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مــــن احملــــــــــــرر

سـتـــديـــو ثقـــافـــة شعـبـيـــة
يعـرض ستوديو ثقـافة شعبية مجـموعة لوحـات رسمها الرسـام الفرنسي اوجني فالنـدان للمدن العراقيـة بني  1870-1802ونشرت يف مجلـة (حول العالم) الفـرنسية حتت
عنوان (رحلة يف ميسوبوتاميا).
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جسر القوارب يف بغداد

املوصل

منظر احللة على الفرات

" تــــــــــــــــراث " عــــــــــــــــدد خــــــــــــــــاص

غـــــــرائـــب الـــتـقـــــــالـــيـــــــد وعـجـــــــائـــب الـعـــــــادات يف الـعـــــــامل

محمّد رجب السّامرائي
أب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ظـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــي
أفردت مجلة "تراث" الشهـرية الصادرة عن نادي
تراث اإلمـارات يف أبو ظبي عددها اخلاص " "94
لـ ــشه ـ ــر أيلـ ــول اجلـ ــاري لـ" غـ ــرائـب الــتقـ ــالـيـ ــد
وعجــائـب الع ــادات يف العــالـم" .حـيـث تخـصـص
اجمللــة ع ــددين خــاصـني يف شهــري أيــار وأيلــول
مـن كل عــام .وت ــوزعت مــواد عــدد تــراث اخلــاص
إلـى قسمني رئـيسني همـا :أوال ":عادات وتقـاليد
غ ــريـب ــة يف أس ــالـيـب احلـي ــاة" ،وث ــانـيـ ـاً ":ع ــادات
وتقـاليـد غريـبة يف الـزواج" قدمـت من خاللهـما
حكـايات وتفـاصيل عن تلكـم العادات والـتقالـيد
الغـريبـة والعجيبـة اخملتلفـة من الـوطن العـربي
والعالم.
وقــد ســاهـم يف كتــابــة مــواد هــذا العــدد كـل من:
حمــدي نصـر سكـرتيـر التحـريـر ،ومحمّـد رجب
الـسّـامـرائـي عضـو هـيئــة التحـريــر ،يف حني قـام
مـأمـون الــسعيـد بـإخـراجه الـذي أضفـى ملـسـات
فـنيـة ورؤيـة إخــراجيـة بـديعـة علـى مـوضـوعـات
اجمللة.

وق ــد أشـتــمل الق ـسـم األول مـن الع ــدد اخل ــاص
لـت ــراث " :ع ــادات وتق ــالـي ــد غ ــريـب ــة يف أس ــالـيـب
احليــاة "علـى مـوضـوعـات عـديــدة تنــاولت بـدءاً
إكـرام الـضيف واجـب مُحتـم عنـد العـرب بـصفـة
عـامة وعـند أبـناء اإلمـارات بصفـة خاصـة ..لكن
هناك اختالفـاً صارخاً يف شكل تقـدمي الذبيحة
للـضيف ..حـيث يعـده أهل اإلمـارات معـيبـاً إلـى
حـد كـبيــر بيـنمـا هـو عــادي ومثــار للفخــر عنـد
بعـض القبـائل العــربيــة ،ثم نـدبـة الـشحــوح من
يـسمعهـا ولـم يكن قـد تعـرف عليهـا مـن قبل قـد
يصـاب بـالــدهشـة ..مع إنّهـا شـيء تقليـدي عنـد
أبـنـ ــاء القـبــيلـ ــة ..بل هــي تعـبـي ــر عــن الف ــرح ــة
ورسـالـة تقـديــر للحضـور ،بعـدهـا جـاء مـوضـوع:
تغـطيس القطـة يف البحر ..عـادة قطريـة قدمية
انتهت اآلن ..حـيث كان هنـاك اعتقاد بـأنّ صوت
اسـتغ ــاثـته ــا يـتـنـب ــأ بع ــودة الـبح ــارة مـن رحالت
الغــوص .أمــا زيــارة طــوب أبــو خــزامــة يف بغــداد
وإشعـال الشموع للبـركة فهما مـن عادات النساء
العراقيات.
بـيـنـمـ ــا عـ ــرض مـ ــوضـ ــوع :مـكـ ــان االحــتفـ ــاالت
السنوية بشفاء سـيدنا أيوب من مرضه تتنازعه
ثالث دول ..بيـنمـا العـادات متـشـابهـة ،وإنّ الثـأر
بـايت عنـد األكراد والعـداوة ال متوت حتـى سابع
جدّ ،كمـا أنّ املغول شعب طيب وخجول ..لكنهم
يـشـتعلــون غـضب ـاً بــأســرع وقت وألي سـبب كــان،
بـيـنـم ــا حت ــرص فـتـي ــات قـبـيل ــة اله ــوتـنـت ــون بل

ويعملن على إصابة أعينهن باحلول!
وتنــاول هــذا القـسـم من تــراث مــواضـيع أخــرى
هي :أن الـدوطـة ..أو املهـر ..تقــدمه الفـتيـات يف
ســريالنكــا ملن يـرغـب يف االقتـران بهـن ..ويبقـى
ديـنـ ـاً يف أعـنـ ــاقهـن مهـم ــا ط ــال ال ــزمـن ..بل إنّ
بعـ ــضهــن رح ــن ضحــيـ ـ ــة عـ ـ ــدم ال ـ ـ ــدفع ،ثــم إنّ
االسـتحمـام بـاملـاء الـدافـئ لتـطهيـر البـدن عـادة
جـمــيلـ ــة عـنـ ــد كل خـلق اهلل ..إالّ أبـنـ ــاء قـبــيلـ ــة
الف ـ ـ ــودو فهــم يـ ــطه ـ ـ ــرون أرواحه ــم ونف ـ ـ ــوسهــم
بــاالستـحمــام يف الـطني ،وإنّ الــرجــال يف قبـيلــة
الــوداب األفــريـقيــة ه ــوايتـهم الــزواج وقــد يـصل
عـدد الـزوجـات إلـى مـائـة زوجـة ..واألغـرب ..إن
ال ــرج ــال يـتـب ــرج ــون ويـت ــزيـن ــون ،أم ــا يف وسـط
أفــريقيـا ..فـإنّ زعـيم القـبيلـة يـرتـكب املعـصيـة،
وأخـيـ ــراً يق ــام احـتف ــال بـ ــالعـي ــد ..حـيـث رج ــال
التـشيك يـضربـون نسـاءهم ..وهُنَّ يـتقبلن ذلك
برحابة صدر!!
كمــا ضـمّ القـسـم الثــانـي من تــراث طــائف ــة من
املوضوعـات اخملتلفة التي تـوزعت حتت عنوان":
عــادات وتقــاليــد غــريبــة يف الــزواج" ،حـيث وردت
ك ــالـت ــالـي :ال يحـق للع ــروس يف اإلم ــارات لـبــس
ال ــذهب يف لـيلــة الــزفــاف ولـكن تــدخـن وتعـطــر،
الـدزة حتمل علـى الرؤوس وتفـتح بالـصالة على
الـنـبــي يف دول اخللـيـج الع ــربـي ،ويف الـب ــدع ــة..
تـرتدي العـروس اليمنـية الـفستـان األخضـر من
قمـة رأسهـا حتـى أخـمص قـدميهـا ،ويقـولـون يف

األمثــال الــشعـبيــة :يــا بخـت من وفّـق راسني يف
احلالل ..لـذلك يحــرص اللبنـانيـون علـى وضع
ســمكـتـني يف ح ــوض م ــاء عـن ــد ال ــزف ــاف ،ومل ــاذا
يـتجـنب الـسـوريـون املـرور بـالـزفـة أمـام اخملـابـز
واملقابر؟ بينما يف املغرب ..يحتفظون باألصالة

يف أعراسهم ..وال مانع من األخذ باحلديث.
ومـن مـ ــوضـ ــوعـ ــات ه ـ ــذا القـ ـسـم أيــض ـ ـاً :فـ ــرح
الـصيـنيــات ..يبـدأ بــالبكــاء ،وشيـوع عـادة نـصف
الـزواج يف كــاليفــورنيــا ..وقبــائل الهــوبي جتـدل
شعـر العـروسني مـعا يـوم الزفـاف ،والعـروس من
قبيلـة تودا الهندية البدّ مـن أن تذهب لعريسها
زاحفة علـى يديهـا وركبتيهـا ..ومن التقـاليد أن
يضـع العريـس قدمـه فوق رأسهـا ،ثم أنّ عـرسان
الـتـبـت أسـ ــوأ حــظـ ــا ..فـ ــالعـ ــروس تـ ــوضع فـ ــوق
شجــرة ..والــذي يــريــد الفــوز بهــا يـنــال ضــربــة
ساخنة من أهلها!
وهـن ــاك م ــواضـيع أخ ــرى نح ــو :ع ــرس ــان إقلـيـم
فـطــانـي املــسلـم يف تــايالنــد محـظــوظــون ..ألنّ
شهـر العـسل عنـدهم  90يـومـاً ،ويف االسكـيمـو..
العـريـس يــشمّ عـروسه ..فـإذا أعجـبته رائـحتهـا
تـنــال الــرضــا ..وإذا لـم تعجـبه ولّــى هــارب ـاً ،ويف
املالي ــو ..الع ــري ــس ميكـث سـنـتـني يف بـيـت الـتـي
يـ ــريـ ــدهـ ــا ..قــبل ال ـ ــزواج ،والعـ ــروس يف قـبــيلـ ــة
جـوبيـس رمبا تكـون األكثـر تعاسـة بني عـروسات
العالم ..حيـث يتم ثقب لسانهـا ..حتى ال تكون
ثــرثــارة وت ــزعج زوجه ــا ،وإنّ العــروس يف جــريـن
النـد يجـرهـا عـريـسهـا من شعـرهـا ..أمـا عـروس
البـاسـيفيـك ..فمهـرهـا  25ذنب فـأر!! ويف ختـام
مـ ـ ــواد عـ ـ ــدد تـ ـ ــراث :يف إي ــطـ ـ ــالــي ـ ـ ــا العـ ـ ــرسـ ـ ــان
محـظــوظــون ..ألنّ الع ــروس تتـشــاءم مـن لبـس
الذهب!!

ت ق ـ ــدم صـف ح ـ ــة (ث ق ـ ــا ف ـ ــة
ش عـب يــة) ه ــذا ال يــوم عــدة
ـس ـ ـ ـ ــا ئـل
مـحـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ــات يف مـ ـ ـ ـ ـ
ص ـ ـ ـ ـ ــورة
ا ل ـ ـبـحـ ــث م ـ ـن ــه ـ ـ ـ ـ ــا ـ
حـوارية عن حـرفة ش عـبية
ميـ ـ ــارس هـ ـ ــا ا لـك ـث ـيـ ـ ــرون يف
ا مل ـ ـ ــدن ال عـ ـ ــرا ق ـيـ ـ ــة هـ ـ ــى حـ ـ ــر فـ ـ ــة
ص نــا عــة ا جلــر يــد ل لـت ع ــريف ب هــا
و طـ ـ ـ ــرح م ـ ـ ـش ـكـال تـهـ ـ ـ ــا.
ويف ـح ـ ـ ـ ــوار مـع ا ل ـ ــب ـ ـ ـ ــا ح ــث
ح ـســني الهال لـي مـن ا لـن ــا ص ــر ي ــة
ـم ـ ـ ـ ــام
يـ ـنـ ـبـه ـال ـ ـ ـ ــى ضـعـف اال هـ ـت ـ ـ
ب ـصـنـ ــا عـ ــة ا لـ ــس جـ ــاد ا لـ ــش عـبـيـ ــة
و ض ـيـ ـ ــاع ا لـك ـث ـيـ ـ ــر مــن اال غـ ـ ــا نــي
وا لـ ـ ـس ـي ـ ـ ــر ا لـ ـ ــش ع ـب ـي ـ ـ ــة ن ـت ــي ج ـ ـ ــة
ال خـت ف ــاء روات هــا ب ـسـبـب ا لــو فــاة
و عــدم تــدوين ا صــول هــا ممــا ي عــد
خـ ـسـ ــارة كـبـيـ ــرة جلـ ــزء م هـم مـن
ال فـولك لـور ال عـراقي فـي مـا ي قـدم
ا سـتــود ي ــو ث قــا ف ــة ش عـبـيــة صــورا
ل ـ ـ ــر س ـ ـ ــوم ا ل ـ ـ ــر س ـ ـ ــام ا لـف ـ ـ ــر نـ ـ ـســي
فـال ن ـ ـ ــدان ا ل ـ ـ ــذي ك ـ ـ ــان ب ـ ـ ــا ح ـث ـ ـ ــا
بلدان يـا واثاريا اس تـطاع جتسيد
ال بـن يــة ا لـش عـب يــة وا ملـع مــار يــة يف
ال عـ ـ ــراق خـالل ال قـ ـ ــرن ا ل ـت ـ ـ ــاسع
ع ـشــر ا ضــا فــة ا لــى مــو ضــو عــات
اخرى...
ان أ بـرز مــشك لـة تـوا جـه ال بــاحث
الف لـك ل ــوري هـي ضـي ــاع ا ملـص ــادر
وأخت فـاؤها بـس بـب وفاة حـاملي
ا ملـوروث و عـدم أهت مـام ال سـابقني
اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ــا يـل ـ ــني لـه ـ ــم ب ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ي ـ ــن
ـ
مـ ـ ــاي خ ـت ـ ــز نـ ـ ــونه مــن مـع ل ـ ــو م ـ ــات
وحكايات اضافة لعدم وجود اية
م ـ ـس ـ ــا ع ـ ــدة مــن ا ل ـ ــدو ل ـ ــة أو مــن
ا ملـن ـظـم ـ ــات ال ع ـ ــام لـ ــة فـ ــى حـقل
ـاع ـ ـ ـ ــدة
ـس ـ ـ ـ ـ ـ
ا جملـ ـتـ ـمـع ـامل ـ ـ ـ ــد ن ــي ملـ ـ ـ ـ
ا ل ـبـ ـ ــا ح ـثــني مــن هـ ـ ــواة و ك ـتـ ـ ــاب
مح تــرفني و هـو ا مــر يح تـاج ا لـى
ت ـن ـب ــيه م ـ ـس ـت ـمـ ـ ــر وا لـ ـ ــى ت ـب ـنــي
ن ـش ــا ط ــات ال ع ــام لـني ف ــى ح ق ــول
ا لـبحث ا لــشع بــى من قـبل ج هـات
مساندة كـاجلامعات واحملافظات
واملنظمات اجلماهيرية .

حــسـني اهلاليل :مــشـكالت رواة الفـــولـكلـــور وواقع األغـنـيـــة الـــريفـيـــة
الشطري
حـوار/عباس ـ ـ ـ
ـ
ـ

يع ـ ــد ح ـ ـســني الـهاللــي مــن الـك ـت ـ ــاب
العــراقيـني املتـميــزين واملـتخـصـصني
يف التـراث الفـولكلـوري العــراقي فهـو
مـن اكثـر البـاحثـني والفنـانـني عنـايـة
بـاملـوروث الـشعبـي ولم تتـوقف أنـامله
عن الـكتـابـة يف هـذا اجملـال الــذي لم
يع ـ ــد ي ـ ـســته ـ ــوي الـك ـت ـ ــاب ال ـ ـش ـب ـ ــاب
السـب ــاب ع ــدي ــدة فــضال عـن تـ ــوقف
املـؤسسات احلكـومية عن متـابعة هذا
التــراث والعنـايـة به وهـو الــذي ميثل
عبق التاريخ الفولكلوري العراقي.
* بــدءاً مــا الـــذي يعـنـيه ويـنـتـظـمه
مصطلح الفولكلور؟
ف ــولـكل ــور هـي كلـم ــة أجـنـبـي ــة تعـنـياملوروث الشعبـي وهذا يشمل كل تراث
ال ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ــوب م ــن الـغـ ـنـ ـ ـ ــاء والـعـ ـ ـ ــادات
وال ــتقـ ـ ــال ـيـ ـ ــد امل ـتـكـ ـ ــررة يف األع ـيـ ـ ــاد

وامل ـن ـ ــاس ـب ـ ــات ،وح ـت ـ ــى الـ ـص ـن ـ ــاع ـ ــات
الــشعـبـيــة الـتـي أصـبحـت ن ــابعــة مـن
عمل الصناع اجليدين تعتبر صناعة
ف ــولكلــوري ــة،وهي مــا يقــدمه الـشـعب
أيـضــا مـن صـنــاعــات تــرتـبـط أيـضــا
بـ ــاألغـ ــانـي ال ــشعـبـيـ ــة وال ــشفـ ــاهـيـ ــة
الفولكلورية.
* مـــا مـــدى تــشــــابه الـــشعـــوب يف
موروثاتها؟
هنـاك تطابق او سمات مشتركة بنيالـ ـ ـ ـ ـشـعـ ـ ـ ـ ـ ــوب وهـ ـ ـ ـ ـ ــذه أوجـ ـ ـ ـ ـ ــدتـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
احلـاجـة،فـالـصنـاعـات الـشعـبيـة لـدى
الشعـوب :هي صناعـات مشتـركة لكن
الفـ ــارق ان كـل شعـب يــنحـ ــو مــنحـ ــى
خـ ـ ــاص ـ ـ ــا به م ـ ـس ـت ـمـ ـ ــداً مــن ب ـي ـئ ــته
وتقــاليــده .ويف العـراق مـثال صنـاعـة
ال ــسجـ ــاد شـيء مـتـ ــوارث مـن الـعهـ ــد
الـسـومـري ووجـدت سجـادة و األدوات
ال ـتــي ميـكــن مــن خـالله ـ ــا ص ـن ـ ــاع ـ ــة
املفروشـات،وكذلك املـالبس الصـوفية
مــنهـ ــا م ـ ــا يلـبـ ــسه الـفقـ ــراء واخـ ــرى
لـلملــوك وتكـون مـوشـاة بـالــذهب يف
أطــرافهــا.وت ــوارثت هــذه الــسلع علــى
مستوى الـشعوب وال تختص مبوطن
معـني وهـي متـثل الـبـيـئ ــة وتـعك ــسه ــا

علـى واقعهـا املعيـش واقصـد بـالـبيئـة
ال ـ ــزخ ـ ــارف امل ـ ــأخ ـ ــوذة مــن األشج ـ ــار
والنباتـات بشكل جتريدي وهذا الفن
ال ــشعـبــي واضح يف الع ــالـم وخ ــاص ــة
صنـاعة السجاد العـربي التي استفاد
منها الكثـير من الفنـانني الن عملها
األرابسك وقـد استفـاد منهـا بيكـاسو
وبراك يف بالد املغرب العربي وهنا يف
الغراف صـناعـة البسـط متمـركزة يف
مـنطقـة بنـي رجاب يف نـاحيـة النـصر
ويف اخلمـسينـيات كـانت هنـاك مائـتا
امـرأة تقــوم بحيـاكـة البـسـط اجليـدة
ذات الـتكــويـنــات الــزخــرفـيــة عــالـيــة
التقنـية ،أالن لـم يبق منهـن والامراة
واحــدة مــاعــدا ن ـس ــاء يعـملـن ب ـشـكل
جتـ ــاري فج وي ـسـمـ ــى ذلك (ب ـس ــاطـ ـاً
بــيعـي ـ ـاً) أي للـبــيع وهـن ــاك مـنــطق ــة
واحـ ـ ــدة تـ ـ ــزود الـ ـ ـسـ ـ ــوق بـ ـ ــال ـبـ ـ ـس ــط
والـسجـاد هي قـريــة ال جهل التـابعـة
للشطرة.
* مـامدى تـأثيـر املوروث الـشعبي يف
العـراق علـى املتـلقي العـراقـي وغيـر
العراقي ؟
 قـبل هــذا التــاريخ كـان رواد املـوروثالشعبي من مغنـني وشعراء وحفظة

حكايات موجودين يف اجملتمع وبيتي
يف الـشطـرة هـو محـورهم وأتـذكـر ان
البــاحث األملــاني (اجنـرلـخ) زارني يف
ال ـ ـس ــبع ـي ـن ـي ـ ــات وض ــيف ــته يف ب ـي ـتــي
خمـسـة ايـام وكـان هـذا الــرجل يكـتب
اط ــروحـته عـن (االب ــوذي ــة) وعـن ــدم ــا
سـجل ه ـ ــذا الـ ـ ــرجل م ـ ــا ي ـ ــري ـ ــد مــن
االب ـ ـ ــوذي ـ ـ ــة واالط ـ ـ ــوار ق ـ ـ ــال كـلـ ـمـ ـتـه
املــشهــورة (انـي زرت العــالـم ولم اجــد
مــثل هـ ــؤالء الـ ــرج ـ ــال الع ـصـ ــامـيـني
حفـظ ــة لـت ــاريخهـم وت ــراثهـم ب ـشـكل
ج ـ ـيـ ـ ـ ـ ــد ومـخـلـ ـ ـصـ ــني لـه ،انـ ـ ـصـح ان
تقـ ــومـ ــوا بـتـ ــدويـن مـ ــا يـ ــذكـ ــرون مـن
موروث) ،وكـانت له مقـابلة يف مـيونخ
مع الـدكتور صـبحي انور رشيـد الذي
كان يلقي محـاضرة عن املـوسيقى يف
العــراق الـتقــى به وقــال لـه(اني كـنت
عند الـفنان حسـني الهاللي والتقيت
مبجمـوعـة نـادرة مـن التـراثـيني وقـد
حــصلـت عل ــى درج ــة ال ــدكـت ــوراه عـن
بحـثـي هـ ــذا وبـ ــامـتـيـ ــاز عـ ــال.وهـ ــذا
الكتاب مـدون تدوينا موسـيقيا عامليا
له ــؤالء الـن ــاس ف ــانــصح ان تلـتفـت ــوا
الى هذا التراث والى رجاالته قبل ان
تفقـدوهم مثل الـدول االسكـندنـافيه

الـتـي ت ــركـت فلـكل ــوره ــا وذهـبـت وراء
امل ـ ــوض ـ ــة االوربـي ـ ــة وعـن ـ ــدم ـ ــا ع ـ ــادت
لـت ــسجل م ــوروثه ــا لـم جت ــد شـيـئ ــا).
وق ــال الهاللـي :لقــد حــدث لـنــا هــذا
االن ،فبـعد عـشر سـنوات تـويف جميع
ه ــؤالء احلف ــاظ وقــبل ثالث سـن ــوات
تــويف احــد الــرواة يف قــريــة مـن قــرى
ال ـشـط ــرة وك ــان ي ــروي تغ ــريـب ــة بـنـي
هالل بـ ـشـكـلهـ ــا الـك ـ ــامل وحـكـ ــايـ ــات
اخـ ـ ــرى وق ـبـله تـ ـ ــويف راوي ـ ـ ــة مهــم يف
احلـكـ ــايـ ــات الـ ــشعـبـيـ ــة واالسـ ــاطـيـ ــر
(عـطيـة مــويش)وهــذا ضمن مـنطقـة
واح ـ ـ ـ ــدة ،ف ـكـ ـيـف عـل ـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـسـ ـت ـ ـ ـ ــوى
العـراق،انهـا خـسـارة كـبيـرة،اذ ال وزارة
ثقـافة وال مؤسـسة فنيـة من اجملتمع
تلتفت الى ذلك.
*تناول املـوروث الشعبي املـرأة سواء
يف احلكــايـــات او القـصـص،بل هـي
راويـة للعـديـد منهـا ومع ذلك تـوضع
يف املرتبة الثانية،ما السر يف ذلك؟
 هناك باع متعثر واحجام كامل عناملــرأة بـسـبب الـظــروف االجـتم ــاعيــة
وال ــديـنـي ــة ومـع ذلك هـن ــاك مت ــاي ــز
واضح بـني امل ــراة يف ال ــريف عـنه ــا يف
املـدينة،فاملـراة الريفيـة اكثر حتررا يف

ال ـس ــابق املـتقــدم ونـكهـتهــا اخلــاصــة
التـي متيـزت بهـا بني الـدول العـربيـة
والنع ــول تق ــدم االغـنـي ــة عل ــى اف ــراد
شقـ ــوا طـ ــريـقهـم يف اخل ـ ــارج ونقـ ــول
ه ــؤالء ميــثل ــون االغـنـيـ ــة الع ــراقـي ــة
االصيلــة ،نحن نـنظـر بـاالسـاس الـى
الــته ـ ــدمي احلـ ـ ــاصل يف امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات
الفـنيــة وعــدم رعــايـتهــا وتهـميــشهــا،
اضف ال ــى ذلك ال ــوضع العــام الــذي
ساهم بشكل مباشر بشل كل مفاصل
احليـاة ومنها الفـن بصورة عـامة ،انه
اخل ــوف وااللـم ال ــذي ي ـس ــودالـ ــوضع
العـراقي فكيف تـريد ان تـظهر اغـنية
مبـع ـن ـ ـ ــاه ـ ـ ــا احلـق ـيـقــي واالص ـيـل ؟!
اطالقـا ال النها ترتبط بـاحلالة التي
حت ــدثـت عـنه ــا سـ ــابق ــا ،ان االغ ــانـي
وال ـ ـســمف ـ ــون ـي ـ ــات ت ــظه ـ ــر مــن االلــم
واملــواقـف الثــوري ــة او من مـجتـمعــات
تعـب ــر عـن نف ــسه ــا ب ــشكـل واضح ،ان
هــذا لـم يحـصل عـنــدن ــا االن بل انـي
اؤمـن يف الوقـت احلاضـر انه التـوجد
مسـارات تلـوح بـاالفق بتـبني الـتطـور
يف االغـنيــة نحــو األحــسن بـل هنــاك
دع ـ ـ ـ ــوات ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ه ـ ـ ـ ــذا
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور.

فـض ــائه ــا اخل ــاص واقـصـ ــد به سع ــة
احلـركـة اذ تتحـدث مع (الـرحـة) بكل
حــريــة يف هــداة مـن اللـيل وتـنــسجـم
مع حــركتهــا ودويهـا الـذي يــشبه الـة
(الكــونتـربـاس) املـوسـيقيــة وينــسجم
مع انـينهــا فهي تقـول مـاتـريـد واكثـر
كلـماتها تبكي عزيـزا فارقته او حبيبا
او ت ـت ـم ـنـ ـ ــى ،واروع مـ ـ ــاق ـيـل يف شعـ ـ ــر
النساء البيت الدارمي:
ثوب العرس بجفاك ملخته متليخ
ألهل الهوى يظل دوم خليته تاريخ
وكثيـر من الرجـال يأخـذون دور املرأة
يف الـشعــر والبـطـولـة والـعيـش الـذي
تتــولي شــؤونه ويـأخـذ الــرجل له دور
البطـولـة فيه وهـو نـوع من االستالب
الميكنها البوح فيه.
* كـيف يـــرى حــســني الهاللـي واقع
االغنية الريفية اليوم؟
 ان واقـعـهـ ـ ـ ــا مـ ـتـخـلـف والتـ ـ ـ ــوجـ ـ ـ ــداص ـ ـ ــوات واضح ـ ـ ــة علـ ـ ــى ال ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــة
الغـنـ ــائـيـ ــة وهـنـ ــاك اسـبـ ــاب عـ ــديـ ــدة
لـتخـلفهــا مـنهــا عــدم رعــايــة الـفنــان
واخص بـذلك املوسيـقي والتوجد أي
مؤسـسة تـقوم بـاعادة الـروح لالغنـية
العـ ــراقـيـ ــة واحـ ــالــتهـ ــا الـ ــى واقـعهـ ــا

األرسة ..مـهــــنــــــــــة تـقــــــــــاوم االنــــــــــدثــــــــــار
صــــنــــــــــاعــــــــــة َّ
األدوات

مـحـــمــــــــــد هــــــــــادي
ـ ـ

املـهن واحلــرف الــشعـبيــة هــويــات املــدن ورمــزهــا
وهـي دالالت ت ــاريخهــا إذ متـثل تــراث الـبلــد ومـن
هذه احلـرف التـي قاومـت االندثـار مهنـة صنـاعة
االســرة والكــراسي الـتي اشـتهــرت بهـا املـدن الـتي
تكـثــر فـيهــا زراعــة الـنخـيل واعـتـم ــد سكــان هــذه
املـن ــاطـق عل ــى ه ــذه ال ـصـن ــاع ــة ،والجـل مع ــرف ــة
أسرارهـا وسر دميـومتها زارت املـدى السيـد سليم
رحـيم الذي ميـتلك دارا كبيـرة قام بـتحويلهـا الى
محل لـصـنــاعــة االس ــرة والكــراسـي وغـيــرهــا مـن
االدوات املـستخدمـة وحني سألـناه عن هـذه املهنة
اجـاب بــأنهـا مـوروثــة عن ابـيه الـذي كـان ميـتلك
مـحال كبيـرا يف سوق احلـلة خـلف سينـما الـفرات
وك ــان مـتخـصـص ــا بـصـن ــاع ــة االس ــرة ب ــان ــواعه ــا
م ـسـتخــدم ــا سعف الـنخـيل بعــد جــرده وك ــذلك
اقفـاص الدجـاج واسرة االطفـال وجهاز العـرسان
البد مـن ان يشمل سـرير العـرس ذا النفـرين وقد
قمت بـاعمـال عديـدة وبتـصامـيم مختلفـة حسب
رغبــة العــرســان خــاصــة لالســرة الـتي تـسـتخــدم
للنـوم صيفـا وبـديكــورات مختلفـة ،وعن امكـانيـة
استخدام التكنـولوجيا يف صناعـة االسرة اكد لنا
بان هـنالك فعال مـحاوالت لكنهـا لم تنجح حيث
اسـتخدمـنا الكـتر الـكهربـائي واملثقـب والن نسيج
اجلريد طـوالني وتظهر شـوائب دقيقة تـؤثر على
عمـلنــا لــذلك جتــدنــا نـسـتخ ــدم اآلالت اليــدويــة
التي نصنعها بأيدينا .

اقف ــاص ال ــدجـ ــاج  :قفــص مـن ــزلـي ســبع ــة االف
وقف ــص ال ـنـقل خــمـ ــسـ ـ ــة االف ونع ـمـل سقـ ـ ــائف
لكراجـات السيـارات واملزارع والـديكورات وسـيباط
العنب والعـماريـات والسـقائـف الصغيـرة حلمـاية
املـولدات وتـبريـد احملطـات الكـهربـائيـة والكـراسي
بـنـ ــوعــني العـ ــاديـ ــة سـتـ ــة االف والــنق ــش بـ ــاثـنـي
عـشــرالـف دينــار ونقــوم بعـمل ك ــرويتـه للحــدائق
املنــزليـة والـقنفـات لـلمقـاهـي مع اقفــاص طيـور

وبالبل وابــراج كـبيــرة للــطيــور ومهــد لالطفــال (
(سرير كريكوت))
اضــافــة الــى شـمع ــات املالبــس وبـتـصـمـيـم ي ـشـبه
سـاعـة بغــداد وايضــا حمـاالت الهــواتف واقفـاص
للتمر.

النـخيل ونـضطــر احيـانـا الــى تنـزيل اجلـريـد يف
املاء الجل احلفـاظ عليه فترة اطـول عند حدوث
ازمة والعمل صيفا ضعف ما عليه شتاءً .

وهـي بــاقـيــة مـنــذ سـنــوات ك ــذلك قـمـنــا بــاعـمــال
ديكورات فنية مع اعشاش كبيرة للدجاج البياض
يف قـاعات حقـول الدواجن وبـامكان الـسررجي ان
يـب ـ ــدع حـت ـ ــى يف ت ـصـمـيـم ال ـ ــديـك ـ ــور امل ــس ـ ــرحـي
والسينمائي.

* اجملواب وهـو بسـتة قيـاسات او اكـثر تبـتدئ من
 6ملم الى  12ملم الغاية منه تثقيب اجلريد.
*الـســاطــور وهــو نــوع واحــد ثقـيل الــوزن نـسـبيــا
يستخدم لتقطيع اجلريد.
*الــسكـني وهـي لغــرض جــرد وتـنـظـيف اجلــريــد
األخضر واليابس.
*املـعلم (النـيشـان) وهو عـبارة عـن سنبه لـتأشـير
اجلريد من خالل الثقوب.
* املبــارد بــانــواعه ــا مثـلثــة ومــدورة ومــستـطـيلــة
ناعمة وخشنة الغراض التنعيم.
*امل ـ ــدك ـ ــة وتـ ـص ـمــم ب ـ ــرأس أو رأســني وي ـ ـس ـتــم ـ ــر
االشتغـال بهـا الكثـر من سنـة اذا كانـت مصنـوعة
من خشب املشمش.
* الفرشـة وهي قاعدة خشـبية تثبت على االرض
من خــشب الـصفـصــاف واغـلب هــذه االدوات يـتم
جلبها من مناطق السماوة او ديالى او الكاظمية
لدقـة العمل وجودته والشتهـار ديالى والكـاظمية
وكربالء اضافة الى بابل بهذه الصناعة.

يقول اسـطه سليم ان املعـوقات قليلـة واحلمد هلل
ب ــاسـتـثـنـ ــاء نقل اجل ــري ــد وارتف ــاع اسع ــار واج ــور
الـنقل وك ــذلك الفــضالت الكـثيــرة الـتي نـضـطــر
حلـ ــرقهـ ــا يف حـني ميـكـن االســتفـ ــادة مـن خـ ــوص
النـخيل لصـناعـة الزنـابيل وغـيرهـا مثل املكـانس
واملهافيف واحلصران واألغطية.

يـجلـب اجلـ ــريـ ــد اجلـيـ ــد مـن مـن ــطقـ ــة خـيـكـ ــان
واحمل ــاويل والــس ــورة والـنخــيله وع ــويف واجمل ــري ــة
والع ـ ـ ــزة واملـ ـ ـ ــواصف ـ ـ ــات اجلــي ـ ـ ــدة يف سـعف نـخل
الـسـلطـانـي والبــربن والـزهـدي واخلـستـاوي النه
خـشـن والن ــاعم اليـنفـع يف صنــاعــة االس ــرة ومن
مواصفات اجلريد بارد واليختزن احلرارة.

نقــوم احيـانـاً بـاعــادة احليــاة لألسـرة احلـديـديـة
بصنع تكملـة ملا تلف مـنها من اجلـريد وقـد قمنا
بــاعــداد محــاض ــرات عن الــصنــاعــة الــشعـبيــة يف
مـراكز الـشباب لغـرض تعليم الـشباب علـيها وهي
افضل من البطالة اضافة الى جماليتها.

يـقول السيـد سليم :يف حالـة التفرغ يـكون معدل
االنت ــاج اليــومـي اربعــة اســرة نف ــرين ي ــوميــا ،امــا
انواع املنتج واسعارها فهي كما يلي:
صنـاعـة االسـرة :سـريـر نفـر واحـد السعـر  17الف
دينــار والـنف ــرين  24الـف دينــار والعــائلــة 45- 30
الف دينار

يعـتبــر االسـطــوات سيــد رحـيم احلـطــاب واحلــاج
عـبــاس واحلــاج رشـيــد واحلــاج لـطـيف مـن اقــدم
االسطوات يف محافظة بابل.
ويف اخلتام متنى االسطه سليم بان يتم احلفاظ
علــى هــذه املـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ــة كت ــراث وتتـبنــى بعـض
الدوائر اقامة معارض ملنتجاته املتميزة..

فترات االشتغال

فترات االشتغال على طول الـسنة باستثناء شهر
واحد وهو فترة لكاط التمر حيث اليسمح بجرد

املاء عدو اجلريد

يعـتـب ــر املـ ــاء الع ــدو االول لـلج ــري ــد وكـث ــرة نـقل
االسرة من مكان الخر يؤثر على متاسكها كذلك
العثـة وهـي حشـرة تنخــر اخلشـب وقمنـا بـاعـداد
اسـيجــة للــدوائــر الــرسـميــة وللحــدائق واملـشــاتل

سررجي متنقل

يــنقـل بعــض االســطـ ــوات اغـ ــراضهـم الـ ــى بعــض
املناطق الريفية والبقـاء السابيع هناك يصنعون
االسرة حسب الطلب لكل بيوت القرية خاصة يف
املناطق التي يكثر فيها النخيل.
ويالقـون من الفالحني كـرم الضـيافـة اضافـة الى
االسعار واالجور اجليدة .

املعوقات

مصادر اجلريد ومواصفاته

إعمال أخرى

أشهر االسطوات يف احللة

اإلنتاج واألسعار

اســـــــــــــــــــــــــــــرار الــــعـــــــــــمــــل
حـــــــــــــــــــــــــــــديـــــــــــث عـــــــــــن ـ
و ..ـ

