبّية واحدة من أقدم أنواع السرد في األدب العربي التي اتخذت شكل القص والرواّية، كما 
أشارت إلى ذلك الدراسات التي أّرحت لألدب العربي ووثقته، ويمكن القول إّن هذه الحكاية ولدت في وقت 

متزامن، أو متقارب، مع زمن والدة القصيدة العربّية، إن لم يكن قبلها.

هالل وغريها من الحكايات.

   وأرى من الرضوري التوّقف عند هذه الحكايات لتأكيد 

مجموعة من الحقائق التي تساعدنا يف فهم هذا النوع من 

الحكاية والتعامل معها.       

التي  التاريخيّة  الوثائق  أّن  أّي  لها،  أب  ال  حكايات  إّنها 

وصلتنا عرب األجيال لم تقّدم لنا صائًغا بعينه لهذا النوع 

ما  التي  القصائد  بعكس  لها،  أو صانًعا  الحكايات،  من 

تزال تنسب حتى اليوم لشعراء موغلني يف القدم.

الحكايات  هذه  ملحوًظا حصل عىل شكل  تطوًرا  إّن  ثّم 

ولعب  القرون،  مر  عىل  تداولها  عرب  صياغتها،  وطريقة 

بارًزا يف صياغتها،  دوًرا  املراحل  كّل  الشعبي يف  الخيال 

أو  أبطالها يحملون صفات خارقة،  بدا كثرٌي من  بحيث 

يمثلون بطوالت استثنائيّة يف حياة الناس.

ه�شام عودة * 

*  شاعر وباحث أردني

�شيء عن �حلكاّية �ل�شعبّية

رأي
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رأي

أّن  اعتقادي  ويف     

بالخيبة  الناس  شعور 

زعمائهم  ــاه  ــج ت

مّر  عىل  وحكامهم 

عدد  وافتقاد  التاريخ، 

كبري من هؤالء الزعماء 

التي  البطولة  لصفات 

فيهم،  الناس  يتمناها 

هذه  بصائغي  دفــع 

خلق  إىل  الحكايات 

النموذج  هو  نموذج، 

طموحهم،  يمثّل  الذي 

التعويض  من  كنوع 

أرادوا  مرير،  واقع  عن 

االحتيال عليه باختالق 

صور  إضافة  أو  خياليّة،  شخصيات 

شخصيات  عىل  البطولة  من  جديدة 

تملك  األمر  تكن يف حقيقة  لم  تاريخيّة 

كل هذا الحضور، أو كّل تلك البطولة.

الحكايات،  هذه  مثل  اعتبار  ويمكن     

من  متتالية  إلضافات  خضعت  التي 

املعارضة  من  نوًعا  الشعبي،  الخيال 

افتقروا  الذين  الحكام  لسياسة  املبكرة 

للبعد الشعبي يف عالقتهم مع رعاياهم، إذ حاول الرواة 

الناطقون بلسان شعوبهم تعويض خيبتهم بخلق الزعيم 

الذي يحتمون به ويخضعون طائعني لسلطانه عرب خيال 

الحكاية الشعبيّة.    

إّن هذه الحكايات صارت ملًكا لألمة كلّها، وصارت كّل 

فئه أو جماعة، بغّض النظر عن الزمان واملكان العربيني، 

لهذه  مشهد  أو  صورة  أو  نّص  أّي  إلضافة  تسعى 

رؤيتها،  أو  مرشوعها،  يخدم  أنه  تعتقد  بما  الحكايات، 

االختالفات بني  أن نرى بعض  الطبيعي  لذلك صار من 

وهذا  آخر،  إىل  عربي  بلد  من  الحكايات،  هذه  نصوص 

الثقافة والظروف وطبيعة  يشء طبيعي بسبب اختالف 

وإسقاطها  الحكاّية  هذه  الستخدام  قادت  التي  الحاجة 

جمعّي  وعي  بناء  محاولة  خالل  من  أو  الحارض،  عىل 

البطوالت  من  نوع  عىل  للتأشري  قومّي، 

روايات  عرب  التاريخيّة،  والشخصيات 

الوجدان  تحصني  يف  تسهم  شفوّية 

الشعبي وبناء ذاكرة موحدة.

الحكايات وغريها،  هذه  مثل  وكانت     

وعي  إىل  املاضية  القرون  يف  تخضع 

كان  حني  وثقافته،  ومزاجه  الحكواتي 

خياله  من  مشاهد  إضافة  عىل  قادًرا 

يعتقد  بما  الحكايات،  لهذه  الشخيص 

إىل حكاياته  تأجيج مشاعر من يستمعون  أنه يسهم يف 

أو يشّدهم إىل متابعة مشاهدها، ومثلت فرتة حكم الدولة 

الشعبيّة  الحكاية  تاريخ  يف  حاسمة  محّطة  الفاطميّة 

العربيّة التي تّم تدوينها للمرة األوىل، بحيث أصبح بني 

أيدي الناس نّص مكتوب، األمر الذي قلص حجم اإلضافة 

عليه، أو تحوير مشاهده باتجاه يخدم البيئة املحليّة.

   لكن الحكاّية الشعبيّة العربيّة املعارصة التي يتم تداولها 

مجتمعنا  يف  نسميه  ما  ومنها  العربيّة،  املجتمعات  يف 

»خريفيّة«، هو نوع جديد من هذه الحكايات، لكنّه نوع 

إذ  الشهرية،  العرب  حكايات  عن  الجذور  منقطع  ليس 

يشرتك معها يف أسلوب القص واإلثارة والنص الشفوي 

هذه  أبطال  تعّدد  يف  يختلف  لكنّه  الخيال،  وحضور 

اللهجة  اعتمدت  التي  لهجتها  طبيعة  ويف  الحكايات، 

الحكاية الشعبّية العربّية 
المعاصرة التي يتم تداولها 

في المجتمعات العربّية
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املحكيّة، ويف حجم هذه الحكايات أيًضا 

ويف طبيعة أبطالها ومواضيعها، لكنها 

يف النهاّية تتفق مع الحكايات العربيّة 

للتعويض  محاولة  بأّنها  القديمة، 

مرير،  واقع  عىل  التهكم  أو  نقص  عن 

لألخالق  والرتويج  النخوة  إثارة  أو 

للخري  االنحياز  خالل  من  الفاضلة 

ضّد الرش، وانتصار الخري يف نهاية كل 

حكاية.     

الخراريف هم  أبطال هذه  أّن معظم  املالحظ     ومن 

من املهمشني، الفقراء واأليتام واألطفال الذين يثورون 

يف  عليه  وينترصون  الظلم  ضد  بأخرى  أو  بطريقة 

النهاية، وحرص صائغو هذه الخراريف عىل أن يكون 

لالستعانة  اضطروا  لو  حتّى  هؤالء،  صّف  يف  النرص 

والجن  الغول  مثل  غرائبيّة  أو  خياليّة  بمخلوقات 

وحورّية البحر وغري ذلك، لتقوية روابط الصمود لدى 

أبطال هذه الخراريف املهمشني، ويف املقابل كان هناك 

األمراء والتجار وزوجات اآلباء والسحرة وغريهم ممن 

جعلتهم هذه الخراريف رموًزا للظلم أو القهر. 

ويمكن القول إّن هذه الخراريف أو القصص، ال تحتمل 

أّن  أّي  قطرّية،  بهوّية  تسميته  يمكن  ما  األخرى،  هي 

وفلسطني،  األردن  يف  املتداولة  الخريفيّة  أو  الحكاية 

سيجد الباحثون أّن لها حكايات شبيهة يف تراث أهل 

وإذا  العربي،  واملغرب  والعراق ومرص وسوريا  اليمن 

جاءت  ربما  محدودة،  أيًضا  فهي  اختالفات  وجدت 

الحاجة  أو  االجتماعيّة  الظروف  أو  اللهجة  بسبب 

املحليّة، لكن إطار الحكاية ومضمونها ورسالتها يكاد 

يكون متشابًها يف معظم األقطار العربيّة، ثّم إّن الدارس 

لهذه الحكايات سيكشف دون عناء أّنها حكايات تدعو 

إىل الخري والفضيلة دائًما، وهي تسعى إىل خلق مجتمع 

متوازن، يدين الرش والجريمة والظلم، ويعيل من شأن 

األخالق الفاضلة التي تدعو للخري والصالح.

منطقيًّا:  السؤال  يبدو  هنا  من     

الحكاية  توثيق  إىل  بحاجة  نحن  هل 

عن  وبعيًدا  وتدوينها؟،  الشعبيّة 

اإلجابة  فإّن  بالتفاصيل،  الخوض 

نعم،  بالرضورة،  تكون  أن  يجب 

ألننا ما زلنا نعتقد أّن هذه الحكايات 

الشعبيّة  الثقافة  من  أصيل  نوع  هي 

العربيّة التي ال غنى عنها، وتستطيع 

الحياة  عن  حقيقيّة  قراءة  تقديم 

الذي  للمجتمع  واالقتصادّية  واالجتماعيّة  السياسيّة 

يتبناها، والزمن الذي قيلت فيه، خاّصة أّن عدًدا كبريًا 

تطعيمها  إىل  صائغوها  ذهب  الحكايات،  هذه  من 

بيشء من الواقع، من خالل إيراد أسماء وتوصيفات يف 

ثناياها، مثل األمري، التاجر، الصياد، املختار وغري ذلك، 

فيما ذهب آخرون إىل اإلشارة إىل أسماء مواقع جغرافيّة 

معروفة لدى متلقي هذه الحكايات، مثل املدن والقرى 

والجبال والبساتني وغريها، لجعلها قريبة من أذهانهم 

واستيعابهم.

  لكّن السؤال يظّل قائًما: من يملك القدرة عىل توثيق 

ألّن  روايتها،  عىل  القدرة  يملك  ومن  الحكايات،  هذه 

قد  والخراريف  والحكايات  القصص  هذه  مثل  رواية 

تختلف يف بعض تفاصيلها، من راو إىل آخر، ومن قرّية 

إىل أخرى، مما يجعل مهّمة أّي باحث يتصدّى لتوثيق 

هذه الخراريف مهّمة صعبة، لكنها يف جميع األحوال 

هناك  أّن  ونعرف جميعا  نبيلة،  وقوميّة  مهمة وطنيّة 

مجموعة من الباحثني واألكادميني الجاّدين قد تصّدوا 

لهذه املهّمة، يف غري قطر عربي، وقاموا بتوثيق عدد كبري 

من هذه الحكايات التي باتت مهّددة باالندثار، بسبب 

وجداتنا،  وأجدادنا  وأمهاتنا  آبائنا  من  رواتها  رحيل 

وعدم اهتمام أطفالنا بهذا النوع من الحكايات، بسبب 

خراريفنا  عن  أبعدتهم  التي  االتصال  وسائل  سطوة 

الشعبيّة.

ويمكن القول إّن هذه 
الخراريف أو القصص، ال 
تحتمل هي األخرى، ما 

يمكن تسميته بهوّية قطرّية

رأي
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فإّن  القيميّة،  األحكام  منظور  ومن 
األعراف،  لهذه  األقل  عىل  وجهني  ثمة 
صحيًحا  ليس  إنه  إذ  سلبي،  ووجه  إيجابي،  وجه 
الذهاب يف االعتقاد أّن التقليد أو العرف، وهو محّل 
األفراد،  من  السلوك  أو  للممارسة  وقابل  اعرتاف، 
إنسانيًّا  أو  أخالقيًّا  مغزًى  يحمل  بالرضورة  فإّنه 
املجتمع. فقد  أفراد  أو محموًدا بني  أو قيميًّا جمياًل 
تكون التقاليد رغم رسوخها ُتجانب الصواب والعقل 
السليم. لكن أمر املجاهرة يف نقدها أَو ذّمها من قبل 
أفراد قليلني، يكون مغامرة اجتماعيّة كربى من هؤالء 
استمرّت  التي  املجتمع  اعتقادات  يخلخلون  كونهم 
أزماًنا طويلة، وأصبحت بالنظر إىل ِقدمها تعرّب عن 

اليشء  السليم. لكن كوننا نرغب يف  التقليد  أو  الصحيح  الوضع 
أو  أّنه يمثل استقامة أخالقيّة  للتقاليد واألعراف، ال يعني  وفًقا 

سلوكيّة، أو يندرج يف إطار ظاهرة صحيحة يف املجتمع.
نسوق يف الحديث السابق ونحن يف هذه املقالة بصدد التكلّم عن 
األردني،  باملجتمع  تستبد  أصبحت  التي  والقيم  التقاليد  بعض 
ال سيما منها تلك التي تتعلق بطقوس الزواج ومظاهره، والتي 

تكشف عن مفارقة صارخة بني تقاليد األمس وتقاليد اليوم.
لقد كان يف الزمن املايض االهتمام بمظاهر الفرح والبهجة يف شأن 
ولكنّه يعكس حقيقة  بسيًطا جًدا،  يتخذ شكاًل  الزواج،  أعراس 
الفرح باملناسبة، وهو يف الواقع فرح تشاركي أو تكاميل بني أفراد 

العائلة والعشرية أو حتى البلدة. وقد كان الجميع عىل قدم املساواة 
يف الوضع االجتماعي واالقتصادي، إذ ال تمايز حقيقي بينهم، إاّل 
يف صورته الدنيا، األمر الذي انعكس عىل بساطة املظاهر املرافقة 
لألعراس فيما كان الفرح طبيعيًا وصادًقا باملناسبة، وليس فرًحا 
ُمتكلًفا أو مصطنًعا، وكانت املشاركة تلقائيّة بدرجة كبرية، كما 
لو أّن الجميع كانوا يشعرون أّن املناسبة تخّصهم عىل حد سواء. 
شأنها  هو  كما  رسميًّا  طابًعا  تأخذ  تكن  لم  املشاركة  فإّن  ولذا 
اليوم، ال يحكمها الواجب األخالقّي واإلنساني بقدر ما يحكمها 

املظاهر الشكليّة، أو تحكمها اللياقات املزيفة واملقنعة.
ا تضامنيًّا عاطفيًّا ووجدانيًّا  عىل أّن األمر الذي كان يعكس حسًّ
واقتصاديًّا يف مناسبات أعراس األمس القريب يف املجتمع األُردني، 

* باحث أردني يف الرتاث الشعبي

كان الشاعر اإلغريقي ِبندار ُمحًقا تماًما عندما ذهب في القول إلى أن التقاليد واألعراف تحكم كل شيء، 

وتستبد في الناس في مطلق سلوكهم وتصرفاتهم ومناسباتهم االجتماعية. وهي في الحقيقة قد تطول أو 

تقصر زمانًا أو مكانًا، ولكنها ال تتغير أو تندثر إّلا لكي ُتفسح المجال مجدًدا إلى سلطة تقاليد وأعراف اجتماعية 

جديدة.

�لثابت و�ملتّحول يف منا�شبات 
�لأعر��س �لأردنية وطقو�شها

د. عبداهلل الع�شاف* 

رأي
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هو تلك الروح املبادرة من األقارب واملعارف واألصدقاء والجريان 
وغريهم، يف تحّمل جزٍء من التكاليف املادية عىل بساطتها، تخفيًفا 
عىل العريس وأَهل العريس من التبعات التي تلحق بعد الزواج، 
لهم  تورث  وربما  كاهلهم،  ترهق  وغريها،  وديون  نفقات  من 

املشاكل.
عىل أّن التقاليد املستبّدة رسعان ما انقلبت معايريها يف مجتمعنا 
انقالب  أّول  وكان  األعراس.  مظاهر  يف  سيما  ال  اليوم،  األردني 
التي يحملها تعبري الزواج والفرح واالحتفال  القيم  قد حصل يف 
ما  السابقة، وكثريًا  البسيطة  التقاليد  تلك  تقريبًا  بهما. واختفت 
بدأت تنحرص وظائفه  الزواج  الزواج وحفالت  أن  يفّكر كثريون 
يف مجتمعنا يف ثالث كلمات، هي )التفاخر، والبذخ، واإلرساف(، 
وجميعها تحمل دالالت سلبيّة ال إيجابيّة، ألّنها تطرّف يف السلوك، 
يف  أهدافها  تنحرص  األعراس  أصبحت  كأّنما  التعبري،  يف  وتبّجح 
العاطفيّة  الرمزّية  أما  وافتخارّية،  تذكارية  فيديو  لقطة  مظهر 
أي  ترافق  أن  يجب  التي  واإلنسانيّة  واالجتماعيّة  والوجدانيّة 
فقد  لألرسة،  جديدة  مؤسسة  بناء  يعني  بزواج  فرٍح  مناسبة 
يشعر  أحد  يعد  ولم  تلك،  الفيديو«  »لقطة  بريق  خلف  اختفت، 

بلّذة املناسبة، بقدر شعوره باحتفالية املناسبة.
لقد أصبح الزواج وما يتخلله من أعراس وأفراح مدعاة لإلرساف 
يف كل يشء، ال سيما يف مظاهر الوالئم والطعام والرشاب، دْع عنك 
النارية بكثافة،  العيارات  الفرح«، عندما يتخلله إطالق  »همجية 
معركة  يف  املناضلني  بني  التفاخرية  بالهسترييا  أشبه  وبطريقة 
الفرح، ويجب أن ال ننىس األكالف املادّية التي تنفق هدًرا، وتذهب 

برمزية املناسبة ووهجها ومعانيها.
وظهر من بني ظهرانينا من يتخذ مناسبة األَعراس وسيلة إلظهار 
تفوقه االجتماعي والطبقّي واملادّي، عىل غريه من الناس، بصورة 
تثري الريبة أحياًنا، أو تثري الكره أحياًنا، أو ُتثري الشفقة يف أحيان 
كثرية، وإذا اجتمع الَسْفه يف اإلرساف والبذخ، مع الُحمق يف التعبري 
عن الفرح من خالل إطالق العيارات النارية، فإّن املناسبة تكون 
قد فقدت معناها األصيل، وتحولت إىل بازار رخيص يف العواطف 

الهوجاء.
أما ثالثة األثايف باإلضافة إىل مظاهر »اإلرساف والبذخ« وإطالق 
يف  تتمثل  فإّنها  األردنيّة،  األعراس  بعض  يف  النارية،  العيارات 
كّل  أفسد  ا،  فجًّ أسلوًبا  اليوم  أصبح  الذي  النقوُط«.  »مهرجان 
رمزّية ودالالت وقيمة عادة النقوط، يف األعراس األردنيّة التقليدّية، 
أو  تقريبًا  متماثلني  وعائالت  أفراد  بني  تجري  كانت  عندما 
متشابهني يف الوضع االقتصادي واالجتماعي، إذ ال تفاخر بينهم، 
وال إحساس باملديونية وأعبائها الثقيلة املرهقة. وال شّك أّن »عادة 

النقوط« يف صورته املادّية، هي يف أصلها ومبتدأها تعبرٌي نبيٌل عن 
شكل من أشكال التضامن االجتماعي الذي يتسابق الجميع، كل 
حسب طاقته، إىل إظهاره يف مناسبة الزواج. ولم تكن تلك العادة 
تدل بأّي شكل من األشكال عىل طقوٍس افتخارية مصطنعة، بل 

حتى ُمزِّيفة.
لكّن »عادة النقوط« كما هي يف أعراس اليوم يف املجتمع األردني، 
فحّدث وال حرج، حيث ُتقام لها املراسم الخاصة يف مشهٍد احتفايل 
وقيمة  جهة،  من  املناسبة  صاحب  قيمة  عىل  تدل  لكي  مهيب، 
وال  ثانية،  من جهة  النقوط«  »قيمة  يدفع  الذي  الضيف  وسخاء 
يقوم  الذي  املخرج  مع  إاّل  بالنقوط  الخاص  الربوتوكول  يكتمل 
بتصوير مشهد النقوط من أّوله إىل آخره، لقطة لقطة، وشخًصا 
التصوير عىل  أن يركز )زوم(  الحال  شخًصا. وال ينىس بطبيعة 
يتطوع  وأكثر  أكثر  املصداقية  ولزيادة  نقوًطا،  املدفوع  املبلغ 
أحد أهل املناسبة فيدّون يف سجل رشف خاص بالنقوط، أَسماء 
األشخاص الذين حرضوا حفل الزواج وقّدموا نقوطهم الخاص، 
أرشيف  تاريخية يف  األمانة واملصداقية، وحفظ نسخة  قبيل  من 

العائلة والعشرية.
املعنى،  يف  الزائدة  املظاهر  يستنكرون  ممن  للكثريين  وبالنسبة 
والدين«،  »القرضة  بأسلوب  أشبه  أصبحت  النقوط  عادة  فإّن 
فضاًل عن كونها تشكل إرهاًقا مادًيا كبريًا للكثريين؛ فمناسبات 

الزواج أصبحت أكثر من أن ُتحىص وُتعد ِطوال أـيام السنة.
مع  وتتبدل  تتغري  واألعراف  العادات  بأّن  القول  الصحيح  من 
هذه  عن  املعربة  القيم  وتحوالت  والثقافية  االجتماعية  التغريات 
ومنطقية  تهذيبًا  أكثر  تصبح  أن  بها  يفرتض  ولكن  التغريات، 
الصحيحة  وأهدافها  غاياتها  عن  تنحرف  أن  ال  وعقالنيّة، 
يف  نقدية  بنظرة  التفكري  نعيد  أن  اليوم  أحرانا  وما  والصائبة. 
كثري من سلوكياتنا وتقاليدنا يف مناسباتنا، ال سيما يف مناسبات 

األعراس والزواج.

رأي
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القاعدة األوىل: يقولون: القهوة مفتاح السالم والكالم، 
يف  حريته  كالهما  يأخذ  ال  واملعزّب  الضيف  أّن  أي 
الضيف  رشب  فإن  القهوة،  رشب  بعد  إاّل  بالحديث 
القهوة يكون قد )مالح( املعزّب، وبذلك يصبح كّل منهما مطمئنًّا 

لآلخر.
القاعدة الثانية: )القهوة قّص( و)القهوة عىل اليمني لو كان أبو 

إىل  القهوة  املعزّب  أن يقّدم  أّن األصل  الشمال( ويعني  زيد عىل 
أّول شخص عن يمينه، ثم يستمر باتجاه اليسار.

القاعدة الثالثة: القهوة  ثالثة فناجني: فنجان للضيف، وفنجان 
ثالثة  رشب  الضيف  يستطيع  أي  للسيف،  وفنجان  للكيف، 

فناجني، أو فنجانني أو واحد.
القاعدة الرابعة: أن يحمل من يصّب القهوة الدلّة بيده اليرسى، 

* باحث أردني يف الرتاث الشعبي

قو�عد �شرب �لقهوة

من العدد الثاين، اإعداد: حممد اأبو ح�شان * 
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ويناولها  واقف،  وهو  القهوة  ويصب  اليمنى،  بيده  والفناجني 
للضيف بيده اليمنى.

بيده  القهوة  فنجان  يتناول  أن  الضيف  عىل  الخامسة:  القاعدة 
اليمنى ويرشبه ويناوله للمعزب أو من يصب القهوة بيده اليمنى 
يكون  عندما  الجاهة  حاالت  يف  إاّل  جانبًا  يضعه  ال  وأن  أيًضا، 

رأي

للضيف طلب عند املعزب.
عىل  داللة  باالنحناء  القهوة  يصّب  من  يبادر  السادسة:  القاعدة 

احرتام الضيف.
القاعدة السابعة: إذا كان الضيف مشغوال بالحديث أو بأي يشء 

آخر يجري تنبيهه للقهوة بقرع مقّدمة الدلة بالفنجان.


