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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف-ثقافة شعبية

طــــــــــواف فــي الـبـصـــــــرة
زيـــــــاد مــــــسـعـــــــود

طفـنـ ــا قــبل أيـ ــام بــبغـ ــداد ودرنـ ــا يف أسـ ــواقهـ ــا
وابـوابهـا وكــرادتيهــا ونطــوف اليـوم بـالـبصـرة،
وال ـبـ ـص ـ ــرة تـ ـ ــاج العـ ـ ــراق ودرته وب ـي ــت فخ ـ ــره
وبـوابـته املـشـرعــة نحــو اخللـيج العــربي حـيث
كــانـت رحلــة الـبح ــر بني أي جــزء مـن اخللـيج
والـبـصــرة تــوقــا إل ــى أرض معـطــاء وجتــارة أو
رحلة علم وأنس ومعرفة.
والـبصـرة بقعـة جغــرافيـة كــانت تعـرف قـدميـاً
ب ـ ــأرض اله ـن ـ ــد قــبل أن تــتخ ـ ــذه ـ ــا اجل ـي ـ ــوش
اإلسالمية معسكراً وقد بنيت البصرة كمدينة
سنــة 14هـ كــأول مــدينــة عمــرت يف اإلسالم يف
عهـد الـوالـي عتبـة بن غـزوان وتـأتي تـسمـيتهـا
(ارض الهـن ــد) ألن خلــيجه ــا يــطل بعـ ــد ذلك
علــى احملـيـط الهـنــدي عـب ــر بح ــر العــرب وملــا
وصلها من أقوام وسكنتها من قبائل وجتار.
ونحــن نـقف الــيـ ـ ــوم عــنـ ـ ــد أبـ ـ ــرز ال ــظـ ـ ــواهـ ـ ــر
الفــولكلـوريـة يف الـبصــرة وأقضـيتهـا وأريـافهـا
ومنهـا (ظاهـرة التـسميـة) واختيـار اسم العلم
كمدخل لصور فولكلورية أخرى.
واإلنـسان ال يـسمي ولـده أو ابنته إال لـسبب أو
لــدافع فمـن األسمــاء البـصـريـة الـتي تـسـتنـد
إلى الدافع الديني أسماء (عبد اهلل ،خير اهلل،
عبــد املــالـك ،عبــد اجلبــار ،عبــد البــاري ،عبــد
اجملـيــد ،وعـبــد احلـمـيــد) وغـيــرهــا ومـنهــا مــا
يـضــاف إل ــى اسم ــاء األئمــة والـص ــاحلني مـثل
عـبد الصـاحب ،عبـد الزهـرة ،عبد اإلمـام ،عبد
احلـسـن ،وهكــذا ومـنه ــا أسمــاء أعالم ح ــديثــة
بنــاه ــا التـط ــور وحب الـتجــديــد مـثل (سهــام،
جنان ،حنان ،تغريد ،دريد ،أريج ،عبير).
ومـن أسمــاء التـصغيــر وهي قـدميــة التـسـميـة
ق ـ ــولهــم عل ـي ـ ــوي ،اف ـط ـيــم ،أك ـ ــرمي ،ك ـ ــريجــي،
اعـنـيــس (مـصغــر عـي ـســى) ،وق ــولهـم اخـضـيــر
واحــديــد ومـن االسـمــاء الـبـصــري ــة القــدميــة
عـبـ ــودي ،ورحـ ــومـي وجـ ـسـ ــومـي وجـ ــودي وهـي
اسمـاء حتبيب ،ومن األسماء التي جاءت على
اسـم الف ــاعل كــاظـم ،هــاشـم ،قــاسـم ،مح ـسـن،
مؤمن وهكذا.
ومـن األسـم ــاء الـب ـص ــري ــة الـتـي جـ ــاءت عل ــى
صيغـة فعّــال اسمـاء كـرار ،جـســام ،سمــار ،ومن
اسمـاء التفاؤل نعمـة ،عطية ،خيـرية ،معالية،
عنايـة ،وعفيـفة ،وهنـاك أسماء جـاءت مضـافا
إلـيها ألف ونون مثل حمـدان ،عيدان ،سلطان،
سـبهــان ،علـوان ،سـدخـان ،مـشعـان ،وغـضبـان،
وق ــد وج ــدت يف أعالم الـن ـس ــاء م ــا ج ــاء عل ــى
شـكل جـمل ــة مـثل ت ـس ــواهـن ،غالهـن ،حـيهـن،
وقـد وجـدت يف قــرى البـصــرة والقـرنــة أسمـاء
نـســاء مـثل ملــوني ،غــدا الـشــر ،حـظهـن ،وهي
أسماء غريبة وشحيحة التداول.
ومـن اسمـاء األعـالم األجنـبيـة تـسـميــة بعـض
البـص ــريني قــدمي ـاً ألوالدهـم وبنــاتهـم أسمــاء
مـثل مـيجــر ،وهـي رتـبــة عــسكــريــة إنـكلـيــزيــة
ودكسـن وهو اسم حاكم انكليزي واسم نوع من
العكَل واسـم كوكـز نسـبة إلـى املنـدوب السـامي
البـريطـاني كـوكـس وسمـى أحـدهـم ابنته كـوبـا
وآخ ــر سمــى ولــده هـتلــر فـيم ــا سمــى أح ــدهم
ولــده إيــدن ن ـسـبــة إلــى انـطــونـي إيــدن رئـيــس
وزراء ب ــري ـط ــانـي ــا يف اخلـمـ ـسـيـنـي ــات وسـم ــى
بعـضهم أسمـاء أوالده باسمـاء األنبيـاء عليهم

الـسـالم وهي مـحمــد وص ــالح وشعـيب ويـحيــى
وإبراهـيم وإسمـاعيل وإسحـاق واليـاس وإدريس
ومـوسى وعيسـى وهارون وداود وسليمـان وزكريا
وأيوب ويوسف ويونس.
ومن األسـماء البصـرية ما يـتصل بالـنبات مثل
ع ــرن ــوص ،ج ــوالن ،خ ــويـص ــة ،ت ــال ــة ،ع ــاك ــوله،
خـيارة ،هيلة ،وزهـرة ،ومنهم من تسمـى بأسماء
الــشهــور واألي ــام والك ــواكب ،واملــواسـم واألعيــاد
مـثل :رجـب شعـبــان ،عــاش ــور ،صف ــر .ربع كـمــر،
شتيـوي ،وجويريد .فلك ،بـدر ،ظهرية ،خمسي،
سـبتـي.وجمعــة ،جنم ،سهـيل ،جنمـان ،وكــواكب،
وهنــاك من تـسمـى بــأسمـاء املـواقـع والظـواهـر
اجلغ ـ ــراف ـي ـ ــة ،ومــن ت ـ ـس ـم ـ ــى ب ـ ــأس ـم ـ ــاء اآلالت
واألسلحة ومـن تسمـى حسب مـناسـبة أو بـاسم
قـائد أو فـنان أو مـطربـة ومن األسـماء األخـيرة
تـسـميــاتـهم( :شــاديــة ،صبــاح ،أم كـلثــوم ،فــاتن)
وغيرها .
مجالس الطرب
ونــودع أسمــاء األعـالم البـصــريــة إلــى مجــالـس
الـطــرب واإلبــداع فـيهــا فقــد تــأثــرت مــوسـيقــى
ال ـب ـص ـ ــرة وأث ـ ــرت بحـكــم م ـ ــوقـعه ـ ــا اجلغ ـ ــرايف
بــالـنـكهــة اخللـيجـيــة واشـتهــرت الـبـصــرة مـنــذ
القــدم مبـغنـيهــا ومجــالـس طــربهــا ويف مجــال
األبـوذيـة ظهـر يف الـبصــرة الكـثيــر من األطـوار
مثل املـشمــوم والغيـسي والـصيهـودي والـسفـان
واملالحـي وقـ ــد أهــمل أكـثـ ــرهـ ــا مب ـضـي الـ ــزمـن
وريـاح الـتطـور لـتنـتقل األغـنيـة الـبصـريـة إلـى

مرحـلة األحلان املعتمدة علـى اخلشابة وأحلان
املربعات واملقامات إضافة إلى الزهيريات املؤداة
على اساس مقامي إضافة إلى البستات.
ويف يــوم من األيـام غـنت صـديقـة املاليـة أغـنيـة
(األفنـدي عيـونـي األفنـدي ،اهلل يخلـي صبـري،
صندوق أمـني البصرة) فمن هـو صبري أفندي،
ومـن غـنـت هـ ــذه األغـنـيـ ــة قـبـل املاليـ ــة :يقـ ــول
الـب ــاحـث ــون إن احل ــاج (صـب ــري محـم ــد آل مال
سـلم ــان) املتــوفــى عــام  1963ه ــو صن ــدوق أمني
البصرة التي غنـت له املطربة البصـرية حسنية
عام  1916بعـدما دفع عن ولدهـا البدل النقدي
لـكي ال يـسـاق إلـى اخلـدمـة العـسكـريــة يف زمن
الـعثمـانـيني ويقـال أيضـا إن صبـري أفنـدي قـد
دفع البدل عن ابن املطربـة احللبية حياة الذي
أراد الــدروبي والـي البـصــرة العـثمـانـي االنتقـام
منهـا بـدفع ولـدهـا إلــى اجليـش لـوال مـسـاعـدة
صبــري أفنــدي له فغـنت له هـذه األغـنيـة الـتي
اشــتهـ ــرت واشــته ـ ــر بهـ ــا (صـبـ ــري أفـن ـ ــدي املال
سلمـان) الـذي تقـاعــد عن الــوظيفـة عـام 1918
مـكــتفـي ـ ـاً بـ ــإيـ ــراد اراضــيه وك ـ ــان رجالً وسـيـم ـ ـاً
جـمــيالً اشــتهـ ــر بـعفــته وحـب احلـ ـسـن ـ ــاوات له
ولذكراه.
نخل البصرة
كـان الـنخل ومـا زال مـصــدر فخـر أهـل البـصـرة
بــرغـم جنــايــة احل ــروب املتـصلــة علــى الـنخـيل
البصري وذبح شـجيراته وقتل جذوعه والنخلة

عـن ــد الـب ـص ــريـني وعـنـ ــد كل امل ــسلـمـني شج ــرة
مبـاركــة أصلهـا ثــابت وفـرعهـا بـاسق وقـد اشـار
إلــيهـ ـ ــا الق ـ ــرآن الـك ـ ــرمي ع ـ ــدة مـ ـ ــرات ،وإذا أكل
البصـري البشـرة وهي أول حبـة رطب تنضج يف
بـستانـه قال :ذقنـا اجلديـد ،يرحـم اهلل احلسني
الـشـهيــد ،ويق ــول البـصــري متــرنـه زبيـب صلــوا
عـلى احلبيـب ،ويقصد الـرسول الكـرمي محمداً
عليه الصالة والسالم.
يـؤكل التمـر طازجـاً رطبـاً ومكبـوساً يف خـصاف
أو صفـ ــائـح مع الـ ـسـمـ ـسـم واحلـب ـ ــة احللـ ــوة أو
بدونها أو متـراً منشوراً محفـوظاً يف أكياس من
اخلــوص أو معـلب ـاً يف علـب ،ومحــشي ـاً بــاجلــوز
واللـوز ،وقـد يـتنـاول الـبصـري الـتمـر مـطبـوخـاً
ب ــال ــدب ــس ،وبعــض الـتـ ــوابل ويـ ـسـمـ ــى مع ــسالً
وميـكـن أن ت ـطـبـخ بعــض أن ـ ــواعه مــثل الـبـ ــرمي
واجلـبج ــاب وجتفف وت ــؤكل أيــام ال ـشـتــاء وقــد
تخلط مع الكرزات.
ويـسـتقـطــر من الـتمـر الـدبـس ويــستـعمـل كمـا
تسـتعمل املـربيـات وعـسل الـنحل كمــا يسـتعمل
عصيـر التمـر علـى شكل شـربت ويـستخـرج من
مت ــور ال ــزه ــدي أج ــود أن ــواع اخلل وتـصـنع مـن
ال ـت ـم ـ ــر أنـ ـ ــواع احلل ـ ــوي ـ ــات يف ال ـبـ ـص ـ ــرة م ــثل
العـصيـدة واملـدكـوكــة والكمــاتيل ويـطبخ بـعض
أنـواع الرز مـع التمر ويـؤكل مع السمـك املشوي
وي ـ ــرش بعــض ع ـصـيـ ــر الـتـم ـ ــر علـ ــى الـ ــدوملـ ــة
الـبـص ــري ــة وتــطل ــى األسـم ــاك املع ــدة لل ـش ــوي

حمـــــمـــــــــــــد الـقـــــبـــــــــــــانـجـــــي
آمال ابراهيم محمد

من اصدارات دائـرة الفنون املوسيقية،
وتزامـنا مع مهرجان القباجني االول،
صــدر كـتــاب جــديــد بعـنــوان (محـمــد
الـقـ ـب ـ ـ ــاجن ــي ..،اعـ ـم ـ ـ ــالـه املـ ـ ـسـجـل ـ ـ ــة
واملــؤلفــة) وهــو الـكت ــاب الث ــاني الــذي
يتناول حياة وابداع القباجني.
ضم الـكت ــاب خمـســة فـص ــول ..تنــاول
الـفصل االول حيـاة ونشـأة القبـاجني،
اما الفصل الثاني فتطرق فيه املؤلف
الى مـدرسته ومقامـاته ،وجاء الفصل
الـث ــالـث حتـت عـن ــوان (اس ـط ــوانـ ــاته)
تـتــبع فــيهـ ــا امل ـ ــؤلف بـ ــدايـ ــات دخـ ــول
شركـات التسـجيل االجنبـية والعـربية
الى العراق.
ويف الفــصل ال ــرابع ال ــذي ت ــوزع عل ــى
عدة مداخل منها..
الق ـب ـ ــاجنــي ش ـ ــاعـ ـ ــرا ...،الق ـب ـ ــاجنــي
وقـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــد ال ـ ــشعـ ـ ــراء ..زه ـيـ ـ ــريـ ـ ــات
القباجني.
وختم املـؤلف كتابه بالفصل اخلامس
املعـن ــون (ت ــألـيـف وتلحـني اغ ــانـيه) اذ
تـطرق املـؤلف الى االغـاني التـي كانت
مـن ن ـظـم واحل ـ ــان الفـن ـ ــان محـمـ ــد
القباجني.
واسـتطاع املؤلف حسب اجلدول الذي
وضعه احـصــاء ( )77اغـني ــة من نــظم
الـقـ ـب ـ ـ ــاجن ــي يف ح ــني ض ــم اجل ـ ـ ــدول
( )112اغنيـة خملتلف الـشعـراء اذ كـان
القـبـ ــاجنـي ي ـضــيف مـن ن ـظــمه مبـ ــا
يتناسب مع املقام او نوع املناسبة.
ولـلمــؤلف جهــد واضح يف جـمع املـادة
اخلـاصـة بــالقبــاجني مـن اسطـوانـات
واشرطة اذاعيـة وتلفزيونـية وصحافة
قدمية تعود لعام  1925وما بعدها.
ان الـب ــاحـث لـم يـتـ ــوقف عـن ــد ح ــدود
بحـثه الــذي قــدمـه "كمـشــروع تخــرج"
من معهد الـدراسات النغمـية عام  78ـ
 79بل واصل نـشــاطه يف جـمع كل مــا
يخـص القـبــاجنـي وب ــانحـيــاز تــام  ،ال
سـيـمـ ــا ان املـ ــؤلـف سعـ ــدي ال ــسعـ ــدي
عـاصـر هـذا الفنـان الـكبيـر والتقـاه يف
عدة مناسبات.

ومــن تـ ـصـفح الـك ـتـ ـ ــاب الـ ـ ــذي بـلغــت
صفحــاته  335صفحــة وجــدنــا بعـض
املالحـظ ــات الـتـي ال تـقلل مـن قـيـم ــة
وجه ـ ــد الـك ـ ــاتــب ،بل ميـكـن ان تـك ـ ــون
محفــزا للـعمل السـيمـا ونـحن نعـرف
ان لـ ــدى الـ ــزمـيـل سعـ ــدي الـ ــسعـ ــدي
الـك ـث ـيـ ـ ــر مــن املـعلـ ـ ــومـ ـ ــات ال ـتــي لــم
يتضمنها كتابه االول هذا.
حتـت عنــوان (وللـقبــاجني الــريــادة)..
ي ــتحـ ـ ــدث الـكـ ـ ــاتــب ع ــن الق ـبـ ـ ــاجنــي
بـ ــاعـتـبـ ــاره اول ق ـ ــارئ يف بغـ ــداد كـتـب
وحلن ،وغنـى واقفاً وشـارك يف املنقـبة
البنـوية ..ويهمنـا ان يتوسع املؤلف يف
االشـ ــارة الـ ــى ان القـبـ ــاجنـي اول مـن
شـكل الف ــرق ــة امل ــوسـيقـي ــة احل ــديـث ــة
ملعـرفة االسباب الـتي دفعت القباجني
لهـذا القـرار الــذي لم يصـدر من فـراغ
مـن جهة ولـم يكن الطـريق خالـيا من
املع ــارضـني واحمل ــافـظـني واملـت ــزمـتـني
من جهة اخرى.
يف صفح ــة ( )53وحتـت عـن ــوان (اب ــرز
مـا متتـاز به مـدرســة القبـاجني) ثـبت
املــؤلـف خمـس عـشــرة فق ــرة ـ لم تـكن
كلهــا مــوفق ــة يف ان تكــون مـن اسبــاب
ظهور مـدرسة جـديدة للـمقام اضـافة
الــى ان بعـض هــذه الفقــرات يــشتــرك
مع ما ورد يف "ص "35مثل الفقرة ""7
يف "ص "54تخــص تـ ـشـكـيـل الفـ ــرقـ ــة
املـوسيقيـة احلديثـة ،والفقرة ( )98يف
نفس الـصفحة تـتناول كتـابة وتلحني
القصائد.
وجنــد ان مفهـوم املـدرسـة يف املقـام يف
بعــض معـ ــانــيهـ ــا اجــتهـ ــاد القـ ــارئ يف
ايـجاد صـياغـات جديـدة دون اخلروج
علــى شـكل املقــام وهــذا مــا اشــار الـيه
املــؤلـف يف الفق ــرة االخي ــرة" ،صفحــة
 "35ويف الــبع ــض مــن اس ـب ـ ــاب وج ـ ــود
ط ـ ــرق ج ـ ــدي ـ ــدة ه ـ ــو اخلـ ـ ــروج عل ـ ــى
الـق ـ ـ ــراءة الـق ـ ـ ــدمي ـ ـ ــة ب ـ ـ ــالـ ـتـح ـ ـ ـس ــني
والـته ــذيب واالضــافــة ويف هــذا اشــار
املـؤلف ايضـا يف الفقـرة ( )15 ، 12ويف
صفحة  54و 55.
يــزين املــؤلف سعـدي الـسعــدي كتــابه
بـالعـديــد من اجلـداول الـتي سـاعـدت
يف تـنظيـم املادة لـتوضح اكـبر قـدر من
املعلومات يف اصغر مساحة.
وقــد وردت يف الــصفحـتـني ( 78و )79
وحتت عـنوان جدول بـاسماء املـقامات
وهــذا لم يكـن دقيقـا فقـد كـان قــائمـة
باسماء املقامات.

خــــــارج املــــــدى

الطقس الشعبي االحتفايل
باستشهاد االمام احلسني (ع)
وخصوصاً الـصبور بالتمـر قبل وضعها يف النار
وي ــسلـق اخلالل قـبـل أن يك ــون رطـبـ ـاً وي ـسـم ــى
خالالً مـطبـوخـاً أو يــدفن بــالتــراب حتت أشعـة
ال ـشـمــس احملــرقــة وي ـسـمــى رطـب ـاً م ـشـم ـس ـاً أو
يخ ــزن ال ــرطـب حتـت ح ــرارة معـنـي ــة وي ـسـم ــى
دكاكا.
والـنخلــة شجــرة مــدللــة حتتــاج إلــى كـثيــر من
اخلـدمـات طــوال فصـول الـسنـة فـهي ال تكـتفي
بتـسـميــد التـربـة والــسقي ولـكنهــا تلف يف بـدء
حياتها حماية لها من حرارة اجلو وقبل موسم
الــطلع ويف ال ـشـتــاء تـتـم عـملـيــة قـص الــسعف
اليــابـس وإزالــة الـليـف وتنـظـيف اجلــذع وكــري
الـنهــر لـتح ـسـني عـملـيــة الــري والبــد أن تـلقح
بـحبــوب اللقــاح وإال حتــول متــرهــا إلــى شيـص
والبد من التـركيس وهي عملـية سحب العذوق
وتنـظيم وضعها علـى السعف عنـد ظهور البلح
األخضـر فـإذا تلـون البلح وتــرطب تبـدأ عـمليـة
الـ ــدالوة أي إزالـ ــة الـ ـشـعفـ ــة مـن حتــت العـ ــذق
والبد من رش التمر باملبيدات خوفاً من مرضه
والبـد من العنـاية بـالنخـلة عـند إجـراء عملـية
الكـصــاص حـيث جتـمع الـتمــور علــى حـصــران
نـظيفـة ثم يف أمـاكن خـاصـة تـسمـى اجلـواخني
أو املرابد.
وك ــان البـصــري ــون يف النـصف األول مـن القــرن
العـشــرين يـسـتقـبلــون عــدداً مـن أبنــاء اخللـيج
والهنـود القـادمني عن طـريق البحـر ليـشتغـلوا
مع ابنـاء احملافـظات اجملـاورة للبصـرة يف جمع
الـتمـر حـيث تـسمـى النـســاء الطـواشـات ويقـوم
املالك بـإطعــام عمـاله وعـامالته طـوال مــواسم
القـط ــاف ويك ــون محـص ــول أول نخل ــة لهــؤالء
ويسمى متـرها املرطاب ومن أنواع متوز البصرة
احلالوي وال ـ ــسـ ـ ــايـ ـ ــر واخل ــضـ ـ ــراوي والــبـ ـ ــرمي
والـبرحـي والقنطـار ومن أنـواع التـمر الـنادرة أم
الـدهن أصـابع العـروس اإلبـراهيمـي السـويـدان
واملـكـتـ ــوم ومـن صـنـ ــاعـ ــات الــنخــيل ال ــشعـبـيـ ــة
صـناعـة الزنـابيل واملهـافيف واحلصـران وسفرة
الطعـام والقفف ومن صناعات اجلـريد صناعة
األس ـ ــرة والـك ـ ــراس ــي ومهـ ـ ــود األطفـ ـ ــال وسالل
اخلـضــر والفــواكه وهكــذا يـظل الـتمــر والـنخل
كــرمي ـاً مـع البـص ــرة كمــا تـظـل البـصــرة كــرميــة
حانية على نخيلها ومترها الشهي.
الطنبورة
يـشيـر البـاحث العـراقي املـوسيقـي صبحي أنـور
رشيـد إلى أن الـطنبـورة البصـرية هـي التطـوير
احلقيقـي للقيثـارة السـومريـة القدميـة ويقول
أن الطـنبـورة هي اآللـة الـوتـريـة الـوحيـدة الـتي
يعـ ـ ــزف علــيه ـ ــا خـالل الق ـي ـ ــام بـ ـ ــأداء طق ـ ــوس
النوبان التي جتري يف املـكائد واملكيد هو عبارة
عن ســاحــة بـيت ش ــرقي تــرفع يف أحــدى زوايــاه
سـاريـة لـرفع رايــة خضــراء ومن يـدخـله ينـبغي
أن يـن ــزع ح ــذائه وميـتـنع عـن الـت ــدخـني فـيـم ــا
تكـون آالت النـوبان املـوسيقـية يف مـوضع يتجه
إلــى القـبل ــة وعنــد إخــراجه ــا للع ــزف يتـم ذبح
دجــاجــة أو كـســر بيـضــة وقــراءة بعـض األدعيــة
ومـن أنواع املـكايـد التي بقـيت حتـى اآلن مكـيد
ظاهـر ومكـيد املـاس يف محـلة الـدوب ومكـيد أم
ســت ـ ـ ــار يف العـ ــشـ ـ ــار ومـكــيـ ـ ــد رم ــضـ ـ ــان يف أبــي
اخلـصـيب وتــرافق الـطـنبـورة يف عــزف النـوبـان
اآلالت اإليقـ ــاعـيـ ــة اجللـ ــديـ ــة اخملـتـلفـ ــة الـتـي
يـسمـى بعـضهـا بــاملنجــور ويلفهـا العـازف حـول
وسطه قـبل قيامه باحلركـة والرقص وهو يتكئ
على عصاه أثناء العزف.
وتــظل الـبـص ــرة ح ــافل ــة بـ ــالكـثـي ــر مـن الـص ــور
املـميـزة اجـتمــاعيـاً وفـني ـاً وزراعي ـاً كمــا متيـزت
بـطـيـبـ ــة أهله ــا وشج ــاعـتهـم وأدبهـم وفـن ــونهـم
املتعددة.

باسم عبد احلميد حمودي
ياخـذ الطقـس الشعـبي االحتفـالي
بذكرى استشهاد االمام احلسني بن
عـل ــي ب ــن اب ــي ط ـ ـ ــال ــب (عـلـ ـيـهـ ـم ـ ـ ــا
الـسالم) كل عــام شكله اجلمـاهيـري
يف العـاشــر من محـرم احلـرام حـيث
يجـتمـع النــاس يف كل مــدينـة الداء مــراسم
القتال بـني السبعني مقـاتالً هم كل جمـاعة
سيـد الشهـداء وجيش يـزيد بن معـاوية اداء
تـ ـشـبــيهـي ـ ـاً ،أي انه اداء ت ــشخـي ـصـي ،حـيـث
يخ ـتـ ـ ــار الق ـ ــوم مم ــثل ــي كل ج ـ ــانــب وت ـ ــدور
احلــوارات بني فــريقي االداء بــشكل مـرسـوم
ومخـطط للوصـول إلى الغايـة الكبرى وهي
اظهـار معنـى استـشهـاد االمـام عليه الـسالم
وصـحبــة الكــرام بــاعـتبــاره غــايــة حق ودفــاع
عـن مبـادئ عليـا ال اثـر للـدنيـويـات فيهـا يف
وقـت ي ــسعـ ــى فــيه قـ ــادة جـي ــش يـ ــزيـ ــد إلـ ــى
الــتع ـ ــامل مـع اهل بـيـت الـنـبـ ــوة الـكـ ــرميـ ــة
ميـنتهـى القـســوة والظلـم بحيـث لم يـوفـروا
حتـى االطفـال حـني قتلـوا الـطفل عبـد اهلل
الــرضيع بــسهم مــسمـوم وهــو يحـاول شـرب
املاء من يد االمام الشهيد.
ان احـتفالـية االسـتشهـاد املعبـرة عن املـأساة
الـتـي يـتـكـ ــرر جتـ ـسـيـ ــده ـ ــا كل عـ ــام ت ـ ــدخل
تفـ ــاصـيـلهـ ــا الــنفـ ــوس احملـبـ ــة آلل الـبـيـت
وتستـدر حواراتهـا الدمـوع واالحزان يف وقت
تـستظهـر فيه معـاني البـطولـة الشـامخة يف
سبـيل عــدالــة القــضي ــة التـي استــشه ــد من
اجله ــا االم ــام الــشهـي ــد وصحـبه االم ــاج ــد
مج ـ ـس ـ ــديــن يف بـ ـط ـ ــول ـ ــة االمـ ـ ــام الع ـب ـ ــاس
وصـحبه من امثـال الشهـداء سعيـد بن عـبد
اهلل احلــنفـي وحـبـيـب بـن م ـظـ ــاهـ ــر وجـ ــون
وبـريـر بن خـضيــر ومسـلم بن عـوسجـة وابـو
ثـمامـة وغيـرهم اضـافة إلـى زهيـر بن القني
ال ــذي ك ــان اول االم ــر مـن مـبغـضـي االم ــام،
ولـكل بطل حكـاية جتـسد وقـصة تقـدم امام
اجلـمع احملـت ـش ــد ال ــذي اع ــد س ــاح ــة االداء
الـتـ ـشـبــيهـي قــبل ايـ ــام ووقـف واجف الـقلـب
يـ ــرى ص ـ ــورة لع ـ ــرس القـ ــاسـم بـن احلـ ـسـن
(علـيهـم ــا الــسالم) ،ذلـك الع ــرس ال ــذي لـم
يكـتـمل اال بــاسـتــشهــاده ويــرى حـيــرة احلــر
الرياحي بداية وانخراطه احلاسم يف سجل
الـ ـ ــشه ـ ـ ــداء بع ـ ـ ــد ان ايق ــن احلق ..وهـكـ ـ ــذا
تـتتــالــى الـصــور اجملـســدة وتـظه ــر العقـيلــة
زينب سيدة بيت النبوة يومذاك والذابة عن
احلــرم الـنبــوي يــوم فقــد رجــاله واحل ــاميــة
لزين العابدين الصبي الذي جسد استمرار
الساللة الطاهرة بعد مقتل كرام الرجال.
وينـتهي التـشبـيه بسـاعات (الـوحشـة) حيث
تطفـأ اضـويـة الـدور يف املـدن اال مـن الضـوء
االحمــر املــرادف للــدم الـطــاهــر امله ــدور من
اجل احلق.
ان كل هـذه التفـصيالت الـشعبيـة تعـد نـوعـا
من االنـتم ــاء للحق واالصــرار علـيه واالمل
ب ــزمـن قـ ــادم يعل ــو فـيـه ويك ــون وق ــد ج ـس ــد
االحتفـال الـشعـبي بـاستـشهـاد االمــام عليه
السالم وصحبه صورة هـذا االنتماء يف زمن
ش ــديـ ــد الق ـس ــوة واجل ــور ..وب ــانـتـظ ــار ي ــوم
الرحمن واحلق يستمر هذا االحتفال.

الطريقة املالئية يف التعليم وطقوسها

مــــكـــــــتـــــــبـــــــــــــــــــة
ـ
واملالحــظ ان امل ـ ــؤلف لـم يـتـبـع وضع
اجلـداول حسـب تسـلسلـها الـزمني ،اذ
وجـ ــدنـ ــا ان اجلـ ــداول الــثالثـ ــة لـلعـ ــام
 ،1925ثــم ي ـن ـتـقل املـ ـ ــؤلف ال ـ ــى ع ـ ــام
 1932لـيع ــود ال ــى ع ــام  1930ثـم ع ــام
 1927ثم شـركة جقـماقجـي عام 1957
ويعــود مــرة ثــانيــة لعــام  1933ليـضع
جدوال لشركة جرامفون.
ان حـصـيلــة جهــد املــؤلـف هي تـثبـيت
( )200اسـطوانـة ضمت اكثـر من ()50
مقــامــا للـقب ــاجني تــوزعـت علــى هــذه
اجلـ ــداول .كـمـ ــا فـ ــات امل ـ ــؤلف الـتـ ــزام
الـ ـتـ ـ ـ ـسـلـ ـ ـ ـسـل االبـجـ ـ ـ ـ ــدي السـ ـمـ ـ ـ ـ ــاء
الـشخـصيــات التي قـدم لهـا الـشكـر يف
الصفحات (.)13-11
وكـ ــذا احلـ ــال بـ ــالـنـ ـسـب ـ ــة لق ـصـ ــائـ ــد
ال ــشع ــراء يف الــصفح ــات " 170ـ ،"177
حتـت عنــوان القبــاجني ورجـال االدب
والفن.
وكــانـت هنــاك بعـض القـصــائــد الـتي
لم جنـد سببا واضحـا لنشرهـا كما يف
صفحة ( )285وصفحة (.)287
خـتـ ــامـ ــا ..مــن املهـم االشـ ــارة الـ ــى ان
املـ ــؤلـف سعـ ــدي ال ــسعـ ــدي بـتـ ــواصـله
ومـثـ ــاب ـ ــرته يف تـتــبع مـ ــوض ـ ــوع مقـ ــام
الـالمي ..يقـطع اجلـدل الـدائـر حـول
نغـم الالمـي ومـن ثـم املق ــام امل ـسـم ــى
به ــذا االســم ويحـمـل نف ــس الــنغـم اذ
يـورد املــؤلف ان القبـاجني كـان يـسمع
هـ ــذه الــنغـمـ ــة مـن ج ـ ــدته مـنـ ــذ عـ ــام
1925.
عندما لم تكن االبوذية (عالم الدهر)
مق ــام ــا ،وال ــواضـح ان القـب ــاجنـي لـم
ي ـتـ ـ ــوفـق بهـ ـ ــذا ال ــنغــم ع ـنـ ـ ــد حـ ـ ــدود
االب ـ ــوذيـ ـ ــة ،بل اس ـت ـط ـ ــاع ع ـ ــام  1956ـ
 1957كمـا يشيـر املؤلف الـى ان يجعل
ه ــذه الـنغـم ــة مق ــام ــا ق ــرأه ب ــالــشع ــر
الفـصيح ،ويـستمـر اجتهـاد القبـاجني
يف اسـتخ ــدام ه ــذه الـنغـم ــة ،عـن ــدم ــا
يدخلها كقطعة يف مقام احلويزاوي.
ون ـسـتـطـيع ان ن ــدع ــو امل ــؤلف سع ــدي
حميــد السعـدي الـى تنـاول مـا قـام به
القبــاجني مـن تصـرفــات نغـميـة ،ومـا
وضعه مـن مقامـات جديـدة لم تـسمع
قـبلـه ،ووضع مقــارنــة بـينـه وبني عــدد
مـن القــراء اجملـيــديـن ممـن عــاصــروه
ل ـن ـت ـبــني ب ـ ــوض ـ ــوح س ـم ـ ــات م ـ ــدرس ـ ــة
القـبــاجنـي واسـبــاب اخـتالفـه وخالفه
مع العـديــد من القـراء والبـاحـثني يف
هذه الشؤون الفنية.
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اكد علماء التربية والتعليم املعاصرون
على اهمية التهيئة بنوعيها :اخلاصة
والعامة قبل ولوج الطفل (التلميذ)
املدرسة .وهكذا كان احلال عند (امللة)
يف املسجد .ففي االيام االولى يعلمهم:

طه فرحان الربيعي

-1السالم عند الدخول واخلروج
(السالم عليكم ورحمة اهلل.).
ـاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا مل ـع ـل ـ ــم (ا ملــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة)
-2ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
ـوال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ي ـ ـ ــن وال يــجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوز
وال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
مخالفتهم.
 -3قـ ـ ـ ــول ( ب ـ ـ ـس ــم اهلل ا لـ ـ ـ ــر حـ ـم ــن
الرحيم) قبل البدء بكل عمل.
-3ن ظـا فـة املال بـس ع نـد احل ضـور
للدرس.
-5كيفية اجللوس.
-6ال هـ ـ ــدوء و عـ ـ ــدم ا لـ ـضـ ـ ــو ضـ ـ ــاء
ب حـيـث ال تـ ـســمع أي هـمـ ـسـ ــة يف
املسجد.
و عـادة ما يـكون عـمر ا لـطفل من
خـ ـمـ ـ ــس سـ ـنـ ـ ـ ــوات فـ ـمـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ــوق.
واال طـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ي ـخ ـ ـ ـت ـلــفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون يف
م ـ ـس ـت ـ ــو يـ ـ ــات هــم ،ف ـم ــن هــم مــن ال
ي عـرف ال قـراءة وا لـك تـا بـة و مـنهم
ا لــذي ي عــرف هــا بــشكل بــس يـط .و

(ل ل ــم ل ـ ـ ــة) مـ ـ ـس ـ ـ ــا ع ـ ـ ــدون يـ ـطـلق
عـلي هـم (اخللف) م فـرد هــا خلفه
أي مـســا عــد ،ويف ب عــض امل نــاطق
ي ــط لـق ع ل ـ ــى ا مل ـ ـس ـ ــا عـ ـ ــد ل ف ـظ ـ ــة
( صـ ــانع) وي خـت ــاره (امل ل ــة) ع ــادة
من بني التال مـيذ ويكون اكثرهم
وافضلهم تعليم ا ً.
(و مــدة ا لــدرا ســة خـمــس سـنــوات
ت ع ــادل ب ـشـكل ع ــام اال بـت ــدا ئـي ــة
ميــت حــن ا ملـع لــم (امل ل ـ ــة) ا ل ـص ـبــي
مل ع ـ ــر ف ـ ــة مـ ـ ــدى ح ف ــظه لـل ق ـ ــرآن
الكرمي و مـدى قدرته ع لـى ضبط
احمل ف ـ ــو ظ ـ ــات وب ع ــض ال ق ـ ــوا ع ـ ــد
ا ملـهـ ـمـ ـ ـ ــة فـ ـيـجـ ـتـ ـ ـ ــاز اال مـ ـتـحـ ـ ـ ــان
خ ـ ـ ـ ــاص ـي ـ ـ ـ ــدعـ ـ ـ ـ ــى
ـب ـ ـ ـ ــا حـ ـت ــف ـ ـ ـ ــال ـ
(اخل تـمة) (سنأتي إلى تفصيلها
الح قـا ً) ...و كـا نـت ه نــالك ثال ثـة
ت قـديرات للدر جـة :ممتاز ووسط
وضعيف:
وا مل ـم ـت ـ ـ ــاز :يـع ـنــي ان ا ل ـ ـط ـ ـ ــا لــب
ي ـسـتــظ ه ــر ال قــرآن مـن اوله إ لــى
آخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره مــع ضـ ـ ـبـ ـ ـ ــط ـال ـ ـ ـ ـ ـشـ ـكــل
ـ
واالعراب والفهم وحسن اخلط.
امل تـو سـط :من كــان ي قــرأ ال قـرآن
نـ ـظـ ـ ــر ا ً يف ا ملـ ــص حـف مع ض ـب ــط
الشكل والهجاء.
ا م ــا ا لــض عـيـف ف ه ــو ا لـ ــذي ي ق ــرأ
بدون ضبط احلروف)1(.
االول ـ ـ ـ ــى يـ ـتـعـل ــم
ـ
يف ـامل ـ ـ ـ ــر ح ــل ـ ـ ـ ــة
التالميذ اسماء احلروف:
ا ،ب ،جـ ،د :.......ا ل ــف ،بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
( بـ ـيـه) ،جـ ـي ــم ،دال( .....وهـ ـ ـ ـ ــذه
ا حلـروف وا حلـر كـات نالحظ هـا يف
بعض اجزاء (عمه) القدمية).
ثم يعلمهم اسماء احلركات:
الفتحة = زبر.
الكسرة = زير.

الضمة = بيش
ا حلـ ـ ـ ــرف ا ل ـ ـ ـسـ ـ ـ ــا ك ــن يـلـفـ ــظ مـع
ا حلـرف ا لـذي يـسـبقه ( .متــاش يـا ً
مع ا لـوزن وكيف يـة تق طـيع البيت
الشعري).
ب عــد هــا ي نـتقل إ لــى ا حلــروف مع
حروف املد:
با ،تا( ........مقطع)
ثم مع احلركات:
ب َ :ت ق ـ ــرأ :ب ـ ــاء ز ب ـ ــر و هـكـ ـ ــذا مع
بقية احلركات.
تـطـبــيق :أ ل ْ ح َـم ْـ ـد ُ :الف الم = أل
 /حـاء ميم ز بـر = حم  :/احلم /
دال بيش = د ُ :احلمد.
قـال :قـاف الف = قـا  /الم ز بـر =
ل :قال
كـتاب ا ً :كـان زبر = ك  /تاء الف =
تا :كتا  /بيه زبر بن
ب ا ً :كتاب ا ً
ويف ا ث ـن ـ ـ ــاء ال قـ ـ ــراءة يـ ـ ـس ــت ع ــمل
الت لـم يـذ (ا لـت بـا عـة) و هـي ع بـارة
عـ ــن ق ـ ـ ـط ــع ـ ـ ـ ـ ــة مـ ــن (اخلـ ـ ـ ـ ـ ــوص)
للتأشير على الكلمات املقروءة.
ا مـ ــا وا جـب ا لــت لـمـيـ ــذ فـع لــيه ان
يحفظ ( سـورة) كل ش هـر ،إلى ان
ي حــني م ـ ــو عـ ـ ــد ت خ ـ ــر جـه وت ق ـ ــدر
درجته.
اخلتمة:
و عـن ــد م ــا ي خـتـم ا لـطـفل ال ق ــرآن
ا لـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرمي ،يـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام لــه ح ـفــل:
(ا خلـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــة) (ا لـ ـتـخـ ـ ـ ــرج) حـ ـي ــث
يطاف بالطفل يف اسواق املدينة
واز قـت ه ــا و خ ــا ص ــة مـحل او بـيـت
ا بــيه وأ قـ ــر بـ ــا ئـه ي ح ـصـل (امل لـ ــة)
ع لـ ـ ــى ب عـ ــض ال هـ ـ ــدا يـ ـ ــا ،و ت ـن ـثـ ـ ــر
احل لـ ــوى (ا جلـك لـيــت) ع لـ ــى راس
ا لـطـفل ب ع ــد ه ــا ت عـمل (و لـيـم ــة)

(للملة) واالط فـال يف بيت خامت
ال ق ــرآن يـص ــا حـب ه ــذا ا لــط قــس
(ا لـ ــز فـ ــة) :بـ ــان تـ ــوضع ا مـ ــام هـم
قــط عــة قـمــاش بـيـض ــاء (وص لــة)
ك مـا يف حفل (اخلتان) مـصاحبة
بأنشودة:
اف ـ ـ ـ ــر شـ ــي
ـي ـ ـ ـ ــا ام فـالن ـق ـ ـ ـ ــو مـ ــي ـ
احلريرا
وهلهلي هلهولة وكبري تكبيرا
هذا الغالم القد قرأ وقد كتب
يستاهل اخللعات منكم والفضة
والذهب
م ـ ــا ت ـنـج لــي إال جت ـيــنه ا ل ـ ــذ هــب
بطاسه مجليه ملتهبة
مـ ــا تـنـج لـي اال جتـيـنـه ال ف ـضـ ــة
بطاسه مجلية مفضضة..
واخير ا ً ال بد ان نذكر:
-1قد يكون مكان الدرس يف بيت
(امللة).
-2ان ا لـط فـل (الت لـم يـذ) ا ملــسيء
ي ع ــاقب بــا لـضــرب بــال عـصــا ع لــى
(األل يـة) ويف ا حلـاالت ا لـشـد يـدة
ي ـضـ ــرب ع لـ ــى ال ق ــد مـني ب ع ــد ان
تربط وتدعى بوقتها (الفلقة).
-3ا مــا اال جــرة ف كــا نـت اس بــوع يــة
تتراوح بني عشرة فلوس او ثالث
عـا نـات او اربع عـا نـات أو ( قـران)
( 20فـل ـ ــس) حـ ـ ـســب ا مـك ـ ـ ــا ن ـي ـ ـ ــة
العائلة( .العانة =  4فلوس).
املصادر:
-1القياس والت قـومي  /مجموعة
من االساتذة  /بغداد 1997.
 -2مـقـ ـ ـ ــا بـالت عـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــدة مـع م ــن
تتلمذ على يد املاللي.
م قـابلة خـاصة مع ا حلـاج (امللة)
ع لـيـ ــوي س عـيـ ــد عـ ــوض  /تـ ــو لـ ــد
 1910احللة.

