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CULTURE

ثقافة شعبية

مفـاهيـــم سـلبيــة فــي أمثـالنــا الشـعبـيــة
حممود كريم املوسوي

احــتلـت األمـثــــال يف األدب
العــربي مكـانــة مهمـة ،وأخـذت
حـيزًا كـبريًا نسـتطيع أن نـتبينه
مـن خالل الثـروة الـضخمــة من
ال بعد
األمثـال اليت ورثـناهـا جيـ ً
جـيل ،ونقـلتهـا إلـينـا اجملــاميع
والكـتب اليت ألفـها الـعرب قـدمي ًا
وحديثاً.
وتعـد األمثـال الشـعبيـة من أهم
موضوعـات املوروث الشعيب عامة
واألدب الشعـيب خاصـة ملا هلـا من
اثــر أدبي وثقـايف واجـتمــاعي يف
اجملتمع ،وملـا هلا من انـتشار واسع،
وتـداول مـسـتمـر ،ودوران علـى
السنـة النـاس ،وحضـور سريع يف
الذاكرة.
وألهميـة األمثـال سـواء الفـصيح
منهـا أو الـشعـيب يف حيـاة العـرب

فقـد عرفت بتعـريفات متنـوعة
فقــال الـبعـض فـيهـــا( :األمثــال
مـصـابـيح الكالم) .وقــال بعـض
آخـــر( :املثـل يف الكالم كــامللح يف
الطعام) وقال ابن املقفع( :إذ جعل
ال ذلـك أوضح للمـنطق
الـكالم مث ً
وأبـني يف املعنـى ،وانق يف الـسمع،
وأوسع لـشعـوب احلـديث) .وقـال
إبـراهيم النظـام( :جيتمع يف املثل
أربعـــة ال جتـتــمع يف غـريه مـن
الكالم ،إجيـــاز اللفـظ ،وإصــابــة
املعنـى ،وحسن الـتشبـيه وجودة
الكتابة ،فهو نهاية البالغة) .وقال
املرزوقي( :املثل مجلـة من القول
مقتـضبــة يف أصلهـا أو مـرسلـة
بذاتها ،فتتسم بـالقبول ،وتشتهر
بـالتداول ،فتـنقل عما وردت فيه
كـل ما يـصح قصـده بهـا من غري
تغيـري يلحقهـا من لـفظهـا) .أمـا
املـاوردي فقـد قـال (لألمثـال من
الكالم موقع يف األمسـاع وتأثري يف
القلوب ال يكاد الكالم املرسل يبلغ
مـبلغهـا وال يـؤثـر تــأثريهـا ،ألن
املـعاني بهـا الئحة ،والـشواهـد بها
واضحــة ،والنفـوس بهـا واقعـة،
والقلـوب بهـا واثقـة والعقـول هلـا

مـوافقـة) .وعـرفهـا آخـر فقـال:
(خالصة جتارب األمم ،ومستودع
خرباتهـا ،ونـار حكـمتهـا ،ومنـار
ذكـريـاتهـا ،وتـرمجـان أحـواهلـا
ومـصــدر تــراثهـــا ،ومتـنفـس
أحـزانها ،فـهي مرآة األمـة تعكس
واقعهـــا الفكــري واالجـتمـــاعي
بصفاء ووضوح).
تعـرب األمثـال الـشعـبيـة بـتنـوع
جمــاالت اسـتخــدامهــا ،وتعــدد
صـيغهـا عـن التجــارب واألفكـار،
واملـشاعر واألحـاسيس اإلنسـانية
واالنفعــاالت الـنفــسيــة أصــدق
تعبري إزاء املتغريات الـيت يواجهها
اإلنـســـان يف حيــاته ســواء كــان
ال له،
مـنتجـ ًا للحـدث أو مـستـقب ً
ألنـها حتـتوي عـلى عـوامل متثيل
وكنـاية غري تـصرحييـة وتقريب
احلدث بطريقة تصويرية تعتمد
الـتــوجـيه والـتعلـيـم والـنـصح
واإلرشـاد بـاخـتصـار وتــركيـز،
فتنـاول املثل الشعيب كل مفردات
احليـاة راصـدًا أمنـاط الـسلـوك
الـبــشـــري بعـبــارات مــوجــزة
وواضحــة ،فقــد ضــرب املـثل يف
األمـانـة واخليـانـة ،والـشجـاعـة

بطابعهـا املعماري املتميـز الرغبة
بـاالحتمـاء من الغـارات املفاجـئة
للطـامعني والغـزاة الـذين رأوا يف
انعــزاهلــا يف قـلب الـصحــراء مــا
ميكـنهـم من الــسيـطــرة علـيهـا
والـتحكم مبسري القـوافل اليت متر
بها.
تقع سيـوة يف الصحـراء الغـربيـة
املصـريــة هي والـواحــات األربع
األخــرى اليت تــسمـى الــداخلـة
واخلارجـة والبحـرية والفـرافرة
لكنها األبعد غرب ًا عنها.
واللـغة الـسيـوية بـربريـة األصل
وهي لغة السكان احمللية ،وهي لغة

وليـست هلجــة ،تنـطق فـقط وال
أجبدية هلا وال يتحدث بها غريهم
يف مصـر ،ويـؤكـد املــؤرخ عبـد
اللـطيف واكــد أن أهل سيـوة مل
يـتكلمـوا العـربيـة إال منـذ وقت
قريب وليـست العربيـة الفصحى
مـا يتكلـمون وإمنـا لغـة القـاهرة
اليت انـتقلت إلـيهم مع مــوظفي
احلكومـة الذين انتقلـوا إىل سيوة
وعاشوا مع أهلهـا بعد أن أخضعها
حمـمـــد علـي بــاشـــا إىل حكـمه
والـسيــوي يتحـدث مع الـسيـوي
بلغته الـيت حاول البعـض مجعها
ودراستهـا ،وال يتكلم بلغـة سيوة
غري سكـان قـريـة (اجلـارة) وهي
التـسـميـة الـشعـبيـة لقـريـة أم
الصغري وهـي قريـةتبعـد  135كم
بـاجتـاه الــشمـال الـشـرقـي من
مـدينـة سيـوة وتقع عـلى حـافة
بلــدة شــالـي يف سيــوة وقــريــة
اغـورمي  -وتعـداد سكـان اجلـارة
يكاد يـكون ثابت ًا ويبلغ  150نسمة
وهم مسـر البشـرة وقد بـدأ أهلها
يف هجرهـا والسكنى حوهلا وتؤكد
املــراجع أن أهل اجلـارة أصــوهلم
سودانية.
اكتست أرض سيوة مبئات العيون

واجلنب ،والكـرم والبخل والـذكاء
والغـبــــاء ،والعـقل واجلـنــــون،
والـسعــادة والتعـاسـة ،والـصرب
واجلزع واألمل واليأس والعدل
والـظلم ،والـتسـامح واحلقـد،
والـصــدق والكــذب ،والـســر
والعلن ،وضـرب املثل يف الفقر
والغنـى ،والـصحـة واملـرض،
والنـصاحـة والعاهـة ،والقوة
والــضعف ،واملـــودة واجلفــاء،
والـغرية والـبغـضـاء ،واجلـديـة
والـسخريـة ،والضحـك والبكاء،
والـسهــر واملنـام والـسكـوت
والكالم ،واحملبة والكره ،والذم
واملـــدح ،واحلــسـن والــسـيـئ،
واألخالق وفقـدانهـا ،والتقـارب
واالفـــــــــــــرتاق ،واإلخــــالص
واخلـــــــــــالص،
والـــتـــــــدبــــري
ـ
والـتـبــــذيـــــــر،
وضـــــرب يف الــتــــــواصل
واالنقـطــاع ،والتـصــايف
والعـــداء ،والـــسحـــر
واحلـسـد ،واإليثـار
واألنانيـة ،والدقة
والالمــبـــــــــاالة،

واملـســاواة واحملــابــاة ،والـطعــام
والشـراب ،والــزواج والطالق ويف
الـرجل واملـرأة ،والـولـد والـبنت،
والطفل والشاب ،وضرب يف صفات
النبات واحليوان ويف أجزاء جسم
اإلنسان.
وبـرغم كثـرة الكتب والـدراسات
اليت صـدرت عن األمثال الشعبية
إال أن معـظمها كـان يقتصـر على
اجلـمع والـرتتيـب ،والتــصنـيف
والـتبويب ،وشـرح املعانـي وغاية
املثل ،وسـرد قصته احلقـيقية أو
املوضـوعة قـسرًا علـى أساس أن
(لكل مـثل قصـة) وضعفـت هذه
الـدراسات يف االنتـباه إىل أن بعض
هــذه األمثــال محلـت مفـاهـيم
سلبية ،وافكارًا خبيثة مسمومة،
ال نعــرف مـن صـــاغهــا ،أو مـن
أطلقهـا ،ولكننـا نسمعهـا على كل
لسان ،وإذا أردنا أن ننصف تراثنا
نـقول أن هـذه املفـاهيم الـسيـئة
دخلت إىل مـوروثنـا عن طـريق
االستعـمار وأعـوانه يف غفلـة من
التاريخ ،وإننا إذ نذكر بعض هذه
األمثال ،ندعو أسـاتذتنا األفاضل
ذوي االخـتصـاص اىل أن يـبحثـوا

التشكيل والفولكلور
وينقبـوا عن اصول هـذه األمثال
اليت تـسحـبنـا إىل اخللف وتـشيع
فينا الضعف واهلوان.
فــاملثل (األيـد املـاتكـدر تالويهـا
بــوسهــا) يــشجع علــى الـضعف
واخلنـوع واملـثل (اليـاخــذ أمي
أصــيحـله عـمـي) يــــدعــــو إىل
االستـسالم والال أبــاليــة ،واملثل
(اصرف مـا يف اجليب يأتيك ما يف
الـغيب) يـشيـع التبـذيـر ويعمق
الـنـــزعـــة االســتهالكـيـــة الال
ختطيطيـة ،واملثل (بيضـة اليوم
أحـسن من دجاجة بـاجر) يدعو
إىل النـظــرة اآلنيـة بـعيــدًا عن
املــسـتقـبل ،أمـــا املــثل (اكعـــد
بالشمس ملن جييك الفي) فيشجع
علــى الكـسـل واخلمــول ،واملـثل
(جذب املصفط أحسن من صدك
املخـربـط) فيـدعـو إىل إشـاعـة
الكذب وعدم االهتمام بالصدق.
إن هـــذه األمثــال ومــا شــابههــا
تناقض أخالقنا العـربية وقيمنا
اإلسـالميـــة نتـمنـــى أن يكــون
مــوضــوعـنــا بــادرة لـتحــرك
املخلـصني يف تعقيب املـثل املشني
وتوضيح مكمنه الدفني.

جتـــــوال فـي واحــة سيـــوة

زياد مسعود

مع بـدايـة القــرن الثــاني عـشـر
امليالدي بين سكان واحـة (سيوة)
املصرية احلـصن اخلاص بهم فوق
اجلـبل الــذي يتــوسـط الــواحــة
بتكويـن معماري غـريب وأطلقوا
علـيه اسـم (شـــالـي) يف لغـتهـم
اخلـاصـة ومعنـاه (البلـدة) ،وكـان
الـدافع وراء إقامـتهم هذه املـدينة

اليت زرع السيويـون حوهلا أشجار
الـنخـيل والــزيتــون وبـســاتني
الفاكهـة ومهدت الستقرار سكانها
من الرببـر القادمـني من الشـمال
األفــريـقي ومل جيــد أهـل سيــوة
أمـامهم غري اجلـبل للتخـلص من
الغـارات املفاجـئة للبـدو وسواهم
فبـدأوا ببناء هـذه املدينـة القلعة
أو الـبلــدة احلـصـن اليت مسـيت
(شالي) لـتضم بيـوتهم جـنب ًا إىل
جنب يف طبقـة تعلو طبـقة طلب ًا
لألمــان املفقـود خـارجهـا علـى
األرض املـنبـسـطــة من حـوهلـا،
تتخـلل طبقـاتهـا طــرق ضيقـة
مـلتــويــة شــديــدة الـظـلمــة ال
يـستطيع الـغازي التقـدم فيها إىل
أن علت أدوارهـا وطبـقاتـها عـلوًا
شـاهق ًا وتنـاثرت علـى حوائـطها
املـتعــرجـــة احمليـطــة بــاجلـبل
والبلدة ثقـوب نوافذهـا الضيقة،
وأعـدوا هلـا بـوابـة واحـدة كبرية
يـغلقها بـاب ثقيل ضخم صـنعوه
مـن جــــذوع الــنخــيل املـرتاص
ووضعوًا نظـام ًا صارمـ ًا للحياة يف
هـذه البلـدة التـزم به السيـويون
التزام ًا تام ًا حـرص ًا على حياتهم
وبقـائهـم وأخذت هـذه البـلدة يف

احليـــوان ..فــي تــراثنـــــا
د .شوقي عبد احلكيم (القاهرة)

عـادة ما تـسود أي حـضارات قـدمية
حيوانـات وطيور بعـينها ،كـانت هلا
قـدراتهــا اليت يـفتقـدهـا اإلنـسـان
القـديـم ،ويتـمثل هــذا يف تنــانني
الشـرق األقصـى ،وأفيال شـبه القارة
اهلنديـة ،أما يف حـضاراتـنا العـربية
الـساميـة فكان للحـمار دوره احملقق،
الــذي انـتهــى بـــاحلفـظ يف الـرتاث
ال عند هذه
الشعـيب ،ولعلين أقف قلي ً
احلكاية اخلرافية عن (سعد الدين) -
كأمنوذج  -ال علـى اعتبار أنها بالد أو
ملـحمة أو قـصة شعـرية منـوذجية،
بل هـي رمبا كـانت واحـدة من أوسع
واقـدم حكـايـات اجلــان انتـشـارًا يف
فـولكلـور العـامل أمجع .فهـي ختضع
وتـتطـابق مع مـواصفـات حكـايـات
وخـوارق اجلـان الـيت شغلت العـديـد
مـن املــــدارس الفــــولـكلــــوريــــة
واالنثروبولـوجية زمن ًا طويالً ،منذ
أن توصل جامع ًا الفـولكلور األملانيان
 األخـوان جريـن  -مع مجع ودراسةجممـوعة كـبرية منهـا أطلق علـيها -
يعقـوب جــريم  -حـكمـة املـتعجل
القـائل بأن حكايـات اجلان انتاج آري
كامل .مبعنـى أن كل ما يتـواتر على
الشفاه علـى مستوى العامل أمجع من
حكـايات وخـرافات وخـوارق اجلان
والعفـاريت والنـداهــات وأم الشعـور
واألعـــــوان وسـكـــــان حتـت األرض
والـرياح ،يـرجع بكـامله إىل مـوطنه
ومنبته األم ،اهلند وإيران.
فـمـنـــذ أن أطلق األخــوان جــريـم
حكمهـما يف موسوعتهـما  -اإلجرمية
واجلـرمـانيـة  -عـام  1842حتـى أثـار

حكمـهما هـذا عاصفـة من اجلدل ال
تزال ممتدة تثري النقاش شارك فيها
معاصرهـما املستشـرق عامل اآلريات
(تـيودور بـنفى) بـإعالنه نظـريته
الـشهـرية عن ارتكــاز الرتاث  -األرن -
األوروبـي قلبـ ًا وقـالبـ ًا علـى الرتاث
اآلري  -اهلنـدي  -الفـارسـي  -وأخصه
األســـاطري واخلــرافــات فـمن هــذا
املدخل املـنطلق أسوق هـذه اخلارقة
عن البطل :احلمار  -سعد الدين.
واليت ال شك يف أنهـا بقـايـا أسطـورة
مصـريـة عـربيـة  -أو فلـسطـينيـة
أردنيـة  -من ألفهـا إىل يـائهـا ،حتكـى
عن خــوارق ومــزايــا إله مــا قـبل
الـتــــاريخ  -احلـمــــار  -املــصــــري
الفـرعونـي ست أو ستخ الـذي لقبه
اليونان بطيغون ولقبه العرب ببعل
أو زوج أو سـيـــد .واهـمـيـــة هـــذه
الفـبيــوال أو احلكـايــة اليت ال تـزال
تعـيش علـى الشـفاه إىل أيـامنـا هذه
تـأتي من أنها ترجع أصوهلا إىل أربعة
آالف عـام .ومـن مصـر إىل ختـومهـا
اجملـاورة يف فلـسـطني واألردن إىل أن
أصبحـت من أهـم مالمح األســاطري
والفولكلور السامي بأكمله .ومن هنا
ميكن منـاقضـة نظـريات مـروجى
اآلريــة الـيت اكتـملـت يف النــازيــة
القـــائلـني بـــاألصل اآلري خلــوارق
اجلـان ،والغـيالن فيهـا هي خـرافـة
جـان .ال يــزال بطلهــا ست يتـوحـد
بـاحلمار وجتيء به إىل الـوجود املرأة
العذراء  -اليت مل ميسها بشر .فيجيء
يطـلبهـا سعـد الـديـن أو احلمـار إىل
الـوجــود تصـاحـبه فكـرة يـصنف
مبوجزها على أنه طفل موعود.
فـهو جييء إىل الـوجود بعـد أن ميوت

األب ويفـتقـد وتـنفــذ األم وصيـته
بـتسلـيم بنـاتهـا الثالث ثم أبـنائـها
الثالثـة إىل الغول أو اجلـين أو القوى
اجملهـولـة أو نهـر  -الـنيل  -ويـذهب
أبنـاؤهــا الثالثــة حبثـ ًا عـنهم وال
يعـودون وجتلـس األم وحدهـا سوى
مـن محارهـا أو  -طوطـمها  -املـسمي
(الـرقيق) وتقرر أن تنتحـر وتشرب
من بــول احلمــار فـتحـبل ،وهكــذا
جييء إىل الوجود سعـد الدين كطفل
معجز (موعود) مكتوب على صدره
سعد الدين.
(احلـافر حافـر جحش والودان ودان
جحــش .وأسـنـــانه تـــامه ويـــومه
بسنة).
بـل إن اخلارقـة تبـالغ يف إعجـاز هذا
اإلله  -احلمـار ،فمـا أن ولـد وقـامت
الـدايــة لتغـسل يـديهــا حتـى قـام
فجلـس علـى حـيله الـدايـة شــالته
وامليـة سبقتهـا ،وما أن قـامت لتغلق
الباب حتـى قام وراءها فاغلقه وكان
أن قـررت الداية إال تـولد بعـد سعد)
وهكـذا تـواصـل القصـة أو اخلـارقـة
سردها لقوى الـبطل اخلارقة ،فسعد
 أوسـت  -يـلعـب األوالد يف يـــــومهالـســابع ،ويف حــواره مع أمـه ختربه
بـأنه (ابن جحـش) وتبـكى وتـطلب
مـنه أن ميكـث بعــد أن أخــذ مـنهــا
اجلان كل اوالدهـا فيجيبهـا (انا مش
جايلـك أنا جاي أمت املكتوب) .وركب
حصـانه  -أو بغلـته مكمال رحالته -
العبـورية حبث ًا عن أخوته يف عامل ما
حتت األرض.
وتتـوحد هـذه اخلارقـة إىل أكرب حد
ممكـن مع اسطـورة البعل الـسامـية
الذي خيـوض رحالته العـبوريـة ما
حتت األرض حبثـ ًا عن (بناته الثالث
الالتي اختطفهن اجلان) .وإذا ما كان
كال الـبطـلني ،والفــاصل بيـنهمـا 4
آالف عـام الـبطل الـسـامي وبـطلنـا
املعيـش اليـوم علـى الـشفـاه ،سعـد
الـدين .إذا مـا كـانـا إال وجهـ ًا واحـدًا
لنـفس اإلله أو الطـوطم ست أوستخ
أو طـيفون ،الدركـنا مـدى استنـبات
هـذه اخلارقـة اليت تعـيش إىل الـيوم
علـى الـشفــاه من تــراثنـا العــربي
الفلـسطيـين األردني ومنه تـواترت
وهـاجـرت وعـاشت يف مـعظم تـراث
كـل العـــــامل  -بل وربــط يف الـرتاث
اهلنـدي اآلري ذاته ،فخـوارق اجلـان
الـيت على هذا النمط أي اليت خيوض
بطلها عـامل ًا خرافيـ ًا أو عامل ما حتت
األرض أو العـامل الـسـفلي ،تـنتـشـر
بكثرة شـديدة جدًا ومنهـا ما يشكل
احلـد األسطـوري وامللحمـي يف أوروبا
الـالتينيـة ،مثـل خوارق ذي اللحـية
الزرقـاء وقصـة أو ملحمـة بيـوولف
الشهرية جـدًا واليت هلا متنـوعاتها يف
اجنلرتا وإيـرلنـدا والـديـنمـارك ثم

ملحـمة كـالفـاال اإليرلـنديـة .بل أن
سري جيمس فريزر يسوق عشرات -
إن مل نـقل مئــات  -من مـتنـوعـات
اختـطاف القـوى اجملهولـة أو الكـائن
اخلــارق للطـبيعـة الـذي تــزف إليه
النساء فهو يف األغلب أحد اآلهلة.
ويالحـظ يف معـظـم األمـثلــة الـيت
يسـوقهـا فـريـزر انتمـاؤهـا ملصـادر
عــربيــة وإسالميــة منهـا مـا كـان
منتشرًا حول حبرية فيكتوريا ،حيث
منابع النيل ومنها ما ينتشر يف جزر
املـالــديف قـبل أن يعـتنق الـسكـان
هنـاك اإلسالم ،يقـول فـريـزر (وقـد
وصف الـرحالـة العـربي الـشهري ابن
بطوطة هذه العادة وطريقة القضاء
عليهـا فذكـر له الكثريون مـن الثقاة
من اهل اجلـزيـرة  -وقـد ذكــر ابن
بطوطة أمساءهم (أنه يف الوقت الذي
كـان النـاس هنـاك يعبـدون األوثـان
كــانت تـظهـر هلـم يف كل شهـر روح
شـريـرة من اجلن تـأتـي عرب البحـار
علـى شكل سفينـة مليئـة باملـشاعل
امللتهبة).
ويــواصل فـريــزر( :والقـصــة اليت
حيكـيهــا ابن بـطــوطــة عـن اجلين
العـاشق وعـرائـسه اآلدميـات تـشبه
شبهـا قوي ًا نـوع ًا معينـ ًا من القصص
الشعـيب الشـائع والـذي يتخـذ صورًا
وأشكـا ًال خمتلفة من اليابان وسيام يف
الـشرق واسكنـديناوه واسكـتلندة يف
الغرب).
فـاجلـسـد الـروائي  -سـواء  -لنـصنـا
الـشفـهي املتـواتـر اليـوم أو أسطـورة
البعل الكنعـانية ،مـوجزة اخـتطاف
اجلين أو القـوى الـشـريـر ألخــوته
الثالثة يف نصـنا الفولكـلوري اليوم -
وبنـاته الثالث يف النص الـكنعاني 4 -
آالف عـام  -ويف كال النصني خيـاطر -
اإلله احلـامي  -سعـد الـديـن أو البعل
الكـنعاني عنـدما تسـمع صوت أقدام
يف رؤوس أشجـار الـبكــاء وعنـدئـذ
احـرتس إذ أنه اذ ذاك خيــرج الــرب
أمامـك .حمقق ًا انتصاره بعودة بناته
املـغتـصبــات ،لـيعــاود من جــديــد
اعتـالءه قمـم أشجــار الــسنـط  -أو
الـبكـــاء  -كقــريـن للـــريح وإنــذار
لـألعداء .فـهذا الـبعل  -الصـحراوي -
املتجـرب  -ست أو سعـد  -هــو البـذرة
األوىل لإللـه يهـــــواه رب القـبـــــائل
اإلسرائيلية أمس واليوم.
فلقد كان للحمـار كطوطم سا ٍم سلف
دوره يف كل حضـارات الشـرق األدنى
القـديم مـنذ اجلـاهلـية األوىل ،إىل أن
أصـبح مشؤومـ ًا نظرًا لصـوته املنكر
بـرغم الـدور الكـبري الـذي أداه هـذا
احليـوان يف أداء أشق األعمـال ومحل
األثقـال مثله مثل بقيـة احليوانات -
الـطواطـم العربـية من مجـال ونوق
سائبة وكالب وهكذا.

التنـامي رأسي ًا مع تـزايد سكـانها ،29 - 28نـــشــــر عــــام  1932دراســــة
طبقـة فــوق طبقـة حتـى ازداد انـرتبــــومـرتيــــة  -فــــرع مـن
ضغط البـناء علـى بعضـه فبدأت االنثــروبــولــوجـي  -يبـحث يف
أجـزاء من (شالـي) يف االنهيار مع مقـايـيس اجلـسم الـبشـري ألهل
سيـوة الـذيـن ميتـازون بـدقـة
بدايات القرن العشرين.
وقـبل انهـيــار (شــالـي) ومـنــذ أجـســامهـم ثم نـشـر عـام 1936
سيطـرة احلكومـة املصريـة على دراسـته االنثـروبـولـوجيـة عن
سيـوة بدأ الـسكان يف اهلـبوط من (واحــة سـيــوة واجلــارة) ،أمــا
احلصـن وبنـاء مـســاكنـهم علـى بلجريف فهو ضابط إنكليزي كان
األرض املـنبـسـطــة احمليـطــة بـ يعـمل يف سالح اهلجـانـة يف إدارة
(شـالـي) ،وازداد االنهيــار حتـى مـنطقـة احلدود املـصريـة ،عني
حتـولت شـالي إىل أطالل يف نهـاية عـام  1917حـاكمـ ًا لـواحـة سيـوة
أربعينـيات القرن العشـرين لكنها وأقام بهـا ما يـقرب من الـعامني،
ظلت أطال ًال شـاخصة تؤكد قدرة أصـدر بعدهـا كتـابه عن الـواحة
اإلنسان على جتسيد عمارة أخاذة باعتبارهـا معبدًا لإلله آمون عام
الـشكل حلمـايـة ذاته حبـيطـانهـا  1923وقـــــــد ضــم الـكــتـــــــاب
املنيعـة اليت كـتب عنهـا العـديد مـشاهـداته وعـددًا من اللـوحات
من الــرحــالــة والــزوار ومنـهم الفنية اليت رمسها بنفسه أما أول
بلجـــريف وسـتـــانلـي وكاليـن أوروبي يــزور سيـوة فهـو ولـيم
وكلياود الفرنسي إضافة إىل أمحد جــون بــراون وكـــان ذلك خالل
وقــــــــــــــــــــــــــــد
فخري عامل اآلثـار املصري الكبري  1798 - 1792ـ
وعبـد اللطـيف وأكد الـذي صدر أصـدر كتابه (رحالت يف أفـريقيا
كتابه املشهور عنها بعنوان (واحة عام  .)1800وقد كتب كثريون عن
دورة احليـاة وطقـوس الـزواج يف
آمون ،عام .)1949
وكالين بـاحـث انثـروبـولـوجي سيـوة وعن دقة األزيـاء الشعـبية
قضى يف سيوة فرتة ما بني كانون فيهـا وتنـوعها ،ومـن أزياء سـيوة
األول  ،1926شبـاط  1927ثم شـتاء أثواب الـزفاف الـسبـعة والـطوق

أيام االسبوع يف املعتقد الشعيب
مهدي محودي األنصاري
أليـــام االسـبــــوع يف معـتقـــدات
العــراقـيني يف املــاضـي القـــريب
والبعيد خـصوصيتها مثل اجلمعة
واالثنني واخلميس حيث تعد هذه
األيـام يف مقـدمـة األيـام وعنـدهم
مبـاركة ولكن هلم معـتقداتهم عن
األيام األخرى!
فعند إصابة الطفل بـ(احلمى) كان
الـنسـوة يهـرعـن ليلـة األربعـاء إىل
القـاء كـربـة خنل يف شـاطئ دجلـة
وإيقــاد الــشمــوع علـيهــا ،وذلك
اعـتقــادًا مـنهـن أن يف ذلك شفــاء
للطفل احملموم.
ويف أيــام الكـسالت ،كــان لكل يـوم
معني زيـارة فيوم األحـد يف الشيخ
عمـر السهروردي ،واالثـنني السيد
إدريس ،ويوم األربعـاء يف أبو رابعة
ويوم الـسبت يف الكـاظميـة ،ويوم
اجلــمعـــة يف جــــامع بـــراثـــا بـ
(املنطكة) ...اخل.
يف اخـــر اربعــاء هـنـــاك تقلـيــد
ومعتقـد هو كسـر (التنك) يف آخر
أربعـاء من شهر صفـر حيث جتمع
العــوائل البغـداديـة شـربـات املـاء
وتكسرها عند عتبة الباب.
أما ليلـة (حنة العروس) فتكون يف
يومي األربعاء واخلميس....
وهـذه سطـور سـريعـة عن األيـام
األخرى:
يف الـسـبت يـسـافـر اإلنـسـان ألن

املــربع يف رداء املــرأة املتــزوجــة
والـطوق ذو الشق الـطولي يف ثوب
الفتـاة العـذراء ومـا حيـمالنه من
رموز ،ومن غرائب (سيوة) قدمي ًا
أن املـرأة اليت ميـوت عنـها زوجـها
متــسك عـن االستـحمــام أربـعني
يومـ ًا وحتتجب عن األنظـار حتى
تنتهـي املدة وال يقرتب أحـد منها
عنــد خــروجهــا بعــد األربـعني
لالستحمام يف بئر وتـسمى الغولة
ألنهم يعتقدون أنها جتلب النحس
لكـن واكــد يــؤكـــد أن األرملــة
حتتـجب عـن النـــاس وال تبــدل
مالبسهـا وال متشـط شعرهـا مدة
أربع أشهـر وعشرة أيـام وهي مدة
(الـعدة) املـعروفـة ،لكن مـوضوع
االحتجـاب عن الـناس معـمول به
للرجـل واملرأة األرمالن يف قـبائل
االزانــدي وسط أفــريقيـا ،حـيث
تنــام األرملــة (األرملـني) علــى
األرض وتقـطع عالقتهـا بـالنـاس
وال ميــر بهـا أحـد مـدة عــامني
(نـظريـاً) لكن تلـك املدة تـنقطع
بقـدوم أقـارب الـزوج (الـزوجـة)
وإجـرائهم بـعض املمـارسـات اليت
تبـيح لألرمل (األرملـة) اخلـروج
إىل احلياة العامة.

احملرر

مكتبــــــة
كله متام

سفــرته سـتكـون مــوفقـة سـواء
أكانت لزيـارة قريب ،أم للتجارة أم تأليف /مانفرد ووديش ورابحة حنني
(كله متـام) عنـوان الكـتاب اجلـديد الـذي ترجـم من قبل قـسم اللـغة
ألداء فريضة احلج.
أمـا يف األحــد فال يقـوم اإلنـسـان العربيـة وقد ألفه األستاذ مـانفرد ووديش وراحبه حنني بـاإلنكليزية
خالله بكـل عمل اللهـم إال يف ليلـة منـذ  13عام ًا لـتدريسه يف قـسم الدراسـات العربيـة اإلسالمية جبـامعة
االثنـني ألن االثنني يـوم مبـارك ،أمسرتدام حيث يستعرض أسـاليب اللغة الفصحى وما يقـابلها بالعامية
ويف ليلـته يكون زفـاف العروسني ،املصرية وعنوانه األصلي (مقدمة يف دراسة اللهجة املصرية).
إن مل يكـن يف ليلـة اجلمعــة حيث
األعشاب والتوابل يف حياتنا
تعـودت األكثـرية الـساحقـة على تأليف /بحرية اجلنابي
ذلك ،ويوم الثالثـاء لغسل املالبس لندن 1988 -
وتـنظيـم شؤون الـبيت ،وجتـديد مـرض املؤلفـة دفعها لـلتنقيب يف فـوائد األعـشاب الطـبية وعالجـاتها
الفرش واخلياطة وغري ذلك.
األظـافـر ،معتـمدة على عشابي سـوق الشورجة ببغداد وصـو ًال إىل لندن للتدقيق
ويف يـوم األربعـاء تـقلم
ويـؤكل السـمك ويزار املـريض من يف دراسـاتها اخلـاصة والكتـاب مرشـد مفيد لكل مـهتم حبديقـة املنزل
وبطب األعشاب.
األقرباء واألصدقاء.
ويف يـــــوم اخلــمــيـــس يـكـــــون
رحلة املشرق
االستحمـام ،وغسل البـيت وغرفه تأليف/الرحالة الهولندي راوولف
وحتــضري اجلــديــد مـن املالبـس ترجمة /سليم طه التكريتي
واألواني.
صدر هذا الكتاب ببغـداد عام  1978مرتمج ًا عن اإلنكليزية مع تعليقات
من
اجلديد
يلبس
اجلمعة،
ويف يوم
املـرتجم الراحل وقـد قام الـدكتور ليـونهارت راوولف بـرحلته هذه يف
من
اجليــد
ويــستـعمـل
املالبـس،
النـصف الثانـي من القرن الـسادس عـشر امليالدي وبـدأها يف  18مـايس
األواني واألثاث ،وتـزار قبور األهل 1573من اوغــسربغ ،قــام املرتجـم برتمجــة اجلــزء اخلــاص بــرحلـته إىل
واألحبـاء ،وجيب أن جيـتمع أفـراد العـراق وهو كتـاب جديـر باالهـتمام لكـشفه عن جزء مـن واقع احلياة
العـائلـة كلهم علـى مـائـدة الغـداء االجتماعية يف عراق األمس.
والعــشــاء وال يــؤذى الــطفل ألن
البكـاء يـوم اجلمعـة نـذيـر شـؤم،
وفيـه ختطب األم الزوجة لـولدها،
ويقــام اخلتــان ،ويعقــد القـران،
ويقـدم (النيشـان) للخطيـبة ،لكن
كل ذلك قــد تغـري أكثــره بـفعل
تطـور اجملتمع وعـوامل التجـديد
الفكري فيه.

ستوديو
ثقافة شعبية
من بالد النوبة للفنان حسني بيكار

نساء للفنان امساعيل الشيخلي

يف مكان آخر من هذه الصفحة
يـرى القــارئ الكــريم يف بـاب
(ستـوديو) لـوحات تـشكيلـية
مستـوحاة مـن الفولكلـور فقد
ظل الفـنـــان الـتـــشكـيلـي يف
البلـدان العـربيـة وما ميـاثلـها
أسريًا لبـيئته احمللـية يـستلهم
منهـا تـشكـيالته الـبصـريـة
والـصـوريــة ال ألنه (يـعيـش)
فقــــط بل ألنـه يعـــــايــــش
الـتفــاصـيل االجـتـمــاعـيــة
واملعمـارية واألسـطوريـة اليت
انبنت علـيها ثقـافته لـيجد يف
تــراثه الـشـعيب الــوجـــداني
والـبـصــري حــراكـــ ًا ودوافع
إبـــداعيــة يـبين مـن خالهلــا
جتـــاربه لـيـنــطلق مـنهــا إىل
جتـارب إنسانيـة وفنية أخرى،
موغلـة يف التجـريد أو مـوغلة
يف التجـسيـد علـى وفق رؤيته
الفنيـة اليت على أسـاسها يبين
نتاجه اإلبداعي.
لقـد ظلت العـالقة بني الـفنان
والفــولكلــور عالقــة معقـدة
حتفل بـــاالســتلهـــام واجلـمع
واالسـتبطـان والتعـايش ،ذلك
أن الفـولكلور لـدينا يعـد املهاد
األسـاسي حلـضارة الـطني اليت
منهـا ابتدع الفنان العراقي كل
اخـتامه األسـطوانـية وأشـكاله
الفـنـيـــــة املعـربة عــن واقع
حضـارة فجـر الـسالالت ومـا
تالهـا ،ومن مـنطلقــات بيئـة
الطني الـسومـرية  -الـسامـية
ولــدت البـنيــة التـشـكيـليـة
واملعمـارية القدميـة وولد منها
جـــزء من حـضــارة الـشــرق
وصـروحها الفـنية املعـرب عنها
بــأجـســاد اآلهلــة الـضـخمــة
وبتشكيالت األختـام وبنقوش
الفنـان علـى اجللـود واحلـراب
واألغمدة والسيوف وتشجريات
وتـوريقــات الفنــان اإلسالمي
فيما بعد وصو ًال إىل تأكيد هذه
العالقـة املـتصلـة بـني الفنـان
والـواقع ،والفنـان واألسطـورة
والـفنـــان واخليــال والـفنــان
وجتارب اإلبداع السابقة.
التـشكيل داخل الفولكلور يبدأ
بـالـفنــان النـظــري القــديم
اجملهول وال تنتهي جتاربه وقد
(تشخصـت) يف أهاب فن واضح
املعـامل ميثل جتـربته اليت هي
نـتاج ما مـضى وما هـو حاضر
مـن فكــر شعـيب ومن تـطـور
تشكيلي يف آن واحد.

اهله من اليمن للفنانة د.آمنة النصريي

