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ثــقــــــــــــــافــــــــــــــة مــــــــــــــدن الـــــــــــرشق
نـشــاطــا أس ــاسي ــا ذا مكــانــة ع ــاليــة ،وقــد
تطـورت ثقـافـة غــذائيــة الفتـة للـنظـر يف
الشرق .وقد الحظت سكيرس أن مواعيد
األكل كانت مـتوافقة مع مواعيد الصالة،
وتستغل ضوء النهار يف أفضل صورة.
ثـم تتعــرض ألصنـاف الـطعـام ،والحـظت
أن األرز يقـ ـ ــدم ك ــص ــنف أسـ ـ ــاســي مـع كل
األطعـمـ ــة ،أو ي ـطــبخ ب ـ ــذاته يف أصـنـ ــاف
شهية.
ويف ج ـمــيع األح ـ ــوال ك ـ ــانــت األنـ ــش ــط ـ ــة
اليــوميــة تنـتهـي مع صالة العـشــاء قبـيل
إخالد العائلة إلى النوم.

احلياة االجتماعية والعامة

احمد فضل شبلول
لعل املقـدمـة الـتي كتـبتهـا ليلـى املـوسـوي
لكتاب "الثقافة احلضرية يف مدن الشرق
ـ اسـتكـش ــاف احمليـط الــداخلـي للـمنــزل"
(وجـ ـ ــاءت يف  35صـفحـ ـ ــة) تـ ـ ــرقـ ـ ــى إلـ ـ ــى
مـ ـسـتـ ــوى مـ ــا كـتـبــته املـ ــؤلفـ ــة جـيـنــيفـ ــر
سكيـرس يف كتـابهـا الـذي صـدر عـام 1996
بــعـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوان "DOMESTIC CULT
TURE IN THE MIDDLE
" ،EASTوت ــرجـمــته امل ــوس ــوي ،وص ــدر
مـؤخـرا عن سلـسلـة عـالم املعـرفـة (العـدد
 )308الـتـي يــص ــدرهـ ــا اجمللــس ال ــوطـنـي
للثقـافة والفنـون واآلداب بالكـويت ،وجاء
يف  220صـفحـ ـ ــة ،أهــم مـ ـ ــا ميــيـ ـ ــزهـ ـ ــا أن
نصفهـا تقريـبا يحـتوي علـى ملحق صور
ملـ ـ ـوَّن ـ ــة ،وص ـ ــور أبــي ــض وأس ـ ــود ،لـكــب ـ ــار
الفـنــانـني ،وأشكــال ورســومــات هـنــدسـيــة
مل ــوض ــوع ــات الكـت ــاب الـب ــالغ ــة الـط ــراف ــة
واألهـمـيــة يف الــوقـت نف ــسه ،فهـي تـتـعلق
باإلنسان يف زمان ومكان معينني.
وأهم مــا تــأخــذه املــوســوي علــى املــؤلفــة،
اهتمـامها بـالطبقـات االجتمـاعية الـعليا
يف الدولـة التي تنـاقش فيهـا موضوعـاتها
(مـص ــر وت ــركـي ــا وإي ــران) س ــواء املـن ــزل أو
الـ ـسـكـن أو احلـيـ ــاة العـ ــائلـيـ ــة أم احلـيـ ــاة
االج ـتــم ـ ــاعــيـ ـ ــة والع ـ ــام ـ ــة ،ح ـيــث تق ـ ــدم
جينـيفر سـكيرس وصـفا للحـياة اليـومية
يف اجملـتمع اإلسالمي يف نهـايات العـصور
ال ــوســط ــى وب ــدايـ ــات العــص ــر احل ــديـث،
وحتــدي ــدا يف الفـتــرة املـمـتــدة مـن القــرن
ال ــسـ ــادس ع ــشـ ــر وحـتـ ــى الـتـ ــاسع ع ــشـ ــر
امليالدي ،أي مـا بني أوج نضـج ثقافـة هذه
اجملتـمعات ،وبدايـة النهايـة واضمحاللها
أمـام تـزايــد التــأثيــرات األوربيــة الفكـريـة
والفـنـيـ ــة ،غـي ـ ــر أنه ـ ــا ال تق ـ ــدم تف ـصــيال
لشرائح اجملتمع يف هـذه املدن التي تغلب
علـيه ــا الــش ــريح ــة املــسلـم ــة ،وتعـيــش يف
كنفها الشرائح املسيحية واليهودية.
وت ــرجع املــوســوي تــركـي ــز سكـي ــرس علــى
الـبـيــوت الـثــريــة يف مجـتـمعــات الــدراســة
لسببني:
األول ،تـ ــوفـيـ ــر إط ـ ــار ملعـ ــروضـ ــات جـنـ ــاح
ال ــشـ ــرق األوســط يف مـتـحف اسـكــتلـنـ ــدا
الـ ــوطـنـي ،وأي واحـ ــد مـن هـ ــذه الـبـيـ ــوت
املـوسـرة قـادر علـى إقـامـة معـرض جلـميع
الفنون اجلميلة.
والثـاني ،قلـة املصـادر املكـتوبـة التي تـوثق
للـحيــاة االجـتم ــاعيــة يف نهــايــة العـصــور
الوسطى وبداية العصر احلديث.

اجلمال كان جزءا يوميا من
احلياة

جتـيـئ دع ــوة جـيـنـيف ــر سكـي ــرس للق ــارئ
لزيارة املـساكن احلضـرية الثريـة يف تركيا
ومصـر وإيــران يف الفتـرة مــا بني القـرنني
السادس عشر والثـامن عشر ،واالستمتاع
ب ــأجـ ــوائه ــا ،حـيـث ت ــركـ ــز علـ ــى ثالث مـن
كبـريـات املـدن الـشـرقيـة ،فــاحصـة احليـاة

موسيقى الشعوب

األسريـة ،واألمناط االجـتماعـية للـحياة،
واجلوانـب املاديـة للحضـارة ،والتي عـبرت
عــنهـ ــا يف فــصـ ــول كـت ـ ــابهـ ــا املـمــتع .وهـي
تالحظ أن املنزل الشرقي يف حد ذاته ،أي
األســرة املـمـتــدة ومـن تُعـيلهـم ،لـم يـتغـيــر
بــشكل جــوه ــري ،وأن اجلمــال كــان جــزءا
يوميا من احلياة.

املدن ال تظل ثابتة على حال
واحدة

بـ ــدأت سكـي ــرس كـتـ ــابه ــا ب ــاحل ــديـث عـن
املدينة ،وتـرى أن مدنها الـثالث اخلاضعة
للــدراســة ت ـشـت ــرك مع غـيــرهــا مـن مــدن
املنـطقــة بثقـافــة حضـريــة تعكـس تنـوعـا
تــاريخيـا واقـتصـاديـا واجـتمــاعيـا وديـنيـا
وعــرقيـا ،وأن املـصنـوعـات املــستخـدمـة يف
الع ــوالـم ال ــداخلـي ــة ملـن ــازله ــا هـي ع ــرض
جلي لهذا الـتنوع .فإسطـنبول ظلت آهلة
بالـسكان منـذ تأسيـسها يف القـرن السابع
قـبل امليالد ،كـمسـتوطـنة يـونانـية جتـارية
متـوسطـة احلجم عـرفت بـاسم بيـزنطـة.
أم ـ ــا القـ ــاهـ ــرة فـتـتـمـيـ ــز بـ ــاسـتـمـ ــراريـ ــة
اسـتـيـط ــانه ــا مـن ــذ العـص ــر الف ــرع ــونـي،
عنـدما كـانت معـروفة بـاسم ممفيـس ،ثم
جــيـ ـ ــزا ،ومـ ـ ــرورا ب ـ ـ ــالع ــصـ ـ ــر اإلغ ـ ـ ــريقــي
فـ ــالـ ــرومـ ــانـي ،ثــم العــصـ ــريـن الـ ــوسـيــط
والعـثـم ــانـي ،والعــص ــور احل ــديـث ــة ،وهـي
تـ ـشــبه إس ـطـنـب ـ ــول مـن حـيــث إنه ـ ــا تـقع
استـراتيجـيا علـى مجرى مـائي كبيـر .أما
املـستـوطنـات احلضـريـة اإليـرانيـة ،فتـرى
سكيرس أنهـا كانت أكثـر تخلخال منها يف
ت ــركـي ــا أو مــصـ ــر ،ففـيـم ــا ع ــدا املـنــطق ــة
احملـصــورة بـني بحــر قــزويـن يف ال ـشـمــال
واخللــيج يف اجلـن ــوب ،فـ ــإن بقـي ــة الــبالد
قـاحلــة وتفتقـر إلـى اجملـاري املـائيـة الـتي
ميـكن استـخدامـها كـوسيلـة للمـواصالت،
ولكن عـندمـا نقلـت العاصـمة إلـى مديـنة
طهـ ــران يف الـ ـشـمـ ــال عـ ــام  1786ت ــسـ ــاوت
اع ـتــب ـ ــارات ت ـ ــواف ـ ــر املـ ـ ــاء والغـ ـ ــذاء ،فق ـ ــد
اشــته ـ ــرت طه ـ ــران مــن ـ ــذ الق ـ ــدم بج ـ ــودة
حـدائق الفـاكهـة واخلضـراوات ،وبـسهـولـة
احلـص ــول عل ــى امل ــاء مـن الـيـن ــابـيع ومـن
قنوات جبل "دميواند".
ولكن بعـامـة فـإن إحـدى املشـاكل الـدائمـة
يف امل ـ ــدن هـي مـ ـشـكل ـ ــة ت ـ ــوفـي ـ ــر الـ ـسـكـن
واخلــدمــات لق ــاطنـيهــا ،لــذا ف ــإن املب ــاني
الالزمــة خلــدم ــة حيــاة امل ــدين ــة الي ــوميــة
تُقـ ــام يف امل ــسـ ــاحـ ــة مـ ــا بـني أسـ ــوار املـ ــدن
واملـبـ ــانــي امللـكـيـ ــة وح ـ ــولهـمـ ــا ،وشـبـكـ ــات
الــطـ ــرق الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة الـتـي تـ ـشـكل دروب
املــواصالت تقـوم كـذلـك بتقـسيـم الطـرق
الـ ــرئـيـ ـسـيـ ــة إلـ ــى قــطـ ــاعـ ــات اخلـ ــدمـ ــات
وال ــسكـن .أم ــا الــش ــوارع ضـمـن كل قـط ــاع
فق ــد ك ــانـت يف الغ ــالــب معق ــدة وضـيق ــة،
قذرة ورطبـة يف الشتـاء ومليئة بـالغبار يف
الصيف.
وعـن إسطـنبـول تـذكـر املـؤلفـة أن سكـانهـا
الفقــراء يـعيـشــون يف أجــواء مـكتـظــة ،يف
حـني أن منــازل األغـنيــاء كــانـت تقع نحــو

الشمـال والشـرق ،أما طهـران فكانـت أكثر
اكتـظاظـا ،ولكن املـدن ال تظل ثـابتـة على
حـ ــال واحـ ــدة ،ورمبـ ــا تـك ـ ــون طهـ ــران هـي
امل ــديـن ــة الـتــي تع ــرضـت ألكـب ــر ق ــدر مـن
الـتغـي ــر الــسـ ــريع ،فق ــد تـضـ ــاعف تع ــداد
سك ــانه ــا إل ــى درج ــة أن االسـتـيـط ــان ق ــد
انـتــش ــر خ ــارج األس ــوار م ـسـبـب ــا مــش ــاكل
أمنيـة .لـذا فقـد أصـدر نـاصـر الـدين شـاه
ق ــرارا ب ــإع ــادة بـن ــاء طه ــران يف دي ـسـمـب ــر
1867.
ومن املديـنة إلى املنزل تنقلنا سكيرس يف
فصـلها الثـاني من الكتـاب .وتذكـر لنا أنه
يف إيــران يـتـضـح الفهـم العـمـيق للـتــوازن
بني املبانـي واملساحات الداخلية يف عمارة
املـنــازل ،وأن ت ــوسع ــة طهــران عـبــر ب ــرامج
الـبنــاء يف الــستـينــات مـن الق ــرن التــاسع
عشر شهادة جلية على ذلك.
أمــا القــاهــرة الـتي كــانـت أكثــر اكتـظــاظــا
فـ ــإنه ــا وجـ ــدت حل ــوال سـمحـت بـت ــوفـي ــر
مـســاحــات إلقــامــة احلــدائق أو العــرائـش
ضمن مخطط املنزل.
ويف إس ـطـنـبـ ــول كـ ــانـت الـبـي ـ ــوت تُحـ ــاط
بحـدائق ،ويشكل البُـسفور خلفيـة املشهد
العام.

بـ ــذلك تـعق ــد دراسـ ــة مق ــارنـ ــة للـبـي ــوت ـ
وخاصة بيوت األثرياء ـ يف املدن الثالث.
بعــد ذلك تـتحــدث عـن احليــاة العــائـليــة
داخـل كل بـيـت مـن هـ ــذه الـبـيـ ــوت ،حـيـث
يح ــوي مـن ــزل األغـنـي ــاء يف الع ــادة :األب
وزوجــته أو زوجـ ــاته ،وأبـنـ ــاءه املـتـ ــزوجـني
وعائالتهـم ،وأبناءه غير املـتزوجني وبناته
غـي ــر املـت ــزوج ــات أو املــطلق ــات ،واحل ـشـم
واخلدم.
وتالحـظ أن عادة تـعدد الـزوجات أضـافت
تعقيدا آخر علـى تركيبة احلياة األسرية،
بل ق ــد يــس ــاعـ ــد علـ ــى تف ـسـيـ ــر العـم ــارة
املعق ــدة لـبعـض الـبـي ــوت الــتقلـي ــدي ــة يف
القاهـرة ،حيـث تقطن الـزوجات يف مـنزل
واحــد ،ولـكن يف أجـنحــة مـنفـصلــة داخل
احلرمي ،كل منهن مع أطفالها وخدمها.
أيـض ــا ك ــانـت احلـي ــاة يف امل ــسكـن تـت ـشـكل
بت ــأثي ــر من الـعبــادات اإلسـالميــة ،حـيث
كــانـت بعـض الـصلــوات تــؤدَّى يف املـسـكن،
وكــانـت العــائالت تـضـيف سجــادات صالة
صغيــرة أو أقمـشــة مطـرزة بـشكل جـميل،
إلـى ممتلكـاتهـا من املـنسـوجـات املنـزليـة،
إلقامة الصالة يف املنزل.
تعـ ــرضـت امل ـ ــؤلفـ ــة أيــضـ ــا إلـ ــى تـن ـظــيف
املـسكن ،وغـسل الثيـاب ،وشـراء األطعمـة،
وتخــزينهـا ،وإلـى الـتعلـيم الـذي كــان من
اهـتـمـ ــام احلـ ــرمي حـيـث جتـ ــرى تـنـ ـشـئـ ــة
األطفـ ــال يف "احلـ ــرملـك" ،ومـن ثـم فـ ــإن
تعلـيمهم املبكر للغـة والعادات اإلسالمية
كـان يكتـسب من أمهـاتهم وقـريبـاتهم من
الـنـســاء اللــواتـي كــان حـبهـن ألطفــالهـن
واعتزازهن بهم يستمر طوال حياتهن.
وعمـومـا فـإن التـعليم كـان يتبـاين حـسب
اإلمكــانــات املــاديــة والــوضع االجـتمــاعي
واملوهبة.
وكــانت الفـتيـات يــدربن علــى إدارة املنـزل
مبـا يف ذلك اإلشـراف علـى اخلـدم الكثـر،
واخلـيــاطــة والـتـطــريــز والـطـبخ ،وكــانـت
الكـثيــرات منهـن ـ كمــا الحظـت سكيـرس ـ
مـ ــدركـ ــات ملـبـ ــادئ اإلسالم وقـ ــادرات علـ ــى
ترتيل أجزاء من القرآن الكرمي.
أمــا الفـتيــات يف القـص ــور ومنــازل األســر
الـثـ ــريـ ــة والـعلـم ـ ــاء ،فقـ ــد كـنَّ مـثـقفـ ــات
ويـ ـ ـ ــدرس ــن األدب الـعـ ـ ـ ــرب ــي والـفـ ـ ـ ــارس ــي
والــت ـ ـ ــركــي ،وامل ـ ـ ــوس ـيـق ـ ـ ــى عـل ـ ـ ــى أي ـ ـ ــدي
متخصصني ،وكانت هـذه األنشطة مهمة
أساسية يف الثقافة احلضرية.

أما املـسكن (أي املـنزل مـن الداخل) فـكان
عـن ـ ــوان الف ــصل الـث ـ ــالـث ،وفـيـه تع ـ ــرض
املـؤلفـة خملـططــات املنــازل يف إسطـنبـول ـ
الـتي كـثيــرا مــا تـظهــر بــراعــة وإبــداعــا يف
ت ـ ــوزيـع الغ ـ ــرف واألف ـنــي ـ ــة والـ ــش ـ ــرف ـ ــات
وال ـ ــساللــم وامل ــصـ ـطــب ـ ــات ـ وك ـ ــانــت ه ـ ــذه
اخملططات خاضعة ملبدأ تأمني استخدام
الفــض ــاء الـ ــداخلـي بـكف ــاءة خلـلق بـيـئ ــة
خصوصية للحياة األسرية.
ثـم تنـتقل للحـديـث عن هـذه اخملـططـات
الــداخليــة ملنـازل القـاهـرة وطهــران .وهي

تعــرضت املـؤلفــة أيضـا يف إطـار حــديثهـا
عـن املـ ـسـكـن إل ـ ــى امللـب ــس ومـ ــوض ـ ــاته أو
األزياء ،وعلى سـبيل املثال اتـبعت سيدات
الطبقـات العليـا يف القاهـرة نسق املـوضة
بـتـ ــأثـيـ ــر مـن املـ ــوضـ ــة العـثـمـ ــانـيـ ــة .أمـ ــا
نـظيـراتهن يف إيـران القـرن التـاسـع عشـر
فقــد كـن يتــزيـن مبجــوه ــرات وزينــة وجه
على درجة مماثلة من الروعة ،لكنهن كن
يـفـ ـ ـ ـضـل ـ ــن اخل ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـ ـ ــوط ذات الـ ـ ـ ـ ــشـ ـكـل
الناقوسي.
أيـضــا فن الـطـبخ وتقـدمي الــوجبـات كـان

السالملك واحلرملك

ويف مـع ـ ــظ ــم األحـ ـ ـ ـ ــوال ،فـ ـ ـ ـ ــإن احل ــيـ ـ ـ ـ ــاة
احلـضــري ــة عن ــد جمـيع الـطـبقــات ك ــانت
تتـطلب فـصال واضحـا بني "الـسالملك":
ق ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ال ـ ـ ــرج ـ ـ ــال ،وح ـيــث يُـ ـ ـس ـتـق ـبـل
الـضـي ــوف ،وبـني "احل ــرمـلك" :األجـنح ــة
اخلـاصـة حـيث يقـضي الـرجـال من أفـراد
العـائلـة ،والنـسـاء وصـديقــاتهن أوقــاتهم،
كمـا هـو احلــال يف إسطـنبـول علـى سـبيل
املثال.
أم ــا يف القــاه ــرة فكــانـت واجهــات املـنــازل
الـب ـسـيـطــة ت ـسـتــر احلـيــاة يف ال ــداخل ،إذ
ك ـ ــانــت ن ـ ــواف ـ ــذ ال ــطـ ـ ــابق أو ال ــطـ ـ ــابقــني
العلـويـني محجـوبـة مبـشــربيـات خـشـبيـة
تسـتند فـوق العوارض املقـوَّسة املقـامة يف
أعلى جدران الطابق األرضي.
ويف طهـران فــإن املبــاني ال تــزال محـاطـة
بـأسوار عـالية ،وتـراعي الفصل بـشدة بني
أجــنح ـ ــة ال ـ ــرج ـ ــال وتـ ـســم ـ ــى "بــي ـ ــرونــي"
(الـسـالملك) ،وأجـنحــة النـســاء وتــسمــى
"أندرون" (احلرملك).

بيئة خصوصية للحياة
األسرية

تأثير املوضة العثمانية

اآلت ـيـ ـ ــة :االورفلــي ،ال ـط ـ ــورانــي (أي املق ـ ــام
اجلــبلــي) ،والع ــربـي ــونـي خ ــاص ــة بـ ـشـم ــال
العــراق هـي معــروفــة يف العــالـم الع ــربي
وجتـ ــدر االشـ ــارة إلـ ــى ان املـ ــوســيقـ ــى
الـكـنـ ـسـيـ ــة اآلشـ ــوريـ ــة تـ ـســتعــمل
نظـامي السلم الـكبير والـصغير
كـمــا هــو احلــال يف املــوسـيقــى
الغ ــربيــة إلــى جــانـب النـظــام
املـقـ ـ ـ ــام ــي الـعـ ـ ـ ــرب ــي وهـ ـ ـ ــذان
الــسلّمــان ـ كمـا هـو احلـال يف
الـنظـام املقـامي االرثـودكـسي ـ
رمبـ ــا كـ ــانـ ــا امـت ـ ــداداً للـن ـظـ ــام
املقامي السوري القدمي.
مـن ف ــصل (مـ ــوســيقـ ــى الـكـنـيـ ـسـ ــة
الـشــرقيـة واثـرهـا يف مــوسيقـى
الكنيسة الغربية من كتاب
"اسـ ــرار املـ ــوســيقـ ــى" ـ دار
املدى ـ . 2003

حتـ ـمـل املـق ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــات اآلش ـ ـ ـ ــوري ـ ـ ـ ــة
والكلدانـية أسمـاء عربيـة وهذا
يعـنــي ان مغـنـي الـكـنـيـ ـسـ ــة
عل ـ ــى علـم تـ ــام بـ ــالـن ـظـ ــام
املوسيقي العربي وقد صرح
املغـنـي الـكل ــدانـي ال ــشهـي ــر
(بـ ـيـ ـ ـ ــده) بـ ـ ـ ــان الـ ـتـ ـ ـ ــراتـ ـيـل
الكلدانية تستعمل مقامات
ال ـ ـ ـ ـ ــرسـ ــت وال ـ ـنـه ـ ـ ـ ـ ــاون ـ ـ ـ ـ ــد،
واالورفـل ــي ،أو ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ــي ،و
ال ـســيك ــاه ،واحلج ــاز (حج ــاز ك ــار)
وال ـ ـ ـصـ ــبـ ـ ـ ـ ــا ،والـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ــورانـ ــي،
والعـ ــربـيـ ــونـي ،والـبـيـ ــات،
ومـ ــن بـ ــني املـقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات

مكتبة
دراســة وثــائـقيــة فــولكلــوريــة اصــدرهــا البــاحث
الـ ـ ـ ــراحـل عـ ـ ـ ــام  1973تـ ـبـح ــث يف ح ــيـ ـ ـ ــاة املـال
عثمـان وجهـده الغنـائي ومـوسيقــاه التي تـأثـر
بهـا سيـد درويش وسـواه ويـأتي القـسم الثـاني
مـن الكتـاب قـسمـاً تـطبـيقي ـاً يتحـدث عن دور
املال يف ق ــراءة امل ــوال ــد الـنـب ــوي ــة ،وف ــرق ــة املال
عـثمـان إضـافـة إلـى دوره الــسيـاسـي والثقـايف.
بـغـ ـ ـ ــداد ـ مـ ــطـ ـبـعـ ـ ـ ــة شـفـ ـيـق ـ  1973ـ 52ص ـ
السعر  100فلس!.

فلسفة املثل الشعبي
تأليف :محمد إبراهيم أبو سنة

انـطلق البـاحـث الشـاعـر أبـو سنـة يف بحثه
هـذا الذي طـبع عدة مـرات يف اعتبـار املثل
الـشعـبي حـاضنـة أفكـار ومـواقف وفلـسفـات
ودرس بالغ ـ ــة امل ـثـل عل ـ ــى أسـ ـ ــاس اسلـ ـ ــوبه
وتـ ـنـغـ ـيـ ـمـه وبـالغـ ـتـه ث ــم بـح ــث املـ ـثـل م ــن
جـوانـبه اللغـويـة والـسيـاسيـة واالجـتمـاعيـة
والثقافية.
القاهرة مط دار الكتب ـ  1968ـ  143ص.

بعــد ذلـك تخــرج بـنــا امل ــؤلفــة إلــى خــارج
امل ـ ـ ـســك ــن ،ح ــي ــث نـ ـتـجـ ـ ـ ــول يف احل ــيـ ـ ـ ــاة
االجـتماعيـة والعامـة ملدنـها الثالث ،وهي
تالحظ أن التـمازج بـني العادات الـيومـية
للـعائلـة والتقـومي اإلسالمي للمـناسـبات
الـديـنيــة أسبغ نـسقــا وإيقـاعــا محــددين
على رتابة احلياة اليومية.
وقــد ذهبـت بنـا املــؤلفـة ـ يف هــذا الفـصل ـ
إل ـ ــى احلــمـ ـ ــام العــم ـ ــومــي ،ورغــم وج ـ ــود
حمـامـات خـاصـة يف املـسـكن ،إال أن زيـارة
احلمــام الـعمــومـي تكــون غ ــالبــا للــرفقــة
والتسليـة .ويف الوقت نفسه كـانت النزهة
العـ ــائلـي ــة غـي ــر ال ــرسـمـي ــة إح ــدى مــتع
احلياة االجتماعية يف إيران.
وباإلضافة إلى احلمام والنزهة العائلية،
كــانت هنـاك بعـض الطقـوس أو الـشعـائـر
ال ـتـقلــيـ ـ ــديـ ـ ــة تقـ ـ ــام يف حـ ـ ــاالت الـ ـ ــوالدة
واخلتان والزواج واملوت وغيرها.
وعلـ ـ ــى ســب ــيل املــثـ ـ ــال كـ ـ ــان خــتـ ـ ــان ابــن
ال ـ ــسل ــطـ ـ ــان يف إسـ ـط ـنــبـ ـ ــول مــنـ ـ ــاســبـ ـ ــة
لالحتفـاالت العـامـة ،حـيث يـبعث مـوكب
من حــاشيــة البـالط والتجـار الـبهجـة يف
شـوارع إسطنـبول ،ويـزين الـناس الـشوارع
مبنـســوجــاتهـم املن ــزلي ــة ،معلـقني إيــاهــا
فـوق مـداخل البيـوت كبيـارق ،ويصفـونهـا
على طول طريق املوكب.
أمـا احتفـاالت الزفـاف فكـانت تتـألف من
أسـبــوع مـن الــوالئـم واالحـتف ــاالت يف كل
مـن ال ــسالمـلك واحل ــرمـلك مــصح ــوب ــة
مبــوكب بـاهــر من العــائالت الثـريـة .وقـد
كانـت هذه الـطقوس املقـدسة عـبر الـزمن
ت ـتــبع يف ج ـم ـيـع أنح ـ ــاء الـ ــش ـ ــرق ،ولـكــن
ب ــالت ــأكيــد كــان يُحـتفــى بهــا بــشكـل أكثــر
إبهارا يف عائلة السلطان العثماني.

االحتفاالت الدينية ،وبعض
األخطاء

توقفـت الكاتـبة بـعد ذلك عـند اجلـنازات،
واالحـتفــاالت الــديـنيــة مـثل رأس الــسنــة
الـهجـ ــريـ ــة ،ولــيلـ ــة عـ ــاشـ ــوراء ،أو الـيـ ــوم
العـ ــاشـ ــر مـن احملـ ــرم (ذكـ ــرى اسـت ــشهـ ــاد
اإلم ــام احل ـسـني) واحــتف ــال اإلي ــرانـيـني
بيوم الـنيروز أو النـوروز ( 21مارس  /آذار)
وهـ ـ ــو ي ـ ـ ــوم ال يع ـتــم ـ ـ ــد علـ ـ ــى ال ــتقـ ـ ــومي
اإلسالمـي (مـثـله يف ذلـك مــثل احــتفـ ــال
املصريني بـيوم شم النـسيم الذي لـم تشر
إليه املؤلفة يف كتابها).
أشــارت سـكيــرس إلــى احـتفــال املــسلـمني
مبــولــد الــرســول مـحمــد صلــى اهلل علـيه
وسلم ،لـكنهـا ذكــرت أنه يف اليـوم الـســابع
والعـشــريـن من الـشهــر الثــالث (أي ربـيع
األول) ولـكــن املع ـ ــروف أن ذك ـ ــرى م ـ ــول ـ ــد
الـنـبـي (صل ــى اهلل علــيه وسلـم) تك ــون يف
اليوم الـثاني عـشر من ربـيع األول ،وليس
السابع والعشرين ،ويبدو أنه حدث خلط
بـني يـ ــوم احــتفـ ــال مـ ــولـ ــد الـنـبـي ،ويـ ــوم
االحـتف ــال ب ــذك ــرى اإلسـ ــراء واملع ــراج يف
السابع والعشـرين من شهر رجب (الشهر
الــس ــابـع) عل ــى ال ــرغـم مـن اإلش ــارة إل ــى
االحــتفـ ــال الـ ـسـنـ ــوي بـ ــرحلـ ــة الـ ــرسـ ــول
املعجزة إلى السماء (اإلسراء واملعراج).
وكان ينـبغي على املترجمـة ليلى املوسوى
اإلشـارة أو التنبيه إلى هـذا اخلطأ يف يوم
االحتفـال بذكرى املولد النبوي الشريف،
م ــثلــمـ ـ ــا أش ـ ـ ــارت يف الهـ ـ ــوامـ ــش إلـ ـ ــى أن
تــضحـي ــة الـنـبـي إب ــراهـيـم ب ــابـنـه إسحق ـ
ولــيـ ــس إســمـ ـ ــاع ــيل ـ (ط ــبق ـ ـ ــا للـ ـ ــروايـ ـ ــة
الــيه ـ ــودي ـ ــة وامل ـ ـســيحــي ـ ــة) .هــن ـ ــا ت ـ ــركــت
املتـرجمة الـنص األصلي كمـا هو ،ولـكنها
نـبَّهـت أو أضــافـت يف الهــوامــش معلــومــة
مفـي ـ ــدة ،تفـيـ ــد أن هـ ــذا ه ـ ــو املعــتقـ ــد يف
الــديــانـتـني الـيهــوديــة وامل ـسـيحـيــة ،وهــو
خالف مـا يعـرفه املـسلمـون أن التـضحيـة
كانت باالبن إسماعيل وليس إسحق .كان
علــى املـتــرجـم ــة أن تفعـل ذلك ،وتــصحح
تــاريخ االحتفـال بـاملـولـد النـبي الـشـريف
( 12ربيع األول) إال إذا كان يوم االحتفال
يخــتلـف يف القـ ــاهـ ــرة (وكل مـ ــدن مــصـ ــر
كذلك) عنه يف إسطنبول أو طهران ،وكان

ستديو ثقافة شعبية

املوسيقى اآلشورية والكلدانية

علي الشوك

عثامن املوصيل يف بغداد
تأليف :محمود العبطة
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CULTURE

االلعاب الشعبية يف البرصة
تأليف :عبد اللطيف الدليشي

جـمع املــؤلف يف هــذا الـكت ــاب أكثــر مـن مئــة لـعبــة
شعـبـيـ ــة مع اغ ــانــيه ــا املـتــصلـ ــة به ــا وش ــرح لــتك
االلعــاب بــالـتفـصـيل وحــرك ــة الفـتـي ــان والفـتـيــات
إضــافــة إلــى حتلـيله اهــداف كل لـعبــة وش ــرح تلك
املفـردات اخلـاصـة بـاغــانيهـا وملعـظم هـذه االلعـاب
احكام دقيقـة وقواعد تشير إلى عمق تفكير واضع
اللعـبة واحلـانها وهـي العاب تـظهر صـورة عصـرها
وطريقة التفكير خالله.
ب ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد ـ م ـ ـ ـ ـ ــط دار ال ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ  176ص.

عـليها أيضا يف هذه احلـالة أن تذكر ذلك،
لتثري معلومات القارئ.

برتقالٌ أم تفاح يف قصة
النبي يوسف وزليخه؟

أيضا نحن نعرف يف قصة يوسف وزليخة
أن األخيــرة دعت صـديقـاتهـا مـن النـسـاء
لـ ـ ــرؤيـ ـ ــة ال ـن ـبــي يـ ـ ــوسـف عل ــيه الـ ـ ــسالم،
ووضعـت أم ــامهـن سكــاكـني وأطـبــاقــا مـن
الفـ ـ ــاكهـ ـ ــة ،فلــم ـ ــا رأيــن يـ ـ ــوسف قـ ــطعــن
أيــديـهن بــدال من قـطع الـتفــاح ،ولـكن يف
ص  46ت ــذك ــر امل ــؤلف ــة أن األخ ــري ــات (أي
صـديقات زليخة) يقطـعن أيديهن عوضا
عن البرتقال ،وليس ـ كما هو معروف لنا ـ
التفـاح .ثم تبرر بذلك إبـراز البرتقال من
بني الفـواكه اجلمـة املقـدمـة لـلضيـوف يف
الشرق ،على الرسومات املقتبسة من هذه
القـصــة ذات املــوض ــوع األخالقـي واألدبـي
املـ ـشـتـ ــرك بـني الــيهـ ــوديـ ــة واملـ ـســيحـيـ ــة
واإلسالم.
ومــادمـن ــا يف مجــال ذكــر األخـط ــاء ،فقــد
الحظت أنه ال يـوجد يف هـوامش مقـدمة
املتــرجمــة الهـامــش رقم  ،45بــرغم وجـود
الــرقم يف املـنت (ص  .)40يف حني وجـد يف
الهـامش الـرقم  41وشـرحه ،وال يـوجـد له
ذكــر يف املـنت .ويف هــوامــش الفــصل األول
(ص  )205معلـومـة عـن الشـاعـر اإليـراني
نـور الدين عبـد الرحـمن ،الشهيـر بجامي
وأنه ولـد يف عـام  535هـ وتـويف يف عـام 599
هـ.ت  898هـ  1492 /م .وأعتقد أن (ت 898
هـ ) زائدة.

تدهورَ تدريس العلوم
الطبيعية ،فغلبت اخلرافات
على الشرق

نع ــود إل ــى مق ــدم ــة لـيل ــى امل ــوس ــوي م ــرة
أخ ـ ـ ــرى أله ـم ـي ـتـه ـ ـ ــا وإض ـ ـ ــاف ـتـه ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى
موضوعـات الكتاب وفصولـه ،التي تعرفنا
عـليهـا مـن خالل العـرض الـســابق ،لنـرى
أن املتـرجمة حتـدثت ،أو باألحـرى علَّقت،
عل ــى م ــوض ــوع ــات امل ــؤلف ــة فـيـم ــا يـتـعلق
باإلطـار العـام للحـياة احلـضريـة يف مدن
الـشــرق ،واحليــاة يف بيـوت الـشـرق الغـني،
وتـدهور تدريس العلـوم الطبيعية ،فغلبت
اخل ــراف ــات وتف ــاقـم االعـتق ــاد ب ــال ــسح ــر
والـشعــوذة ،كمــا علقـت علــى مــوضــوعــات
الثـياب والـزينـة الشـخصيـة ،والحظت أن
غــطـ ــاء الـ ــرأس هـ ــو األكـثـ ــر تـبـ ــايـنـ ــا بـني
األقـالـيم والعـواصـم ،واألكثــر تغيــرا تبعـا
للـ ـ ــذوق الع ـ ــام عــبـ ـ ــر الع ــصـ ـ ــور والق ـ ــرون
املـتـتـ ــالـيـ ــة .أيــضـ ــا عـلقــت علـ ــى قـ ــوائـم
الـطعــام ،وعلــى التقــاليــد التـي ال تنـدثـر
ب ــسه ــول ــة يف الــش ــرق ،وعـن الـت ــسلـي ــة يف
احلمـامـات العـامـة واملقـاهي ،وعـادة شـرب
الـقه ــوة .وت ــذهـب امل ــوس ــوي إلـ ــى أنه مـن
الـصـعب حتـديــد التــاريخ الـذي شـاع فـيه
استخدام القهـوة يف املشرق ،ولـكن يعتقد
أنه كـان يف منتصف القرن اخلـامس عشر
امليالدي.

تطور الفنون والصناعات

أيـضــا كــان هـنــاك حــديـث املـتــرجـمــة عـن
تـطــور الـفنــون والــصنــاعــات يف األقــالـيم
اإلسالمــي ـ ــة ،حــي ــث أسه ـمــت ال ـ ــرع ـ ــاي ـ ــة
السلـطانيـة والذوق والـطراز احملـبب لدى
األســرة احلــاكـمــة املـتـبــايـنــة امل ـشــارب ،يف
تــشكـيل الــذوق الـســائ ــد وخلق شخــصيــة
الفـن ــون اإلسالمـيــة ،ومـن نــاحـيــة أخــرى
فقـ ــد أسهـم ت ــده ــور الـنــظ ــام ال ـسـي ــاسـي
وسق ــوط اخلالف ــة اإلسالمـيــة يف إســدال
ال ـسـتـ ــار علـ ــى الفــصل األخـي ــر لـثق ــاف ــة
فكــريــة وفـنيــة بــدأت تـتمــايــز عـن غيــرهــا
مـن ــذ القــرن الـثــالـث الهجــري  /الـت ــاسع
امليالدي.

أهمية الكتاب

الشــك أنه كــت ـ ــاب مم ـتـع ومفــيـ ـ ــد وعل ـ ــى
ال ــرغم مـن أنه م ــوجه للقــارئ الغ ــربي يف
األس ـ ـ ــاس ،يف محـ ـ ــاولـ ـ ــة لـ ــش ـ ـ ــرح مغـ ـ ــزى
املعـروضـات الـفنيـة اإلسالميـة يف متحف
اسكـتلنـدا الــوطنـي ـ كمـا تقـول املـوسـوي ـ
فـ ــإنـه يعـن ـ ــى الق ـ ــارئ العـ ــربــي املعـ ــاصـ ــر
بــالــدرجــة األولــى ،خــاصــة وأن مــا تـصفه
املــؤلفــة من مـظــاهــر احليــاة اليــوميــة يف
نهايـات القرون الوسـطى وبدايـات العصر
احلــديث ،والـذي ال يــزال قطـاع كـبيــر من
الـشعب العـربي يـعيش يف أجـواء مشـابهة
له ،ب ــدأت تخفـت ص ــورته يــوم ــا بعــد يــوم
وبسـرعة كـبيرة مع اطـراد انتشـار التعليم
احلـ ـ ــديــث ووسـ ـ ــائـل اإلعالم واالت ــصـ ـ ــال
املعاصرة.
ومن هنا تـأتي أهميـة هذا الـكتاب يف زمن
العوملة.

طفولة مترح
يف العيد
املبارك

يف العيد مرح الناس
مقابل مبنى بلدية
بوزنان يف بولندا
حيث ينتصب ماغزان
يف ناقوس ساعتها
يدقان  12دقة عند
حلول الليل تقول
اسطورة انهما انقذا
املدينة بصياحهما
ليال عند قدوم الغزاة
عام 1534

الوشق منطلقا جوار
قرية يف زامبيا

ذاكرة رجل الثقافة الشعبية
حممود العبطة
مهدي حمودي االنصاري
ه ــو محـمــود إبــراهـيـم العـبـطــة  1921ـ
 1986ولـد يف محلـة الـست نفـيسـة من
كـ ـ ــرخ بغ ـ ــداد ،ون ـ ـش ـ ــأ يف هـ ـ ــذه احملل ـ ــة
الشـعبيـة العـريقـة وراح يـدبج مقـاالته
عن تـراث والـوان الفــولكلــور البغـدادي
املقـ ــروء ،مـ ـسـتـمـ ــداً ذلـك مـن الـبـيـئـ ــة
الشعبية التي عاش فيها.
ومن هنا كتب يقول:
(هنـاك الوان فـولكلـورية حـميمـة وهي
كثيرة جداً منها..
مــوكـب الهالي ومــوسـم احمليــا والعــاب
شـهـ ـ ـ ــر رمـ ـ ـضـ ـ ـ ــان وزفـ ـ ـ ــة الـعـ ـ ـ ــروس أو
العـريــس ،واخلتـان وااليـام الـبغـداديـة
اخلـاصـة بـزيـارة االضـرحـة واملـسـاجـد،
وايـ ـ ــام الـكـ ـ ــسلـ ـ ــة واخل ـت ـ ـ ــان ،والعـ ـ ــاب
العـيـ ــديـن ،وصـ ــوم الـبـنـ ــات ،وزكـ ــريـ ــا،
واجلـمـب ــر س ــولـي ،وم ــواســم الك ـس ــوف
واخلـسوف وصنـدوق الواليـات ،وموكب
اخلتمـة ،واعتـقادات طـوب أبو خـزامة،
واجلـبـ ـسـ ــة ،وزي ـ ــار االربعـني وأصـنـ ــاف
املهـن ،وم ــواسـم الـت ـشـيــيع والف ــاحت ــة،
وخبــز الـعبــاس ،والــشمــوع امل ــرميــة يف
دجلــة والــزورخــانــة ،والبـطــاح ،والعــاب
األطفـ ــال ،والع ــاب ال ــدام ــا ،واملـنـقل ــة،
واجللكـة ،والكعـاب والصـكلة ،وأصـناف
املطيـرجيـة ،وضاربـو تخت الـرمل ،وما
إل ـ ــى ذلـك مـن ال ـ ــوان ع ـ ــدي ـ ــدة جتــمع
اكـ ـثـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا فـ ـنـ ـ ـ ــون الـفـ ـ ـ ــول ـكـ ـ ـ ــور ،مـع
االعـ ـتـقـ ـ ـ ــادات الـ ـ ـ ــديـ ـنـ ـيـ ـ ـ ــة والـعـ ـ ـ ــادات
واالعراف).
وقــد اثــرى الـعبـطــة املكـتبــة الع ــراقيــة
الشعبية بـ الدراسات التالية:
* رجل الشارع يف بغداد 1962
* الفولكلور يف بغداد 1963
* عثمان املوصلي يف بغداد 1964
* املوسيقى يف بغداد 1978
امـ ــا الــثقـ ــافـ ــة واألدب والـ ـسـيـ ــر ،فقـ ــد
اواله ــا العـبـطــة ـ رحـمه اهلل ـ بـنـصـيـب
وافـر ،أثـرى املـكتبـة العـربيـة بـاملـؤلفـات
والــدراســات والـبحــوث الـتي نـشــرت يف
صحـف بغـ ـ ــداد وم ــنهـ ـ ــا مـ ـ ــا ك ـت ــبه يف
ج ـ ـ ــري ـ ـ ــدتــي (ال ـبـل ـ ـ ــد) و(األي ـ ـ ــام) عــن
محـم ــود جعفــر أبــو الـتـمـن ،ومعــروف
عبـد الغـني الـرصـايف ،وجـميل صـدقي
الــزهــاوي وخـي ــري الهـنــداوي ،وقــاسـم
الـعلـ ـ ــوي ،واح ـمـ ـ ــد عـ ـ ــزة االعـ ـظ ـمــي،
وفـهـ ـم ــي امل ـ ـ ـ ــدرس وي ـ ـ ـ ــوسـف رجـ ـي ــب،
وابـراهـيم صـالح شكـر ،وعبـد احلـسني
االزرقي ،وعبود الكرخي وآخرين.
ومن الكتب واملؤلفات:
ـ القافلة جزءان 1958ـ 1959
ـ محمود احمد السيد 1961
ـ الدميقراطية يف العراق 1960
ـ الفارابي يف بغداد 1975
ـ جمال الدين االفغاني يف بغداد
ـ ثورة العشرين 1977
ـ بـدر شاكـر السيـاب واحلركـة الشعـرية
املعاصرة 1965
ـ من ديوان الرصايف 1978
ـ رؤساء حترير جريدة (الزوراء) 1969
ـ اخلطيب وتاريخ بغداد 1981
ـ الوطنية يف شعر حافظ جميل
ـ املتنبي ذلك الشاعر البدوي 1977
وأول ـ ــى م ـ ـس ـ ــاه ـمـ ـ ــات رجل الــثق ـ ــاف ـ ــة
والـتـ ــراث ال ــشعـبـي األسـتـ ــاذ محـمـ ــود
العبطة القلميـة ،على صفحات مجلة
(الــرســالــة) املـصــريــة ،الحـمــد ح ـسـن
الـ ــزيـ ــات عـ ــام  ،1937والـثـ ــانـي ـ ــة علـ ــى
صفحات جريـدة االستقالل لصاحبها
عـبد الغفـور البـدري عام  ،1939تـراجم
شعـريـة حملمـد اقبـال ،عـام  ،1940نـشـر
يف جــريــدة الهــاتف لـصــاحـبهــا جعفــر
اخلل ــيلــي وع ـمـل محـ ـ ــرراً للـ ـصـفحـ ـ ــة
االدبـيــة جلــريــدة االنقــاذ "لـصــاحـبهــا
ه ـشــام الــدبــاغ أكـثــر مـن ثالثــة أعــوام
وترأس حترير جريدة (ابن البلد).
ومـن تـ ــواقـيـع العـب ـطـ ــة املـ ـســتعـ ــارة يف
صحف بغداد (دميقراطي)..
وشارك رجل الـتراث الشعبي يف إصدار
مجلة (التراث الشعبي)
وعـني رئيسـاً لتحـريرهـا اثنـاء حقبـتها
االهلية.

