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إشـــــــارات 

من الوارد أن يقفز الماضي الى 
الذهن من أول لمس��ة نظر لعنوان 
»ذاك��رة«؛ فهو يحيل ع��ادة الى ما 
تقادم ومض��ى، وإلى مارس��ب في 
م��ن محفوظاتها  الذاك��رة وص��ار 
الوظائ��ف  جمل��ة  ضم��ن  وتأط��ر 
الس��لوكية  الثقافية,  ااجتماعي��ة, 
والنفس��ية التي يس��تطيع اانسان 
بفضلها استرجاع وإحياء انطباعات 
أو معلوم��ات, والتلض��ي بمتكئات 
نصي��ة )مرجعي��ة( وتمثلها كماض 
حض��وره  مع��اودة  ع��ن  ينف��ك  ا 
وممارسة س��لطته بطغيان يفرض 
على الحاضر إقامة إجبارية في بيت 
طاعته, خاصة في باد كاليمن التي 
لم يبارح مجتمعها موقع »مجتمعات 

الذاكرة«.
يحيل  فيما  لاسترس��ال  وقطعًا 
إليه عنوان »ذاكرة« أو ما يستدعيه 
من اس��ترجاع يعتمد على »مسلك 
الس��رد«، ا ب��أس م��ن الجه��ر أن 
»ذاكرة« سوف تجرؤ على أن تكون 
مغام��رة تح��اول ارتي��اد المجهول 
واس��تنطاق الامعقول, ااسطوري, 
المغي��ب,  المهم��ش,  الخراف��ي, 
التش��كيلية  التفاصي��ل  ومعظ��م 

لوعين��ا, ثقافتن��ا, أفعالن��ا, رموزنا, 
اقوالنا: حياتنا.

وفي الس��ياق ستحاول »ذاكرة« 
مقارب��ة أس��ئلة الثقافة الش��عبية، 
بما هي تراكم كمي وكيفي لحركة 
الموروث في تفاعله��ا مع الحاضر، 
التفكي��ر  لنس��ق  تش��كيلها  وف��ي 
والوع��ي بالماض��ي والحاضر. وفي 
للحي��اة  مش��رعة  لناف��ذة  فتحه��ا 

والمستقبل.
وت��روم دورية »ذاك��رة« تظهير 
الش��عبي  التراث  مطم��ورات وخفايا 
الواسعة  ومروحته  الفلكلور  وأشكال 
»هندس��ة  ع��ن  بمن��أى  اأطي��اف، 
القيم« واأدلجة والخفة وااس��تثمار 
الرخي��ص، وع��ن اعتب��ار اأش��كال 
الفلكلورية نوع��ًا من الحفريات التي 
تس��وغ تكري��س الص��ورة النمطية 
لش��عب متخل��ف، مكان��ه المتح��ف, 

وليس الحياة.
وف��ي ذات المنح��ى ل��ن تتردد 
دورية »ذاكرة« عن مواجهة سؤال 
غي��اب ااس��تراتيجية الوطنية التي 
يفترض أن تش��كل اإطار الواس��ع 
للتعاطي مع كافة المسائل المتعلقة 
بالم��وروث الش��عبي، وغياب مراكز 



6
العدد (1)

سبتمبر 2009

ومؤسسات العناية وااهتمام بالموروث 
أو التراث الش��عبي، وضع��ف وغياب دور 
المؤسس��ات اأهلي��ة وقط��اع اأعم��ال 
والمال ال��ذي ا يتورع عن إنفاق اأموال 
الطائل��ة في خدم��ة ثقافة وقي��م الهدر 
والس��فه والتفاهة والضحال��ة، وا يتبرع 
بالفتات لدعم الجهود المبذولة من أجل 
حماية وحف��ظ الموروث الش��عبي الذي 
غدت مهم��ة حمايت��ه ذات طابع وطني 
وقوم��ي حي��وي ف��ي حي��اة المجتمعات 

والدول المعاصرة.
وف��ي حين س��تكون »ذاك��رة« واحة  
بالمبدَع��ات  وااحتف��اء  لاس��تضافة 
الش��عبية المتوارثة والمتداولة والبعيدة 
اأثر عبر القرون، فإنها س��تعنى بمقاربة 
مش��كات وإش��كاليات الثقافة الشعبية 
انثروبولوجي��ة،  فلكلوري��ة  زواي��ا  م��ن 
ودراس��ة السرديات الش��عبية المتنوعة، 
حكايا الس��مر والوله والح��رث والحصاد 
وااغتراب: اأغان��ي, المهاجل، الزوامل, 
ومفردات الزين��ة واأزياء وثقافة المأكل 
والمشرب وعمارة اانسان وكافة مناطق 
الذاك��رة المتوهج��ة باابداع الش��عبي 

اانساني اأصيل والمتفرد.
ولئن كانت دورية »ذاكرة« مغامرة، 
كم��ا أس��لفنا، وهي مغام��رة بحق, فمن 
الراج��ح أن تعترضها تحدي��ات ومخاطر 
جمة, وتكتنفها نواقص ومحبطات احصر 
له��ا, خاص��ة وأن انطاقته��ا المتأخرة 
-أس��باب ا يتس��ع لها المج��ال- جاءت 
في ظروف مشوش��ة, ملتبسة, مضطربة 
بحدة تف��وق طاقة تحمل اأفراد وتمس 

الذاكرة الجمعية للشعب برمته.
ولم��ا كان تده��ور وغي��اب الذاك��رة 

الجمعية للشعوب –طوعًا أو قسرًا- يفتح 
الب��اب اضطراب��ات خطيرة وح��ادة في 

»الهوية«.
ولما كانت هذه الظروف تولد الحاجة 
لاس��تنجاد ب�»حراس الذاك��رة« وتدفع 
إلى الوقوع ف��ي خطأ وضع الذاكرة خارج 

الزمن والتاريخ،
وبم��ا أن »ذاكرة« تدرك بأن الذاكرة 
ليس��ت ما يق��ع خلفنا وإنما م��ا يتقد منا 
ف��ي الغالب، وعلى اأكث��ر, بفعل وفضل 
م��ا تعرضت له م��ن انقاب��ات وثورات؛ 
قفزت به��ا إلى موقع الص��دارة وصارت 
أكبر من أن تحص��ر ب�»حراس الذاكرة« 
او ب�»أس��اطير التأسيس«، وأكبر من أن 
تختزل إلى مجرد أداة للسيطرة والتحكم، 
بق��در ما ه��ي معرف��ة واكتش��اف وتوق 
عارم للبحث في قضاي��ا الزمن والتاريخ، 
الفاص��ل  الرفي��ع  بالخي��ط  ولامس��اك 
بين اأس��طوري والتاريخي والسياس��ي 
والفلكلوري، ودراس��ة ذاك��رة الطقوس, 
الحكاي��ات, اأزياء, اأضرح��ة, والمقابر, 
المقوات والحرف بأف��ق اتصالها بحياة 
اإنس��ان وتط��وره, وصلتها بالس��لوك 
والذهني��ة وطرائ��ف التفكي��ر والعادات 

وأساليب العمل.
في ضوء م��ا تقدم تأمل »ذاكرة« ان 
تكون وعدًا بما سيأتي ورهانًا بإنجاز لن 
يتحقق إا في مجرى الشراكة والمشاركة 
مع الق��راء وكافة المعنيي��ن والمهتمين 

وفرسان اأمل بغد أجمل وذاكرة زرقاء.

 منصور هايل
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رغم كثرة الوعود الرسمية بتوفير مقر لمتحف 
بيت الموروث الش��عبي.. ا ي��زال البيت با بيت 
وا تزال مكوناته ومقتنياته عرضة للتلف والتآكل 

واإنقراض.
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فضة اليمن
وتاشي زمنها الفضي

اليم��ن عب��ر تاريخ��ه الطوي��ل، كان عرش��ًا 
للممالك واإمبرطوريات اإستثنائية التي كانت 
غني��ة بالعلم والمعرفة، و باأع��راف ااجتماعية 

الحكيمة، واأعمال التجارية. 
منذ زمن ملكة س��بأ اأس��طورية وقبل ذلك 
بفت��رة مبكرة، أنتج��ت هذه الحض��ارات أنظمة 
إجتماعية في غاية التعقيد وهياكل مادية ملفتة 
للنظ��ر، عملت عل��ى جذب طاب العل��م، الذين 

عملوا على تدوين وتوثيق هذه المنجزات. 
وف��ي م��وازاة تاريخها العريق – هن��اك اآثار 

العظيمة – وجمال الطبيعة اأخاذ. 
إن اليم��ن تمتل��ك ميراث��ًا رائع��ًا ف��ي الفن 
المعم��اري – فري��دًا من نوعه، وبني��ة اجتماعية 
آسرة ومتقنة، وحرفًا قائمة على العمل المكثف. 
ومن بين الفنون جميعها هناك، العمارة، حياكة 
النسيج والسال، الدباغة، نحت الخشب والنجارة، 
أعمال التطريز. وايوجد أجمل وا أكثر روعة من 

الطريقة التقليدية اليمنية لصياغة الحُلي. 

مارجوري رانسوم

فضــاء

باحثة أمريكية-
متخصصة في الفضة
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امجوهرات الفضية 
منذ عدة ق��رون- وي كل اأرجاء اليمن – كانت تنتج ام�سوغات الف�سية بوا�سطة اليهود 

وام�صلم��ن واملفت للنظر ا�صتم��رار الت�صاميم الفني��ة وكذلك التقنية. حي��ث اإنه ومنذ زمن 
ملك��ة �صباأ الأ�صطوري��ة اإى يومنا هذا، فاإن ه��ذه التقنيات، هي التي مي��ز ام�صوغات الف�صية 

اليمني����������ة. 

تخرم أو شبك كما هو في الصندوق:

وي ال�)50 - 150 �صنة الخرة ا�صتخدمت هذه التقنيات ي عدد من مراكز امجوهرات 
الف�صية، ي كل من امملكة امتوكلية ي ال�صمال، وي امحمية الريطانية –عدن- ي اجنوب 
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ومن��ذ ال�30 اإى ال� 50 �صن��ة الأخرة هبطت اأ�صعار الف�صة، ي الوق��ت الذي ارتفعت اأ�صعار 
الذه��ب ب�صورة دراماتيكي��ة، الأمر ال��ذي اأدى اإى تغير اأذواق الن�ص��اء ي اقتناء م�صوغات 
الف�ص��ة وانتقاله��ن اإى اقتناء م�صكوكات امجوهرات الذهبية الت��ي م ا�صتراد الكثر منها من 

اخارج. 
بالرغم من ذلك فاإن قطعًا ف�صية حدودة مازالت حتفظ بجاذبيتها التقليدية. 

ي ح�رم��وت، على �صبيل امثال، الن�صاء مازلن م�صتم��رات ي ارتداء قطعتن من الف�صة 
كجزء من مظهر العر�س. 

اأما ي عتق عا�صمة �صبوة، فعدد دكاكن الف�صة يفوق عدد دكاكن الذهب. والن�صاء مازلن 
يلب�صن اُحلَي الف�صية، واإما بت�صاميم ع�رية. 

ي اما�صي كانوا يرتدون القطع الذهبية. اأمثلة 
هذه.

وعلى مقربة من مدينة البي�صاء، الأماط �صبيهة بالأماط اموجودة ي �صبوة وماأرب. ي�صتمر 
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�صائغ الف�صة ي اإنتاج امجوهرات الف�صية اخفيفة الراقة باأ�صلوب ع�ري.

يتم دفع وت�صكيل القطع عر امكينات الكهربائية ول ينطبق ذلك على القطع القدمة. مثل 
الأ�صورة، وال�صميلي )مع�صم اليد(، والكتاب.

وي امحوي��ت، تقوم الن�ص��اء باإعارة العقود اخرزية والقطع الف�صي��ة التقليدية فيما بينهن 



14
العدد (1)

سبتمبر 2009

)بن الأ�ر( لتلب�س ي الأعرا�س.
لزم: قطعة ف�صية كبرة وتعتر اأ�صا�صية ي العر�س. 

امرجان والكهرمان وامسمى كهرب أو كهرمان.

وم��ع ذلك، فاإن �صائغي الف�صة يجدون �صعوبة ي بيع امجوهرات الف�صية للأيام اخواي 
)ال�صابقة( ي امراكز الرئي�صة ل�صياغة امجوهرات هذه الأيام. 

ي مركز بن عريف ي و�صاب ال�صافل، ال�صائغ ح�صن علي العريف، �صائغ معا�صم الزند 
)الزن��ود( اجميل��ة. )الدملج( منذ اأربعن عام��ًا. ومتلك عبداه غال��ب العريف من و�صاب 
ال�صاف��ل مهارة فائقة ي �صناع��ة غطاء اجنبية بنمط بو�صا ي خرمة ب�صورة ملفتة للنظر. لكن 
العريف يجد �صعوبة ي اح�صول على الأجر امنا�صب؛ لذا فاإن �صباب و�صاب ال�صافل )مركز 
ال�صائغ��ن التقليدين( رحلوا اإى ام��دن اليمنية الكبرة، وي�صتغل معظمه��م حاليًا ي �صياغة 
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الذهب. 
عندم��ا غادرالتجاراليهود اليمنيون اإى اإ�رائيل، تل�صت اح��رف ي مراكز حددة وعلى 
�صبي��ل امثال بعد مغادرتهم ُبرع ورماع ي اأواخ��ر الأربعينيات، م يحقق احرفيون اليمنيون 

امهرة اأي تقدم، لذا فاإن قطعًا مثل هذه اأ�صبحت نادرة، كما اأنها تفتقد ب�صور متزايدة.

ي تهام��ة ومدينة ال�صحي -حي��ث تتواجد اأكر جموعة من �صائغ��ي الف�صة ي اليمن- 
هناك خم�صون �صائغًا يعملون لتموين �صوق �صنعاء ب�صورة »اأولية« اأ�صا�صية. 

ي اأوج الطل��ب على امجوهرات الف�صية من قبل الن�ص��اء.. ال�صائغون امهرة ي ال�صحي 
عمل��وا ت�صكي��لت خا�صة تلبي حاجات البدو،  الذين يقطع��ون امدن عر تهامة حتى حاذاة 

امناطق اجبلية )حاذاة اجبال(.
وعندم��ا تقل���س الطلب عل��ى امجوهرات م��ن قبل الن�صاء،ح��ول ال�صائغ��ون امهرة من 
�صياغ��ات جوهرات الن�صاء اإى �صياغة ال�صيوف واجنابي، مثل تلك اجنبية التي �صنعها حمد 

�رم من مدينة ال�صحي.

وي الثلثن �صنة الأخرة، ا�صتغل ال�صائغون على جوهرات ف�صية
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»لرتدائها ي الأعرا�س« مثل تلك التي ارتدتها عائلة الكحيل ي ذلك الوقت.
ي منطق��ة الزيدي��ة، النمط متميز ج��داً، وي بداية القرن الع�رين كان��ت تنتج عدداً من 

القطع الف�صية الرية الرائعة.

لك��ن معظم جوهرات الزيدية خا�صة بال�صتخدام الرجاي، مثل اجنبية املبو�صة »ال�صورة 
الأوى« اأو اجنبية القدمة »ال�صورة الثانية« والتي قام حمادي بلند باإنتاجها. 

وي الزيدية يوجد �صائغ واحد فقط مازال م�صتمراً ي اإنتاج ال�صيوف للرجال، ولكنه م 
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يتقيد بنمط ال�صيوف ال�صابقة. 

ع��ر ح�رموت كلها، ال�صائغون يعتمدون على التقني��ة التقليدية. ي وادي دوعن واأدم 
وعم��د وكذلك ي �صيئون و�صب��ام وي ترم. حاليًا يوجد ي ح�رم��وت كثر من ال�صائغن 
ينتج��ون ت�صاميم ف�صية ع�رية وب�ص��ورة اأ�صا�صية من اأجل اح�صارم امهاجرين ي اخليج وي 

�صيئون، هناك 20 �صائغًا ومثلهم كذلك ي ترم، وي القطن هناك 10 �صائغن. 
الن�ص��اء ي ح�رم��وت يرتدين اأماطًا م��ن امجوهرات الف�صي��ة ذات وزن ثقيل وت�صاميم  

ع�رية.. مثل الأ�صاور والعقود والأحزمة. 
النا���س ي امدن يف�صلون الذهب، اأما ي ال�صواحي فاإن الن�صاء يرتدين تارة الذهب وتارة 

اأخرى الف�صة. 
يومي��ًا ي ام�صاء ترت��دي الن�صاء الف�صة، اأم��ا ي الحتفالت وامنا�صب��ات الكبرة، فاإنهن 

يف�صلن ارتداء اُحلَي الذهبية. 
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منذ اأربعن اأو خم�صن �صنة، والن�صاء ي ح�رموت يرتدين الك�رة »ي الي�صار«.
مزينة بنقط على الأطراف؛ اأما على اليمن فهي �صورة )حزام الزفة( الذي يزن اأثني ع�ر 
كيلوجرام��ًا مثبتًا بحلقت��ن على �صكل قبة، وخرمتن يدويًا ب�ص��ورة )متقنة( وجيدة الإتقان. 
ملحمت��ن ب�صبيك��ة من اللح��ام الف�صي، تت��دى منهما خي��وط لولبية ت��زدان اأطرافها باخرز 

اجميل. 

ي مدينة تعز، م عر�س عقد ميز عمره خم�صون عامًا تقريبًا وي�صمى »الدحرور«.

عبداه اإ�صماعيل العريفي – �صائغ ماهر من اأ�رة عريقة ي ال�صياغة، يقوم باإنتاج امجوهرات 
الف�صية الع�رية و»اجنابي« التي يقوم ب�صقلها باعتماد ال�صمع وت�صمى )الع�صوب(.
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ي حافظ��ة امهرة الواقعة اإى ال�رق، هنالك ُحلي على قطع الذهب ام�صبوغة؛ مثل حلقة 
الأنف )ال�صورة على الي�صار(. 

اأما ال�صورة )اإى اليمن( فتظهراخرز العقدة. هذه امنتجات من امجوهرات كانت �صائعة 
ومعروفة، اأما الآن فاإن الزبائن اأ�صبحوا يف�صلون اقتناء القطع الب�صيطة واحديثة. 

ي�ص��ود الإج��اه للم�صوغات الف�صي��ة ي ال�صحر، �صعيد حمد اأحم��د باجاتيان م�صتمر ي 
اإنتاج اجنابي اح�رمية التقليدية. 
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لكن الآخرين مثل اأ�رة عبداه العماري، فهم يقومون ب�صياغة القطع الف�صية الع�رية من 
خلل اعتماد الت�صاميم اخفيفة الوزن مثل احزام )اأعلى ال�صورة »من«( بدًل من اإنتاج القطع 

الف�صية القدمة التي حتاج لعمالة كثيفة.
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احزاوي امــــــرحة.. 
ضاط وضاطة – أموذجًا 

 بتغي��ر ااتج��اه العام لعل��م الفلكل��ور وتطوره 
وظه��ور اأجن��اس اأدبية المختلفة م��ن النظريات 
الحداثي��ة في اأنثربولوجيا والس��يميولوجيا،. . الخ، 
تغي��رت النظ��رة الدوني��ة للحكاي��ات المرح��ة التي 
كان يعدها الرومانسيون جنس��ًا أدنى بالمقارنة مع 
بقية التصنيفات للمحكي الش��عبي، كحكايات الجن 
والخ��وارق، وحكاي��ات المعتق��دات الش��عبية، التي 
ينظ��ر إليها أنها من الجنس اأدبي اأرقى في عالم 

المحكي الشعبي. 
وقد يكونون حقن ي روؤيتهم النتقا�صية حكايات 
ام��رح. فللوهلة الأوى تراها ع��ن الناقد اأنها حكايات 
تافهة، هابط��ة ي م�صتواها اأكان على م�صتوى احدث، 
اأو حت��ى على م�صت��وى بنيتها، وفنيته��ا؛ كونها تعتمد 
عل��ى ال�صح��ك، والإ�صحكاك، اأي �صح��ك من اأجل 
ال�صح��ك لإزج��اء الوق��ت، ث��م اإنها تعتم��د على �رد 
اأح��داث البط��ولت وامقال��ب ال�صاحك��ة واماجن��ة 
ي اآٍن مع��ًا لبع���س ال�رائ��ح الجتماعي��ة، كالعيارين، 

أروى عثمــان
باحثة في التراث - اليمن

الحكاية المرحة 
فانتازيا لذيذة 
ساخرة من 
منظومة التقاليد 
الصارمة
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والفئ��ات  وال�صط��ار،  والل�صو���س، 
الدنيا من الطبق��ات الجتماعية، على 
العك���س من احكاي��ات الأخرى التي 
له��ا م�صم��ون اأخلقي ترب��وي يزخر 
باحك��م، وامواع��ظ، والقي��م الدينية 
والجتماعي��ة امختلف��ة ع��ر اجدلي��ة 
الدائمة لل�راع بن اخر وال�ر، ف�صًل 

عن قيمتها الفنية العالية. 
وعندم��ا نتعم��ق ي الروؤية وندقق 
ي اأحداث ونوعية احكايات امرحة، 
ونتتب��ع جزئياته��ا و�صهولتها ي رواية 
الأح��داث اليومية الت��ي نتعامل معها 
بعفوي��ة مفرطة، �صنج��د عك�س ماكنا 
نتوقع��ه، اأو بالأحرى عك���س ال�صور 
النمطي��ة اجامدة التي تر�ص��م لنا تفاهة 
احكايات امرحة. )والذي يعد ق�صوراً 
– م��ن وجه��ة  الفه��م والتفك��ر  ي 

نظري(. 
فللحكاي��ات امرح��ة عامه��ا العجيب 
الوا�صع اخيال، امليء بامفارقات الغرائبية، 
فانتازي��ا لذيذة ت�صخر م��ن منظومة التقاليد 
ال�صارم��ة اجتماعيًا و�صيا�صي��ًا، وحتى دينيًا 
)الدين الر�صم��ي كالق�صاة والفقهاء( وياأتي 
حلها لإ�صكاليات وتعقيدات حياة اممالك، 
والفئات الجتماعية، وخ�صو�صًا الطبقات 
العلي��ا بب�صاط��ة متناهية يبح��ر ي ملكوتها 

ويقلبها راأ�صًا على عقب البطل الفنتازي - 
امنقذ. وتلعب ال�صدفة، وعدد من الأفعال 
الل منطقية، ي ح��ل ام�صاكل امعقدة التي 
يعج��ز عن حلها اأ�صاط��ن ال�صيا�صة والفقه، 
كالبط��ل )�صيف ح�صن، اأو اأحمد �صوربان( 
) انظر كتاب: علي حمد عبده- حكايات 
واأ�صاطر منية، وكتاب احكايات ال�صعبية ل� 

اأحمد حمد �صهاب(. 
م��ن  امئ��ات  ب��ل  الع���رات  وهن��اك 
احكايات امرحة كحكاية: احاج رم�صان، 

من لوحات الفنانة آمنة النصيري
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ع�صفور وجرادة، وعلي العكري / اأو علي 
الع��ردي، العائل��ة احمقاء، عل��ي �رجها، 
اأحم��د امعطري.. الخ ) انظر كتاب: قراءة 
ي ال�ردية ال�صعبية + 70 حكاية �صعبية – 

جزء اأول، لكاتبة امقال (.
ن�صت��دل من ذل��ك اأن احكاية امرحة ل 
تكمن وظيفتها ي الت�صلية، واإزجاء الوقت 
فق��ط، بل تتن��اول الكثر م��ن الأخلقيات 
والقي��م ال�صيئة بالنق��د ال��لذع، وما يعزز 
نقي�صه��ا، اأكانت ب�ص��ورة مبا���رة اأو غر 

مبا�رة مثلها مثل الفن الكاريكاتوري.

أهمية احزوية امرحة في 
امجتمع اليمني: 

�صكل��ت احزوية، احكاي��ة امرحة، ي 
امجتمع اليمن��ي اأهمية خا�ص��ة. فكما هو 
معروف ان بلدنا ي ظ��ل حقب تاريخية 
معينة، عانت من العزلة مختلف اأ�صكالها: 
عزلة ثقافية، اجتماعية، �صيا�صية، اقت�صادية، 
وم تكن فق��ط عزلة عن الع��ام اخارجي، 
بل كانت عزلة داخلية بن امدن، والقرى، 

وخاليفها. 
ولذا كانت احكاي��ات ال�صعبية ب�صكل 
عام، واحكايات ال�صعبية امرحة على وجه 
اخ�صو���س، م��لذاً نف�صي��ًا ووجدانيًا، بل 
كانت �رورة ملح��ة لكل اجن�صن رجاًل 

ون�ص��اًء، م��ن فيه��م الأطف��ال، وان كانت 
ت�صكل ���رورة وجودي��ة بالن�صب��ة للمراأة 
والطفل اأك��ر منها عند الرج��ل فل يخفى 
على بال اأحد م��ا اأحيطت به امراأة اليمنية، 
خ�صو�صًا الريفية، م��ن م�صاعب واأهوال؛ 
فوجوده��ا وكينونته��ا، يتح��ددان بكونها 
ج�ص��داً يدخ��ر ق��وة عم��ل، فق��ط لغر، 
وخ�صو�صًا ي ظل هجرة الرجال اإى دول 

العام طلبًا للرزق. 
ول��ذا كانت احكاي��ات امرح��ة امليئة 
بامفارقات،الفنتازيا،احماقات، امبالغات، 
وفكري��ًا  ونف�صي��ًا  اجتماعي��ًا  متنف�ص��ًا 
ووجداني��ًا.. يطيب ال�صم��ر على مثل هذه 
احكاي��ات بعد النته��اء م��ن الأ�صغال ي 
اموا�صم الزراعية والأعمال ال�صاقة الأخرى 

اموكلة على عاتقهن للرويح عن النف�س.

ضاط وضاطة.. امرح الا متناه: 
عل��ى  امرح��ة  احكاي��ات  اأه��م  م��ن 
الإطلق حكاية »�صاط و�صاطة« التي ترز 
�صخ�صيتن حط تندر ي جتمعنا اليمني ريفًا 
وح�راً، وان اختلفت ت�صمياتها من منطقة 
اإى اأخرى، ب��ل واإن اأ�صيفت عليها اأفعال، 
واأح��داث �صاحك��ة م��ن ج��رى اأحداث 

حياتنا اليومية التي تعج بامتناق�صات. 
و»�ص��اط و�صاط��ة« زوج��ان اأحمقان 
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تت�صف اأعمالهما بالغباء، وال�صذاجة 
امفرط��ة ي اأغلب الأحيان اإى حد 

اماأ�صاة. 
فهذه »�صاطة« تعل��م اأن ابنتها 
امتزوجة ي قري��ة بعيدة قد رزقت 
وزوجه��ا  ه��ي  فتق��رر  بطف��ل. 
الهداي��ا  له��ا  فحم��ل  زيارته��ا، 
م��ن �صغ��ار الدج��اج ) ال�صق��ران 
وال�صلي��ط  وال�صم��ن  والع�ص��ل   )
واملب���س. وي اأثن��اء �صرهما ي 
الطريق �صادفا ثعلبًا ) ثعل( يرجف 
من اج��وع، فتت��اأم �صاط��ة وتاأمر 
زوجها باأن يطعم الثعل بال�صقران. 
وموقف اآخر: م��ا اأن تطاأ قدماهما 
اأر�ص��ًا ياب�ص��ة ت�صقق��ت م��ن �صدة 
اجفاف، فيحزنان لهيئتها البائ�صة، 
ما يدفعهما لريها بال�صليط وال�صمن 

حتى ترتوي. 
موقف اآخ��ر: تهب رياح �صدي��دة اأثناء 
�صرهما، في�صاهدان �صج��رة تهتز غ�صونها 
فيهبان اإى تدثرها باملب�س التي اأح�راها 
كهدي��ة للوليد. وعن��د و�صولهما اى بيت 
ابنتهم��ا) الوال��دة ( م يتب��ق معهم��ا �صيء، 

فدخل على ابنتهما خاليي الوفا�س. 
م تت��رم ابنتهم��ا م��ن ح�صورهما على 
تل��ك الهيئ��ة، فقام��ت بالرحي��ب بهما، 

واإعداد لوازم ال�صيافة. 
ي اليوم الت��اي، �صمعت �صاطة �صوت 
ولي��د ابنته��ا الر�صي��ع يبكي فهرع��ت اإليه 
لإ�صكاته ك��ي ينام، وي اأثن��اء تنومه مرت 
باإ�صابعه��ا عل��ى راأ�صه، فلم�ص��ت يافوخه، 
ووجدته متورم��ًا، فاعتقدت اأن هذا الورم 
ال�صب��ب ي بكائ��ه، اأخ��ذت �صاط��ة اإبرة 
وغر�صته��ا ي يافوخ��ه لتخ��رج ال�صدي��د، 
وال��ذي كان م��خ الطف��ل دون اأن تدري. 

من لوحات الفنانة آمنة النصيري
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ثم اأعادت الولي��د اإى فرا�صه و اأ�رعت اى 
ابنته��ا تزف لها الب�رى من اإنها ا�صتطاعت 
تنوم الطفل، بعد اأن خل�صته من الورم حتى 

يت�صنى لبنتها النتهاء من اأعمال البيت. 
 وفنتازي��ا اأخرى من جمل��ة الفنتازيات 
التي تق��وم بها �صاط��ة، وم�صاعدة زوجها 
�ص��اط: اأن ابنتهم��ا اأع��دت لهم��ا مرقداً، 
وبجانب امرقد كانت هن��اك غرفة �صغرة 
ت�صتخ��دم للموؤونة )خزن( وفيها كل اأنواع 
احبوب، والزبي��ب، والدقيق.. الخ، وكل 
�صنف له كي�س خا�س به. و عندما �صاهدت 
�صاطة هذه احبوب بذل��ك ال�صكل، تبادر 
اى ذهنها اأن ابنتها م�صغولة جداً ي اأعمالها 
لدرجة اأنه��ا م ت�صتطع اأن تخلط كل اأنواع 
احب��وب بالدقي��ق، حتى ي�صه��ل طحنها، 
وخبزها. بل وقد نعتت ابنتها بالغباء عندما 

قامت بذلك الفعل. 
واآخر الفنتازيات التي ا�صتطعت جمعها 
اأن �صاط��ة اأرادت م��ن زوجه��ا اأن يخي��ط 
له��ا قمي�ص��ًا ) طقط��ق(، فخاط��ا لكليهما 
قمي�ص��ن من الورق، وخرجا بهما، فهطل 
امط��ر، وم��زق القمي�ص��ان امطقطق��ان اأو 
الورقيان؛ فبدي��ا عارين حت امطر. وعلى 
غرار ه��ذه امواقف تن�ص��ج امخيلة ال�صعبية 
اآلف الأح��داث وامواقف الطريفة لهذين 

الزوجن الأحمقن. 

قراءة في–املهاة - ُدندكي 
»شيبة وا بكل الشباب«

كم��ا اأ�صلفن��ا ي احدي��ث ع��ن احدى 
وظائ��ف احزوية امرحة، وه��و الرفيه من 
اأجل الإ�صحاك، من خلل حزوية ) �صاط 
و�صاطة (، ناأتي اإى وظيفة اأخرى للحزوية 
امرحة عندم��ا تتحول اإى نقد �صيا�صي، نقد 
�صلط��ان جائر، ي حزوي��ة / حكاية »�صيبة 
ول ب��كل ال�صب��اب »، فلم يكت��ف احاكم 
»الدندكي« امتماه��ي بالإله باأن ياأمر الب�ر 
فيط��اع، ب��ل يتع��دى الأمر، فياأم��ر اجبال 
والقلع فت�صتجيب لأوامره.. و كما تقول 
احزوي��ة: » ت��كاد قلع��ة امن�ص��ورة تظللها 
بجناحه��ا امن�ص��ور ال��ذي ب�صطت��ه عندما 
كانت تهم اأن تطر لول اأن الدندكي اأمرها 
بالتوقف عندما �صاح بها: يا قلعة امن�صورة 
اأوقف��ي«، فوقفت وبقي جناحه��ا من�صوراً 

يظلل قرية اجنات«.
وبناء على �صي��ادة هذه اخرافة امتماهية 
ل ال�صتب��داد قما�صة  بال��ذات الإلهي��ة، ُف�صّ
الوع��ي مئات الأمثلة ال�صعبي��ة »الُدندكية« 
-اإن ج��از ه��ذا التعب��ر- ك: »م��ن عان��د 
ال�صلط��ان اأ�صبح حزين باكي«، و » ما حد 

يقول لل�صلطان اأنت عايب«. 
 تب��داأ حكاي��ات ال�صلط��ن وامل��وك 
ببداي��ة، ت�ص��ع امتلقي على مفتت��ح مالك، 
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ومدن ال��راء والب��ذخ، يفت��ح امخيلة على 
ع��ام خملي ب��اذخ: كان ي اإح��دى البلد 
مل��ك، كان ال�صلط��ان، كان مل��ك املوك، 
كان الأم��ر، كان هن��اك واي، كان هن��اك 
حاكم.. الخ. ثم نب��داأ بالولوج اى مفا�صل 
ال�صلطن��ات واممال��ك ليتداخ��ل كل م��ن 
املهاوي بالراجيدي، ي اأق�صى جلياتهما، 

ب�صخرية معجونة حد الفاجعة. 
 ي ه��ذا الع��ام العجي��ب، يكت�ص��ف 

امتلق نوعية ال�صلط��ة، ونوعية احاكم. هل 
هو خ��راأم �رير، ففي احكاي��ات ال�صعبية 
الت��ي حفل ب�صرة امل��وك واحكام، هنالك 
عرو�س هوت لأنها احتكمت لقانون ال�ر 
وعرو�س عل��ت بعد اأن كان��ت �صعيفة اإى 

م�صاف املك منطق قانون اخر.. 
 وي حزوي��ة »�صيبة ول ب��كل ال�صباب 
» وحاكمه��ا الدندكي لقلع��ة امن�صورة ي 
جبل ال�صلو، م جد ملمح فا�صلة بن نظام 
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احك��م و احاك��م، وم جد امُل��ك وامَلك 
فامل��ك اأن��ا، واأنا امل��ك، احكم اأن��ا، واأنا 
احاك��م، فال�صلط��ة واحاكم �ص��يء واحد، 
ول تفري��ق فكل ماهو موجود ي امملكة/ 
ال�صلطنة/ البلد من اأماكن، وب�ر، بل وجن 
هو مل��ك للحاكم، يتحكم بهم، ويقودهم 

بجرية مفرطة. 
فعلي��ه اإ�ص��دار الأوامر، وعل��ى الرعية 
ال�صم��ع والطاع��ة، ومن خال��ف، فعقوبته 

اموت باب�صع ط��رق العقاب امتفن، اأو ي 
اأ�صعف احالت ال�صجن اأو النفي. 

فحقيق��ة ال�صلط��ان – الدندك��ي، كما 
يقول ابن خل��دون ي مقدمته: »اأنه امالك 
للرعية القائ��م ي اأمورهم عليه، فال�صلطان 
م��ن ل��ه رعي��ة، والرعية م��ن له��ا �صلطان. 
وال�صفة التي له من حيث اأ�صافته اإليهم هي 

التي ت�صمى املكة وهي كونه ملكهم«. 
ع��دم الف�صل بن نظام احكم واحاكم، 
وذوبانهما ي اأنا احاك��م حول اأهاي قرية 
اجنات قطعان ليت�صكل مع الطغيان وجدان 
�صعب��ي ل يوجد ولن يوج��د ال براٍع، فهم 
ل يعرف��ون من اأمورهم �صيء، اإل اإذا قال له 
احاك��م كن فيكون، فه��و الأعرف، وهوا 
ل��ذي يعل��م ببواط��ن الأمور، وم��ا تخفي 

�صدور العوام / الرعية. 

»دقم اخباش« مكن اإستحالة: 
برغ��م ده�صة اأه��اي قري��ة اجنات من 
اأوام��ر احاكم الدندكي ال��ذي يعتر القرية 
والب���ر ملكًا ل��ه، عندما طلب م��ن اأهلها 
اأخ�صاب��ًا ثقيلة و ينقلوه��ا اإى القلعة الع�صية 

التي ي�صعب الو�صول اإليها. 
لق��د وق��ع اأهاي اجن��ات ب��ن ماأزقن 
اأ�صهلهما مر. اأمران: الطاعة العمياء لأوامر 
الدندكي �صتكلفهم كثراً، والأمر الآخر: اأن 
الع�صيان �صيقتلهم: » اإن تنفيذ اأمر الدندكي 

ذاك م�صتحيل وع�صيانه اأكر ا�صتحالة ». 
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اأنق�صم الأهاي ي البداية اإى فرق، فرقة 
تردد امثل: ال�صعبي امعروف: ) طع الدولة 
ول تن�ره��ا ( ول��ذا » علين��ا تلبي��ة طل��ب 
الدندك��ي ونقل الأخ�ص��اب اإى القلعة« - 
كما تقول احزوية - والطرف الآخر يردد 
اأن ال�صتجابة ي تلبية طلبه: �صيجعلها عادة 
و�صتتكرر وطلباته �صتكر و�صن�صمع منه كل 

يوم طلبًا جديداً «. 
وطرف اآخر يقول: »اأما اإذا ع�صينا اأمره 

اأحرق القرية وعلقنا اإى»دقم اخبا�س«.
نح��ن هنا اأما ديكتات��ور باط�س، طاغية 
جنون ل يت��ورع اأن يعم��ل اأي �صيء مادام 
م��زاح �صخ�صي �ص��وداوي، اأقلها اموت.. 

�صرى ماذا �صتخرنا احكاية. 
وبالرغ��م م��ن الآراء امختلف��ة ح��ول 
الإذع��ان اأو الع�صي��ان، لتك��رار اأوام��ره، 
وطلبات��ه امرهق��ة م��ن النا�س، ب��ل ونتيجة 
عقوب��ة ع�صيان��ه لأوام��ره، ح��رق القرية، 
ولهم مثال »دقم اخبا�س« واأمام ام�صتحيلن 
القاتل��ن ي الوقت نف�ص��ه لباط�س الأر�س 
وما فيها والعباد اأي�صًا ملكًا له. يخرج احل 
الفانتازي لل�صي��خ / ال�صيبة، وهو الإ�صتغباء 

اأو الإ�صتهبال. 

اإستغباء حــــًا: 
عندما يحكم الطغاة با�صتبدادية مطلقة، 
وت�صب��ح لغ��ة احاكم ه��ي العن��ف لت�صير 
اجماعة في�صبح خط اجماعة خط الإذعان 

واخوف، وتنغر�س مفاهي��م بها من الترير 
اأن للحاك��م اأم��راً، وعلين��ا الطاع��ة، ومن 
يخ��رج من ال�ص��ف يذوق ال�ص��م وي�رب 
نقيع��ه كما تقول احكم اليمنية.. ي موجة 
هذا )ول ال�صال��ن، الآمن( ينري �صوت 
خات��ل اإى ح��د ما، لي���س م��ن اأدواته مكر 
وخداع ال�صلطان فح�ص��ب، لكنه ع�صيان 
بطريق��ة الإ�صتغباء لتجن��ب، احزن والبكاء 
كما قال امثل ال�صعبي، والتي هي لغة الدم، 
ولغة احرق، والتمثي��ل بجثثهم على »دقم 
اخبا�س«، كما تقول حكاية �صيبة ول بكل 

ال�صباب. 
م��اذا فعل اأه��ل اجنات عندم��ا اأ�صدر 
الدندكي اأم��راً منحه الأخ�صاب، وال�صعود 
به��ا اإى قلع��ة امن�ص��ورة، وه��ل جح حل 
ال�صتغب��اء ي اتق��اء �ر الدندك��ي ؟، اأم اأن 

الإ�صتغباء كان حفوف بامخاطر ؟ 
قام اأهل اجنات بتقطيع الأخ�صاب على 
األ يزيد طول القطع��ة منها على ذراع، ثم 
حملوه��ا ي �صلل و نقلوه��ا اإى القلعة – 
وكان ه��ذا ه��و راأي ال�صيب��ة احكيم الذي 

اأقنع اأهل اجنات بهذه ام�صورة. 
كان عمله��م امغام��ر وال��ذي ل يخلو 
من خطورة، وتوج�س ل��كل حركة �صادر 
من النا���س التي وقفت تنظره��م: »اأخذوا 
يحث��ون خطاه��م ب�صم��ت والده�صة ملء 
وجوهه��م وال�صتغراب م��ن كل �صيء تقع 
علي��ه اأعينهم، كاأنه��م خرجوا من �راديب 
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مظلمة من دنيا غر الدنيا«.
وو�ص��ط �صح��ك اجمي��ع و�صخريتهم 
ما فعل��ه اأه��ل اجن��ات كان التعجب �صيد 
الأ�صئل��ة، لك��ن الدندك��ي م ينط��ل علي��ه 
ال�صتهبال: »ومر الدندك��ي عليهم واحداً 
واح��داً وعين��اه تتفح�صان ال�ص��لل تارة، 
وتتفح�س وجوههم ت��ارة اأخرى عله يرى 

عليها اأمارات امكر واخداع«.
ل�ص��ان  عل��ى  الإ�صتغب��اء  ويتوا�ص��ل 
ال�صي��خ ام�صن عندما �صاأل��ه الدندكي: اأهذه 

الأخ�صاب التي طلبناها؟
اأجاب��ه ال�صيخ: نعم، وق��د اأخرناها من 

خرة مالدينا من اأخ�صاب 
قال الدندكي: ولكنها ق�صرة 

اأجابه ال�صيخ: �صعادتك تو�صلها 
م تنطل عليه احيل��ة، فقرر اإجراء جربة 
جدي��دة ليكت�ص��ف مكيدة اأه��ل اجنات، 
وكان عر جهي��ز غداء وو�صع داخل احلبة 
األ��ف دين��ار ذهبية ب��دًل عن ن��واة احمر، 
و�ص��رى هل �صينق�س ديناراً واحداً، لكنهم 
كانوا اأذكياء بحيث اأخذوا يلوكون الع�صيد، 
ويخطون احلبة ويخرجون الدنانر الذهبية 
على اأ�صا�س اأنها نواة احمر، ويرددون وهم 
ي انهماكه��م بالأكل »ك��رت احمامي�س 

بن احلبة«.
مرة اأخرى م تنطل احيلة على الدندكي 
ب��ل بقى �صيف التوج�س يح��ز عقله امتقد، 
وكان ل��ه جربة جدي��دة، لكنه��ا قاتلة فقد 

واأو�صلهم اإى قم��ة اجبل، والغيوم الكثيفة 
حجب الروؤية، وقال لهم: ما راأيكم تركبون 
عليه��ا – اأي الغيوم - وهي �صتحملكم اإى 
القرية وتوفرون على اأنف�صكم م�صقة ال�صر 

الطويل«. 
وكان ه��ذا ام��اأزق القات��ل، �صيك�صف 
اأنهم خدع��وا الدندك��ي، وعقوبتهم جراء 
ذلك موتهم قف��زاً. وفجاأة لح احل، وهو 
ح��ل البطل الذي ي�صح��ى بنف�صه ي �صبيل 
اجماعة حيث ق��ال ال�صيب��ة احكيم: �صيبة 
ول بكل ال�صباب وقفز على من ال�صباب. 
وه��ذا ام��وت امحقق هو ال��ذي اأفزع 
الدندك��ي، وتيقن من بلهتهم، فمنع البقية 

من اللحاق ب�صيبتهم. 
وتري��د احزوية اأن تطرحن��ا ي ت�صاوؤل 
جدي��د، ق��دم – ل اأقطع باأزليت��ه، هل من 
م��وت حقق، يتيقن به احاك��م الطاغي من 
بله��ة رعيت��ه اإذا ما رف�ص��وا اأم��راً دندكيًا 

جائراً ؟؟؟ 

هامش 
بطل��ي حكاي��ة �ص��اط  ت�صمي��ة  تختل��ف   0
و�صاطة، من منطقة اإى اأخرى، ففي بع�س امناطق 
ي�صمي��ان: »ط��زي وطزية«، اأو �ص��ار و�صارة، اأو 

بيت �راع امجانن. 
0 احكاي��ة /اأو احزوية م��ن كتاب حكايات 
واأ�صاطر منية، دونه��ا الأ�صتاذ الكبر الراحل علي 

حمد عبده. 
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من مهرجان المدرهه اأول 14-12 
يناير 2005م - بستان المسرح المفتوح 

- صنعاء
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العالم على  مفترق طـــــرق*
عالم اأنثربولوجيا فيليب ديسكوا يقترح علينا 

رؤية عالم”ما وراء طبيعة / ثقافة”

يعيش شعب الجيفارو)1( على ضفاف نهر كابو 
في اأم��ازون. هكذا يخبرنا عال��م اانثربولوجيا 
فيليب ديس��كوا. عدد م��ن »الموجودات« التي 
تس��كن عالمه تراعي قواعد الزواج الشائعة بين 
أفراده، ومن ثم فإن هذا البعض يعد قريبًا منهم 
: أرواح النه��ر، لكن أيضا الق��رد غزير الصوف أو 
المنيهوت)2(. بالمقابل فإنهم يرون أنفس��هم 
أق��ل قرابة م��ع القرد الصي��اح والكل��ب اللذين 
يجدان لذة كبيرة ف��ي الجماع، وأقل قرابة أيضًا 
مع أرواح الموتى والنمر اأمريكي واأناكوندة)3(، 
وه��ي كائنات ا تخلو من منفعة رغم كل ش��يء 
إذ إن الوسطاء الروحيين يستعملونها لمصارعة 

خصومهم.
 ي �صباب��ه عا�س دي�صكول ث��لث �صنوات بن اأفراد 
�صع��ب اجيف��ارو. ا�صتلهم م��ن مكوثه ه��ذا مو�صوعًا 
لأطروح��ة اأ���رف عليه��ا ليف��ي ا�صراو���س، وي عام 
1993 �ص��در له كت��اب م�صوق، ث��ري وذاتي »رماح 

الغ�صق«.ه��ذه امرة اأي�ص��ًا يزوده ه��ذا ال�صعب ال�صغر 

حوار: ناتالي لوفيزاليس

ترجمة:
محمد احمد عثمان

خال السنوات 
اأخيرة حقق 
المتخصصون 
في إعادة اانتاج 
البشري تقدمًا
ا يصدق
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اموؤل��ف م��ن 6000 فرد، بنقط��ة انطلق 
لبناء تاأملت��ه حول الإن�صانية جمعاء. كيف 
تدرك اجماع��ات الإن�صانية العام؟ وماهي 
النتائ��ج امرتب��ة عل��ى ذلك عل��ى م�صتوى 
دي�صك��ول  فيلي��ب  امجتمع��ات؟  تنظي��م 
ال��ذي يحت��ل كر�ص��ي الأ�صتاذي��ة ي جال 
الطبيعي��ة ي كولي��ج دو  الأنروبولوجي��ة 
فران�س، يوؤكد لنا اأن التعار�س طبيعة/ ثقافة 
ل يوجد اإل ي الغ��رب احديث، مو�صحًا 
كي��ف اأن مفهوم الطبيع��ة موجود ي اأ�صل 
كوزمولوجيا)تنظي��م م��ا للع��ام( خا�ص��ة 
ب�»الطبيعي��ة«. كوزمولوجيا  ي�صفها  جداً، 
�صمحت، بدورها، بظهور منتجات ثقافية 
يعد العلم مثالها النموذجي. للرهنة على ما 
ذهب اإلي��ه يفت�س دي�صكول ي مراجع عند 
»كانت« و»هو�رل«، اإنه يقودنا عند الرعاة 
امنجولين وامنجمن الهنود وامدافعن عن 

حق��وق احيوانات ليعود بن��ا اإى ال�صيدات 
اللواتي يتحدثن اإى �صجرات الورد اخا�صة 
به��ن. لأنه، كما يقول، بالتخلي عن تطبيق 
كوزمولوجينا على باق��ي العام وب� »الدفع 
مهمة الإزاحة عن امرك��ز التي يتبناها علم 
الأنربولوجيا اليوم اإى حدودها الق�صوى« 
يكمن حظن��ا الوحيد ي فهم ما يجري ي 
باقي العام. كما اأن ذلك مثل، اأي�صا، فر�صة 

فريدة لإلقاء نظرة جديدة على عامنا. 

 > نقطة اانطاق في تأملك. ما هي؟ 
- يع��ود ذل��ك اإى خم�صة ع���ر عامًا، 
عندما )اأنا واآخ��رون(- ولنقل اأن ذلك قد 
م ب�ص��يء م��ن اخجل ي البداي��ة- م جد، 
ي حقيق��ة الأمر، لهذا التعار�س بن طبيعة 
وثقافة اأثراً ي اأي م��كان اآخر..اأنها �صقالة 
مهمة للغاية بالن�صبة لبناء احداثة ي الغرب، 
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لكن من امحتمل اإنها تظل جرد �صقالة..اإننا 
ننطقها ونكتبها حتى، لكن ح�صب معرفتي 
ل اأحد حاول اأن يره��ن عليها..اإذن فهذا 
الكتاب يبداأ به��دم فكرة اأن النف�صال بن 
طبيع��ة )احيوان��ات، النبات��ات( من جهة، 
وامنتجات الإن�صانية )الثقافة، امجتمع( من 
جهة اأخرى، ذو طابع عامي.ومن ثم اأو�صح 
اأن توزيع الوح��دات و�صماتها، يتم ب�صكل 
ختلف داخل الأقالي��م الأخرى من العام. 
كم��ا اأنني اأح��اول اأن اأفهم مب��ادئ ت�صييد 
الأنطولوجي��ات والكوزمولوجي��ات التي 

تتطور ي ح�صنها امجتمعات الإن�صانية.
هي نظام لتوزي��ع ال�صمات..اإننا نعطي 
هذه اخا�صي��ة اأو تل��ك لهذا»اموجود« اأو 
ذاك، وال��ذي ق��د يكون مو�صوع��ا ماديًا: 
نبات، حيوان، اأو �صخ�س. الكوزمولوجيا 
هي نتاج لهذا التوزيع للخ�صائ�س،اأي تنظيم 
للع��ام، ي ح�صنه، تتب��ادل »اموجودات« 
نوع��ًا م��ا م��ن العلق��ات. ي�ص��ع الكتاب 
مو�صع ت�ص��اوؤل لي�س فق��ط التقابل طبيعة/ 
ثقاف��ة، لكن اأي�صًاً الكيفي��ة التي نفكر بها، 
نحن الباحثن ي مي��دان العلوم الإن�صانية، 
بامو�صوعات الجتماعية.على �صبيل امثال، 
كوزمولوجيتنا)اأي الكوزمولوجيا الغربية( 
تعتر اأن للمجتمع وجوداً ي مكان ما. ثم، 
فج��اأة، وي مواجه��ة »جماع��ة ما« تتخذ 

داخلها احيوان��ات والنباتات �صكًل ما من 
اأ�ص��كال التنظيم الجتماعي اأو ي مواجهة 
النبات��ات  اأخ��رى ت�ص��كل فيه��ا  جماع��ة 
واحيوان��ات جزءاً من كل ينط��وي، اأي�صًا، 
على اآله��ة واأرواح - جد �صعوبة كبرة ي 

فهم ذلك.
>  فــي مواجهــة التقابــل طبيعــة/ 
نيــة/ جــوا  ثنائيــة  ثقافــة تضعــون 

برانية؟ 
- بالق��در الذي تبدو في��ه ثنائية طبيعة/ 
ثقاف��ة بناء حدي��ث العه��د تب��دو ي ثنائية 
جواني��ة/ براني��ة ذات طاب��ع عامي. وعلى 
العك�س ما قلناه غالب��ًا، فاإن التمييز ج�صد/ 

روح لي�س اأمراً خا�صًا بالغرب. 
اإن عل��م ال�ص��للت ُيظهر لنا اأن��ه اأينما 
توجهن��ا وب�ص��كل خا���س، داخ��ل اللغ��ة 
ف�صنج��د اأن هنالك نوع��ًا من التعار�س بن 
هذين البعدين.ل وج��ود ي مكان مفهوم 
عن �صخ�صي��ة اإن�صانية طبيعية هي عبارة عن 
جوانية دون براني��ة اأو برانية دون جوانية. 
اجواني��ة ه��ي ما يعط��ي لل�صخ���س حيوية 
ووعيًا.. اإننا نتعرف اإليها من خلل اآثارها، 
وبو�صعن��ا اأن ن�صتدل عليها عن��د الكائنات 
غ��ر الب�رية. اأما الرانية فه��ي البعد امادي 
وغ��ر  الإن�صاني��ة  للكائن��ات  والع�ص��وي 
الإن�صانية، اإنها ال�صكل اخارجي والوظائف 
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البيولوجية... 
وم��ن ه��ذا امنطل��ق ل توج��د 3600 
طريق��ة لروؤي��ة العلق��ات ب��ن الكائنات، 
ي الواق��ع ل وجود اإل لأربع��ة طرق.فاإذا 
وجد اإن�صان م��ا اأن عن�راً من العام ي�صبهه 
من الناحي��ة اجوانية، لكنه يختلف عنه من 
الناحي��ة الراني��ة، فاإنن��ا اإزاء نظ��ام اأطلقت 
عليه ا�ص��م الإحيائي��ة. اإذا كان هذا العن�ر 
ي�صبهه من الناحية الرانية ويختلف عنه من 
الناحية اجوانية، فاإننا اإزاء الطبيعية. اإذا كان 
ي�صبهه على ام�صتوين، في�صمى الطوطمية. 
واإذا اختل��ف عن��ه على ام�صتوي��ن ي�صمى 

التماثلية. 
الإحيائية هي النظام الذي يحيا فيه اأفراد 
�صع��ب اجيفارو الذين عملت لوقت طويل 
بينهم. بالن�صبة لهم جزء كبر من اموجودات 
غ��ر الإن�صانية)حيوان��ات ونباتات( متلك 
نف���س ال�صمات الت��ي لدى الب���ر ومن ثم 
بالو�صع اأن تربطنا به��ا علقات اجتماعية: 
الن�ص��اء ه��ن »اأمه��ات« اخ���روات التي 
يزرعنها والرجال هم »�صهور« احيوانات 
التي ي�صطادونه��ا. اإن واحدة من ال�صمات 
اممي��زة للنزع��ة الإحيائية ه��ي اميثولوجيا 
وب�صكل خا�س م��ا اأ�صماها ليفي ا�صراو�س 
باميثولوجيا ام�صم��رة: كل ما يتعلق بتاأويل 
الأح��لم اأو تري��ر ع��دة اأن�صط��ة طقو�صية 

كال�صيد. النزعة الإحيائية �صديدة النت�صار 
ل��دى هنود اأمريكا. غر اأننا جدها اأي�صا ي 

ماليزيا وي فيتنام اأوي بلد الأقزام)4(. 
اأ�صاط��ر  بكونه��ا  تت�ص��م  الطوطمي��ة 
خا�ص��ة، اأ�صاطر تكوي��ن تو�صح توزيعات 
الب���ر  النظ��ام الطوطم��ي  ال�صم��ات. ي 
واموج��ودات الأخ��رى الت��ي تنتم��ي اإى 
نف���س الطوطم ت�صرك ي نف���س ال�صمات 
الفيزيائي��ة والنف�صية.التماثلي��ة ه��ي نظ��ام 
ال�صخم��ة كال�ص��ن  يحك��م اجماعي��ات 
والهند، غرب اأفريقيا. اإننا جدها اأي�صًا لدى 
اأفراد الزتيك امك�صيكين وي الغرب اإى 

ع�ر النه�صة. 

> وهل الغرب، اليوم، طبيعي؟ 
- امجتمع الغربي انتقل من التماثلية اإى 
الطبيعية. واأق�صد بالتماثلية -فكرة اأن العام 
يت�صكل من اأعداد ل متناهية من الوحدات 
الفردي��ة. وم��ا اأنه من ال�صع��ب التفكر ي 
عام كهذا والعي�س فيه، ف�صيكون لزامًا علينا 
اأن ج��د تناظرات بن كل ه��ذه الوحدات 
الفردي��ة وذلك عن طري��ق التماثلية.لذلك 
تتوافر ي هذا النظ��ام كل اأنواع الراكبات 
الت�صل�صل  الراتبية،  اأواموؤ�ص�صاتي��ة:  الذهنية 
الجتماعي الهرمي ي النظام القدم، نظام 
الطبق��ات ي الهند.ه��ذه الأنظم��ة ت�صمح 
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بتنظيم هذا التعدد ي الوحدات الفردية 
�صمن ترات��ب يجمع هذه الختلفات.
�صاد هذا النظ��ام ي ع�ر النه�صة اأي�صا.
فع��ن طري��ق �صل�صلة م��ن العمليات التي 
مكن التع��رف عليها داخ��ل ام�صارات 
التاريخية الكرى، م النتقال اإى الطبيعية 
مابن القرنن ال�صابع ع�ر والثامن ع�ر، 
اأي ي ع�ر الثورة العلمية.. ماذا م هذا 
النتق��ال هنا)يق�ص��د ي الغرب( ولي�س 
ي الأنظم��ة التماثلي��ة الكرى الأخرى 
كال�ص��ن والهن��د اأو الع��ام العربي؟ اإنه 
�ص��وؤال كبر مط��روح على العل��وم التي 

تدر�س تاريخ تطور الأفكار.

> النزعة الطبيعية الغربية ليست 
نظاما نقيًا مع ذلك! 

- اأم��ر ل ي�صتح��ق العن��اء الذه��اب 
للتفتي���س بعي��داً جداً، ي �صبي��ل العثور 

ي امجتم��ع الغربي على جي��وب اإحيائية، 
ماثلية اأو طوطمية. انظر اإى ظاهرة التنجيم 
و�صتج��د فيها �صيئا ماثلي��ًا بالكامل، �صماته 
اممي��زة فك��رة التاأثر عن بع��د والن�صجام 
بن م�صر فردي وحركات جرم �صماوي. 
ف�ص��ًل عن ذلك فاإننا ل نع��ر على التنجيم 
التماثلي��ة. فيم��ا يخ���س  اإل ي الأنظم��ة 
��ْر ي القومية، وي عبقرية  الطوطمي��ة، َفِكِ

ام��كان. تخي��ل اأن هنال��ك جموع��ة م��ن 
الأ�صخا���س امولودي��ن ي م��كان م��ا من 
العام واأن هذه اجماعة �صديدة التماهي مع 
احيوانات، مع النباتات، ومع م�صاهد هذا 
امكان امتعر بالن�صبة للآخر اأيا كان. اإن هذا 
الأمر ل يختلف كثرا عما جده لدى �صكان 
ا�صراليا الأ�صلين حيث، ي داخل اجماعة 
الطوطمي��ة، الكائنات الب�ري��ة واللب�رية 
تتقا�صم فيما بينه��ا خ�صائ�س النظام نف�صه.
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القومي��ة ي اأ�صكالها الأك��ر تطرفًا )فكرة 
عبقرية امكان، اأيديولوجية الهوية الوطنية(
التي تنظر للمكان كنقط��ة الأ�صل كما هو 
اح��ال ي في�صيل��ي يوغ�صلفي��ا ال�صابقة اأو 
فل�صطن تعد �صكًل من الطوطمية مامًا. لذا 
يكون الأم��ر �صديد التعقي��د عندما يطالب 

بلدان بنف�س امكان لنف�صيهما. 
فيم��ا يخ�س الإحيائية، قب��ل اأيام وفيما 
كن��ت ب�ص��دد تق��دم كتاب��ي ي اإح��دى 

امكتبات �رحت، وعلى نحو م�صتقل عما 
مكن للعلم اأن يقوله،انه حينما يكون لدينا 
كل��ب اأو قط، فمن ال�صه��ل اأن منحه بع�س 
الق�صدية، فنحن نتح��دث اإى قطنا، اإننا ل 
نعرف م��ا اإذا كان قد فهم، لك��ن واقع اأن 
ه��ذا التبادل يك��ون مكنًا مث��ل مظهراً من 
مظاهر الإحيائية. اإنني ا�صمع �صيدة تقول : 
اإنن��ي ل اأحدث اإى القط��ط فقط، لكن اإى 
اأ�صج��ار الورد اأي�صًا، اإنهم��ا نف�س ال�صيء..

اإن هذا الكلم يذه��ب اإى ما وراء احيوان 
بحيث ي�صعنا اأن نفكر اأن حركاته تدل على 

ق�صدية.

> ذهبت بعيداً، كذلك، عندما حدثت عن 
عاقتنا باموضوعات امادية؟. 

- اإن علقتن��ا مع ما ه��و غر ب�ري قد 
�صكل��ت لك��ي تك��ون ه��ذه امو�صوعات 
�صديدة الر�صوخ داخل منزلتها كموجودات 
غ��ر ب�رية، ومع ذلك عندما ت�صاب �صيارة 
بعط��ل ما، ح��ت امطر،يك��ون لدينا نزوع 
للتفكر باأنها قد فعلت ذلك ق�صداً، ولكي 
نلع��ب ال�صطرج م��ع جهاز كمبيوت��ر فاإننا 
نخلع عليه نوعًا م��ن اجوانية. اموجودات 
غر الب�ري��ة موجودة بيننا كم��ا هو احال 
ي كل ثقاف��ة. اإنن��ا م�صي حياتن��ا خالعن 
عليه��ا نوعًا من الق�صدية، غ��ر اأننا ي هذا 

من لوحات الفنانة آمنة النصيري
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الو�ص��ع الغري��ب حي��ث كوزمولوجيتن��ا 
منعن��ا، ي الأ�صا���س، م��ن الت���رف على 
هذا النحو، حينئ��ذ، ور�صميًا، نعتر اأنها ل 
ملك اأية جوانية. ي امجتمعات الإحيائية، 
يت��م التمثي��ل ال�صخ�ص��ي ع��ر احيوانات 
والنبات��ات، اأما لدين��ا فيتم ع��ر امنتجات 
ال�صناعي��ة، والأ�ص��كال الأك��ر موذجي��ة 
للتطابقية الإحيائية تتواجد ي علقتنا بهذه 

امو�صوعات، اإننا ل ن�صتطيع ال�صتمرار ي 
جاه��ل ذل��ك. ي نظامنا هنال��ك امجتمع 
ال�صناعية.  امنتج��ات  الطبيعة،  الإن�ص��اي، 
اإن ارتباطن��ا بهذه الأخرة كبر جداً لدرجة 
للدرا�ص��ة  نخ�صعه��ا  اأن  ن�صتطي��ع  ل  اأنن��ا 
ع��ن  بف�صله��ا  وذل��ك  الأنروبولوجي��ة 
اموجودات الب�رية. اأي عن طريق معاجتها 
كمو�صوع��ات متلك قابلي��ة اأن تدّر�س من 
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الناحية الأنروبولوجية مثلها مثل الب�ر.
اأعطيتكم مثاًل على امرور من الإحيائية 
اإى التماثلية م�صتمداً من امنطقة اممتدة بن 

اأمريكا ومنغوليا.  
اإنن��ي اأح��اول اأن اأفهم ال���روط، لي�س 
التاريخي��ة فح�ص��ب لك��ن امنطقي��ة، التي 
ت�صم��ح بهذا النتق��ال من نظ��ام اإى اآخر، 
اآخذي��ن كحقل درا�ص��ة القو���س اجغراي 

الذي متد م��ن �صمال اأمري��كا اإى منغوليا. 
هنال��ك دلي��ل، وي نف�س الوق��ت وا�صطة 
لهذا النتقال، يتمثل ي التحول ي معاملة 
احيوانات.عل��ى جانبي م�صي��ق برج)5( 
اأمريكا  يوجد نف���س الن��وع احي��واي.ي 
ي�صمى »كاريب��و« وي اآ�صيا »الرنة« مع اأنه 
نف���س احيوان. هن��ود اأمري��كا ي�صطادون 
هذا احيوان ول ي�صتاأن�صونه، مع ذلك فهم 
يعترون الكاريب��و حيوانًا م�صتاأن�صًا من قبل 
روح ي�صمونه��ا الإن�صان-كاريب��و، وه��ي 
روح حتف��ظ بحيوانات الكاريب��و �صجينة 
كه��ف كبر وتطلق �راحها ي موعد حدد 
م��ن ال�صن��ة، حتى يك��ون بو�ص��ع الإن�صان 
برج)باجاه  م�صي��ق  ا�صطيادها.حن جتاز 
اآ�صي��ا( فاإننا ج��د اأول حول. هنال��ك اأي�صًا 
توجد حيوانات كاريبو )ت�صمى الرنة(وهي 
برية و�صجينة من قبل اأرواح ي كهوف...

الخ.لك��ن هنالك اأي�ص��ًا ب�صع��ة حيوانات 
كاريبو منزلي��ة اأو بالأحرى م�صتاأن�صة.حن 
ننزل م��ن �صيبريا ال�صمالية باج��اه منغوليا، 
فاإننا نبلغ نظامًا، توجد فيه عنا�ر اإحيائية، 
تتمثل ي اأن ب�صعة حيوانات يقال اأنها ملك 
روح��ًا، بو�صع النا�س اأن يعقدوا مفاو�صات 
معها، لكن وما اأن النظ��ام التماثلي حا�ر 
مام��ًا، ف��اإن هنال��ك رقابة قوية ج��داً على 

احيوانات امنزلية.
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تدج��ن  يوج��د  الطبيع��ي  النظ��ام  ي 
النيوليتية)6(.لكن  الث��ورة  م��ن  م��وروث 
الطبيعية دفعت بالتدجن بعيداً جداً بامعنى 
الت�صوري :انطلقًا من اللحظة التي ظهرت 
فيها برانية طبيعية، ف��اإن الرقابة التي مار�س 
عليه��ا- �صواء كانت على الطبيعة اخارجية 
للإن�ص��ان اأو عل��ى طبيع��ة الإن�صان، وذلك 
بوا�صطة الروي�س اأو التعليم- اأكر بكثر ما 

يحدث ي الأنظمة الأخرى. 

> ماهي بواعث اهتمامك بالهندسة 
الوراثية؟

- خ��لل ال�صن��وات الع�ري��ن الأخرة 
حقق امتخ�ص�صون ي اإعادة الإنتاج الب�ري 
تقدمًا ل ي�ص��دق، دون اأن ناأخذ باح�صبان 
بديهي��ة اأن �صخ�صًا ما حق��ق ا�صتن�صاخا ي 
مدة زمني��ة قيا�صية.هنالك �صناع��ة متنامية 
للكائ��ن احي.امفارقة هي اأن هذه ال�صناعة 
التي هي نتاج لتطور العلم هي نف�صها ب�صدد 
خل��ق وعي فح��واه اأن التعار�س بن طبيعة 
وثقافة قد اأ�صبح مهم��ًل جزئيًا. اإنها تهدم 
كليًا وم��ن الداخل �صيغ��ة الت�صابه الطبيعي 

وتدفع به نحو �صيء اآخر. 

> باجاه ماذا؟

- ل اأدري كي��ف اأق��ول ذل��ك، لكنها 
ت�صاهم ي حلل��ه. الكوزمولوجيا الطبيعية 
�صمح��ت بتط��ور العل��م لكن العل��م نف�صه 
ب�ص��دد هدم الكادر الداخل��ي الذي كانت 

الثورة العلمية قد بداأت به. 
> أنــت تقول: إننا ذاهبون باجاه 
نــوع مــن الطبيعية، لكــن من أجل 

الذهاب، بأي اجاه؟
- من اخطورة مكان اأن ن�صنع تنبوؤات، 
غ��ر اأنني اأعتقد اأن هذه ال�» باأي اجاه« هي 
ماثلية فعالة.ي الإمراطورية ال�صينية،وذلك 
ح��ن نتح��دث ع��ن اإمراطوري��ة الو�صط، 
كان��وا ي�صتخدم��ون تعب��ر »كل م��ا يوجد 
حت ال�صم�س«.لك��ن حتى ال�صينين كانوا 
يعرف��ون اأن هذا التعب��ر ل يعك�س احقيقة 
مامًا.كان هنالك الربر،هذا الهام�س الذي 
كن��ا نت�صارع معه اأو نح��اول اأن ن�صتوعبه. 
الي��وم على العك�س، اإنن��ا نذهب رما باجاه 
جماعي��ة ماثلية حقًا. فمع العومة، وات�صاع 
التبادل على ام�صت��وى العامي، نرى وحدة 
من ذلك الن��وع غر الطبيع��ي.اإن واقع اأن 
بلدان مثل ال�صن، الهند، اأو اليابان التي ل 
متلك كوزمولوجي��ات طبيعية هي- اليوم 
اأو ي طريقه��ا لأن ت�ص��ر كذل��ك- قوى 
علمية وتكنولوجيا ذات اأهمية من الدرجة 
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الأوى، اأمر يبدو ي اأنه ي�صر اإى اأن الطبيعية 
هي ج�ر عبور، واأن بو�صعنا العمل ب�صكل 

جيد على هذا اموديل التماثلي اممتد. 
> امشكلة الكبرى التي تطرح نفسها 

هي: كيف مكن تشغيل هذه اجماعية 
التماثلية العريضة على نحو غير قهري؟

- اجماعيات التماثلية تعمل لأن هنالك 
�صلطة تتمثل ي امحاربن الذين يحافظون 

على نظام الطبقات. 
> كيف مكن أن نعثر على نظام يحافظ 

على هذه التشكيلة الواسعة من اموجودات 
امختلفة إن لم يكن بواسطة التراتبية 

السياسية وعدم امساواة في توزيع الثروات؟
- اإنه حد كبر �صنواجهه خلل م�صتقبل 
قري��ب. ينبغ��ي اأن نكون �صدي��دي اليقظة 
م��ا يح��دث ي ال�ص��ن اأو ي الهند.هذان 
البلدان الل��ذان جحا، بدرجة تقل اأو تزيد، 
ي دمج الكل امكون من عدد من ال�صعوب 
ذات ام�صالح امتباينة، يج�صدان رما النظام 
الذي �صنجد اأنف�صن��ا فيه بعد خم�صن عامًا 
من الآن.اإنني اأعتقد اأننا نتجه نحو انحلل 
احكوم��ات القومية.ل�صت متاأك��داً من اأن 
ه��ذا �صيك��ون م�صتقب��ل مث��را لل�صحك، 
و�صاأكتفي محاولة تبن ام�صارات الرئي�صة. 

هوامش: 
 

* ن�ر احوار ي ملحق»كتب« الأ�سبوعي 
الفرن�سية  ليرا�سي���و  ل�سحيف���ة  التابع 

ليوم اخمي�س 17 نوفمر 2005.
)1( هنود اجان���ب ال�رقي جبال النديز 

وه���م �سع���ب حارب.يقط���ع اأفراد 
ث���م  خ�سومه���م  روؤو����س  اجيف���ارو 
يقوم���ون بتقلي����س اأبعادها عن طريق 
ثم  اأحج���ار حماة  جفيفها م�ساع���دة 
ي�سعونه���ا عل���ى روؤو�سه���م كن�سب 

تذكارية )معجم روبرت 2(
)2( امنيهوت: جن����س جنيبات ي�ستخرج 

من جذوره���ا دقي���ق ن�سوي)قامو�س 
امناهل - يو�سف ادري�س(.

)3( اأفعى �سخمة من ف�سيلة البو)قامو�س 

امناهل - يو�سف ادري�س(.
)4( �سع���ب يعي�س ي الغاب���ة ال�ستوائية 

اأفراده تراوح مابن  الأفريقية،قامات 
1،20 و 1،50 �س���م. وه���و يعي�س ي 
عزلة عن جران���ه ال�سود ويتوزع اإى 
ث���اث جموع���ات: اأق���زام ال�رق 
اأق���زام  الو�سط)زائ���ر(  واأق���زام 
وجابو(ويعي�س  )الكام���رون  الغرب 
على ال�سي���د والقط���اف ويبلغ عدده 

120،000 ن�سمة)معجم روبرت 2(.
)5( م�سيق يف�س���ل مابن اأمريكا ال�سمالية 

واآ�سيا.
الع����ر  م���ن  الأخ���رة  )6(احقب���ة 

احجري)قامو�س روبرت(.
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اأغاني احافية 
»من أغاني اأخدام في اليمن«

ثمة قاس��م مشترك بين حياة الغجر في أوربا 
وح��وض البح��ر المتوس��ط وبين اأخ��دام في 
اليمن. ويتضح هذا القاسم المشترك في النظرة 
الدوني��ة لك���ا الفئتين من قبل الش��عوب التي 
تع�ي��ش في محيطها، ويتجس��د ذل��ك أيضًا في 
العنصرية الواضحة الت��ي جعلت هاتين الفئتين 
-هُن��ا وهن��اك- معزولتين تمامًا ع��ن المجتمع 
وغير معترف بهم��ا. ولعل هذا اإقصاء اليوم لم 
يعد مبررًا، إا أن هناك من يبرر ذلك بالس���لوك 
غير المقبول، والعادات غي��ر المريحة، تلك التي 
ا ت�روق للس���واد اأعظ��م، فالغجر يضطهدون 
في ألمانيا النازية أن�هم ش��عوبًا ليست آريه… 
الغج��ر يعيش��ون فوق العرب��ات وداخ��ل الخيام 
وتح��رق أش��ياءهم عندما يموت��ون بما في ذلك 
خيام�هم وعربات�هم، واأخدام تدفن أش��ياءهم 

م�عهم عندما ي�موتون. 
اإن التري��ر الذي ي�ص�وقه م�صطه�دو الغجر ي�عود اإى 
اأ�صاطر قدمة ت�صطدم دائمًا مع الديانة ام�صيحية. فهناك 

 محمد عبدالوكيل جازم 
كاتب يمني

اأخدام هم  
مالكو الحقوق 
-الشرعيون- لما 
يمكن أن نسميه 
بالموروث الغنائي
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رواية تق��ول »ب��اأن اجد الغج��ري اأ�رف 
ي ���رب اخمر وثم��ل وم ي�صتطع الدفاع 
عن ام�صي��ح. ورواية تقول باأن الغجري قد 
�صن��ع ام�صمار ي ال�صليب الذي اأراد اعداء 

ام�صيح �صلبه عليه«. )1( 
 وال�ص���وؤال هن��ا: ما ه���و الترير الذي 

ي�راه مهَم�صو الأخدام ي اليمن؟ 
رما الإجابة هنا غ��ر مررة خا�صة واأن 
اخط��اب الديني يقول: »ل فرق بن عربي 

واأعجمي اإل بالتقوى«.
هن��اك ا�صئل��ة كثرة �ص��وف تزدحم ي 

ال�صياقات ومنها: 
ي  ت�صب��ب  ال��ذي  ه��و  الل��ون  ه��ل 

اإق�صائه�م..؟ 
هل هو ال�صتعمار احب�صي لليمن الذي 
ق��اده اأبرهة الأ�رم؟ ولك��ن ماذا م يحدث 

ذلك مع ال�صتعمار الفار�صي اأو الركي؟ 
م��اذا م يتم اإ�راكهم ي التعليم منذ قيام 

الثورة؟ 
األ توج��د خطة حقيقي��ة مرجة لدمج 

هذه الفئة ام�صحوقة ي امجتمع؟
اإن ال�ص�وؤال الأك��ر اإحاحًا هو: من هم 

الأخدام؟ 
الإجاب��ة عل��ى ه��ذا ال�ص��وؤال لي�ص��ت 
ح�صوم��ة، وهن��اك عدة اجته��ادات موثقة 
لكنه��ا ختلفة، ولع��ل اأكرها �صيوع��ًا التي 

تق��ول » ب��اأن الأخدام هم بقاي��ا الحتلل 
احب�صي لليمن قبل الإ�صلم«. 

ويرى البع���س اأن الأخ��دام هم امواي 
الأحبا�س الذين ا�صتقدمهم »اآل جاح « مواي 
م��ن اأ�صل حب�صي لتدعي��م دولتهم ي زبيد 
وتهامة ي القرن ال�صاد�س اله�جري«)2(. 
ويق��ول حم��د القرعي رئي���س منظمة 
الأح��رار ال�ص��ود: » كث��ر م��ن ال�صواه��د 
التاأريخي��ة ت�صر اإى اأن كلمة خادم وجدت 
قب��ل امي��لد بح��دود اأربع��ة اإى خم�ص��ة 
اآلف �صنة. والأخ��دام هم اأ�صحاب البلد 
الأ�صلي��ة م��ا كان يعرف بدول��ة » منات« 
وكانت قائمة حتى �صمارة وامعافر واأر�س 
احب�صة واليم��ن الأ�صفل؛ ي احوبان هناك 
منطق��ة ا�صمها »وادي اخادم « وي منطقة 
ال�صمكر  »وادي اخادم«، وي دمنة خدير 
على بعد اأكر من �صت�ن كم، ي منطقة بني 
يو�صف هناك »هيجة اخادم«، ي الزعازع 
»�صخرة اخ��ادم«، وي جبل �ص��ر اأي�صًا، 
وجميع هذه الأمكنة كانت مزارات دينية، 
وكلم��ة »خادم« كانت م�صطلح��ًا اعتباريًا 

يطلق على ُخّدام الآل�هة« )3(.
 لي���س م��ن ال�صه��ل درا�ص��ة ال�رائ��ح 
امكونة للمجتمع اليمني، لأن هذه الفئات 
وال�رائ��ح ب��كل طبقات�ه��ا منغلق��ة. فثمة 
غمو�س.. دائمًا يكتنف �صكان هذه الرقعة 
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من الع��ام. وكل درا�صة ماه�ي اإل ملم�صة 
ما مك��ن الو�صول اإليه من خ��لل ال�صكل 
الع��ام. ومهما كانت الدرا�ص��ة جدية فاإنها 
ل ت��ص��ل اإى العم��ق امن�ص��ود؛ ومرد ذلك 
ي ت�ص��وري اإى ال�صتحكام��ات امتعلق��ة 
بام��وروث القمع��ي، الذي تك��ون منابعه 
احقيقية ي القمع الإجتماعي امتلحق منذ 
اآلف ال�صنن، والقمع ال�صلطوي، والقمع 
الديني، الذي ل يحاول اإحياء نظرة ال�صلم 

احقيقية اإى الأقليات وامهم�صن. 
ه�ذا بالإ�صافة اإى عدم ا�صتخدام امناهج 
احقيق��ة اموؤدية اإى ذل��ك، لأن ذلك ي�صر 
عادة متعلق��ًا ب�صحة الإمكاني��ات اأو بعدم 
اجدي��ة؛ فما بالن��ا اإذا كان جال الكتابة هنا 
هو: امهم�صون ي اليمن والأخدام حديداً، 
فالأخ��دام هم الطبقة الت��ي ل تتعامل معها 
بقي��ة الفئات اإل وف��ق ام�صلحة. وام�صلحة 
ه��ي الأ�صتفادة م��ن الأخ��دام لت�صير امهن 
احقرة وباأجر زهي��د ين�ص�جم مع ما مكن 
اأن ن�ص�مي��ه » ال�صخ��رة« وم��ع ذل��ك فهم 
م�لعونون من رحمة امجتمع؛ ل اأحد ياأكل 
معه��م ي مائدة واح��دة، ول اأحد ي�رب 
م��ن نف�س الإن��اء الذي �رب من��ه اخادم، 
الذي كان يغني قبل ل�حظات من اأجل اإثارة 
ال�ص�عادة والبهجة ي النفو�س، ل اأحد ينام 
م�عه��م ول يتزوج من�هم اأو يزوج�هم، ول 

ي�دف��ن الأخدام ي امقاب��ر ام�عروفة، حتى 
اأن ه�ن��اك من ي�ص�يع ب��اأن الأخدام ياأك�لون 

جثث م�وتاه�م! 
بو�صف اآخر يعامل الأخدام كفئة حت 
م�صتوى ال�صفر مئ��ات الدرجات، لك�نهم 
اأعلى من احيوانات قلي��ًل، واأحيانًا ي�صبح 
احيوان اأكر قربًا اإى الإن�صان وقد و�صفهم 
النع�مان باأنهم: »اأحط من امزينن« )4(. 

وه���ذا يعن��ي اأنه��م الطبق��ة الأدنى ي 
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امجتم��ع اليمني. وم��ع ذلك ف�ه��م الذين 
يبه�ج��ون النا���س وه��م الذي��ن ي�قوم��ون 
بالأعم��ال التي ل��و م ي�قوموا به��ا لأنتنت 
ال�صوارع واحارات وال�صاحات واميادين؛ 
هم الذي��ن يجمعون »القمائم« وامخلفات 
ويذهب��ون به�ا اإى الأمكنة امخ�ص�صة ل�ها، 
وهم الذين يحفرون البي��ارات وهم الذين 
يقرعون طبول الأف��راح والرق�س، وبذلك 
فاإنهم متلكون ثقاف��ة خا�صة تندرج �صمن 

»علم الإجتماع التكويني« بذلك ام�صطلح 
ال��ذي يراه »بورديو« كتعبر عن منهجه ي 
القراءة الإجتماعية للظواهر الثقافية والذي 
ي�ه��دف كم��ا يق��ول، اإى »فه��م كل م��ن 
عمليات ت�صكل ال  الإجتماعي، الذي تتم 

داخ�له عمليات الإنتاج الثقاي«.)5( 
 اإن الأخ��دام يع��دون ج��زءاً مهم��ًا من 
الذاك��رة الغنائي��ة لبلدن��ا، وه��ذا مايق���ر 
ب��ه الأ�صت��اذ اأحم��د م�حم��د ن�عم��ان ي 
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مذكراته وهو ي��صف عادة 
ال��زواج ي بلدنا، فيذكر الأخدام ي اأكر 
من م��كان كاأن يقول: »وتظ��ل اخادمات 
يغنن: »�ص�د ال�صر وا�ص�يدي ظِبطه«، ياأتي 
ذلك عندما ي��ص��دل ال�ص��تار عل��ى الزوج 

وزوجت�ه«)6(. 
الواقع اإنني اأرى » اأن اأغاي الأخدام ي 
اليمن، وهو امو�صوع الرئي�س الذي تناق�صه 
ه�ذه الورق��ة، اأن ه�ناك ن�وع��ن من الغناء 
للأخ��دام واأق�صد هنا بامغن��ي، الذي ي�ولد 
تفا�صي��ل غنائي��ة اأخرى �ص���وف جدها ي 

النوع الثاي ك�ما يلي. 
< الن���وع الأول ه��و: الغن��اء ي الهواء 
الط�لق، وهذا الن��وع الذي ي�وؤديه الأخدام 

اأم��ام امن��ازل، ي الق��رى الت��ي 
يرحل�ون اإليها دائمًا. 

< الن��وع الثاي ه�و: 
الغن��اء ي الأعرا�س. هذا 
النوع له ع���دة اأق�صام تندرج 
�صمن اأغاي »ال�ص�رح« اأي اأن اخادمة 
م�ث��ًل ت�قوم بالغن��اء دون ال�صعور باأن ه�ذه 
الأغاي �صمن كذا وكذا، ولع�ل ما تدركه 
امغنية اأحيانًا ه��و كيف تغ�ني ي 
منزل »الع�رو�س« وكيف 
مكن اأن »تت�رح« ي 
منزل الزوج فهناك يتم 
ن���ر جمي��ع موا�صيع 
يك��ون  فق��د  الغن��اء، 
مو�صوع الأغنية حزينًا ومع ذلك ُيغّنى ويتم 
الرق�س على اإيقاع الأغنية ومن مو�صوعات 
الأغ��اي »اأغ��اٍن لل�عرو�س ي بي��ت اأهلها 
ويغل��ف ه���ذا الن��وع بنرة ح���زن »اأغاي 
اخرفة وهي للع�رو�ص��ن«، »اأغان للعري�س 
وما ي�تعلق به«. وتت�صم��ن اأغاي ال�ص�روح 
جالت اأخرى مثل »اأغاي ال�صوق واحنن 
والل�وع��ة«، »اأغاي التمرد عل��ى العادات 

والتقاليد ال�صيا�صية الإجتماعية«.

الـنوع اأول 
ه�ذا النوع من الغناء تعَر�س للنقرا�س 
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ولكن مكن اليوم حاولة ملمة ما 
مكن منه. 

اأتذكر دائم��ًا الأخدام الذين 
كانوا يزورون قرانا، خ�ا�صة ي 
اأيام اح�صاد لأنه�م ل ي�متلكون 
اأرا�ص��ي زراعية ل���ذا يخرجون 
منت�هزين فر�ص��ة اح�صاد ويقوم 
اأه��اي امن��ازل م��ن امزارع��ن 
باإعطائهم ما  والعمال والأعيان 
ي�صتطيع��ون من احب��وب اأو من 
غر ذلك. ول �صك اأنهم يغنون 
مقابل ما ي�عطى ل�هم، ويتم ذلك 
الغن��اء اأم��ام باح��ة البيوت وي 
الطرق��ات وق��رب » امجارين« 
الغن��اء م�صحوب��ًا  ذل��ك  ويت��م 
بالرق���س الذي ي�قوم به الرجال 
والن�ص��اء م��ن الأخ��دام ومكن 

اأن ي�صاركه��م اأحد امع�جب��ن اأو اأكر. وما 
زلت اإى الي��وم اأتذكر اهت��زاز ج�صد امراأة 
فتية كانت تغني وترق�س واأقاربها ي�ربون 

الدفوف، ويتعاى ال�صوت: 
وا حب�سّيْه
وا كحا

وابي �ربني ِمْن �ِسّبْك
ْه ا�سَ َحَبْه َر�سَ
تَْقِلْب ِبْك.

يجدر بنا اأن ن�ص��ر ه�نا اإى اأن الأخدام 

هم مالكو احق��وق –ال�رعيون- ما مكن 
اأن ن�صمي��ه باموروث الغنائي اأو ما مكن اأن 
ن�صمي��ه »اللح�ن من ال��راث« واإذا م يكن 
كذلك فاإن ال��راث اأخذ منهم اأو ا�صتغ�لهم 
ليكونوا ي ال�صورة الغنائية، التي ل�م توثق، 
والت��ي م ي�صل اإلينا منه��ا �ص�وى هذا الذي 
ن���راه، ون�صمعه اليوم، على اعتبار اأن الغناء 
م يكن �ص�وى مهن��ة و�صيعة وغر مرحب 
به��ا، والذين ي�قومون ب�ها هم »امزاينة« اأو 
الأخدام على حد تعبر »ال�صادة« وقد م�ثل 
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الأخدام هذا الدور وبجدارة وتربعوا على ع�ر�س الغناء منذ مئات ال�صنن. 
رم��ا يجد القارئ بع�س امفردات غ��ر الوا�صحة وبع�س الإبه��ام ي التق�صيم الذي يبدو 

متداخًل. وي احقيقة يحتاج الأمر اإى مزيد من التاأمل. 
واإنطلقًا من ذلك ن�ص�تطيع و�صع مفاتيح ب�صيطة للقراءة وه�ي: 

0 يب��داأ الأخدام غناءهم با�صتخ��دام اللزم�ة »اأَل« وهذا احرف الل�صيق بجمل الأغاي له 
�رورة ل�حنية وي�صتخدم اأي�صًا و�صط البيت الغنائي اأو ال�صط�ر. 

0 يختم�ون امقطوعة البيتية الغنائية مفردة »اأحب«.. واأحيانا ت�ص�مع »اأحبي اأو اأَحببه مع 
ن�طق الياء ي« » اأحب« مرافقة لل�صدى.. وقد ت�كون معنى »اه ح�ي«

0 معظ��م امقطوع��ات الغنائية تتكون م��ن بيت واحد واأحيانا من ثلث��ة مقاطع ولي�صت 
»ق�صائد«. 

0 ي�صتخدم الأخدام ي غنائهم مفردات حزينة لي�صت ل�ها علقة منا�صبة الزفة اأو الفرحة. 
وه��ذا احزن يحتوي على عتاب وحن��ن و�ص�وق. ومع ذلك ت�خرج امفردة احزينة م�صاحبة 

للإيقاع الغنائي الراق�س. 
0 ل يع�تمدون على م�و�صوع واحد، بل يتن�قلون من مو�صوع اإى اآخر بكل ي�ر. 

0 م�يلون اإى اجمل الق�صرة، والأبيات امكثفة، ونادراً ما يخرجون عن ذلك. ويبدو اأن 
حيات�هم امتنق�لة هي التي ج�علت نف�صهم ق�صراً ي اختيار الكل�مات. 

0 اأغاي امدادة ل تنت�هي مفردة » اأحّية« بينما تكر ي اأغاي ال�ص�رح. 
0 هذه الورقة مذيلة ب�رح معاي الكلمات التي مكن اأن تو�صح غمو�س امفردات العامية 

وقد و�صعتها للقارئ العربي. 
0 ت�عم��دت ذك��ر النوع الأول من الغناء حتى يت�ص�ن��ى لُلمّطلع البح�ث عن ذلك ال�صكل 

الغنائي والتنقيب ع�نه. 

النوع الثاي 
ماذج من اأغانيه�م 

2- من اأغاي الع�رو�س »العرو�صة« ي منزل اأهلها وي الطريق اإى بيت زوجها ) امداداة( 

زّفة:
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بنتكم  (َا)  ـــــــــوا  ُع َوَدّ ــم(أَاَا)  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قـــاخـــــــرجـــه مــــن دارك
ـــْة أطـــــــــــفــــــــالــــــــــــــكــم  ـــَنّ ـــْن ـــَب (1)ُم صـــريحكم  ُمجششـــــة 
ـــا َعـــَزْيـــَفـــــــــــُكـــْم ــــ ـــاخ ــــ (2)وي جـــــــراركـم  ــزف  ـــ ــان ـــ وي
مثلها مــن  ــروس  ـــ ــع ال يــــاذي  ُجـــــــــــهـــــلــهــا(أا)  مــــن  أدب  واه 
العروس هــذي  (أَا)  َمْحَسِنْه  َل)  َتــِســْيــر(أَا  ـــــا  ُمَ ـــْه  ـــِن ـــَس ـــْح َم (َا) 
(3) حسـي  عــلــى  اَنــــْك  واه  منامـي(أَا)  في  وأذكرك  سـاعة  انسـوك  وا 
بالســـــــــامـه أبيك  بيت  ــي  (4)ودع غمامـه  زوجـــك  لعـند  ـــي  ح ورَوّ
أجيــــــــره أهــــــــــلك  أمـيرة بيت  زوجـــــــك  وبيـــــــت 
ــر ـــ ــري ـــــت اُم ــى …وان ــل ـــ (5)وانــــت احـــ العبـــليـــــــه  ــن  م ــْر  ـــ ـــ وام

 (6) القبــــــــول  ـــوم  ي ــوم  ـــ ــي ونــــــــــورال ــاء  ــن ح ــوم  ـــ ـــ ــي ال
امــبــتـــــــــــدأ اه  (7)وبــســـــــــــــــــــــــم  حــــــــجــى  اه  وبــقــــــــولــــــــهــا: 
ــر ـــ ــري ـــــت اُم ــى …وان ــل ـــ العبـــليـــــــه وانــــت احـــ مــن  (أَا)  وامــــــــْر 
عـــــــلي يابــــو  (أا)  اجنــية الليـل  ـــن  م عــلــيـــــــــــه  ــي  حــجـــ
ـــا يـــانـــــــاديـــه  ــــ ـــن ـــت ـــروس ــــ (8)ع ــــكــــاذيــــه  ال قـــــبــــــــوة  ــــا  ي
واغـــــــــــالـــيـــه (أا)  ـــل  ــــ ـــي ـــل (9)ال ــه  ــي ــال ـــ ح ـــا  ي ــا  ــن ــت ـــ ــروس ـــ ـــ ع

العــروس  يــاذي   (10) ميــــــــهتسـتاهـلي  ــطــوة  ـــ ـــ ـــ خـــ ــل  ــك ب
ــريــر.. ـــ ــى.. وانــــت امـــ ــل ـــ ــيــهوانــــت اح ـــــبــل الــعـــ مــــن  (أا)  ــــــر  وام

ـــــاه وبــالــــــــزيــن  ـــك ب ـــوط ــــ وابــــــــــــــن عــــــــــــــلـــــــــوانأح
والعـيدروس بـرأس جبيـل شمسان 

(أا) أحــوطك بالنــبي وبجميع اأولياء
ـــا يـــــا نـــــــــــاديـــه  ـــن ـــروســـت ــــ ــــ ـــة ع ـــكـــاذي ال (اا)  قـــــــــــبـــوه  ــــا  ي
ـــر..  ـــري ـــــت ام ـــى.. وان ـــل ــــت احــــ ــة أن ــي ــل ــب ــع ال مــــن  (أا)  ـــــــر  وام
َعــِلــي ــو  ـــ ُب َيـــا  (َأَا)  ــل  ــي ــل (12)ال ــرُوْس  ـــ ــَع اْل ــِذْي  ـــ ـــ َه َمـــْع  َتــَغــْيــر 
ــــرُوس ــــَع اْل ِذْي  ــــا  َي ــْوس(13)َعـــرْوَســـنـــا  ــُح ــَف ال ـــْنَ  َب (َأَا)  ــاِحــْســك  َي
اْلـــَعـــرُوس ــــِذْي  َه ــر  ــْي ــِس َت ـــا  َمّ َعـــــــَدْن(َأَا)  ــــَراكــــْب  َم ــــــاُروا  َس (أا) 
ـــرُوس ـــَع اْل ــــاذي  َي ُمـــَحـــّوطـــْه  ــر(14)(أا)  ـــ ــي ــب ــط ك ـــ ــوي ُمـــْحـــَوَطـــْه ح
كبيـــر بـــشـــيٍء  ـــَحـــّوطـــْه  ُم ـْــر(أا)  ــــ ـــِدي َق َشــــــيء  بــــُكــــْل  َواّه 

العــروس  اِذي  ـَ يـ ِتْسـَتاِهـلي  َمَيــــْه(أا)  (َا)  َخــــــــــــــْطــَوة  ِبــُكــّل 
اْلـــــَعـــــُرْوس ــــــاَء  َج ــــــن  َوْي (15)(أا)  الُفل  َمْشُقْر  ُلْه  َرَوْحَنا  َيْظُهْر  ُلْه  ُقْوُلوا 
اْلـــَعـــُرْوس َيــــــاِذْي  ـــرمـــي  ُحْ ـــه(أا)  ـــي ــــ ـــاَأول َب ُحــــرِمــــي  (أا) 
اُمِـــرْيـــر اْنـــــِت  َو  اَحـــلـــَى  ــــــِت  ــْهاَْن ـــ ــَي ــل ــْبِ ــِع ال ــــْن  ِم (َأَا)  َأَمـــــــــْر 
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اْلــَبــاْب َعلْى  لّلى  ــا  َي ـــاْن  َدْمَ شجرة  ــْق اَأحــبــابيا  ــَري ــْن َط ُلــّفــي ُغــُصــوِنــْك َم

3 -من اأغاي ) ال�س�رح ( وتقال حن ت�س�ل ) العرو�سة ( منزل ع��ري�س��������ها 
ـــْوان اَأَعــــــــلــى  ــــ ـــدَي ــوا اْل ـــ ــُش ــّق لـــلـــَعـــــــــــرْوَســـــــــــه ِتـــْعـــَتـــــــِلـــىَن
ـــو الــِدْيـــــوان اأســــْــــَفـــــْل ـــّرُش ــــْن َتـــــَصـــــل(18)َوَف لــِلــُشـــــواَعــْه ِح
الــَعــِلــي ـــوان  ـــْدَي ال ـــَوا  ـــِرّش َف ــــي(19)(أا)  ــــِل ــــَت ــــْع ــــة َت ــــرُوَس ــــَع ــــّل ل
َقــَمــْر َدْورَة  (َأَا)  ــــه  ــــَوْج ــة الــشـــــعــبــانــيـــــــــــه(20)اْل ــل ــي ــل ب
(21) ــاح  ــي ف اامـــيـــدان  ـــدر  ـــص ــهوال ــي ــان ـــ ــرس ـــ ـــ ــف ـــه ال ــــ تـــلـــعـــب ب
ــي(22) ــل ع ُمــقــيــبــل   ( (أا  ــاح  ــب ــن الــبــانــيــه(23)ص ــص ــا غ ــم يــخــطـــــر ك
ــى(24) ــب مــحــت أا  مــحــســنــه  ـــه(25)(أا)  ـــي ـــب ـــن واج أا  ــف  ــي ـــ ــس ــال ب

قبالي  وصــورتــك  معك  حسي  يحّيه(أا)  الليالي  اقـهد(26)  ــا  وان تنام  انــت 
السود عيونك  أفدي  أا  ُحبيبي  يحّيه(أا)  حـالي  كامك  يااللي  أنــا  ــدوك  أف
الــرُقــْود ــع  ــْب ــَنّ ُم وُعــرْيــفــْه  يحّيه (أا)  ــود(27)  وعـــ ــاوي  َج مابن  وُعرُيفه 
اْلِبْير ــاِزَلــه  َن َيــا  ــْضــَراَء  َخ َيــا  ِبْنت  بدونيا  ِبْزْنبيـل  الَسَمْاء  ِمن  ــَزْل  َن ُحّبْك 
ــْه ــَع ــي ــاَرْف ـــَراء ي ـــْض ـــا َخ ــَت َي ــْن ــاِب َا َتْظـُهري الَرْوَشاْن ُكّل َيوَم َشريعه(28) بدونَي
اَعْنَتر َو  َطّلَعْك  ُمــو  َخــَطــْر  بدونَصْنَعاء  اأَخَضر(29)  َأُشوْف  الْسّواق  َطّلَعني 
ــــْع َوَوّق ــطــْك  ــّي َخ ـــْن  ِم شلش  ــــْه  بدونَزّن الَقاع(30)  إلى  الَكَبْت  ِمْن  َأْنَزِلْك  ِمْن 
َعْلَواْن اْبَن  َيا  مَى  اْحَ َحِاْمي  َياَدْلي  ــَه(أَا)  ــّيْ ـــَذا اْمـــَكـــَاْن(31) َأَح ــي َه ــِى ْل ــِم َحْ

فارقـــك مــا  يحَيه..ِاحيا..يحيولويكون اأمر مـاكانواه  نشان(32)  يطرحوني  لو 
الغراب بدقم  ربابيسكني  يسكوا  ــا  يحَيه..ِاحيا..يحيأم  ( دقتن(  أبو  واحجل 
الضباب وادي  يحَيه..ِاحيا..يحيرأيت غروسه واافنانجزعت  يرتعيـــــن(34)  والظباء 
ياخـتى ــك  ل َيْهبَلنولــقــت  البنات  يحَيه..ِاحيا..يحيان  يسـلبني(35)  بحسـنهن 
فياح ميدان  صَياحالصدر  جناحن  يحَيه..ِاحيا..يحيوبــه  ياماح(36)  تستاهلن 
غيليات ــات  ــي ــع يحَيه..ِاحيا..يحيوفي البنات ها شمياتزرّي ميات(37)  يسوى  اجعد 
مالكـه أشـّلهيــالــيــتــنــي  دحن  معى  يحَيه..ِاحيا..يحي واا  بـادي(38)  ا  وارَوُحــْه 
يعود اَاخضر  اخسارةياليت  شسلم  يحَيه..ِاحيا..يحي كنت  تعود  اخسارة  ان 

من اأغاي احـــــب واحنيـــــن والعــــتاب ) اأغاي ال�شرح ي منزل العـــــــري�س(
ْه ـُ اَول َكْيف  اَلَهواء  ُقْولُولِي  ِبــاْه  ــه(38)(اا)  ــل َواَع َعْظِمْي  َدَق  ـــه  َأّوُل ان  أا 
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اْعُقْل َتُقْلَلّي  ــْوم  ــَي َواَل َنتبي  ـّ َجَن ــل(أا)  ــْدُخ ـــُرْوض َت ـــُف ـــْع اْل ــْك َم ــَت ــّب ــَح َم
َباَنْه َتُقْلَلّي  ــْوم  ــَي َواَل َنتبي  ـّ َجَن (َأَا) َلِيْتَنْك َقِمْيص اْلَنّيْل َواَني اْلِبَطانَه (39)(أا) 
شاذي َتٌقّلي  ــْوم  ــَي َواَل َنتبي  ـّ َجَن َقاضي(40)(أا)  َغْير  َا  َقّلِبي  َحِبْيب  َلْيَتْك 
الــَذاء َمــَســاِرْي  َلــكْ  ْي  ــرِ َاْس واَّهْ  ــْر(41)(أا)  ــاِج ــَه اُمُ ِعْشَقًة  كيْف  واَعــَلــمــْك 
ّبْه اْحَ أُبوْيْه  َمْشيْش  َواُمسِلْمن   ( ِبْقرَبه(42)(أا  َحَنْش  َحــاَلــْه  َحاَلِتْي  ــّد  َق
يَفه الّلْيل (43) ـْ وَأِجْيب َعَشا َطاَهْش واَا َعَشاء َطْير (44)(أا) َواه َلْسري َلْك نَص

واا نصيب الشركسي على الفيل
َباَجْيب ُقـــرُوْش  َمِالي  َأحسَبْك  اْلَعْيبُكْنَت  بي  ــْرَت  َضــّه َياِخّلي  ــوم  َوالــَي
َفرقْنا ــِذي  ــّل ال َذا  ــْن  ِم ُحَبّيبي  َخَلْقَنا(إا)  اْلــَذي  وإْا  ــا  َجــاَرَن مــْن  (أَا) 
الّليم ــَه  ــَن ــِدْي َم ـــن  َأْي ُحــَبــّيــبــي  مظاليم. (أا)  اجميع  نحْنا  ِسنْشَتَكي 
الِقعاَده َعَلى  َعَهدْك  َلْي  َطَرْحْت  ِشَهاَدة(45)(أا)  والّنُجْوم  َحاِكْم  اّه   ( (أا 
ومامعّيا مــالــي  احسبك  كنت  ــا(46)(أا)  ــّي ــل والــيــوم يــاِخــْل عــيــبــوك ع
ُمَنَقْش ذهب  مالي  احسبك  كنت  يجْهّش(47)(أا)  جــزع  من  جربه  والــيــوم 
َواْلَيْوم ــسْ  وأْم أيام  ثاث  لي  قد  النوم(اا)  ــْه  ــل ــاَدَخ م عيني  على  ـــرم  ُح

جومه  واعــد  صابر  سنه  لي  قد  علومه(48)(أا)  ــن  أي قلبي  حيب  ــوف  أش
الطيـر ويأكله  ُيْقَتل  احبيب  ليت  الغير(49)(أا)  يهاوي  عيني  ُقبال  وا  (أا) 
مليان ـــَداْد  ُغ قلبي  يامسـلمن  واروان(أا)  ِشعاب  سّقضى  انتدح  ا  (أا) 
بعلبه شــوكــه  اخيبه  زواجـــة  محبه(51)(أا)  ماهيش  غصبه  زواجته  (أا) 
مراضاه يــوم  كل  اخيبه  ــة  زواج امضاضه(52)(أا)  من  يقفز  احنش  مثل 

أمــارة  الطريق  عــرض  لك  تركت  ــاره(53)(أا)  ــم ــغ ــادر تــتــرك ال ــب ــوك ت أشــت
هــام ـــدم  ب كــتــبــه  ــك  ل كــتــبــت  الدراهم(54)(أا)  أبو  الوصول مشتيش  أْشتي 
ــات ــي ح بــــدم  لـــك  ــت  ــب ــت ك اجنيهات (أا)  أبو  ماشتيش  الوصول  أشتي 
مالك  سابل  اخضراء  تشا  كنت  زوالك(55)(أا)  على  قاهو  اأحمرى  ما  (أا) 
سده امليح  على  زبــيــب  حبه  ــشــرب ومــابــقــى يــــرده(56) (أا)  يــاكــل وي
الركب وادي  سفال  زبيبه  ذرذر  واماطرسـكب(57)(أا)  يلقط  ــزل  ن (أا) 
بكلي ــرام  ــغ ال ــا  ان غـــرام  غـــرام  يقللي(أا)  الـــهـــوى  ــحــر  ب ــشــا  ي ـــن  وم
قال معه  كلي  يصلح  الهوى  بحر  (أا) مش لك ياطلبى تخور اأطمار(58)(أا) 

عشيه  ــره  ــاش ــان ي يــاقــافــلـــــه  هـــــديــه(59)(أا)  للحبيب  سامي  شـلي 

يومن  والليل  ساعة  النهار  ليت  ااثنن(60)(أا)  ياخلي  السهرة  شينغـم  (أا) 
اأرواح(61)(أا) أضوا الصباح والشمس تطلع ارماح مالكن  وحبيبي  وانا  (أا) 
قاموا وامسلمن  الصباح  اضــوا  وناموا(أا)  الصدور  ضموا  والعاشقن  (أا) 
جازع  تقلي  يــوم  اه  من  ويلك  تنازع(62)(أا)  بالهوى  بعدك  النفس  (أا) 
اأعلى  شرف  راس  بدامن  شركس  ــدا(63)(اا)  ـــ اأع يحسدوه  ا  دا  مسيره 
اأخضر مايستويش  ياخضري  تنظر(أا)  والـــرم  اخــضــر  على  أخــضــر 
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(أا) أخضر هـلي وأخضر مكلح أغبر
ـــادي وارق واخــيــضــر  ــر  واطــي (أا) ربي أحمدك بلغتني مرادي (َأَحّيْه)(أا) 

ابكيتي  عــن  يــا  تستاهـلي  (أا) أنت تخيرتي وانت انتقيتي (َأَحّيْه)(أا) 
(أا) تنظر إلى امرعف وضحكة اللقف(َأَحّيْه)(أا) عيني تشوفك تنظرك إلى السقف

العن  ترى  والعن  اشـلك  واه  ااثــنــن(67)(اا)  احسود  بن  واجزعك  (أا) 
زبيبه كرع  اسفح  إذا  والطير   ( حبيبه(68)(أا  نسى  قضى  إذا  ــنــذل  وال
تساعدوني لوما  القسـم  واه  (أا) ا شل حصى وانفش إلى عيوني(69)(أا) 

حسك  تــرد  لوما  القسم  واه  ا شل رصاص ذائب واقبض نفسك!!(70)(أا) 
بصبري  عوضتني  أحمدك  ربي  ــري(71)(أا)  ــشــب ام بــاأخــضــر  عوضتني 
تأزر  لك  كم  اأوره  تضمضم   ( تـــغـــدر(72)(أا  ــت  ــي ــب وال ــت  ــي وول قفيت 
واحدابكم  بجنب  أحسن  أمسيت   ( تـكلم (أا  وا  الـــرطـــنـــه  َايـــفـــهـــم 
اأصيلي(أا) أمسيت أرض فمسي على جميلي عــنــد  يبقى  اجــمــيــل  إن 
اجيله ما  ابدرلي  اجميل  أذري  جميله(73)(أا)  سنسب  جملي  نسى  ومــن 

الظن (أا) ا تصدق على خلك تــــدخل  أن الظن ظلـــــــام (أحيب)وا 
القـلوب  واحبيب  وامكروب(أا)  مغثي  ــدوم (أحــيــب)مالك  ــات احــبــه م
ـــول عــمــري(أا) اهويت امليح /شهواه ــــا ط (أحيب)وان مادام صغري  طول 
ــن (أا) ا تلوموا الذي قد فارق ــدي ــا وال ـــ ـــ ــي ــدن أا صـــار باحب مسـكن ( ودانه )ال

شجن يحسبني  حداني  خلى  ــه بــواحـــــــــــــــــد فــنــان(أا)  ــت ـــ وانــــي حــدي
ــاص وبــــاروت (أا) خلى حداني يحسبني شـاموت ـــ ــرص ــه ب ــت ــدي وانــــى ح
محوج وهــي  القهوة  يامـرة  تــــــزوج(74)(أا)  ــب  ــي ــب اح ان  ــوا  ــم ــل اع ــا  ــم ك
اسكب وعادني  القهوه  يامرة  شخطب(75)(أا)  احبيب  إن  علموا  كما  (أا) 

حـــــالــي(76)(أا) خلوني أسرح لي قد ضاق حـالي  ضيق  مــن  الدنيا  ضــاقــت  قــد 
زبيد جمال  مع  اسافر  واه  احبيب(77)(أا)  افــرق   ( (وا  الطير  يأكلن  (أا) 

ذا  على  ــي  ل ــدوا  ــه اش ــاه  ب العسكري/ (أا) انه تزوج (وا) انه فك لي(78)(أا) 
اغيبك  والــعــســكــري  واه  شنهبك (أا)  ـــان  ك ــي  ــل ال الــولــد  غــيــب  (ا) 

من الأغـــــــاي ام�شــــكوت عنها )اأغــــــاي اجن�س والتــمرد(:
ــب ــق ـــر أل ـــي ـــل زغ ـــاه ــا ج ــن ــت ــي ــال شامد باليدين ابـن اأكـعاب (79) (بدون أحّيه)ي
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(أحــّيــه)صباح(أا) يوم اخميس.. قم أغضب ابليس.. القــــــــميص  زرار  ــك  وف
زر كعوب  واثنن  قرفه  كعوب  إثنن  تفــــسر(80)(أا)  مالك  واحد  لك  ُشَل  قم  (َأَا) 
غرامي هيجوا  لــي  كعوب  اثنن  زامــي(81)(أا)  وااخضرى  عدن  ششد  (أا) 

واسـووك  أفعلك  كيف  الوليد  ــاذا  ي (أا) شطلعك راسب (ا ) اجعد شـلهوك(82)أا 
بــال بــلــي  شعلمك  ــص  م هــيــا   ( ـــوس اخـــــدود يــااهـــــبــل(أا  شــعــلــمــك ب
واأجاس(83)(أا) شهووك باش مشتيش قروش واانصاص للمرشحن  هوان  شعمل  أا 
الليل بضحكة  املعون  صدقني  للغــــــــير(أا)  وأما احبة  أا ضحكي سـلى 
له بضحكتي  املعون  صدقني  لغيره (أا)  ــتــي  ومــحــب ســـــلــى  ضــحــكــي 
الرميسي بعد  لي  شسرح  خلوني  قـــاتـــه ذلـــيـــل وقـــهـــوتـــه مـــــريــســي(أا) 

هوامش مفردات اأغاني: 

1 -مبننة: كانت مربية لأطفالكم. ج�ص�صة: ُمَنّظَفْه بيوتكم 
2 -عزيفكم: اأواي لَلَحْب امطحون م�صنوعة من النخيل. ويانزف جراركم: ياخلء جرارك�م من اماء

3 -ِح�ِصي: اأعقلي
4 - َرّوِحْى: اإذهبي 

5 - امرير: امّرْه ي الطعم اِلْعبْلَيْه: �صجر يعتقد العوام اأنه يقي من ال�صحر 
6 - القبول: معنى ال�صاعة امليحة 

7 -حجا: غطى 
8 - قبوة الكاذية: �صجر طيب الرائحة 

9 -حالية: لها طعم اح�لوى 
10 -ت�صتاه�لي: ت�صتحقي 

11 -اأحوطك: ا�صتعيذ بك من ال�صياطن 
12 -تغر: ت�ص�اعد 

13 - الغمو�س: خليط من العطور 
14 -حوطة حويط كبر: حمية من ال�رور

15 -رَوحنا: ذهبنا اإى منازلنا م�ص�تقر: حزمة من الريحان والورود 
16 -حرمي: اأي اأنت حرمة الأَْولْية: الأولياء

17 - لفي: ملمي 
18 - ل�»ال�صواعة«: اجماعات التي تاأتي م�صاحبة للعرو�س والعري�س 

19 - البلي: القدم 
20 - بليلة ال�صعبانية: ن�صف �صعبان والقمر ي و�صط ال�صماء 

21 - فياح: وا�صع 
22 - مقيبل علي: من انواع الطيور 
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23 - يخ�طر: ياأتي فجاءة
24 - ح�صنه حتبي: ما اأجمله جال�س بثقة 

25 - اجنبية: اخنجر الذي يطوق خ�ر الرجال ي اليمن 
26 - اأقهد اللياي: ا�صهر الليل

27 - ُعريفه: العرف منبه: موقظ، الرق�ود: النائمن 
جاوى: بخور من جاوة باأندنو�صيا

28 - الرو�صان: ال�ص�رفة 
29 -مو طلعك: من الذي جاء بك، اأ�صوف: انظر 

30 -زَنه: امق�صود هنا ثوب امراأة. �صل�س نوع من القما�س. خيطك ووقع: اأخاطك جيداً.
31 - دعيت لك: ناديت عليك. ابن ع�لوان: امت�صوف اليمني ال�صهر اأحمد بن علوان. 

32 - ن�ص�ان: الهدف الذي تق�صده الر�صا�س
33 - دقم: �صخرة

34 - جزعت: مررت. يرتعن: ياأكلن ي امرعى. 
35 -مهبلي�ن: يحولن الن�صان من �صخ�س �ص�وي اإى اأبله. 

36 -فياح: وا�ص������ع ت�صتاه���لن: ت�صتحقن. 
37 -دحن اأ�صله: اآخذه بقوله لأحمله اج����عد: ال�صعر

38 - اأوله: بداياته. اأحله: اأ�صعفه 
39 -يانه: معنى تراجعت عن ع�هدك ال�صابق 

40 - �صادي: معنى اأنك �صتظل تغني من بعيد ف�قط.
41 -لأ�ري لك: لآتي اإليك ل�يًا .

42 -م�ستي�س: ل اأريد.

43 - ن�سيفة الليل: منت�سف الليل. 

44 -اأجي ع�ساء طاه�س: اأكون فري�سة ل�وح�س. 

45 -الق�عادة: ال�س�رير

46 -وما  معّيا: وكل مااأملك. غيبوك ع�لّيا: اأبعدوك عن عي�ني.

47 -جربه من جزع جه�س: معنى كنت ماي وذهبي، واليوم حقل مفتوح من اأراد اأخذ، مع اأنك كنت ي ال�سابق ي وحدي.

48 -اأ�سوف: اأنظر. علومه: اخباره

49 - يهاوى الغر: ينظر بحب اإى اأمراأة اأخرى. 

50 -غدد: اأوجاع. مليان: متلئ. ل انتدح: لو فا�س. اروان: منعطفات 

51 -اخيبة: القبيح. علبة: �سجرة ال�سدر. غ�سبة: غ�سة 

52 -كل يوم مر�ساه: كل يوم عتاب واعتداءات. احن�س: الأفعى. يقفز: ينق�س. ام�سا�سه: �سجرة           

53 -تركت لك عر�س الطريق اأمارة: اأي و�سعت لك و�سط الطريق عامة. اأ�ست�وك: اأريدك 

54 -ُكُتُبه: ر�سائله. م�ستي�س: ل اأريد

55 -كنت ت�سا: اذا كنت تريد. �سابل: �سحي. قاه�و: قدهو. على زوالك: على نهايتك 

56 - ل�سده: كفايته. يرده: يعيده 

57 -ذرذر: انت�ر. �سفال: اأ�سفل

58 -ي�سلح: يليق. م�س لك: لي�س لك. تخور: يتمنى 

59 -يانا�ره: ياذاهبه. ع�سيه: ي وقت الع�ساء. �ُسلي: خذي

60 -�سنغنم: �سوف ننته�ز

61 -اأ�سوا ال�سباح: ظهر نور ال�سباح 
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62 -تقلي: تقول ي. جازع: م�سافر. تنازع: تلفظ اأنفا�س�ها الأخرة 

63 -�رك�س: من اأبناء الرك الذين كانوا يحتلون اليمن ويو�سفون باجمال الو�سامة ) ال�راك�سه (

64 -ماي�ستوي�س: ل يت�ساوى. اأخ�ر هلى: اأخ�ر جميل. غ�س مكلح اأغر: قبيح

65 -بلغتنى مرادي: اأو �سلتني اإى هدي 

66 - ال�س�قف: ال�سطح، �س�طح الدار. امرعف: الأنف. اللقف: الفم 

67 - واجزعك: ام�سي معك 

68 -اإذا �سفح: اذا امتدت اأجنحته ي الهواء ماماً. كرح: ن�ر. قَفى: ا�ستدار 

69 -اأنف�س على عيوي: اأَرمي عيوي باح��سى 

70  -ترد ح�س�ك: ترد عق�لك 

71 -ام�س�رى: اجميل جماًل وا�سحاً

72 -ت�سم�سم: ت�س�وي. الأزره: اممئزر. تغدر: اظلم 

73 -ما اجيله: ماتي اإليه جملي: جملي 

74 -ح�وج: متقنه اي مليئة بالبهارات ال�سهية

75 -وعادي: الآن 

76 -خ�لوي: اتركوي. ا�س���رح: اأذهب 

77 -جمال زبيد: بريد زبيد 

78 - لنه: معنى لو اأنه. فك ي: تركني

79 -جاهل زغر: �سغر ال�س�ن. �سامد باليدين: �ساأمد باليدين

80 -قرفه، زر: من اأنواع البهارات. مالك تف�س�ر: ماذا ت�هم 

81 - �سا�سد: �سوف ا�سافر. زلمي: غذائي

82 -ياذا الوليد: اأيها الولد كيف اأفعلك. وا�سووك: ماذا افعل لك. اجعد: ال�سعر 

83 - با�س: بدون اأي مقابل. ول اأن�سا�س: ولاأن�ساف. هوان: عناد. امحر�سن: الوا�سن 
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من مـعجم اللغة الدارجة 
بـلهجة حيفان« (1)

حـرف األف( الهمزة). 
اإباْط: الإَِب��اْط بالك�ر؛ لغة دارجة ي الإبط: باطن 

امنكب. 
اأََباْل: الأَب�َ�اْل بالفتح واجمع اأباله؛ مفردة ف�صحى: 
اَجَم��اُل؛ �صاحب الإب��ل اأو �صائ�صها. وم��ن اأ�صعارهم 

امغناة فيه، قول م�صافر على جمل: 
َمْعَبْق ـِ  َغـَدْر َعَلَي اْلَلْيْل َواَنا ب

ْع َيا اأََباْل ِاْنـَزْق َحاْر �َشْع�شَ ـْم ال�شُ َنْ
غدر الليل: اظلم. ومعبق: عزلة ي مديرية امقاطرة 
حافظ��ة حج. وانزق: فعل اأمر من نزق؛ اأي ُحْث الدابة 
عل��ى ال�صر، اأو �ُصقها. وامعنى: لق��د اأدركني الليل منذ 
وقت طويل، وحديداً عندما مرت القافلة بوادي معبق، 
وها قد طلّعت جمة ال�صبح واأنا م اأ�صل بعد اإى قريتي، 

ْق اِجَمال �صوقًا �صديداً. َف�صُ
: الإِْب��ِزْمْ بالك�ر: كلمة معرب��ة من الفار�صية  اإِْبــِزْيْ
معناه��ا: �صيء من معدن وغره يقوم مقام العروة يكون 

عبدالفتاح عبدالولي 

معجم

كاتب يمني
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اأح��د طرفيه ل�صانًا يدخل ي الطرف الآخر 
» كاإبزم« احزام وغره. 

اإِْبِكَيــْه: الإِْبِكَيْه بك�ر الهمزة و�صكون 
الب��اء وك�ر ال��كاف وفتح الي��اء؛ واجمع 
اإِْبِك��ْي؛ لغ��ة دارج��ة ي الَب��ْكاأِة وجمعها 
اْلَب��ْكُء واْلَبْكى مق�ص��ورة: �صجرة �صغرة 
تنمو ي امناطق الدافئة؛ اإذا ك�رت �صوقها 
ت�صيل منها ع�ص��ارة راتنجية بل�صمية كهيئة 
الدمع، ي�صتخدمونه��ا لتعقيم مياه الأمطار 
امتجمعة ي»الأَْحَقاف« الُنَقر ي ال�صخور 

والأ�صفية قبل �ربها، ولها منافع اأخرى. 
اأََبَلــْه: الأََبَلْه بالتحريك؛ واجمع اأبلت 
مفردة ف�صحى كانت �صائعة ال�صتخدام بن 
قدماء امزارعن العارفن بامواقيت الزراعية 
ومعناها: حزمة اح�صي�س، وترد ي امعاجم 
اأي�صًا معنى: حزمة احطب وكومة احبوب. 
وم��ن اأقواله��م الت��ي جري ج��رى احكم 
الزراعي��ة، وال��كلم ياأت��ي بل�ص��ان كوكبة 
الري��ا التي تق��ول حددة مواقي��ت �روقها 

وغروبها: 
َوَنَب��اْت                   َخَباِخ��ْب  ُط�ُلوِع���ْي  َم���َع 

ُبوا اْلأََب�َلْت ْوَم�َع ُغ�ُرْوِبْي َي�صُ
اخباخــب ومفردها خَبة كلمة ف�شحى 
تعني: هيئة النبات عندما يطلع اأول مرة من 
باطن الأر�س مبع��راً. والكلمة م�صتقة من 
الفع��ل َخَب، وخَب النب��ات: طلع وطال. 
ويعتق��د بع�س امزارع��ن ان الثور واجمل 
هم��ا اأول م��ن يري��ان الريا عن��د طلوعها 

م��ن الأفق ال�رقي بعد الغ��ون الطويل، اأي 
ال�صدم الغازي ال��ذي يحجب جوم الريا، 
اأما الن�صان فل ي�صتطيع روؤيتها اَل اإذا كانت 
ال�صم��اء ام�صائية �صافية جداً. والريا عنقود 
جم��ي مفتوح يرى بالعن امج��ردة �صتة اأو 
�صبعة جوم وا�صحة اأو حتى اأحد ع�ر جمًا 
عن��د اأ�صحاب الب���ر احاد، لك��ن علماء 
الفلك يقولون اإنها تتكون من قرابة)250 
جمًا(، تدور حول مرك��ز م�صرك ي حيز 
ل يزي��د عن)20( �صن��ة �صوئية، وعلى بعد 
�صحيق عن��ا يبلغ)410( �صن��وات �صوئية. 
وللريا اأهمي��ة كبرة عند ام��زارع اليمني، 
لأنها اأحد منازل القم��ر الثمانية والع�رين 
الت��ي ي�صتدلون باقران القم��ر بها اإى امطر 
واح���ر. فنوء الريا ال��ذي يحدث ي نحو 
ي��وم)13( ت�ري��ن اأول - اكتوب��ر من كل 
ع��ام هو بداي��ة ا�صته��لل اخ��ر، فمع نوء 
الريا يهطل امط��ر ي بداية ال�صتاء. ويقرن 
القم��ر بها ي يومه التا�صع م��ن �صهر �صباط 
وي�صمى �صباط، قران ت�صعة، اأما حن يقرن 
للي��وم ال�صابع ي �صه��ر اآذار فاإنهم ي�صمون 
ال�صهر، قران ت�صعه، وي ني�صان يقرنان ي 
اليوم اخام�س. وي�صمى قران خم�صة، ويوم 
يق��رن القمر مع الري��ا ي يومه الثالث من 
�صهر اأيار ي�صمون ذلك غروب الريا، كناية 
عن ذه��اب ال�صتاء وابتداء مو�صم احر)1(. 
ومن الأغاي والهازيج الزراعية التي تقال 

ي هذه اموا�صم: 
َياَذا ْاَلَوَبْل: َمـْو َخَرَجْك ِمْن َحـِْوْي
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ِْبَلْة َكَواِنْيْ َوَدَماْل اْلـَغـْوِيْ !
الوبل هو النجيل اأو اح�صي�س، واحول: 
قطعة الر�س. وبتلة كوانن: احراثة الأولية 
ي كانون اأول وكانون ثاي، اأي بعد هطول 
امطر)الري��اوي(، والدم��ال: ال�رجن اأو 
ال�صم��اد البلدي. وي هذا امهجل الزراعي 
احواري البديع، ي�صاأل امزارع جيل اأر�صه: 
م��ا الذي جعلك تنمو هك��ذا ريانًا ؟، فرد 
عليه: اهتمامك بحراثة اأر�صك ي اميقات 
الزراعي ال�صحيح وحر�صك على ت�صميدها 
بالروث الذي جمعته خلل فرة احتجاب 

الريا هو اأدى اإى موي بهذا ال�صكل. 
َبـاْط َوَرَوَحْيْ َكـَواِنْيْ اأََجا �شُ

 َخَلى اْلَعَجاِوْز ِمْثَلَما اْمََجاِنْيْ
اأي بع��د ان���رام �صه��ري كان��ون اأول 
وث��اي ج��اء �صه��ر �صب��اط ب��رده القار���س 
ورياحه فتاأذى منه كب��ار ال�صن وخ�صو�صًا 

بامرتفعات اجبلية. 
اْن  اآَذاْر َوَنْي�صَ

َم اَلرِعَيْه                      َم�ْو�صِ
َواَبر اْلَقِوَية.  �َم اْجَ  َوَم�ْو�صِ

اأو  واجواب��ر  الفَلح��ون،  الرعيــة: 
الأجبار: ثران احراثة. 

َواَذا ِرَئْنْ اإَن الَذِرْي ُمَداْم.. اإَن الَذِرْي 
ُل��ْه ِبال�َصماْء َمَع��ِاْم.. َم��َع ُغ��ُرْوْب اْلَقَلْب 

َوالَنَعائْم
الــذري: البذار. اأي اأن ميقات البذار له 
معام فلكية تتمثل ي جمي القلب والنعائم 
وهم��ا منزلت��ان يب��داأ مو�صم الب��ذار وقت 

غروبهما. 
 َيْوَم الَذِرْي ِتَ��َه�رِدْي

ْفَرا َا َو�صَ ا َخ��رْ  َواَغْرَ
 َوِخَياْر اْمَْذرَى 

وامنادى البعيد وا غرا: 
الأر�س. 

خ�راء و�صفراء: امنا�صف،
 اأي اأن البلح ي�صر منا�صفًا اإبان البذار. 
َل َج��ا �ُصَ�ْهي��ْل.. َوَحْوَل��ْك ماَيْغِمر�ْس                   

َجْيَل.. َياْويلَك اْلَوْيْل ! اْلُ
لجــا: اذا جاء، اأي اإن اأتى، اأو طلع جم 
�صهيل وهو منزلة مهمة عند امزارعن يوقت 
بها مو�ص��م اَجَل��ْب واأمط��اره. والأجيل: 
ت�صغر العجل بابدال العن األفًا. اأي اإذا طلع 
ج��م �صهيل اأو حل اَجَلْب وزرع اأر�صك ل 
يبل��غ طوله بعد قامة العجل فل��ن ح�صد اإَل 
الريح. ويقابله امثل العربي القائل»من زرع 
ح�ص��د« وهو دع���وة للتقي���د بامواقيت 

الزراعية. 
َتَْوْز ِو اآْب َجَنُنوا الَنا�ْس

َعا�ْس ـِ َما َحدًا َيْوِمْي ب
العا�ــس: ك�رة من اخب��ز. اأي من كر 
ان�صغال امزارعن ي خدمة الأر�س بهذين 
ال�صهرين لن جد حت��ى من يقدم لك ك�رة 
خب��ز. وم��ن اأقواله��م اماأث��ورة: » اآْب َيِرَد 
الَراِع��ْي ِمَن اْلَب��اْب( و) اإْفَق��ْح َوَل ِتْزَرْع( 
والفقوحة: اإزالة ال��زرع ال�صعيف والإبقاء 

على القوي منه. 
) َزْرْع َمْبَك��ْر َل ُيْذَك��ْر( ومبك��ر �صهر 
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حم��ري » ماي��و اأي��ار« وهو الي��وم جم ل 
�صه��ر. و�صياأتي ذكر اجل��ب والفقوحة ي 

بابه.
اأََبَنــْه: الأبنه بالتحري��ك: حكة ي دبر 
اماأب��ون. يق��ال ل��لأذي امزع��ج ال��ذي ل 

ي�صتقر: » اأو بك اأبنه حكك«. 
اأ�صله��ا  الوال��د؛  الأب:  اأَُبــْو:)1( 
بالف�صح��ى اأبو بالتحري��ك لأن جمعها اآباء 
واأب��ون. والعامة جمعه��ا على)اأَْبَوة( بفتح 
الهم��زة و�صكون الب��اء وفتح ال��واو والتاء 
امربوط��ة للمبالغة. وجم��ع اجمع عندهم 
اأبائ��ب، واأباي��ب: اأجداد. ول ت��رد اإل ي 
حالة التوبيخ اأو اللع�ان؛ فيقال: يلعن اأبايب 
اأبوه. واخت�صاراً يق��ال: اأبائب اأبوه. وهذه 
الأخرة ق��د تاأتي معنى: طز في��ه، اأي طظ 

فيه. 
 الأب)2(: من الأ�صماء اخم�صة، وتقف 
العام��ة عليها بالواو ي حال��ة �صمر امفرد 

واجمع، ول حل للمثنى بالعامية. فيقال: 
ْبَوَتْك. اأَُب��ْوْه، اأَْبَوُت��ْه. اأَُبْوُكْم،  اأَُب��ْوْك، اأَ
ُبْوُه��ْم، اأَْبَوْتُه��ْم. وتقف عليها  اأَْبَوْتُك��ْم. اأَ
بالياء ي حالة �صمر اموؤنث امفرد واجمع؛ 
ْبَوِتْك. اأَُبْيْه، اأْبَوِتْه. اأَُبْوِكْن،  فيقال: اأَُبْي��ْك، اأَ
اأَْبَوْتِكْن. اأَُبْوِهْن، اأَْبَوْتِهْن. وللمنادى: يا باه 

و يا اأباه، ويا با. 
 اأبو مع�نى)3(: ذو اأو �صاحب 

 ومن اأ�صعارهم امغناة فيما �صبق ذكره: 
ـِال�َشَاَمْه ِعْي َبْيْت اأَُبْيْك ب َوَدّ

ِحْي ل ِعْنِد َزْوِجْك َغَماَمْه  َرَوّ
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من اأغاي زفة العرو�س لعري�صها. وتنطق 
اأبي��ك ب�صمة خفيف��ة على الب��اء و�سكون 

الياء. وى؛حرف جر معنى اإى. 
وم��ن اأغ��اي العت��اب، تق��ول زوج��ة 

ام�صافر: 
َواِنْيْ �َشَرْح َعَدْن ُيطّلَب ال�شَ

ِيْلَعْن اأُبْوْه َما َيْعِرَف اْلَقَواِنْيْ 
�شرح: ذهب، غادر، �صافر اإى. يطّلب 
بك�ر اللم ام�صعفة: يبحث عن وال�صوانن 
ومفردها �صانون��ه، كلمة عامية رما تكون 
 “Soup« اأو “Sauce « حرفة من كلم��ة
النكليزي��ة، اأو اأنها م��ن ا�صل هندي لأنها 
م�صتع��ارة من عامية ع��دن، وتعنى: اإدام اأو 
ح�ص��اء مكون من بط��اط مطبوخة ب�صل�صة 
الطماط��م امعلبة واماء، وه��و اإدام الفقراء، 
وكناي��ة ع��ن البح��ث ع��ن عم��ل ي مهنة 
�صاق��ة حقرة الأجر، مثل حمل الب�صائع ي 
ر�صي��ف اميناء مهنة كثر م��ن اأهل ال�صمال 
اإب��ان الحتلل الريط��اي للجنوب. تقول 
الزوجة معاتبة زوجها الفالح: انه �صافر اإى 
عدن وراء عمل مرهق ل يدر دخًل وتخلى 

عن واجباته جاه اأر�صه وا�رته. 
ومن اأغاي احب. تقول الهائمة: 

ْي َمَعْك َيا َطِالـع َ اْلَعَقْبَتْيْ ِحـ�َشّ
�ْشَواْن اأَُبْو َعَذْبَتْيْ  َياَراِعَي الَرّ
العقبتن؛ مثنى عقبة: مرتقى اجبل. 
والر�ص��وان: �رب م��ن العمائ��م الفاخرة 
بنغالي��ة اأو هندية ال�صنع. وام��راأة هنا تتغنى 
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هائمة ب�ص��اب اأنيق و�صيم راأته ي�صعد اجبل 
ف�صلب لبها واأحا�صي�صها. 

ْد:  ومن امكنى بالأب، قولهم:  اأَُبْو اْلَرَ
كنية بائع الثلج. 

َلْه  ُب��ْو َبْي�صَ َل��ْه، اأو ِعْرَداْن اأَ اأَُبْو َبْي�صَ
بفتح الباء و�ص��كون الياء وفتح ال�صاد. 
وال��ام: كنية نوع م��ن العظاء ت�صم��ى اأُُم 
ُحَب��ْن، وه��ي دويب��ة منتفخة البط��ن ولها 
اأرب��ع اأرجل وذيل لونها مي��ل اإى اخ�رة، 
وهي تكر من حري��ك راأ�صها اإذا م�صت اأو 

وقفت. 
تقول الغنية ال�صاخرة: 

قـالوا مـرع امره   عـردان ابو بي�شله 
مـــــرع: اأ�صاب بالع��ن ال�ريرة. امرة: 

امراأة.
اأَُبــْو ُحْلَبــه ْ، اأو طــر اأبــو حلبه ب�شم 
احاء و�شكون الام وفتح الياء: كنية طائر 
ا�صم��ه الُتَم��ْر العربي موطن��ه اليمن، وهو 
ا�صغر م��ن الع�صف��ور. �صمي بالُتَم��ْر لأنه 
يقتات على التمر ويعي�س اأي�صًا على رحيق 
الأزه��ار واح���رات. وي��اأوي اإى امناطق 
العارية فيبنى اأع�صا�صه حت الأحجار وفوق 
ال�صخ��ور، وكني باأبي حلب��ه لأن لونه ميل 
اإى ال�صواد، فل��ون اأنثاه بني رمادي وذيلها 
اأ�صود �ص��ارب اإى الزرقة. من اُحُلب ب�صم 
احاء واللم ولي�س بت�صكن اللم كما تلفظ 
خطاأً بالعامية، واُحُلُب لغًة، هو ال�صواد ي 
احي��وان والطر. وم��ن اأقوالهم التي جري 

ج��رى امث��ل ي عدم احر���س: »َط��ْرْ اأَُبْو 
ْح ِبالَطِرْي��ْق« اأي يبني اأع�صا�صه  ُحْلَبْه ِيَك��َوّ
على قارعة الطريق ما يعر�س بي�صه وفراخه 

للخطر. 
اأَُبــْو ُدَبْيَلــْة. ب�ص��م ال��دال وفت��ح الباء 
و�صك��ون الياء وفتح ال��لم، والتاء امربوطة 
للمبالغ��ة: كني��ة ال�رغ��وف وه��و �صغر 
ال�صفدع ي مرحل��ة تكونه الأوى. ويبدو 
اأن كنيت��ه قد �صحفت مع ك��ر ال�صتعمال 
وحدث به��ا اإب��دال، و�صوابها اأب��و ذييلة 
بال��ذال والياء، اأي ذو الذيل ال�صغر، اأو اأبو 

ذنيبة. اأي ذو الذنيب. 
اأَُبْو َدَقَتْيْ اأو حـجل اأبو دقتي بالفتح: 
�رب من احجول الف�صي��ة امتقنة ال�صنع. 
وكان �صعي��د اليهودي اأ�صه��ر �صانع لها ي 
دقم الغ��راب منطقة دب��ع باحجرية. ومن 
اأغاي الزفاف الت��ي ورد فيها ذكر للحجل 

اأبي دقتن: 
ُكــْوا َرَباِبْي  ْيَا َي�شُ �َشَكِنــْي ِبُدْقْم اْلُغــَراْب اأَ

َوحْجْل اأَُبْو َدَقَتْيْ 
اأيا: اينما. ي�صك��وا: ي�صكوا، والربابي 
وح��دة نقد هندية كان يت��م التعامل بها ي 
امناط��ق اجنوبية عندما كانت عدن امحتلة 
تتبع ولية الهند ام�صتعمرة من قبل بريطانيا 

العظمى. 
اأَُبْو ِزَراَرْيْن بك�شر الزين وفتح الراء، 
اأو بنــدق اأبــو زرارين: كني��ة بندقية قدمة 
كان��وا يطعم��ون خ�صبها باحل��ي تفاخرَا. 

ومن اأ�صعارهن امغناة: 



العدد (1)
64سبتمبر 2009

 َبَنْيــَت َلْك َم�ْشِجــْد ِبَجْنــِب َدَارْيْن َيا 
ُبْنِدِقْي اْمَْحِلْي اأَُبْو ِزَراَرْيْن. 

تقــول الهائمــة: بني��ت ل��ك معبداً 
للحب يا من ا�صتمد منك الدفء والأمان. 
اأَُبْو َزْرَبْيْ بفتح الزين و�شكون الراء: 
كنية م��ورد �صهر للقات الهرري ن�صبة اإى 
مدين��ة ه��رر باأثيوبيا كان ُيجل��ب اإى عدن 
ي اخم�صينيات من الق��رن اما�صي. تقول 

الأغنية العدنية القدمة فيه: 
 َيــا اأَُبــْو َزْرَبــْيْ هـَاَتُهــْم َب�ــْس َهـاْت … 

ِلْن َهاْت َقاْت.. الخ  ِب�شِ
ال�شلــن: ال�صلنغ بك���ر ال�صن؛ وحدة 
نقدية كانت متداولة ي عدن اإبان الحتلل 

الريطاي. 
ْيِدي بك�شر ال�شــي: بها كانت  اأَْبــُو �شِ
الزوج��ة تكن��ي زوجه��ا قدم��ًا، وامعن��ى 

امجازي وا�صح فيها. 
اأَُبــْو �َشَنــْب: اأب��و �ص��وارب. كنية ذي 
ال�صاربن الكثن. وكنية �صيارة �صحن كبرة 
قدم��ة ال�صنع، رم��ا هي الت��ي كانت حمل 

 .»R.c« ماركة اإر�صي
ْعَبْه بفتح ال�ص��اد و�صكون العن  اأَُب��ْو �صَ
وفت��ح الباء، والتاء امربوط��ة للمبالغة: كنية 
ح�رة م��ن جن�س الأر�ص��ات ونوع النمل 
الأبي���س، وه��ي دودة �صب��ه الأر�صه لكنها 
اأك��ر حجمًا منه��ا. راأ�صها حم��راء كبرة، 
وفكاه��ا قاطعان ت�صم��ى الأر�ص��ة امقاتلة 
اأو النمل��ة اجن��دي، تعي���س مع ن��وع اآخر 

م��ن النم��ل البي���س، اأ�صغر حجم��ًا منها 
ي اأنف��اق حف��ورة ح��ت الأر���س ت�صمى 
بالعامي��ة) الَعَجاِه��ْم( واحده��ا) ِعْجَهاْم( 
كما تعي�س معها ح���رات اأخرى وت�صمى 
ْطِوَيْه(  �صِ �صظوي��ة!!( واحدته��ا)  بالعامية) 
بك���ر ال�ص��ن، وه��ي دي��دان �ص��وداء لها 
اأجنحة، تاأكلها الهوام والطيور وي�صطادها 
بع�س النا�س عند خروجها طائرة من قراها 
التح��ت اأر�صية بعد هط��ول امطار الربيع، 
ومهمة اأبي �صعبة حماية قرية النمل الأبي�س 
ورد) ال�صط��وي( اإى الداخ��ل اذا م��ا �صعر 
بخطر يحوم حولها، والت�صدي ي الوقت 
ذات��ه للمعت��دي باإعمال فكي��ه ي ج�صده، 

ول�صعاته دامية م�وؤمة. 
يرى البع�س اأن كنيته م�صتقة من �صعوبة 
امهم��ة املقاة عل��ى عاتق��ه، والراجح انها 
م�صحف��ة و�صوابها باله���اء بدل العن، اأي 
» اأبو �صهب��ة« ب�صم ال�ص��اد، وهي اُحمرة 
الت��ي تغ�صى راأ�ص��ه، ومن اغ��اي �صائدي) 

ال�صطوي( فيه: 
ْوْل ْعَبْه َخَلّْيْك اْلَف�شُ َياُبْو �شَ

َخّلْي اْلُبَنَيْه َتْخُرْج َتُبوْل
البنيــة: البنت كناية ع��ن »ال�صطويه«، 
اأي دعها تخرج لق�ص��اء حاجتها، اأو اطلق 

�راحها ول تكن ح�ريًا. 
ِرْيــْن: كنية الع�صفور الدوري.  اأَُبْو ِع�شْ
�صمي بالدوري لأنه يلزم الدور، وقيل لأنه 
ُخ مرتن ي الع��ام. وكني باأبي ع�رين  ُيَفَرّ
لأن �رب��ه يتكون من ع�ري��ن ع�صفوراً ي 



65
العدد (1)

سبتمبر 2009

الغالب. 
اأَُبــْو اْلّلْيــْم: كني��ة بائ��ع الليم��ون، اأو 

ع�صرها. 
اأَُبْو َهــْدَرْه: كنية امهذار الرثار، اأو من 

َيِعُد ول يفي بوعوده. 
اأََت. اأََت، َيوؤْْت، اأَُتْوْت؛ لغة دارجة ي 
َغَت، واأَُت��ْه: الَح و�صايق علي��ه ي امطالبة 

حتى اأعياه. 
بالك���ر  وال��ِرك  الإتري��ك  اإِْتِرْيــْك. 
واجمع اأتاري��ك بالفتح؛ عامي��ة حرفة من 
الوقود)  النكليزية: م�صباح   )Electric(
الكرو�ص��ن(، له خ��زان ملأ بال��كاز ويتم 
تزويده بال�صغ��ط بوا�صطة ام�صخة اليدوية، 
واحراقه عن��د قمي�س ال�صتع��ال) الذبالة( 
فيلتهب مطلق��ًا ال�صوء. اخرعه النم�صاوي 
ويلب��اخ عام 1893م، وع��رف ي �صمال 
اليم��ن من��ذ منت�ص��ف خم�صيني��ات القرن 
اما�صي تقريبًا وفيه قيلت اأغان �صعبية كثرة 

على نحو: 
ْب ُذَباَلْة ِاْتِرْيْك ِبْي َو اْحُ ُحَبَيّ

ْحَر اْلِعُيْوْن َيْكِفْيْك َلْنَت َحِلْيْم �شِ
ُحبيبــي بال�شم: ت�صغ��ر َحبيبي بالفتح 
للتحبب » تقول العا�صقة: ما احب ياحبيبي 
اإل �صوء وهاج وح�صبك مالفتنة العيون من 

اإغواء. 
اإْثاآبــة: الإثاآب��ة بالك���ر وام��د والثابه 
واجمع اإثاآب واأثائيب وثابات، لغة دارجة 
ي الأثاأب��ة بالفتح وجمعها اأث��اأب: جن�س 
�صج��ر عظ��ام معمر م��ن الف�صيل��ة اخبزية 

ويجعله��ا بع�صه��م م��ن الف�صيل��ة التوتية. 
ينم��و ي امناط��ق الدافئة ي�صتخ��دم خ�صبه 
ي الوق��ود وت�صق��ف به ح�صائ��ر الدواب 
وغرها. واذا جرحت �صوقه ي�صيل منها لن 
اأبي�س تغمد به اج��روح وله منافع اأخرى، 
ورق��ه �صهمي وثمره تيني �صغ��ر اإذا طاب 
�صار لذيذاً تاأكل��ه الطيور والقرود وت�صميه 

العامة »َقرَطِبح«. 
ومن اأغاي امراأة تقول الهائمة: 

الريح �شرب هَز العلب والإثاب
و�شل قمي�س النيل من فوق الأكعاْب
ُتذِك��ر الري��ح ي عامي��ة احجرية وهو 
جائز لغًة. والعلب: �صجر ال�صدر. وقمي�س 
الني��ل: ام�صب��وغ بالنيل��ة. تق��ول الهائمة: 
ع�صف��ت الري��ح فه��زت اأ�صج��ار ال�ص��در 
والأث��اب ونفخت قمي�ص��ي رافعة اإياه عن 
نهدي فتحررا من �صغطة اخانق واعرتني 

اأحا�صي�س مفعمة بال�صوق واحنن. 
اأثرة. الأثرة بال�صم واجمع اأثر: القوبياء 
احلقي��ة. وهي داء جلدي يك��ون غالبًا ي 
الوج��ه، �صمي بالأثرة لأنه ي��رك اأثراً غائراً 

ي اجلد. 
اأثلن: الأثلن بالتحريك ول مفرد له: 
نبات ع�صبي عطري طبي ويتخذ للزينة مع 

الريحان وغره. ومن اأغاي امراأة:
حبيبي يا اأثان ُمَنَيل

 حبك بقلبي قد �شمر وقِيل
اإثلة. الإثلة بالك�ر وبالف�صحى بالفتح 
واجم��ع اإث��ل: �صجر م��ن جن���س الطرفاء 
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م�صتقي��م اخ�ص��ب جي��ده. اأغ�صان��ه كثرة 
التعق��د؛ وورقة معبل دق��اق؛ وثمره حب 
اأحمر قاب�س. كان خ�صبه ي�صتخدم ي �صنع 
امحاري��ث وبع���س الآني��ة. تق��ول الأغنية 

ال�صعبية:
يا �صع��د من يلقى احبيب بُغفله ب�صاجبة 

واإل بتحت اإثلة
الغفل من الأر���س لغة ف�صحى معناها: 
ام��كان اخاي، وال�صاجبة ي اللغة الدارجة 
تعن��ي الط��رف الداخل��ي لقطع��ة الأر�س 
الزراعية ي امدرج��ات، اأو اجانب اممتد 

اإزاء جدار القطعة الأعلى منها. 
اإثلل. الإثلل بالك�ر والأثلول بال�صم 
واجمع اآثاليل وثاآليل: الثوؤلول، وهو خراج 
نات��ئ �صل��ب م�صتدي��ر ي�صي��ب الأطراف 

وبالذات ظاهر الكف من الإن�سان.
اأجا: بتقدم الهم��زة للتخفيف، يجي، 
جية ووجية فهو واجي وجائي. لغة دارجة 
ي: جاء يجيء جياأة. اأتى، ياأتي، فهو اآت. 
والعامة ح��ذف الهمزة ي حال��ة النفي اأو 
تدغمه��ا، نحو: »ل ج��ا ول راح« اأو »ما 
جا�س م��ن ال�صف��ر«. تقول ام��راأة امهاجر 

مغنية: 
العيد اأجا اأما احبيب ما جانا

ودمعتي ُتنُطف على غدانا 
على غدانا بح��ذف الهمزة للتخفيف: 

على غدائنا. ويقول العا�صق: 
كم ي مغرم بالهوى وخائف

وكيف اأ�شر واجي َوُبْه م�شارف

َوُبْه: وِبِه؛ يوجد، وام�صارف: احار�س 
اأو امراق��ب. اأي؛ وثمة حار���س اأو مراقب 
يحر�س ب��اب احبي��ب. وكلمة»م�صارف« 
اأن  والراج��ح  الآن.  مهج��ورة  اأ�صح��ت 
الأغنية انتقلت من منطقة لأخرى ت�صتخدم 

هذه امفردة.
اأََجــْب: الأج��ب بالتحري��ك واجم��ع 
اآجاب واأءج��اب: وعاء كب��ر من اخو�س 
وا�صع الفتحة م��ن اأعلى وقد يقوى باجلد، 
تنقل ب��ه ال�صنابل واحب��وب وغرها. كاأن 
ا�صم��ه م�صتق من اج��ب: القط��ع اأي كاأن 
�صانع��ه اأََجَب��ُه، اأي قطعه قطع��ًا وم يكمل 
حبكه. اأو اأنه من اجبجب اأو اجبجبة وهو 
زنبي��ل من اجل��د ينقل به ال��راب كما جاء 
معاجم اللغة. والراجح اأنها مفردة من اللغة 
اليمني��ة القدم��ة ل تزال جاري��ة على األ�صن 
النا�س. ومن اأغانيهم ي مكافحة اجراد:

اجراد قاهو ب�شرجب
يا بنات �شلي اأََجْب

قاهو:)ق��د هو( خت�ره. و�رجب عزلة 
 : ي ناحي��ة ال�صمايتن-حافظة تعز. و�ُصِلْنْ
فع��ل اأمر م��ن �َص��َل: اأخذ وحم��ل، اأي اأن 
علينا اأن ن�صتعد مكافحة اأ�راب اجراد التي 
تقرب م��ن قريتنا فجهزن الآجاب يا بنات 
لنقل ما �صنطاله منها. وكانوا ياأكلون اجراد 

ي اما�صي.
اإجزاز: الإجزاز بالك�ر، كلمة م�صتعارة 
من الإنكليزية Exhaust اأنبوب العادم ي 

ال�صيارة. تقول اأغنية الأطفال: 
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يا بابور دبل اجزاز خلي التف�شار
بعدك عنرنا�س ينيك الأفكار
بابور دبل اإجــزاز: �صيارة �صحن كبرة 

.International ا�صتقوه من ماركتها
اإجل: الإجل بالك�ر وال�صكون واجمع 
اأجول بال�صم واموؤنث اإجله. والهمزة فيها 
بدل الع��ن. لغ��ة دارجة ي العج��ل: ولد 

البقرة)ج( عجول. 
اآح.. اأح بالفت��ح، واآح بام��د، واأح��ا 
واأحه بفتح وت�صعي��ف احاء، واإحَي واإحَيه 
بالك�ر: كلمة توجع وتاأوه من اأم، اأو غيظ 

اأو برد على نحو: 
اآح: اآح ل من حمى اأو جراح لكن من 

قهركن يا املح
اأََحا: اأََحا بالفت��ح وت�صعيف احاء: اأحد 
بحذف ال��دال امهملة للتخفي��ف اإذا اأتت 

بعد حرف نفي. نحو: 
يا ليتني وردة مدرب ال�شيل

 ل حا �شقل ي قو �شرق ول ليل 
��ا( اأي ل اأحد  لَح��ا تنط��ق مدغمة)َحَ
�صق��ل ي: �صيق��ول ي وتنطق)�صقلي(. قو، 

بفتح و�صكون: قد هو خت�رة للتخفيف. 
اإِحــْم: اإح بالك�ر: كلم��ة تنبيه ت�صتقل 

بالفهم. 
حو�ص��اء  وه��ي  الأحو���س،  اأحو�ــس. 
ام�ص��اب  الأك�ص��ح،  حو���س:  واجم��ع 
بالك�ص��اح اأو امع��وق. وه��و م��ن تعطلت 
اإحدى الق��وى امحركة واح�صا�صة ي يديه 

ورجليه و�صرد ي باب احاء. 
اأخ: اأخ بالفتح واآخ بامد: كلمة �صكاية 
وت�صجر، وتوجع، وتاأوه من غيظ اأو اأم اأو 

حزن معنى)اآه(.
اإخ: اإخ واإخ��ه واإخيِ��ه: كلم��ة تاأف��ف 
وا�صمئزاز كاأخ بالفتح وكخة ب�صم الكاف 
وفتح وت�صعيف اخ��اء معنى: اإطرح، اأو ل 

تلم�س)ال�صيء القذر( والأخ لغة: القذر.
زج��ر  اإذا  للبع��ر  »اإخ  يق��ال:  كم��ال 

ليرك«.
اأخجم: الأخج��م بالفتح وهي خجماء 
واجم��ع خجم بال�ص��م: الأتخم، وهو من 
غل��ب الد�صم على قلب��ه وع�ر عليه الفهم، 
الغبي، البليد الذهن، يقال للتلميذ الذي ل 

يحفظ در�صه عن ظهر قلب:
اأخجم اأدكم زائد اأعجم.

اأخــرم: الأخ��رم، وهي خرم��اء بالفتح 
وهم خ��رم بال�صم: ام�صق��وق وترة الأنف 
م�صتقة من اأ�صل ف�صي��ح هو اخورمة وهي 
مقدمة الأنف، اأو ما ب��ن امنخرين، ومنها 
فهو)خ��رم(  فعل)خرم-يخ��رم(  ا�صتق��وا 

و�صرد بباب اخاء.
اأخ�س. اأخ�س بالتحريك: اأقبح، اأرداأ، 
اأ�ص��واأ، اأحقر. يقال: »ف��لن اأخ�س النا�س« 
اأو »اآذا ال�ص��يء اأخ�س من اآذاك« اأي، اأرداأ. 

وخ�صائ�س الأمور لغة: حتقرها.
وال�صك��ون  بالك���ر  اإخ���س  اإخ�ــس. 
وَيْخ���س اأو بال�ص��اد اإخ���س: كلم��ة تاأفف 
وتك��ره ول��وم. تقال م��ن يرتك��ب القبيح 
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اأو ي�ص��ئ اإليك: »اإخ���س عَلْوك اأو 
علي��ك« اأي، تب��ًا، خ�صئ��ًا عليك. 

ومن اأغانيهن ي العتاب:
خيبــة واأخ�ــس النا�ــس وزاد 
يقنــف                    عرفــه ذفــر 

ون�شحته تقذف.
اخيبــة: القبيح اخلقة واخلق. 
زاد معن��ى: اأي�ص��ًا. يقنف: يتكر. 
عرف��ه: رائحت��ه. الن�صح��ة: الزنخ 
وبال��ذات رائحة ال�صحم. تقذف: 

تثر الغثيان اأو تدعو للتقُيوء.
اأخ�شريــن: الأخ�رين بالفتح 
م�صتعارة من عامية عدن: معجون 

عطري تتطيب به الن�صاء.
اإخ�شيــب: الأخ�صي��ب بك�ر 
وك���ر  اخ��اء  و�صك��ون  الهم��زة 
ال�ص��اد: طائر �صغ��ر، م اأقف على 

ا�صمه العلمي. يقال اإنه يتناول قوته بطرف 
منق��اره ويعي��د اإخ��راج اإفرازاته م��ن فمه 
لعدم وجود فتحة �رجي��ة له. والراجح اأن 
�ص��واب ا�صمه »الأخ�صي��م« باميم ل بالياء 
من اخ�صم، وهو الأكل باأق�صى الأ�صنان اأو 

امنقار. وبه ي�صبه الرجل ال�ره. 
اأخمــع: الأخم��ع بالفتح وه��ي خمعاء 
واجمع ُخمْع بال�صم: الأخرق، غر البارع 

اأو عدم احيلة. 

اإ�ص��م الطائر  اأخيــل: الأخي��ل بالفتح: 
امكن��ي باأبي براق���س، وهو طائ��ر �صغر، 
اأعلى ري�ص��ه اأغر وو�صطه اأحم��ر، واأ�صفله 
اأ�صود، ف��اإذا انتف�س تغر لون��ه األوانًا �صتى، 
وبه ي�صبه الرجل امتل��ون، ومن اأغاي امراأة 

ي عتاب احبيب: 
خلي مقيل؟!.. كيف حاله؟ 

ري�س الخيل َظَلُلْه!
ه��ذا الن���س البديع وق�صت��ه تقول ما ل 
تقول��ه امط��ولت، وهو يدل عل��ى مقدرة 
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ال�صاع��ر ال�صعب��ي على التعبر ع��ن ام�صاعر 
والأحا�صي�س بتكثيف مده�س.

اأداة: الأداة لغ��ة هي الع��دة واآلة العمل 
وي اللغ��ة الدارج��ة تطل��ق عل��ى ملب�س 
ال�صخ�س. يقال »م�صكن فلن باع اأداته« 
اأي ا�صطره الفقر اإى بي��ع ملب�صه. تقابلها 

»الأواعي« بعامية ال�صام.
الأبك��م، الأخر�س،  اأدكــم: الأدكــم: 

ال�صامت.
اأدور: الأدور، وه��ي دوراء ول جم��ع 

لها: الأ�صم، الذي ل ي�صمع. 
اإذخره: الإْذِخره بك�ر الهمزة و�صكون 
الذال وك�ر اخاء وفتح الراء، واجمع اإذِخْر 
�صج��رة �صغ��رة �صب��ه الدهان��ة ولكنها من 
ف�صيل��ة النجيليات، لها اأ�صل مندفن، دقاق 
ذو ريح وثمارها كاأنها مكا�صح الق�صب اإل 

اأنها اأرق واأ�صغر. 
اأذى: الأذى لغ��ة: النجا�ص��ة، والعام��ة 

تخ�س بها الغائط.
اأذى)�صاحبه( بالتحريك، واآذوه بامد، 
ي��وؤاذوه م��وؤاذاة فه��و اأذي وم��وؤاذي، لغة 
دارج��ة ي اأذاه، ياأذيه ويوؤاذي��ه موؤاآذاة فهو 

موؤاذي واأذي. ومن اأغاي العتاب: 
قالوا ي النا�س اأفرقه اأذاي

 لو اأفرقه �صاموت يوم ثاي
اآذا: اآذا بامــد: ا�ص��م اإ�ص��ارة اإى امذكر 
القري��ب معنى ه��ذا باإبدال اله��اء بالهمزة 
للتخفي��ف، اآذوم: ه��وؤلء. وللبعيد يقال: 
اآذاك: ذل��ك، اآُذْك��ْم: اأولئ��ك. وللموؤنث 

القري��ب، يق��ال اأذى: ه��ذه. اآِذن بك���ر 
ال��ذال: هوؤلء)هن(. وللبعيد يقال: اآذيك: 
تلك. واآِذْك��ن: اأولئك)هن(. تقول الأغنية 

ال�صعبية:
اآذي العجوز ترقم َبَناِنْه

قالت ال�شاب اأَْرَكِنْه
ترقم: ترق��ن، اأي تنق���س بنانها باحناء 
اأو اخ�ص��اب. اأْرَكِنْه بك�ر النون للموؤنث: 

وعدها بلقاء حميم.
الإذن  طل��ب  بال�ص��م:  اأذون  اأذون: 
ب�رب��ة البداي��ة ي لعبة)الق��دة( و�صرد ي 

باب القاف.
اأذهــب: اأذهب)ال�صخ���س اأو ال�ص��ي( 
يذهب��ه ذهبه، فهو مذهوب وذاهب: اأف�صد 
وحق، وعطل واأتلف. ومن اأغاي العتاب: 

ربي اْذَهَبْك يَدَوَر امراقد الفر�س
كان لثنن وام�صى لواحد

ت��دور: تبح��ث اأو تفت�س ع��ن امراقد: 
مطارح النوم، كناية عن الزواج باأخرى. 

اأَز: اأُزُه، يوؤُُزُه، اأزوز بفتح الهمزة و�صم 
الزي��ن للمذك��ر وبك���ر الزي��ن للموؤنث: 
زحم��ه، ح�ره، �صي��ق علي��ه. واأَز ال�صيء 
لغ��ة: �صم بع�صه اإى بع���س، والنا�س اأزوز: 

اإذا اأن�صم بع�صهم اإى بع�س.
وفت��ح  الهم��زة  ب�ص��م  الأَُزاب  اأَُزاب: 
الزين ام�صعفة واجمع اأََزْيب: نبات ع�صبي 

عطري يعرف بالردقو�س اأو امردقو�س.
 اأُْزَرة: الأزره بال�ص��م لغ��ة دارج��ة ي 
الإزرة بالك���ر: الإزرار، م��ن الفعل اأزر. 
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واأزر بال�صيء: اأحاط به.
اأَُزْه: الأَُزْه ب�صم الهمزة وت�صعيف الزين 
بالفتح: الزحار، الديزونطاريا، وهو مر�س 
معد يتميز بت��رز متقطع يحتوي على خاط 
ودم، وي�صاحب��ه اأم وتعفن. تقول من ياأتي 
بفعل تقزز من��ه: » لك اأزه مح�صك« وهو 
دع��اء عليه بالإ�صابة بزحار تتقطع منه بطنه 

وت�صتطلق. 
اإ�شرتــو: الإ�صرتو بو�ص��ل الهمزة، اأو 
ال�صرتو، م�صتعارة من الأعجمية ومعناها: 

الكح��ول، وه��و �صائ��ل طي��ار ل ل��ون له 
قابل لل�صتعال، ويقاب��ل هذا اللفظ ال�صائع 
بالفرن�صية،   ALCOOL لفظ  ال�صتعمال 

وهو من الكحل العربي.
اإ�شرج: الإ�صرج باجيم التعزية وو�صل 
الهم��زة واجمع ا�صرج��ات، م�صتعارة من 
Spring الإجليزي��ة وهذه م��ن اللتينية، 

ومعناها: اللولب، وه��و قطعة من ال�صلك 
ت�صتعم��ل ي  مفر�ص��ة حلزوني��ًا  امع��دي 
اأغرا�س كثرة. و »وقعادة اأو فرا�س ا�صرج« 
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�رير اأو فرا�س ذو اأ�صلك حلزونية.
اإ�شبيــت: الأ�صبيت بالك���ر اأو بو�صل 
الهم��زة م�صتع��ارة م��ن Speed الجليزية 
ومعناه: ال�رع��ة، والعامة تخ�س بها بدال 
ال�رع��ة اأو جهاز تغير ترو���س ال�رعة ي 

ال�صيارة اأو الآلة. 
ا�شت: ال�صت بالك�ر اأو بقطع الهمزة 
لغة: الأ�ص��ل والأ�صا�س وال�صافل��ة والعامة 
تخ�س بها الف��رج، ومن اأمثالهم: »اللي ما 
تعرف�س تتبخر حرق ا�صته«. وي�رب من ل 

يح�صن الت�رف فيتعر�س ما ي�ره. 
اأ�شتــاد: الأ�صتاد ب�صم الهمزة اأو قطعها 
وبالدال امهملة: الأ�صت��اذ، امعلم، امدر�س 

معربة من الفار�صية.
اإ�صتنج: ال�صتنج بو�صل الهمزة اأو بك�ر 
 Sting خفف وجيم تعزي��ة، م�صتعارة من
الجليزية وه��ي: اأداة ي مكينة ال�صيارة اأو 

الآلة ل�صبط امحرك عند ت�صغيله. 
ا�شتيبنــي: ال�صتيبني بك���ر خفف اأو 
بو�صل الهم��زة، م�صتعارة م��ن الجليزية: 
العجل��ة الحتياطي��ة لل�صي��ارة، والقطع��ة 
الحتياطي��ة لآل��ة ونحوه��ا تك��ون بديلة 

للقطعة التالفة. 
ا�شتديــو: ال�صتدي��و بو�ص��ل الهمزة، 
م�صتع��ارة م��ن Studio الفرن�صي��ة: ح��ل 

للت�صوير، او اإخراج الأفلم. 
ا�شتريــو: ال�صتري��و بو�ص��ل الهمزة 
م�صتعارة م��ن Stereo الجليزية: حل بيع 
اأ�رط��ة ت�صجيل الأغ��اي بوا�صط��ة اأجهزة 

ج�صيم ال�صوت. 
اأ�شجــف: الأ�صج��ف ه��و الأخجف: 
الأهبل، الأخرق، ع��دم احيلة. يقال: »يا 

ويل الأ�صجف ل ودف«.
اإ�شطــب اأ�شطــب: الأ�صط��ب ب�صم��ة 
خفيفة وبو�ص��ل الهمزة واجمع ا�صطبات، 
 Stop Light وبال�ص��اد!! م�صتعارة م��ن
الجليزي��ة ومعناها: �ص��وء الوقوف، �صوء 
ي موؤخ��رة ال�صي��ارة ي�صاء عندم��ا يدو�س 
ال�صائق على دوا�صة امكبح واإ�صارات الجاه 

ال�صوئية. وفعل اأمر معنى »وقف«.
اأ�شطــى: الأ�صط��ى والأ�صط��ى بال�صم 
وو�صل الهمزة، واجمع اأ�صاطية وا�صاطية، 
معربة من USTA الركية: كبر البنائن اأو 
البن��اء اماهر، احاذق، امجي��د لعمل البناء. 
وبالركية تعن��ى: ال�صتاذ، امعل��م، اماهر، 

احاذق. 
اآ�شــى: اآ�صى بامد ووا�ص��ي بالواو ياآ�صي 
ويوا�ص��ي موا�ص��اة. مفردة ف�صح��ى: اآ�صاه 
م�صيبة اإذا ع��زاه واآ�صى ووا�ص��ى امحتاج: 
اأعط��اه، اأو اأنال��ه من ف�ص��ل ماله، وهي من 
الأو���س: العطي��ة. ووا�ص��ى ال�صخ�س عند 

العامة اإذا اآن�صه ليخفف من وح�صته. 
والك���ر  بالفت��ح  الأ�صي��ت  اأ�شيــت: 
م�صتعارة من Acid الجليزية: �صائل معالج 
�صب��ه اماء، ويعرف اأي�صًا ماء النار، ي�صتخدم 
ي تعبئ��ة بطاريات ال�صي��ارات وغرها من 

الآلت. 



العدد (1)
72سبتمبر 2009

al-DAWSHANالدوشان



73
العدد (1)

سبتمبر 2009

الدوشــــــــان

يتص��وره الب�ع��ض ك��� »كائ��ٍن« أو باأحرى 
حيوان ناطق ا ي�ول��د إا في اليمن، وا ي�عيش 
في غيرها. فهذا ابن الفق��ر والم�لق، يقتات من 
اأفراح ويعتاش على اأع��راس، ويحترف المدح 
الفاض��ح لمن يعرف ومن ا ي�عرف وغالبًا لمن ا 

ي�عرف. 
ي�ضعه التراتب ااجتماعي في آخر الس�لم، فهو 
والمزين )الحاق( آخر أحج��ار البنيان ااجتماعي 
القب�ل��ي. ويقينًا فإن المزي��ن عضو فاعل ومهم 
في ه��ذا التراتب أنه ي�ق��وم بوظيفة مجتمعية 
تحتاج الكثير من المث�اب��رة والص�بر والح�رفنة. 
فهو الموع�ود دائمًا في اأفراح واأت�راح. وقَلما 
يق��ام ع��رس أو م�ع��زى أو احتفال ب��دون وجود 

»المزي�ن«. ف�هو ركن ركين لل�فرح. 
ولعل معناه يحم��ل دللت اإبداع��ه وف�عله العظيم 
والق�يِ��م )الزي�ن��ة( والنا���س دائم��ًا بحاج��ة اإى الزين��ة 
والت�زين ي الأعي��اد وامنا�صبات والحتفالت، وحتى 
ي الأت���راح. فهذا »امزي��ن« الذي يعط��ي الزينة بكل 

أ.عبدالباري طـــــاهر

يكتسب الدوشان 
أهميته ومكانته 
من مدى تخلف 
المجتمع واإحتياج 
إليه كمعبر عن 
قيم وتقاليد 
وثقافة القبيلة أو 
مجتمع ما قبل 
عصر الدولة

الدوشان

كاتب يمني
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امعنى مجتمع وه��و باأم�س الحتياج اإليها. 
ولكن العقلي��ة البدائية حم��ل امع�نى دللة 
ازدرائية لرتباطها بازدراء العمل، واحتقار 
كل اإب��داع اإن�صاي خ��ارج الرعي والتبدي 
والزراعة وجيمع احرف امختلفة. فت�صمية 
امزين �ص�بة اأك��ر من اأي �ص�يء اآخر ي نظر 

القبلية واإرثها الذهني. 

الدوشـان: امبنى وامـعنى
 ي الرح�ل��ة اليماني���ة ي�ص���ر الرح�الة 

الإ�ص�لم��ي عبدالعزيز الثع�الب��ي الذي زار 
اليم�ن مطلع العقد الثالث من القرن اما�صي 
ومر بذمار عند عودته من �صنعاء، يتحدث 
عن الدو�صان فيق��ول: رما كان » ذا �صان« 

ي امجتم��ع اليمن��ي، لأن مرافقه القعطبي 
ج��اء ي�صتاأذن لفتح ال�صباك لي�صتمع اإى نعيق 
اأو نهي��ق الدو�ص��ان. وق��د نفح���ه الثعالبي 
القعطب��ي  الوا�صط��ة  لأن  ري��الت  اأربع��ة 
)الدو�ص��ان ام�صتر( »قد رف���س اأخذ ريال 
واح��د للدو�ص��ان وطالب الثعالب��ي منحه 

اأربعة ريالت ي�صتوي على جلها«.
 والثعالبي هنا قد يكون وقع حت تاأويل 
له جذور واقعية. وقد يكون و�صفه بالنعي�ق 
والنه�يق ه��و مايك�صف عن��ه امعنى الأكر 
عمقًا. واإذا ما عدنا اإى ل�صان العرب لفح�س 
مفردة اأو عملة »دو�س« فاإنه ي�صجل، دو�س: 
ظلم��ة الب��ر. وقيل ه��و �صعف ي الب�ر، 
و�صي��ق ي العن. دو���س دو�صًا وهو اأدو�س 
وق��د دو�صت عين��ه، وهي دو�ص��اء الفراء » 
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دا�س الرجل اإذا اأخذته ال�صبكرة«. 
 اما التاج فيقول: »اإن امفردة قد اأهملها 
اإى  اجوه��ري، ولي�صي��ف هن��ا جدي��داً 
ماذكره الل�ص�ان«. الغريب هنا اأن امعنى قد 
انت�قل م��ن داء ي�صيب الع�ن اإى داء ي�صيب 
الأذن فالدو�صن��ة ي الراهن ه��ي ماي�لحق 
ال�صم��ع من نع�يق اأو نهيق من زخات ل�صان 
الدو�صان و�صوته امنكر. وا�صتق من امفردة 
م�ص��ي ال�صجي��ج والنه�يق ا�ص��م الدو�صان 
)�صان��ع الدو�ص��ة(. وي التخاطب اليومي 
ن�صي النا�س الدو�س معنى داء الب�ر واحتكر 
الدو�صان اأو اأعطاء امعني احقيقي للم�فردة 
الت��ي يب�تز بها ق�وت يومه وما يبقيه وعائلته 

على قيد احياة. 
 لق��د انتق��ل امعن��ى م��ن الب���ري اإى 
ال�صم�ع��ي، وات�ص���ع نطاق معن��ى الدو�صنة 
ليتج��اوز البائ���س امح��روم اجائ��ع الذي 
ينه���ق ليم��دح ويردح من يع��رف ومن ل 
ي�ع��رف وم��ن ه��ب ودب وم��ن ل ي�هب 
ول ي��دب. ات�ص�ع الوب��اء ال�ص�معي لي�صمل 
فقه���اء �ص�وء يفت��ون ال�ص�لط��ان باله�وى. 
وو�ص���ل اإى التك�ص��ب بال�ص�ع��ر والوعظ 
بالف�صيل��ة ومكارم الأخ���لق. وتقم�صت 
�صمعي��ة  اإع��لم  اأجه��زة  الدو�ص��ان  روح 
وب�ري��ة ومق��روءة. فق��د اغت�صب��ت هذه 
الأجهزة وظيف��ة الدو�صان الغلبان وراحت 
»تدوي« املين، وتتدو�صن �صباح م�صاء. 
ينع��ق الدو�ص��ان اأو ينهق م��كارم العرو�س 

ووال��ده اأمام ع�رات اأو مئ��ات امدعوين. 
اأم��ا الجهزة الإعلمي��ة فاإنها مجد احاكم 
وتنه��ق منجزات��ه ومعجزاته عل��ى م�صمع 
وم��راأى املي��ن. والريال اأو امئ��ات التي 
كان��ت تنفح الدو�صان الذي يجوب القرى 
جائع��ًا �صب��ه ع��ار وحافي��ًا قد حول��ت اإى 
موازنات باملين تنفق على مكنة �صخمة 
ج��داً ل وظيفة له��ا اإل خل��ق »الدو�صنة«، 
وتزييف الوع��ي وقلب احقائ��ق، وحويل 
»الدو�صن��ة« اإى �صحافة: مرئية وم�صموعة 
ومقروءة. ي ق��راءة اإبداعي��ة وحادبة يقراأ 
ال�صاع��ر الكب��ر امتع��دد امواه��ب الفقيد 
الكب��ر عبداه ال��رودي »ف��ن الدو�صنة.. 
وثقاف��ة الدو�ص��ان« فبع��د ط��واف طويل 
حول ثقافة الب�ر وال�صمع، يتناول بحدب 
تنوي��ع الدو�ص��ان ل�صوته وطبق��ات الأداء، 
وانح�صاره بالأعرا�س، ويقارن بن طبقات 
�ص��وت الإذاع��ي والدو�ص��ان. فالدو�صان 
ح�ص��ب الق��راءة الردوني��ة يب��داأ بال�صوت 
العاي هكذا: حياك وحيا ابوك ياجيد يا بن 
اجيد، يابو الهيد وابن الهيد. ب�صوت اأعلى 
ياأتي ال�صوت الثاي: ياكرم القبائل، يامطر 
ال�صوائل، ياقلعة ي جبل، يامرالعود، يازربة 
اأطراف اح��دود. ب�صوت اأعل��ى: يا بارق 
�صكب، يا رعد حق��ب. ب�صوت اأعلى من 
نف�س معاي امقطع الثاي: ياجمل من مراد، 
ياثور م��ن ال�صواد، يازرب��ة اأطراف البلد. 
واإذا م يعط امق�ص��ود للدو�صان -امق�صود 
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عن��د ه��ذه النقط��ة يدخ��ل اخت��ام اموؤذن 
باإم��ام امدح اإذا حدث العط��اء- فاإنه ينتقل 

بانعكا�صه اإى الهجو اإذا اأي�س من العطاء. 
وكان ياأت��ي امقط��ع اختام��ي هك��ذا: 
يادرب يا بن الدرب، ياقطب احرب. ومد 
الدو�ص��ان ال�ص��وت بحرف الن��داء وي�صع 
فا�صل��ة ب��ن الن��داء وامنادى لك��ي يعطي 
فر�ص��ة للبذل م��ن امق�ص��ود. واإذا قنط منه 
اختتم امقطع بقوله: يا تن من غر حب، يا 

وطاف ال�رب، يا ك�عل الكلب.
وت�صر قراءة الردوي اأن تقاليد الدو�صنة 
تقت�ص��ي م��دح العري�س بع��د اأبي��ه، واذ م 
يكن ل��ه اأب، يتج��ه اإى العري�س: »ياحريو 
ال�صع��ادة، ياك��رم وزيادة، ي��ازوج القمر، 

ياحبة مط��ر، يا ابن الرجال وابو الرجال«. 
واإذا كانت الع��ادة تفر�س وقوف العرو�س 
)احريوة( اإى جانب زوجها العري�س، فاإن 
الدو�ص��ان ليحرمها م��ن كلمة مديح ان م 
يك��ن للدو�ص��ان زوجة توؤدي عن��ه الدور: 
»ياحريوة القبول، ياجربة �سبول، يابي�سة 

البلد، يابكرة من عرد«.
الطائف��ة  ه��ذه  اأن  ال��ردوي  ي��رى 
)الدوا�صن( تنت�صب اإى الطبقة الدنيا وترقى 
عليها، فل��م تكن هذه الفئ��ة تنتمي اإى من 
ي�صمون بالأطراف، الذين ي�صلخون الأبقار 
والأغن��ام، وين�صجون احب��ال من اجلود، 
وي�رب��ون  الأغن��ام،  �ص��وف  ويج��زون 
الطبول ي امنا�صب��ات، ويطبخون اللحوم 



77
العدد (1)

سبتمبر 2009

ي الولئ��م. اإن ف�صيلة الدوا�ص��ن تنتمي اإى 
هذه اح��رف ي نظر طبقات ال�صيوخ وكبار 
ال��زراع، غ��ر اأن الدوا�صن كان��وا يختلفون 
حرف��ة ع��ن الذين ت�صم��وا بالأط��راف، فقد 
كانت حرفتهم ال�صهرة هي الدو�صنة، اإل اأن 
هذه احرف��ة لي�صت دائم��ة الدخل فاحرف 
الدوا�ص��ن مهنة واحدة م��ن مهن امو�صومن 
بالأط��راف. وهي �صناع��ة الب�صط من ن�صيج 
غزل �صوف الأغنام واماعز ووبر الإبل. وقد 
ا�صتهر الدوا�صن باإتقان هذه ال�صنعة والجار 
فيه��ا، فكان��وا يبيع��ون ماي�صنع��ون من هذه 
الب�صط التي ت�صمي »ُحفًا« ب�صم اللم واحاء. 
فه��م ي�صبهون بهذه احرفة، الأطراف اأو بني 
اخم���س، وهم م��ن ناحية اخ��رى ي�صبهون 
الب��دو الرح��ل، اذ يحمل��ون عل��ى جمالهم 
خدورهم م��ن اللحف وحن ي�صلون القرى 
اأو امدائ��ن ين�صب��ون خدوره��م ي �صاحية 
امدينة اأو اأطراف القري��ة. وي�صجل الردوي 
ماذج من ا�صتدرار عطف الدو�صانات لربات 
البي��وت للح�ص��ول على ال��زاد واماء وعلف 
جمالهم. ويذهب اإى القول: اإن الدوا�صن ل 
يعق��دون زواجهم، واإما يتم الزواج بالتوافق 
ب��ن الرجل وامراأة، ب��وي اأو بدون وي. ول 
يتزوج دو�صان من غر الدوا�صن. اإل اإذا تربع 
قري��ة فاإنه يتزوج اإح��دى حرفات اخدمات 
الدني��ا. ويرى الردوي اأنه��م ف�صيلة غام�صة 
مراوحتهم بن البدو الرحل -ولي�صوا منهم- 

وبن اأبناء اخم�س واختلفهم عنهم. 

 وي�صر الأ�صتاذ/مطهر على الرياي ي 
معج��م »ي اللغة والراث« مادة »دو�صن« 
اأن الدوا�صن هم فئة من النا�س ينت�رون ي 
ال�صم��ال وامناطق الو�صطى خا�صة، وكانوا 
يعي�ص��ون ي جماع��ات �صغ��رة متنقلة ي 
بيوت ال�صعر، مثل الغجر اأو الّنور، ولكنهم 
الو�صيع��ة،  ه��وؤلء  اأعم��ال  مار�ص��ون  ل 
وامخالف��ة لل���رع اأو القوان��ن، ب��ل ه��م 
يعي�ص��ون على هام�س امجتم��ع، ومن اأهم 
اأعماله��م ي امجتمع ذي الطاب��ع القبلي، 
القي��ام بنق��ل الر�صائل ب��ن قبيلت��ن حينما 
يكون بينهما نزاع اأو حرب. وهم ي�صعون 
بن الطرف��ن دون اأن يتعر�ص��وا للقتل، اأو 
لأي ع��دوان فهم لي�صوا م��ن �صميم القبيلة 
اأو تل��ك، بل ه��م من اأتباعه��ا اأو خدمها ) 

ودماوؤهم لُت�صلف ول تق�صى(!
 كم��ا اأن الدو�ص��ان ي امجتمع القبلي 
يتاب��ع موكب القبيل��ة ي امنا�صب��ات رافعًا 
�صوت��ه مدحه��ا والثن��اء عليه��ا. واإذا عقد 
رجال القبيل��ة اجتماعًا )ب��رزة( للت�صاور، 
اأخ��ذ الدو�صان يحوم ح��ول حلقتهم بثيابه 
الف�صفا�ص��ة وهو يج��اأر بالإط��راء واحث 

على اأخذ القرار.
وي امناطق الريفية يقت�ر الدوا�صن ي 
دو�صنتهم على اإلقاء اخط��ب �صجعًا ونراً، 
وباإلق��اء متمي��ز ي الثناء على ه��ذا اأو ذاك 
من كبار الق��وم والإ�صادة محامده، بعد اأن 
يكون قد اأّم باأح��وال كثرة من اأحوال من 



العدد (1)
78سبتمبر 2009

يتدو�ص��ن به فيذك��ر اأباءه واأبن��اءه واإخوته، 
مادحًا، كما يذكر بع�س اأعماله الكرمة.

رم��د  القبيل��ي  »اإذا  الأمث��ال:  وي 
فالدو�صان اعم��ى«. لأن القبيلي اأو الفلح 

هو الأ�صل والدو�صان جرد تابع.
[امعجم اليمني ي اللغة والراث)حول 
مفردات خا�صة من اللهج��ات اليمنية من 

)315 و 316([. 

الدوشان… اجـذر ااجتماعي
 يقوم البنيان القبلي على اأ�صا�س الراتب 
القبلي »الراأ�صي«، ويق��ف اأبناء اخم�س اأو 
الأطراف ي اأ�صفل ال�صل��م. فالقبيلي ينظر 
اإى اأ�صح��اب امهن واح��رف باعتبارهم » 
ناق�صي الأ�ص��ل«. والقبيلي الذي يحرف 
القتل وال�صلب والنه��ب وال�صتيلء بالقوة 
على متلكات الغر، يزدري الزراعة وينتق�س 
من قدر امزارعن، ويرف�س ال�صتقرار كما 
يعيب التج��ارة«. وينظر بدونية اإى التجار 
» امنتق�صن« اأم��ا اأهل احرف وبالأخ�س: 
والق�َصامن واحلقن واحدادين  اجزارين 
وامق��وت واحاك��ة والّدب��اغ، فه��م اأكر 
عر�ص��ة للزراية والنظ��رة الدونية. وين�صب 
اإى اح�ص��ن الب���ري -اأح��د اأه��م اأئم��ة 
ال�صل��ف- زرايته باأ�صحاب احرف وامهن 
امختلفة. بل اإن اآراء فقهية تعود اإى ع�صور 
النحطاط، ل تاخذ ب�صهادة بع�س الفئات 
الجتماعية »امهم�ص��ة« كا لخ�دام. وقد 

وق��ع �صيخ ال�صلم حمد بن علي ال�صوكاي 
ي حظور النظ��رة الإزدرائية لأهل احرف 

وامهن ي كتابه »اأدب الطلب«.
والواق��ع اأن ازدراء امه��ن واحرف لها 
جذور عميق��ة ي التفك��ر ال�ص�لفي عميق 
ال�صل��ة بالتبدي واأع��راف القبيل��ة وقيمها 

وتقاليدها البالية:
ــ�ــس لــهــم مـــــقــدار:  ــي ثـــاثـــة ل

ــــــزار.  ـــــــِوٌت ج ـــــــَق ــــــــــــِوٌت ُم ُمَ
او قول بع�سهم:

جنــــب �شحبة الأ�شــرار ت�شـلــــم
وت�شحبــــــــك ال�َشامـة ي انتهائـــك 

كـــدبــــــــــاٍغ وحجــــــــاٍم وعبـــــــٍد
وجـــــــــزاٍر وحـــــــــاٍق وحــــائــــــك 

اأولئــــك �شتــــة لخيـــر فيهـــــــــم
 وي اأحفــــادهم من بعـــــد ذلــــــــــــك. 
 من العب��ث ح��اولت التري��ر للتمايز 

والنظ��رة الدوني��ة لأه��ل امه��ن واح��رف 
امختلفة. وق��د ت�صللت هذه العقلية البدائية 
وامتخلف��ة اإى الفك��ر والثقاف��ة التقليدي��ة 
وذهني��ة احك��م ي اليمن وح��ول التحقر 
امتوارث اإى ماي�صبه القوانن غر امكتوبة. 
ت�ص��ل اإى عدم التزاوج مع هذه الفئات، اأو 
حت��ى ال�صحبة، جرد ال�صحب��ة. ومتد وباء 
النظرة الدونية امتاأ�صلة لتطال فئات وا�صعة 

ومناطق وحديداً اأهل امدن والزراعة. 
 �صحي��ح اأن هذه النظرة ق��د تراجعت 
كث��راً. وقد ح�صل ح��ول نوعي ي الوعي 
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والتفك��ر والواقع الفعل��ي. ولكن جذور 
»التمييز« ما زالت قائمة وحية، وقد ترتدي 

لبو�صًا حديثية وجديدة. 
وامفارق��ة اأن اليمن الت��ي ا�صتهرت عر 
وال�صناع��ة  باح��رف  الطوي��ل،  تاريخه��ا 
والزراع��ة واحياكة وتروي���س احيوانات، 
ت�ص��ود فيها مثل هذه النظرة التحقرية؛ بعد 
دم��ار ح�صارتها و�صي��ادة التخلف واجهل 

والراتب القبلي. 
»لي���س ي اليم��ن اإل داب��غ جل��د، اأو 
حائك ب��رد، اأو �صائ�س ق��رد«. ول يعرف 
البدوي اجاه��ل اأن دباغة اجلود، وحياكة 
الرد، وتروي�س احيوان، هي القيم الأ�صيلة 

للتطور والتمدن واح�صارة. 

ي  اأبوغ��ام  ف�ص��ل  الدكت��ور  ويق��دم 
كتابه »البنية القبلي��ة ي اليمن« قراءة مائزة 
لأبن��اء اخم���س. وياتي على ذك��ر احقوق 
والواجب��ات، وي�صر اإى اأن ل��كل قبيلة من 

القبل مزينيها اخا�صن ودوا�صينها اأي�صًا. 
والواق��ع اأن الأ���ر ي ام��دن اأي�صًا كان 
لهم ُمزيِنوهم اخا�صون يقومون بخدمتهم 

ي الأفراح والأتراح. 
ويذكر اأبوغ��ام اأن الدو�صان ي القبيلة 
مثل و�صيل��ة الإعلم التقليدي��ة، فهو امعلن 
عن اح��رب وال�صلم، وقطع العلقات بن 
القبل. ورغم النظرة القبلية الدونية للدو�صان 
اإل اأنه ينظر اإى نف�صه نظرة ختلفة. وتراعي 
القبيلة هذا العتبار لتميزه عن اأبناء اخم�س 
فه��و ي�صع اخنج��ر اأو اجنبي��ة م�صتقيمًا ي 
و�ص��ط البط��ن -فع��ل القبائ��ل- ويرتدي 
جلباب��ًا اأ�صود بكم طويل، ومن فوقه حاف 
اأبي���س. وغالبًا م��ا يرك ذراعي��ه عاريتن، 
ويحم��ل دائما ع�صا طويلة ي راأ�صها حربة 
ت�صبه الرمح. ويرك �صعره الطويل من�صدًل. 
وهو دائم��ًا يعي�س حياة قبلي��ة �صبه بدوية » 
فهو دائم التنقل من قبيلة لأخرى. وي�صكن 
خيمة �صوداء من �صع��ر الأغنام �صاأن القبائل 

اليمنية التي تعي�س حالة التبدي«. 
وم��ا متاز ب��ه الدو�صان اأن��ه ي امعارك 
بن قبيلته والأجنبي )ويق�صد هنا بالأجنبي 
اأع��داء القبيل��ة م��ن خارجه��ا( اأن يتق��دم 
ال�صف��وف ويهي��ج ام�صاع��ر م��ا يعن��ي اأن 



العدد (1)
80سبتمبر 2009

للدو�ص��ان ق�ص��ة ختلف��ة م يك�ص��ف عنها 
الباحثون. فهل يكون الدو�صان مثابة علمة 
على نظام قدم موغل ي القدم للقبيلة التي 
�صهدت ح��ولت جتمعية معينة. بينما بقي 
الدو�ص��ان ي موقعه الق��دم )جتمع ما قبل 
القبيلة( والراتب القبل��ي، اأي نظام الأ�رة 

والع�صرة. 
اإن فيما كتبه ال��ردوي ومطهر الإرياي 
واأبوغ��ام، اإ�ص��ارات م�هم��ة ت�وؤك��د ه��ذا 
اجان��ب الذي اأوماأ اإلي��ه الرّحالة ال�صلمي 
وه��و  )ذو�ص��ان(  الدو�ص��ان  »الثعالب��ي« 
ماذه��ب اإليه الدكتور ف�صل اأبوغام. ويبدو 
اأن �صاأنه ق��د �صلبه الإع��لم اجديد مقدرته 
على الزعيق والنعيق اأكر واإى اأبعد مدى. 

وبق��ي الدو�ص��ان ) امخل��وع ( ين��دب 
اما�ص��ي، ويتقم���س �صخ�صي��ة دينك�صوت 
كتعوي���س عن فق��د اموق��ع ذي ال�صاأن ي 

القبيلة قبل �صيادة الراتب الراأ�صي فيها. 
جموع��ة  ي  �صعبي��ة  حكاي��ة  هن��اك 
حكاي��ات ق�ص�صية للأدي��ب الكبر اموؤرخ 
والقا�س علي حمد عب��ده با�صم »التلويح« 

وهي تتعلق بالدو�صان مكن مراجعتها. 
والواق��ع اأن الدو�صان ح�ص��ب ا�صتقراء 
حال��ة امجتم��ع القبل��ي فاملح��ظ اأنه ي 
امناط��ق الأك��ر تخلف��ًا وانغلق��ًا، تكون 
اهمية الدو�صان اأك��ر. فالدو�صان يكت�صب 
اأهميته ومكانته م��ن مدى تخلف امجتمع 
والحتياج اإليه كمعر عن قيم وتقاليد وثقافة 

القبيلة اأو جتمع ما قبل ع�ر الدولة. 
�صف��ة  الدو�صن��ة  معن��ى  الدو�ص��ان  اإن 
لح�قة قد يق�صد منها الإ�صاءة اأو النتقا�س 
اأو الدونية، اأما �صفت��ه كدو�صان فرما يعود 
اإى مرحل��ة »ال�صاع��ر« وي مرحل��ة ت�صيد 
ال�صاع��ر وتفوقه على الأمر اأو زعيم القبيلة 
اأو قائده��ا. وعندما اختل الت��وازن ل�صالح 
الأمر امحارب مالك القوة وامال؛ تراجع 
دور الكلمة و�صاحبه��ا، فاأ�صبحت ال�صفة 
»الدو�ص��ان« الدونية ه��ي الأقرب للتعامل 
مع �صاعر القبيلة، وهو ماحدث مع الفقيه، 
وامثق��ف. فال�صلط��ان ق��د اأح��ال امثقف 
والأدي��ب والكات��ب اإى مطب��ل ودو�صان 

مرر.  
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الدوشــــــــــــان بــــــــن 
اأمس واليوم

>  اأح��وال واأو�ص��اع القبيل��ة اليمني��ة امغل�قة كان 
ولبد من اأن ي�صتدعي وجود وظائف اجتماعية 
واإعلمي��ة ل��كل قبيلة ت��رز اأجاده��ا واأخبارها 
وت�صاعده��ا ي علقاته���ا مع القبائ��ل الأخرى 
امج�اورة ل�ها.. وهكذا كانت كل قبيل�ة �صبي�هة 
بدول��ة ح�لية مغل�ق��ة، لكنها حت��اج اإى روابط 
وعلق��ات مع القبائل الأخ�رى، فكان ل بد من 

وج�ود وظيفة الدو�ص�ان…
واأعتق��د جازم��ًا اأن هذه الوظيف��ة لها جذورها    <
النف�صي��ة امحفورة ي العقلية الجتماعية للقبيلة 
اليمني��ة، اإذ اإن كل قيل اأو �صي��خ اأو ذي وجاه�ة 
اجتماعية اأو اقت�صادي��ة ي��صعى لإث�بات وجوده 
ب��ن جتمعه وج��وداً ماديًا ومع�نوي��ًا، ووج�وداً 
تاريخيًا ذهنيًا يذك��ر اأجاد اآبائه واأجداده ليحقق 
ب�ذكره��م وجوده العريق ي احياة التي يعي�ص�ها 

…

علي صالــح اجـمـــرة 
كاتب يمني

الدوشان يعيش 
على هامش حياة 
القبيلة وا يتحمل 
المسؤولية عما 
يقوله أو ينقله من 
رسائل بين القبائل 
المتحاربة
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ومن هنا كان لب�د من وجود وظيفة   <
ل�صخ�صي��ة اجتماعي��ة عام��ة جمع 
ب��ن حفظه��ا للأن�ص���اب وتتب�عها 
لكل م�ول��ود اأو حادث���ة اجتماعية 
اأو موق��ف ب�ط��وي اأو غر ذلك من 
امواقف التي ي�حمد فيها فاع�لها.. 
فكانت �صخ�صية الدو�صان ووظي�فته 
ه��ي التي تخ��دم القبي�ل��ة واأفرادها 
واأن�صابه��ا وملح�مه��ا  واأعيانه���ا 

وق�ص�صه�ا ومنا�ص�باته�ا امخت�لفة. 
ف�ق��د كان للدو�ص��ان اأهميت��ه الوظيفية 
ي القب�يلة اليمني��ة بالأم�س الب�عيد، 
والت��ي كان��ت ل ت�ق��ل ع��ن اأهمية 
الدب�لوما�صي  الإعلم��ي  التوا�ص��ل 
للدولة احديث�ة الي��وم، ولهذا اأطلق 
عليه �صابق��ًا باأنه » ذو �صاأن » اأي انه 
ال�صخ���س الذي ي�حم��ل ي جعبته 
اأخبار واأع��لم واأن�صاب القبيلة التي 
ينتم���ي اإليها، كما اأن��ه ي�قوم بن�قل 
الر�صائ��ل بن ق�بيل�تن حينما يك�ون 
بينه�ما ن��زاع اأو ح���رب، دون اأن 
يتعر�س لأي اأذى)1(.. ذلك لأن�ه 
ي�عتر م��ن اأتباع القبيل��ة ولي�س من 
�ص�لبها، يعي�س عل��ى هام�س احياة 
لل�قبيل��ة  وال�صيا�صي��ة  الإجتماعي��ة 
التي ت�عت��ر ال�صام�ن��ة واحامية ل�ه، 
وبالت�اي فاإن��ه ل يتحمل ام�ص�وؤولية 
عم��ا ي�قول��ه اأو ين�قل��ه م��ن ر�صائل 

امتحاربن من الق�بائل…
اأما اإذا كانت احرب مع طرف خارجي   <
اأي من خ��ارج امجتم��ع الق�بلي، فاإن 
الدو�ص��ان يتخ�ل��ى ع��ن �صف��ة احياد 
وي�قوم بدور امه�يج وامح�ر�س لل�قوم 
للق�يام بالق�تال واح�رب؛ يث�ر م�صاعر 
امرددي��ن وامتخوفن م��ن اأبناء القب�يلة 
اأثناء الق�تال، ويق���ف اإى جانب اأفراد 

الق�بيلة.
>   ول�قد كان الدوا�ص�ن اأثناء اح�رب بن 
اليمينن والأت�راك يتقدمون ال�ص�فوف 
حامل��ن الأع�لم و الراي�ات)2(. وي 
ح��ص��ار �صنع��اء اأثناء ث��ورة 1948م 
م��ن قب��ل القبائ��ل امنا�ص�ري��ن للإمام 
اأحم��د حميد الدين �ص��د الث�ورة التي 
يتزع�مه��ا الإمام عب��داه الوزير، كان 
دو�ص��ان » اأرح���ب » اأول م��ن ت�ص�لق 
�ص�ور ب��اب �ص�عوب ي مدين��ة �صنعاء 
رافعًا عليه الع�ل��م الإمامي الأحمدي، 
معلنًا انت�ص��ار و�صيطرة امناوئن للثورة 
من رجال القبائل اموالن للإمام احمد 

على العا�صمة. 
وللدو�ص��ان وظيف��ة اأخرى فه��و يقوم   <
بدور �صاعر القبيلة امتخ�ص�س ي ن��ر 
اأجاده��ا وماآث�ره��ا عن طري��ق الت�غني 
به��ا ي امنا�صبات امت�ع��ددة وامت�نوعة 
)زواج، خ�ت��ان، اأعي��اد.. اإل��خ ( وي 
مث�ل هذه اح�الة يرف�ع �صوته عاليًا بادئًا 
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كلم��ه بك�لمات مع�ه��ودة هي: » 
حياك، وحيا اأب�وك وجدك يامكرم 

ال�صيفان.. 
وي��ا، ويا..«، ث��م ي�صر�صل بذكر حامد 
ومكارم ال�صخ�س اممدوح ومكارم 
والده وجده بل وفخذه العائلي … 
اإلخ، ثم ينت�قل اإى مدح �صخ�س اآخر 
وهكذا حتى يكمل مديحه لكل من 

ح�ص�ر تلك امنا�صب�ة …
اإع�لن  الدو�ص��ان  وظائ��ف  وم��ن   >

ماي��صمى » بالظاه�رة« ي الأ�ص�واق 
ال�ص�عبي��ة الأ�ص�بوعي��ة، وامق�ص��ود 
ب�»الظاه���رة « الإع�لنات الر�صمية 
الت��ي ي�صدرها مث�لو �صلط��ة الدولة 
اأو حاكم ال�صوق، فقد كان دو�صان 
مو�ص�طة بني ق�صيب ي ناحية جبل 
ال�ص���رق اآن�س قبل ثورة 26 �صبتمر 
1962م، ي�علن الظاهرة ي �ص�وق 

جمع��ة اآن��س بادئ��ًا ب�قوله: » يا من 
�ص�م��ع الظاه�رة عليك��م باح��صور 
ل�صاح��ة ال�ص��وق«  ثم يك��رر النداء 
وي�ص�ر�صل: » اإنه ي�قول لكم عامل 
جبل ال�رق باأنه قد �صدرت الأوامر 
ب��اأن عل��ى جميع م��ن ع�ليهم زكاة 
اح�بوب ل�ه��ذا الع��ام اأن يوردوها 
اإى مداف��ن احكومة ي حل كذا اأو 

كذا«. ويختتم الظاه�رة ب�قوله: 
»اح�ا�ر ي�علم الغائب«.. 

واأهم ما يتميز به الدو�صان هو طلقة   <
الل�ص���ان و�صلطته ي الوقت نف�صه 
)3(، وله��ذا فاإن الكث��ر من النا�س 

يتحا�صون �صلطة ل�ص�انه ويرا�ص�ونه 
ب�صكل اأو باآخر لياأم�نوا �س�ره. 

مـابس الدواشـن 
اأ�صف ملب�ص�ه��م بح�صب م�صاه�داتي 
ل�ه��م ي مرحلة ما ق�ب��ل ثورة 26 
�صبتم��ر 1962م: الدو�صان يت�زين 
ف�هو  ال�ص�عبي��ة،  باأجم��ل املب���س 
ي�لب���س قمي�صًا اأ�ص��ود واأبي��س ) ما 
يتنا�ص���ب ومناخ قب�يلت��ه ( له ُكَمان 
اإى  طوي��لن مفتوح��ان يربطهم��ا 
خ�لف الظهر تاركا ذراعيه عاريت�ن، 
ي�لف ن�ص�ف ج�ص�مه الأ�ص�فل بثوب 
اأبي�س ي��صمى م�قطب، يحتزم عليه 
بح��زام الع�صيب ام�صتقيم ي و�ص�ط 
البط��ن » وام�صن��وع م��ن الف�ص��ة، 
ت�عل��و الع�صيب جنبي��ة ) خنجر (.. 
يح�م��ل الدو�صان دائمًا ع�صا طويلة 
�ص�بيه��ة بالرمح عل��ى راأ�صها ح�ربة 
ي�قاوم به��ا الكلب وال�صواري ي 
الطرق؛ لأن���ه يعي�س حياة متنقلة ما 
ب�ن اأفخاذ الق�بيل��ة وب�طونها، كما 
اأن الع��صا تع�طيه مهابة وهو ي�تكئ 
عليها عند �راخ��ه بام�دح والثناء، 
ي�صع على راأ�صه ق�بعًا اأ�ص�ود م�صبوغًا 
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بالن�يلة امخلوطة مع ال�ص�مغ، ف�هو 
بهذا املب��س مهيب ي القبيلة وميز 

عن غره.

الدوشان في القبائل العـربية: 
م��ن ام�لح��ظ اأن وظيف��ة الدو�صان م 
تك�ن ي الق�بائ��ل اليم�نية فقط، بل 
كان��ت منت����رة ي بع���س القبائل 
ذل��ك  لح�ظ��ت  وق��د  الع�ربي��ة، 
بن�ف�ص��ي ي الأردن: فف��ي اإحدى 
زي��ارات ام�ل��ك امرح��وم ح�ص��ن 
بن ط��لل لب�ع�س الع��صائ��ر العربية 
يج��اأر  الدو�ص��ان  الأردن، كان  ي 
بالثن��اء وامدح للم�لك ومن معه من 
ال�صي��وف بنف���س الأ�ص�لوب الذي 

يتبع�ه الدو�صان ي القبائل اليم�نية.
 كذل��ك اح���ال ي لبن��ان فيم��ا �ص�بق 
وحت��ى الق�رن اما�ص��ي، فقد كتب 
اأم��ن الريح�اي ي كتاب��ه » م�لوك 
الع���رب« عن��د زيارت��ه لل�يمن عام 
1922م مان��ص��ه: » هن�اك �صمعنا 

ال�صتقب��ال  مظاه��ر  ي  و�صاهدن��ا 
اليمانية م�صهداً اآخ�ر كان ل�ه ي لبنان 
مثي��ًل األ وه��و »ام�ص�وب�س« الذي 

يدعى ي اليمن بالدو�صان)4(
ه�ذا ما تو�صلت اإليه من خلل امراجع 
امختلف��ة وم��ن خ��لل معاي�ص�ت��ي 
للواق��ع اليمن��ي اح���ي قب��ل الثورة 
ال�صبتمري��ه وبعدها وحت��ى الي�وم. 
ول�يعذري الق���ارئ الكرم عن اأي 

ت�ق�صر. 

امراجع: 
)1( اأ/ مط�ه���ر علي الأري����اي، ام�عجم اليمني 

ي ال�لغ����ة والراث حول مف���ردات خا�سة 
من الله�جات اليمني���ة - الطبعة الأول�ى دار 

الف�كر، دم�سق.. �س 316 .
)2( د/ ف�س���ل اأبو غام، البنية القبلية اليم�نية بن 

الأ�س�تمرار والت�غر.. �س 243.
)3( قائد نعمان ال�س�رجبي، ال�رائح الإجتماعية 

التق�ليدي���ة ي امجتم���ع اليم�ن���ي- الطبع���ة 
والن�س����ر،  للطباع���ة  احداث����ة  دار  الأوى 

بروت، 1986م. 
)4( اأم���ن الريح�اي، م�لوك الع����رب- الطبعة 

الثال�ثة بروت 1951م.. �س 122 .
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تـأمات من الذاكرة
»الدوشنه«

الدوش��نة ل��ون م��ن أل��وان الفن��ون الش��عبية 
المتميزة، كفن ش��عبي إعامي ل��ه عاداته وتقاليده 
المرعي��ة، التي لم يُل�تفت إليها إا من قبل ن�فر من 
الكتاب اأوربيين المس��تطلعين والدارسين للحياة 
ااجتماعية في اليمن. وعن العادات واأعراف فيها، 
فإذا كانت أهازيج وأغاري��د الحكيم اليماني الزراعي 
عل��ي بن زايد قد جمعها الباحث الروس��ي )اناتول�ي 
اغارش��يف في الس��تينيات( فإن الباحث الفرنس��ي ) 
إلِ��ن سَ����انت�لر ( وزوجته قد امضي��ا قرابة عامين 
للبحث والتعرف ورصد كل أحوال المجتمع اليمني في 
الس��بعينيات من القرن المنصرم. وعلمتُ أخيرًا أن 
هناك من إخواننا اليمنيين من ل�هم دراس��ة وبحث 
حول الفنون الش��عبية ومنها ) ف��ن الدواش�����ين ( 
كأمث��ال الدكتور / حمود العودي وغيره. وقد س��بق 
لأس��تاذ أن تن��اول ثقافة الدوش��نة ضم��ن الفنون 

الشعبية. 
 

ـان....  مــــن هـــــــــــو ؟ ـَ الـّدْوشـ
ه��و فنان �صعبي بديهي الق��ول وال�صاعرية اع�تر ي 

عبدالقادر الشيباني

الدوشان فنان 
شعبي ومثقف 
إعامي وخبير بارع 
في اأداء

كاتب يمني
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فرة زمنية �صابقة اإعلمي زمانه. وذلك قبل 
افتتاح الإذاع���ات.. لأنه مديد ال�صوت بليغ 
العبارة. كان��ت ت�صند اإليه وظائف �صوتية. 
كاإي�ص��ال امعلوم��ات ام�صتج��دة والأخبار 
الطازج��ة ) لُي�ْعِل��ْم مَ���ْن ل ي�َ���ْع��ل����م(. 
وهو اأي�صًا امادح والق��ادح... و الدو�صان 
بطبع��ه واإن كان��ت اإح��دى وظائفه طلب 
اج�ود والع�ط��اء من ذوي اجاه والي��ر ي 
امنا�صب��ات اإل اأن��ه ع�زي��ز النف���س؛ ولكن 
م�صى ع�هد م��ن عهود التخل��ف والتمايز 
والتفرق��ة جعلت هذه ال�ريحة الجتماعية 
ي اأدن��ى الفئ��ات الجتماعي��ة الأخرى، 
وه��ي ي احقيق��ة ف�صيل��ة ي نظ��ر غالبية 
امجتم��ع هي حرفي��ة، لها وظيفته��ا الفنية 
ال�صعبي��ة. فن�صاوؤه�م ي�صع��ن اأجمل الب�صط 
من ن�صيج �صوف الأغن��ام والإبل والقفف 
والعزف. فك��انوا يبيعون ما ي�ص�نعون )ي 
الأ�صواق(، ه�ذا اإى جانب الوظيفة ال�صعبية 
الت��ي ل تك��ون اإل ف�ي منا�صب��ات اأعرا�س، 
ولئ���م كب��رة، اأو دع���وة اح��د الأثري��اء 
جماع��ٍة م��ن الدوا�صن ي ح��الت معينة 
ح�صور الزفاف. ف��اإذا كان الدو�صان يردد 
الأقاوي��ل امادح��ة اح�صن��ة، فالدو�صانة ي 
امنزل تخاط��ب ربة البيت ه�كذا ) يا زي�نة 
الزي��ن ياك�حل العن ياحمام��ة بن حمائم 
الدور.. ال��خ «. كانت تل��ك الدو�صانات 
غالبًا م��ا يلفن اأعن��اق الرج��ال بجمالهن 
ور�صاقت�ه��ن فق��د يت�ص��ادف ي الدو�صانة 

اجمال الأخ��اذ والر�صاقة ال�صاحرة التي قد 
تفوق كث��راً جمال ربات الق�صور، بالرغم 
اأن م�صاكنه��ن كان��ت ي اخ��دور. وعادة 
ما كان��ت جماعة الدوا�ص��ن تنتق�ل �صبيهة 
بالبدو الرحل. قال اأحدهم عندما كان كثر 
الدو�صانات  وي�صاهد  بالدوا�صن  الختلط 
منظره��ن ورقتهن وغي��د اأج�صامهن باأنهن 
ي�صلحن �صمن مث��لت ه�وليود، فل فرق 
بينهن وب��ن �صوفي��ا لوري��ن اأو كري�صت�ن 

كاي�لر، وم�ارلن مونرو. 
ومن خلل الإطلع على ما كتبه الأ�صتاذ 
الردوي، نلحظ الدقة ي الو�صف وتعدد 
و�صائل ه��ذه الوظيف��ة الفني��ة. وو�ص�ف�ها 
)بثقاف��ة الدوا�ص���ن( وا�صتنتج- ول ندري 
اأه��و على حق اأم �صمع وع��رف خطاأً؟ لأنه 
يقول عن امعم�رين اإن جماعة الدوا�صن ل 
يتزوجون بع�ق��ود مكتوبة ول باأي طقو�س 
موروث��ة، واإن زواج�هم يت��م باإتف�اق امراأة 
والرج���ل اإم��ا ب����وّي اأو ب��دون ول��ي... 
ول��ه��ذا ف��اإن زواجهم كان اأ�صب��ه بالزواج 

العري ينع�قد ي اح�ل والرح��ال. 
 اأم��ا ق��ول الرودن���ي »فاإنه��ا غام�صة 
الأ�ص��ول« ف�صحي��ح؛ فه��م يختلفون عن 
الغج��ر اأو ع��ن متهن��ي اج��زارة واحدادة  
والق�صام��ن وامزين��ن )اح��لق����ن( فهي 
�ريح��ة مي��زة بثقاف�تها وفن�ه��ا امعروف. 
وال��رُدوي ي�ق��ول: » اإن غي��اب الأطفال 
كان ي�صت�ف��ز الت�ص��اوؤل كي��ف يتزوجون. 
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واحقيقة اأن اأطفالهم يبقون مع من يرعاهم 
ي م�صاك�نه��م �ص��واء كان��ت م�صاكنهم ي 

ك�هوف اأو خدور. 

من الصــــــفات والعـــــادات
> الدو�ص����ان ل يق�ص��د اإل اأ�صح��اب 
ال��راء واج��اه والك��رم. وقد ي�صط��ر اأحد 
اأولئ��ك الأثري��اء اأن ي�صتدع��ي بنف�صه اأكر 
من دو�ص��ان، لأن عادة الدو�ص��ان ال�صعور 
بع�زة النف���س. اإذا م ُيْلتف�ت اإليه بالتحية اأو 
العطاء ال��لزم ف��رعان م��ا ين�قلب مدحه 
قدح��ًا وهج��اًء ل��صاحب الدع��وة. مهما 
كانت منزلته، خا�صة اإذا وى الدو�صان. قد 
ياأت��ي بعبارات ت�صبح ح��ل �صخرية وتندر، 
خا�ص��ة اإذا اأقام عر�صًا �صخم��ًا. فيقول: يا 
درب ي��ا بن ال��درب يا قط��ب احرب. ثم 
مد الدو�صان ال�صوت بحرف النداء وي�صع 
فا�صل��ة ب��ن الن��داء وامنادى لك��ي يعطي 
فر�ص��ة للبذل من امق�ص��ود واإذا يئ��س مامًا 
اختت��م امق�ط��ع ب�قول��ه: » يات���ن من غر 
َح�ْب ياوط�اف ال�رب ي�ا ك�عل الك�لب، 
وين��رف الدو�ص�ان زعلن تارك�ًا مدوحه 
للتندر وال�صحك ويبي��ت مو�صوع ت�ص�لية 
ب��ن الن�ص��اء والرج��ال. ولك��ن كان ذلك 
ن��ادر اح�دوث. لأن العرف ل بد اأن يكرم 
الدو�صان وُيع�طى ح�قه. واإن م مدح كونه 

و�صل اإى امحفل. 

الدوشـان مـثقـف إعـامي 
كم��ا اأ�رن��ا ي البداية هو فن��ان �صعبي 
اإعلم��ي فاأتذك��ر اأن امذي��ع ي عهدنا ي 
م�صته��ل ال�صتيني��ات كان ي�صب��ه بالدو�صان 
فاأتذك��ر م��رة عندم��ا خرجن��ا م��ن مبن��ى 
الإذاع��ة �صم��ع اأحدن��ا م��ن يتهام���س مع 
جماعت��ه بالقول: »هيا اإب���رو قد خرجوا 
الدوا�صن«. لأن يومه��ا كانت حالة امذيع 
امعي�ص�ية وامادية يرثى لها، اأتع��س من حالة 
الدو�ص��ان. غالبًا ماكان امذي��ع ي�صتدين اإى 

حن �رف امرتب. 
ق�لنا اإن الدو�صان كان ي�صرط اأن يكون 
له جهارة ال�صوت مع عذوبة حببة. واأقوال 
الدو�ص��ان ين�ص��ت لها بكل دق��ة حتى واإن 
كانت اأقاوي�له مك��ررة؛ فاإن اأداءه ملك �ر 

التجديد بف�صل الراعة والذوق. 
ق��ال الأ�صت��اذ الردون�ي وه��و امن�صت 
الواعي: »اإن التلوين ال�صوتي يعجز الكتابة 
عن مثيله. ومكن ت�صبيه ال�صوت الدو�صاي 
بالأ�ص��وات الإذاعي��ة التي تعل��و وتخفت 
تلوين��ًا لل�ص��وت. �صحي��ح اأن الدوا�ص��ن 
�صبقوا الإذاعات وفطنوا اإى تلوين ال�صوت 
واإخف��اء اح��زن امرير حت��ى كانت �روط 
الدو�ص��ان كامذيع ب��ل اأق��وى اأداًء واأجهر 

بوحًا. 
لأن مذي��ع الي��وم ي�ص�تع��ن بامكرات 
امختلف��ة الوظائف، عل��ى حن كان يعتمد 
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ف��ن الدو�صان على طبق��ات �صوته وقدرته 
عل��ى التلوين الأدائ��ي..«. وبالفعل كانت 
اأهم �روط الدو�صان ال�صوت العاي ام�صبع 
بالبحة اللينة والرقة الغليظة لأن البحة بل لن 
جعل �صوته »اأج�س«. كما يجيد الدو�صان 
تعاب��ر حركة الوجه كذل��ك الدو�صانة بن 
الن�صاء برقة كلمها وتعابر وجهها واأقوالها 

كانت احيانًا تبكي من حولها. 

اأقـاويل امرددة
الأقاويل الت��ي كان يرددها كل دو�صان 
الف��ن  لأن  اموا�ص��م.  اأهازي��ج  اإى  اأق��رب 
الدو�ص��اي ل مل كما عرفن��ا و�صمعنا حتى 
واإن ردد الأقاوي��ل نف�صه��ا  ي امنا�صب��ات 

الفرائحية. 
ي الفتتاح يبداأ ال�صوت خافتًا، ثم يعلو 
تدرجًا فيعل��و ال�صوت اأك��ر. والإفتتاحية 
التقليدية عند الدو�صان قوله: »حياك وحيا 
اأب��وك ياجيد ي��ا بن اجيد يا ب��و الهيد وابن 
الهي��د«. ثم ب�صوت اأ�ص��د: »ياكرم القبائل 
يامط��ر ال�صوائ��ل ياقلعة ي جب��ل«. وياأتي 
ال�ص��وت الثالث خفيفًا، هك��ذا: » ياكرم 

اجدود يامطرج��ود يا اأخ�ر العود ثم يعلو 
ال�ص��وت م��رة اأخ��رى بالق��ول: » يابارق 
�صك��ب ياراعد عقب«. وهك��ذا دواليك. 
و�صوت الدو�ص��ان واأقاويله لي�صت عادية، 
بل تنطوي على اأ���رار فاأ�صوات تعابرهم 
تتباي��ن. فالدو�صان ليخاط��ب ال�صيخ كما 
يخاط��ب القا�ص��ي اأو الع��ام وامثقف؛ قد 
ي�صف الدو�صان بن��وع من الإطراء يختلف 
باخت��لف وزن ال�صخ�صي��ة واعتبارها، قد 
ي�ص��ف امثقف والع��ام اأو القا�صي بالقول 
بع��د الفتتاحي��ة: »ياجلي الهم��وم يابح�ر 

العلوم ياح�صن الكلم يارف�يع امقام «.

عادة دوشـنية
كان م��ن ع��ادة الدوا�ص��ن اأّل ياأك�ل��وا 
ي الوليم��ة التي اأقامته��ا امنا�صبة اإل بدعوة 
خا�صة من �صاحب الدار، اأو من اأكر بنيه، 

وتكون الدعوة ب�صمع اح�صور. 
لأن اأولئ��ك الدوا�ص��ن كان��وا متازون 
بالأن�فة والعت�زاز. وم يكن عطاء �صاحب 
امنا�صب��ة للدو�ص��ان اإل �رب��ًا م��ن العتبار 

امرع�ي. 
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الدواشن

ربما اشتقت التسمية من الدوشة وهي الضوضاء 
والصراخ. ولم أجدها في القاموس إا بمعنى الفساد 
ف��ي العين. وبمثل غموض ااس��م يك��ون غموض 
تأصيل ش��خصية ه��ذه الفئة فمن أي��ن هم؟ ولمن 
ينس��بون؟ وكيف يعيشون؟ وكيف يسترزقون بأغرب 
حرفة وعادة ووس��يلة عجيبة؟ وكذل��ك مأواهم من 
شعر أسود من الماعز منس��وج بإحكام فيقيهم من 
الش��مس والح��ر والبرد وم��ن المطر ايض��ًا. وهذه 
إحدى عجائبهم حيث يكون النس��يج عاديًا تمامًا غير 
مصمت, لكنهم عند نزول أول المطر يهرعون نحوه 
بالعصي فيضربونه في كل أجزائه فتلتحم أنس��جته 

وينصرف عنه الماء الى خارجه من جوانبه.
ويك��ون فرا�صهم اي�صًا منه وي�صم��ى »زعل« وهو داي 
ولي���س كباقي اأنواعه البي�صاء التي ترد ي ال�صتاء ويتحملون 
خ�صونت��ه حيث يرق��د بع�صهم علي��ه عرايا ف��ل يوؤثر فيهم. 
والعجيب��ة الأخ��رى انه��م يرحلون م��ن منطق��ة اى اأخرى 
على جماله��م واأهليهم ي الغال��ب واأبنائهم في�صكنون ي 
نف���س اخباء ام�صمى )خدرا( اأو »خ��در الدو�صان« ويكون 

محمد علي ااكوع
كاتب يمني

من المؤسف أنه لم 
يكون لدينا الحس 
لإهتمام بمضامين 
نثريات وجمل 
وكلمات الدواشين
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احج��ر م�صاند لهم ومتكاآت وو�صائد يح�رونه 
من ج��دار م��كان ما اخت��اروه م��ن ال�صاحات 
ب�صواحي القرى. ويربطون جمالهم وحمرهم 
اأو بع���س غنمهم اى جوار اخ��در. وملب�صهم 
تك��ون ميال��ة اى ما ف��وق امتو�ص��ط ان م تكن 
احيانًا اأفخم م��ن ملب�س بع�س القبائل فرتدون 
اجلبيات والقم�صان فوقها والقمي�س لي�س هو 
ال�صميز عند اأهل البدلت، بل هو اأو�صع من الزنة 
اجل، وله فتحة ي ال�ص��در، واعتناء ي تثنيات 
من نف���س الث��وب واأكمامه وا�صع��ة كالجواخ 
والعباي��ات عن��د الها�صمين والق�ص��اة، ويغلب 
عل��ى نوعه��ا الأزرق الغام��ق امني��ل وام�صبوغ 
جي��داً ي زبيد وي�صمى ام�صبغ او ام�صبغ بال�صن 
وكذل��ك اأقباعه��م اأو عمائمهم ال�ص��وداء امنيلة 
وهي والأثواب لعدم تثبيت �صباغتها بزبيد رغم 
دلكه��ا وتلميعها فترق األوانه��ا اإل انها �رعان 
م��ا ينف�صخ اللون وينمح��ي وي�صيل مع العرق او 
اماء او امطر على وجوههم واأبدانهم فل ياأنفون 
م��ن ذلك بل يفتخرون ويك�ص��ب األوانهم زهواً 
ولفت اأنظ��ار خا�ص��ة اإذا كان بع�صهم جميلن 
وح�ص��ان الوج��وه واملم��ح وه��م ي الأك��ر 
كذل��ك. واحيانًا ي�صحر غلمانهم بع�س الأوغاد 
فيحاولون النيل منهم وي�صايقونهم ي حكايات 
لي�س جالها هنا. ويفاجاأ النا�س ي القرى بهم ي 
امنا�صبات خا�صة عن��د اح�صاد اأو عند الأعرا�س 
ولب��د من قبوله��م و�صماع مدائحه��م العجيبة 
لل�صخ�صي��ات الب��ارزة ي القري��ة اأو القبيل��ة اأو 
ل�صاح��ب العر���س اأو اح�ص��اد. والعجيب جداً 
ان تك��ون لديه��م معلوم��ات عم��ن مدحون��ه 

توافق ا�صم��ه واآبائه واأجداده وم��ا ي�صتهرون به 
من وجاه��ة او علقة بالدولة اأو ام�صيخ اأو الغناء 
وال�صجاعة وال�صعر احمين��ي اأو العلوم الفقهية، 
اإ�صاف��ة اإى مف��ردات بلغية، وم��ن اموؤ�صف م 
يك��ن لدينا اح���س للهتمام م�صام��ن نرياتهم 
وجمله��م وكلماتهم الغليظ��ة الفخمة.. ولزامًا 
على اممدوح ان يكرمهم بالنقود واحبوب وقد 
يك�صوهم ومنحهم غنمًا اأو تيو�صا وماعزاً ويجد 
اممدوح نف�صه وقد لزه الدو�صان باألفاظ كالفخر 
الب��اذخ فهو اأهل الكرم واأب��و ال�صجاعة ومعدن 
العطاء والذي ابوه وجده قم��ر ال�صماء و�صم�س 
النه��ار وخ��ر ال�صج��ان وغالب الق��ران وفاح 
اح�ص��ون وفار�س اخيول وال��ذي �صمعته ت�صبق 
ري��ح ال�صماء، ويع��م خره الدني��ا والذي يعطي 
بدون ح�صاب، وبهذا يك��ون اح�صور من اهل 
القرية او القبيلة قد جمعوا اأنظارهم م�صلطة عليه 
لي�صت�صلم مدائ��ح الدو�صان ويهتز باأريحية غ�صبا 
عن��ه ليمنحه م��ا ينفع��ه وير�صيه. ول��و ا�صرجع 
م��ن ذلك اأو كان ف��وق طاقته وه��م والدو�صان 
فكاأما قد تاآمروا علي��ه وورطوه ليخ�صع حتمية 
وحرج اموقف ول ي�صتطيع اأن يتمرد على ذلك 
واإل رمت��ه العيون بالحتقار واللوم وبقي م�صغة 

الأل�صن.
 وق��د يكون��ون عل��ى الفرا�س م��ن البدو 
من جهة م��اأرب وغرها وق��د ي�صمون ي بلد 
�صوريا ولبن��ان والأردن وغرها الن��ور او البدو 
الرحل، وهم يقت�رون على التزاوج فيما بينهم 
وله��م جتمعاته��م وتقاليده��م الت��ي م تخ�صع 
لدرا�صة مع الأ�صف. وقد كادوا ينقر�صون الآن، 



92
العدد (1)

سبتمبر 2009

وال��ذي اأنهم وامجتمعات القبلية القدمة كما لو 
تفاهموا ب��دون تفاهم مكت��وب او �صفهيا على 
اأن ل يخل ط��رف منهما بالآخر ف��ل الدو�صان 
يل��ح على اأكر ما اأعط��ى ول امعطي يق�ر على 
الدو�ص��ان ولين�رف كل منهما وخاطره جبور، 
ولكنهما الآن الدو�ص��ان واممدوح وقد خفت 
تلك العتبارات غر امعلنة، فيق�ر امعطي على 
الدو�ص��ان واإذا الدو�ص��ان يك��ون ملحاح��ًا فاإذا 
اأعط��ى �صيئًا ل ير�صيه فيتج��راأ ويرجعه للمعطي 
وه��و ما م يكن يح��دث ي اأي��ام الإمامة. وما 
اأتذك��ره يافعًا بان ن�صاء الأ���ر امو�رة ي القرية 
ك��ن يذه��ن اإى الخ��دار اأو اخ��دور حي��ث 
الدوا�ص��ن ومعهن احب��وب وال�صم��ن والبي�س 
وبع�س املب�س والدجاج.. فل يلومهن الرجال 
بل ي�صجعونهن وكذلك الأطفال الذين يتحلقون 
نحو موالي��د النياق ال�صغ��رة اللطيفة احركات 
والرق�س ح��ول امهاتن وي�صم��ى احدهن بكرا 
وه��و الأكر قليًل من القع��ود. ثم يظل امجتمع 

بع��د رحي��ل الدوا�صن ع��ن منطقته��م حديث 
جمعاتهم ي باب القرية او جوار ام�صجد اأو ي 
اأ�صمارهم ومقايلهم ويتندرون ما حدث اإن بالغ 
الدو�ص��ان ي مديح بخيل حتى لو بالغ اممدوح 
ي اإكرام��ه مكاب��رة او ي �صجاعت��ه وهو جبان 
اأو بك��رة اأولده وع�صرته وه��و مقطوع. وي 
منطق��ة كالتي ن�ص��اأت فيه��ا ي �صنحان جنوب 
جبل برا�ص��ي وت�صمى عدة اأ�صماء: �صنحان العليا 
اأو ال�رقية، وادي الإجبار، الربع الأو�صط، وهي 
خم�س قرى واحيانًا تكون �صبعًا لو اأ�صيف اإليها 
اُح�ص��ور وبي��ت اجاكي، فيكون تناق��ل اأ�صداء 
م��ا اأحدثه الدو�ص��ان ي كل قرية عجب��ًا عجابًا 
وخا�صة ي��وم اجمعة عند اجتم��اع رجال هذه 
القرى ي جامع قرية اجوزة، وبعد �صلة اجمعة 
تكون اأحاديث الرزات م�صوقة وطريفة واحيانًا 
موجعة م��ن اأ�صيئت اأحوالهم حي��ث ق�روا ي 
العطاء وانك�ر خاط��ر الدو�صان منهم.. هذا ما 

خطر على البال بعد �صبعن عامًا فعذراً.
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شيــــخ الليــــــــل
»أسواق صنعاء ومجتمعها«..

حة تعريفية:
»�صي��خ الليل – اأ�صواق �صنع��اء وجتمعها«.. كتاب 
متميز ونادر، �صدر بالتعاون مع امعهد الفرن�صي للآثار 
والعل��وم الجتماعية ي �صنعاء. وامعلوم اأن هذا امعهد 
يعد م��ن اأهم اموؤ�ص�ص��ات العلمية البحثي��ة التي رفدت 
واأغن��ت امكتب��ة اليمنية بالثم��ن والنادر م��ن الأعمال 
الرائعة التي �صتتطرق لها »ذاكرة« ي اأعدادها القادمة.

وفيم��ا خ�س »�صيخ الليل« فه��و درا�صة قيمة للحياة 
ي العا�صم��ة اليمنية ت�صف تاريخها احديث، الذي هو 
ي الوقت نف�ص��ه امتداد ما�س عري��ق.. وفيها نقراأ عن 
مكونات امدين��ة الجتماعية واقت�صادها واأ�صواقها التي 
ميزها: �صي��خ الليل و�صيخ الإ�صلم و�صي��خ الربع و�صيخ 
القطع��ات و�صيوخ الأرب��اع و�صَقالو العقي��ق والعاقل 
والطوائ��ف احرفي��ة واأم��ن ال�صوق واجاب��ي واجنبية 

واحرازين واحكي باليد واحمامات العمومية..

فـرانك مـرميه

ترجمة:
محمد السبيـطلـي 
رندة بعث 

كان شيخ الليل 
يعد الشيخ 
الحقيقي 
للسوق في 
صنعاء
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اإلخ، وتفا�صيل كثرة اأخرى، ي و�صف 
يجعل القارئ ي�صعر وكاأنه ي�صر ي طرقات 
امدينة ويلم���س كل مناحي احياة فيها م�س 

اليد.
اموؤلف ياأخذ بي��د القارئ، ويقوده عر 
�صوارع امدين��ة العتيقة وطرقه��ا ال�صيقة.. 
معه يدخ��ل امدينة عر بواباته��ا، وي�صاهد 
اأ�صواقه��ا الكث��رة، يتنف���س احي��اة فيه��ا، 
ال�صاكنة وال�صاخبة، وكذلك عطر رياحينها 
وبهاراته��ا وبخورها، يعي���س ي حاراتها 
تاريخ��ًا حافًل  وعريق��ًا، ويتعرف �صكانها 

واأهلها..
امعطي��ات امجموع��ة ي الكتاب هي 
ثمرة بحث ميداي اأجراه اموؤلف بن ت�رين 
الثاي )1983م( وحزيران )1986م(، ثم 
اأ�صيفت اإليها ملحظ��ات منتظمة جمعها 
خلل زيارات ع��دة لحقة ا�صتمرت حتى 

منت�صف الت�صعينيات.
ولأن �صنع��اء ه��ي اإحدى اأق��دم امدن 
العربي��ة واأعرقها، ف��اإن درا�ص��ة احياة فيها 
ت�صاعد ي فهم تطور امجتمع امديني العربي 
وموؤ�ص�صاته امختلفة، من دون اأن يعني ذلك 
ن�صيان خ�صو�صي��ة كل حا�رة وميزها عن 
غرها )بح�صب ماورد ي الوجه الثاي من 

غلف الكتاب(.

من البلـدية العثمانية
إلى اإدارة اجمهورية 

يتمّث��ل التجدي��د الإدارّي ال��ذي ج��اء 
ب��ه احكم العثم��اّي اإى �صنع��اء ي تاأ�صي�س 
البلدّي��ة الت��ي كان روؤ�صاوؤها م��ن اليمنِين. 
وكان اأح��د اأوائ��ل روؤ�صائه��ا الفقي��ه علي 
ب��ن عب��داه الآن�ص���ي ال��ذي ت��وِي عام ) 
وال��ذي  1299ه�/1881-1882ه���( 

كان ي الوق��ت ذات��ه عامًل عل��ى �صنعاء. 
وهكذا اأدخل العثمانيون العديد من الأعيان 
اليمنِين ي اإدارتهم منحهم الألقاب ذاتها 
الت��ي ُمنح لنظرائهم الأت��راك. وفعًل،  فاإّن 
ال�صيخ علي حّمد البليلي الذي اأ�صبح رئي�صًا 
للبلدية عام ) 1302ه�/1885-1884( 
كان يحم��ل لَقب با�صا،  بل اإّن��ه قاد جي�صًا 
اأر�صله الواي اأحم��د في�صي اإى ق�صاء اآن�س. 
وقد ُقتل خلل هذه احملة �صنة )1891-

1892م(،  فخلفه اأخ��وه حّمد على راأ�س 

البلدية. واأدار هذا الأخر اجمرك ومعتمدّية 
امواد الغذائية. كان هذا اجمرك ي �صم�رة 
اميزان حيث يجري وزن الب�صائع التي ت�رد 
اإى �صنع��اء كما كان خزن��ًا لق�ر الن. وي 
ع��ام )ه���1896/1314-1897(،  اأّم 
حّم��د بناء جام��ع ال�صافية والبئ��ر وال�صبيل 

امّت�صلن به. 
تب��دو �صلّحيات رئي���س البلدية خلل 
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الحتلل العثماّي �صبيهًة ب�صلحّيات �صيخ 
ام�صاي��خ. وي�صمح مث��ال تاريخٌي بافرا�س 
ذلك. فّلما دخل عثمان نوري با�صا �صنعاء 
ع��ام ) 1305ه��� / 1887-1888م (،  
ع��زل ال�صيخ علي حم��د البَلْيلي ثّم �صجنه،  
وع��ّن مكانه تركي��ًا هو م�صطف��ى اأفندي 
القي���ري" الذي �صبط اأَموَر �صنعاء،  وقرر 
اموازين وامكاييل ي اأ�صواقها وجعل الرطل 
ع�رين اأوّقية لّلحم والفواكه واخ�راوات 
ونحوه��ا بع��د اأن كان �صّت ع���رة اأو قّيًة 
فق��ط« واأّدت اإقامة »جل���س اإدارة اليمن« 
ال��ذي كان ح�ص��ن معي���س اأح��د اأع�صائه 
من��ذ تاأ�صي�ص��ه ي �صنع��اء اإى تعزيز موقعها 
عا�صم��ة. اإّن تركيب��ة ه��ذا امجل���س مثرٌة 
للهتم��ام،  ذلك اأّنها تك�ص��ف كيف كان 
مبعوث��و الباب العاي يحاول��ون ا�صتقطاب 
مّثلي القوى القبلّية وامدنية والديّنية. وكان 
اأحده��م �صي��خ م�صاي��خ قبيلة عي��ال �ُرَيح 
لع��ي« ال��ذي حاز  »عب��داه اأحم��د ال�صُ
لقب با�صا وكان ي�صت�ص��ار ي �صوؤون اإدارة 
مناطق عم��ران وال�صودة وحّج��ة خا�صة. 
واإى جانب اأعيان اآخرين،  كان ي�صارك ي 
اجتماع��ات امجل�س ال��ذي ينعقد كّل يوم 
اثنن وخمي�س ويح�ره كٌل من مفتي مدينة 
�صنع��اء والقا�صي احنف��ّي وناظر الأوقاف 
اخارجّية والدف��ردار وامكتبجي،  وذلك 

برئا�ص��ة ال��واي العثم��اّي. كان��ت ال�صلطة 
العثمانّي��ة ت��رك هام�ص��ًا م��ن ال�صتقللّية 
للأعيان امحّلين ك��ي يعّينوا من يقوم على 
بع���س الوظائف،  ول �صيم��ا مفتي �صنعاء 
ومدي��ري الأوق��اف،  اإل اأن��ّه جرى فر�س 
ارتداء الّزي الركّي على اموّظفن اليمنيّن. 
لكن وجود ال�صلط��ة العثمانّية ي �صنعاء م 
يفل��ح ي منع بروز العن��ف القَبلّي ي قلب 
امدين��ة،  ول ي حيي��د الأ�صل��وب العري 

لت�صوية النزاعاّت بن امدنين والقبائل. 
م(،    1911-1910( ع���ام  فف��ي 
حّول��ت م�ص��اّدٌة بن رج��ٍل م��ن قبيلة بني 
احارث واأحد احّدادين اإى معركٍة حقيقّيٍة 
حامية الوطي�س ب��ن رجال القبيلة وحالٍف 
جم��ع احّدادي��ن والنّجاري��ن وال�صياقل��ة،  

انت�ر فيها هوؤلء الأخرون. 
وتظاهرت اإعادة العمل بالنظام العري 
بالتطبي��ق امعت��اد لعقوب��ات التعوي�س،  اإذ 
وج��ب على رجال القبائل ذبح ثور ي كّل 
واحٍد م��ن الأ�صواق الثلث��ة التي �صاركت 
ي امعركة وكذا اأمام اجامع الكبر، حيث 
كان��ت ه��ذه الذبيح��ة خ�ص�ص��ة للمدين��ة 
باأجمعها. وم��ن خلل هذا الطق�س،  تبدو 
الهيئة احرفَي��ة وكاأّنها متل��ك و�صًعا ماّديًا 
م�صاويً��ا لو�ص��ع اجماعة القبلّي��ة،  وذلك 
خلف��ًا للو�صط الريفّي حي��ث يتاأث��ّر " اأهل 
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ال�ص��وق " بو�ص��ع اأدن��ى، وه��م نظريًا ي 
حماية القبيل��ة التي مار�ص���ون ن�صاطات�هم 
على اأر�صها،  فاأّي انتهاك حرمتهم اج�صدّية 
اأو امعنوّي��ة ُيعد اعتداًء عل��ى �رف القبيلة. 
ي تاري��خ وقوع تلك احادثة،  كان يحكم 
�صنع��اء واٍل ترك�ٌ�ي جديٌد ه��و حمد علي 
با�ص��ا كان يطّبق �صيا�صًة قمعّي��ًة �صديدة جاه 
�صكان امدين��ة، ولكّنه على ذلك م يتمّكن 
من توف��ر اأمن امدينة كام��ًل،  ول من منع 

تطبيق العرف فيها. 
ابت��داًء م��ن ع��ام )1890م(،  تنام��ت 
تنامًي��ا ملحوظ��ا امقاومُة اليمنّي��ة لأطماع 
الب��اب الع��اي التو�صعّية مع ظه��ور الإمام 
امن�صور حمد بن يحيى حميد الدين وَخَلفه 
ابن��ه يحيى ع��ام ) 1904 م( الذي فاو�س 
الأت��راك على خروجهم ع��ام )1919م(،  
طوال ه��ذه ال�صنوات،  اأحقت امعارك بن 
الأن�ص��ار اليمنين والق��وى العثمانية �رراً 
كبراً باقت�ص��اد البلد. ويق��ال اإن ّ اح�صار 
ال��ذي �رب��ه الإم��ام يحي��ى عل��ى امدينة 
ع��ام )1904م( ت�صّب��ب ي م��وت ن�صف 
�صكان امدين��ة،  وُدّم��رت الأ�صواق وكثر 
م��ن امباي. وهكذا،  م يب��َق �صوى ع�رين 
من ال�صّباخ��ن ) الق�صامن ( من اأ�صل اأربع 
مائة كان��ت ت�صّمهم امدينة. كما م يبَق من 
)107( حائكن يهود كانوا ي �صنعاء عام 

)1904( �صوى )7( فقط عام )1911(. 

وعلى حالة احرب الكامن��ة اأو امعلنة التي 
عّب��اأت كّل الطاقات،  ح��اول بع�س الولة 
العثماني��ّن ح�ص��ن التجهي��زات ال�صّحي��ة 
والتعليمّي��ة للبلد التي ظّل��ت بدائيًة جداً. 
فق��د اأ�ص�ّس ال��واي ح�صن حلم��ي با�صا ي 
�صنع��اء داراً للمعلمن حي��ث جرى تعين 
علم��اء زيدّي��ن للتدري���س وف��ق مذهبهم. 
كما اأ�ص�صت مدر�ص��ٌة اأُطلق عليها ) مكتب 
�صت لتعليم اأبناء الأعيان،   الإعدادية ( ُخ�صَّ
كذل��ك مرك��ز للتعلي��م امهن��ي ه��و ) دار 
ال�صناي��ع (،  حي��ث كانت تدّر���س مبادئ 
النجارة واخياطة واح��دادة واحياك�ة. ثم 
اأقيم��ت ور�ص��ة دباغة ي �صع��وب -احّي 
الواق��ع �صماي �صنع��اء-  وُبن��َي م�صت�صفى 

للعلج امّجاّي بتمويٍل من امدينة. 
بع���س  العثم��اي  للوج��ود  كان  لق��د 
النعكا�ص��ات عل��ى مظهر ال�ص��وق وعلى 
ت�صكيل��ة ال�ص�لع امعرو�ص��ة للبيع فيه. فاأقام 
ّج��اٌر يوناني��ون واأتراك ي ال�ص��ارع الذي 
يربط �صاحة القلعة،  ق�ر ال�صلح الذي اأقيم 
ي مو�صع ق�ر غم��دان،  ب�صوق ال�صاغة،  
واأطل��ق ال�ص��كان على ه��ذا ال�ص��وق ا�صم 
)�صوق الن�صارى ( اأو ) الكازينو( وكان ي�صم 
مقاهي تقّدم ام�روب��ات الكحولّية لزبائن 
من اجنود الأتراك خا�صة. وكانت تعر�س 
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ه��ذا  ي 
ختل��ف  ال�ص��وق 

اأن��واع ال�ص�ل��ع ) من عل��ب ال�ردين 
ولفائف التبغ الركّية من النوع الرديء اإى 
اإطارات ال�صور وق�صدة ال�صكول امتعفنة(. 
بعد خروج الأتراك،  تبّنى الإمام يحيى 
�صيا�ص��ة انعزالّية،  ُترجمت عل��ى ام�صتوى 
القت�ص��ادّي برف���س معل��ن ل��كّل قطيع��ٍة 
حداثّي��ة،  لك��ن يبق��ى اأّن حال��ة التخل��ف 
القت�ص��ادّي والتقني احقيق��ّي التي كانت 

نيها  تعا

بلغ��ت  الب��لد 
من �صّدتها اأن دفعت بالإمام يحيى،  

على عقلّيته الرجعّية وخ�صيته من ابتكارات،  
اإى الأم��ر بفت��ح مدر�ص��ة تقنّي��ة ي �صنعاء 
�صة لتاأهيل  ع��ام )1935-1936م( خ�صَ
حرفيّن. وم�صاعدة التجارة،  �رعت الدولة 
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الزيديّة ي فت��ح بع�س الطرق��ات لت�ص�هيل 
انتق��ال ال�صل��ع وت�ري��ع موع��د و�صولها. 
وي ع��ام )1348ه��� /1930(،  األغيت 
اجمارك امقامة ي الأ�صواق،  وا�صتبدل بها 
اأربعة مراكز مراقبة جمركّية مكّلفة باقتطاع 
ال�رائب على ال��واردات وال�صادرات ي 
ماوي��ة وامفال�س و�صن��اح والبي�ص��اء. كما 
�ُصكل��ت ج��اٌن ح��ت اإ�رافها تعم��ل على 
من��ع قي��ام بع�س كب��ار التّج��ار بالحتكار 
التجارّي وعلى اح��ّد من ارتفاع الأ�صعار. 
كما �صاهمت الدولة ماليًا ي تاأ�صي�س بع�س 
ال�ركات التي كان��ت مهّمتها العمل على 
ت�صدي��ر بع���س امنتج��ات امحلّي��ة. اإّل اأن 
عدد التّجار اليمني��ن الذين ا�صتجابوا لنداء 
الدولة ل���راء اأ�صهم ي هذه ال�ركات كان 
قليًل. �صاحبت هذه التدّخلت احكومّية 
وتلت تاأ�صي���س الإمام يحيى لوزارة اقت�صاد 
ع��ام )1940(،  ُعه��د به��ا لبن��ه جمال 
الدي��ن علي. بعد خم�س �صنوات من ذلك،  
اأ�ص��در الإمام يحيى مر�صوم��ًا ينّظم العلقة 
ب��ن الدولة والباع��ة ظّل قائم��ًا حّتى نهاية 
العهد املكّي،  ويهدف اإى ت�صجيع التنمية 

القت�صادية وال�صتثمار التجاري. 
تب��دو هذه اجه��ود ام�صّتت��ة اإى حًدٍ ما 
وكاأّنه��ا تفتت��ح �صيا�ص��ًة اقت�صاديّ��ًة حقيقّيًة 
فمنظوم��ة  للوه��م.  تدف��ع  اأّل  يج��ب 

الحت��كارات كانت حت اإ���راف الإمام 
الدقي��ق ال��ذي جعلها م�صلح��ة بع�س كبار 
التّجار. ويقال اإّن اأحدهم،  وا�صمه اجبلّي،  
كان ي�صيطر على اأكر جارة البلد ي جاي 
ال�صت��راد والت�صدي��ر،  كم��ا كان يتمّت��ع 
بعلق��ات ّمي��زٍة م��ع كل من الإم��ام يحيى 
والإم��ام اأحمد اللذي��ن اأّدي��ا دور ال�ريك 
ي موؤ�ص�صات��ه التجاري��ة. وبف�صل دعمهما 
ل��ه،  جّنبًا مّدة طويلة بروز مناف�صة حقيقَية. 
اأم��ا اأهاي �صنعاء، فقد مكنوا بطريقة رمزية 
م��ن ك�صف اأهم اأربعة ّج��ار ي امدينة وهم 
ثلثٌة م��ن ام�ص�لمن واأح��د اليهود،  كانوا 
ي�صيطرون على ج��ارة امدينة ح�صابهم. اإذ 
يق��ول مقطٌع هزٌي تقليداً ل�صلة ال�صت�صقاء 
وال�صني��دار  وع�ص��لن  غم�ص��ان  »�ص��ل 
وحب�ص�و���س وا�صق��ي الغيث ي��ا اه«. اإن ّ 
الت�ص��اوي امر�ص��وم بن الكارث��ة الطبيعّية،  
اأي اجف��اف،  والكارثة القت�صادية امتمّثلة 
ي احت��كار ام��واد ام�صت��وَردة يب��ِن تبيينًا 
جّي��داً الرتهان القت�صادي الذي كان اأهل 
ال�صوق يعانونه على يد امجموعة امحدودة 
م��ن ام�صتوردي��ن م��ن ام�ص�لم��ن واليهود 

امتمّتعن برعاية الإمام. 
عت الإدارة اح�ريّة ي ظّل الإمام  ُو�صِ
يحي��ى حت رئا�ص��ة عام��ٍل تخت��اره عادًة 
العائلت الكب��رة امنحدرة من ن�ص�ل النبّي 
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مثل عائل��ة حميد الدي��ن،  ول �صيما عائلة 
���رف الدي��ن. ي الع��ام )1919(، كان 
عامل امدينة هو ح�صن بن عبدالقادر �رف 
الدي��ن الذي خ��دم اأي�ص��ًا الإدارة العثمانّية 
وكّلفه الإمام فيما بعد باإعادة تنظيم اجي�س 
اليمن��ّي، وقد ظّل يحتّل الوظيفة حّتى العام 
)1948م( ح��ن ج��رى ا�صتب��دال ال�صيخ 

عب��داه عثمان به بع��د وفاة الإم��ام يحيى 
بتوجيٍه من ال�صيد عبداه الوزير الذي كان 
يطم��ح اإى الإمام��ة. اإّل اأن ّ قاِت��ل الإمام م 
يتمكن م��ن ا�صتمالة القبائ��ل لق�صّيته،  وم 
يكن له من خيار �صوى النزواء مع اأن�صاره 
داخل �صنعاء. فقام اأحمد ابن الإمام امقتول 
بجمع القبائل ثم اإطلقها للإنق�صا�س على 
�صنعاء. توا�صل اح�صار �صهراً واحداً وانتهى 
ب�صلبه��ا.  وقد ظّلت اآث��ار عمليات النهب 
والقت��ل الت��ي تل��ت الإ�صتيلء عل��ى امدينة 
عالقًة بالذاكرة اجماعّية،  واأّدت اإى �صدمة 
حقيقّية،  ل�صّيما بن اأهل ال�صوق الذين ظّل 
باإمكانهم يومي��ًا معاينة اأثر عمليات النهب 
تل��ك ورمزه��ا: �صم�رة حمد ب��ن ح�صن. 
كان ه��ذا امبنى امه��م،  الذي يقع ي قلب 
ال�ص��وق قرب )�صوق البز(،  ي�صتخدم خزنًا 
للتّج��ار والأثري��اء،  يودعون في��ه اأمتعتهم 
الثمين��ة واأموالهم. لق��د ُنهب كله وُقتل فيه 
العدي��د من التّجار. ومن��ذ ذلك احن،  م 

ُي�صتخدم،  وظلت حال��ة تداعيه ي ازدياد 
مع الزم��ن. ج��رى اجتياح الأ�ص��واق وم 
ت�صتث��ن حتى البيوت،  وق��ام رجال القبائل 
بعملي��ات اغت�ص��اب و�رقوا حّت��ى احلّي 
التي كانت ت�صعها الن�صاء واقتلعوا الأبواب 
والنواف��ذ اخ�صبية لأخذه��ا معهم. ويذكر 
�صاهد عيان للحدث اأّن احّي اليهودّي كان 
هو اأي�صًا فري�صًة للناهبن الذين،  ف�صًل على 
ذلك،  م ي��رّددوا ي �رقة بع�صهم بع�صًا. 
وي��رى )�صارجنت /Serjeant( اأّن الإمام 
اأحمد م ياأمر القبائل بنهب امدينة،  ولكّنه 
م ي�صتطع �صيئًا منعهم من ذلك. واأيًا كان من 
اأمر، فاإن حقد �صكان �صنعاء عليه كان كبراً،  
و�صكل التعاط��ف الذي اأبدوه مع امتاآمرين 
اأحد الأ�صب��اب التي جعل��ت الإمام اأحمد 
يختار مدينة تع��ز عا�صمًة له ويقيم فيها من 
دون العودة اأبداً اإى �صنعاء وبح�صب )فّر/ 
Wenner(، فاإّن »اغت�صاب عائلة حميد 

الدي��ن ال�صلط�ة كان ذا اأهمّي��ة فائقة،  فقد 
حّد من النفوذ ال�صيا�ص��ّي للنخب التقليدّية 
واأّثر ي نفوذها القت�ص��ادي«،  اإ�صافًة اإى 
اأّن احت��كار الإمام يحي��ى امتنامي للتجارة 
كان على ح�صاب احياة القت�صادّية للمدن 
الرئي�ص��ة. ومن اموؤّكد اأّن ال�رائب امرتفعة 
التي فر�صه��ا يحيى على التجارة م توؤّد اإى 
تراج��ع النخب عن م�صان��دة النظام القدم 
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فح�صب،  ب��ل اأثارت كذلك تعاطف جمٍع 
ل ي�صته��ان ب��ه م��ن ال�صكان م��ع احكومة 

اجديدة. 
اإث��ر مقتل الإمام يحيى،  اأ�صبح اح�صن،  
-اأحد اأبنائه-  نائبًا للإمام اأحمد ي �صنعاء 
واله�ص��اب الزيدّي��ة العلي��ا. وم يك��ن كل 
العّم��ال الذين توالوا بعد عام )1948( من 
ال�صادة اأو من العائلت التي ذكرت �صابقًا،  
اإذ اأ�صب��ح القا�ص��ي اأحم��د اج��راي عامل 

�صنعاء عام )1955م(. 
كم��ا كان روؤ�ص��اء البلدّي��ة مثلم��ا كان 
الأم��ر ي العهد العثماي،  واأحدهم،  وهو 
القا�ص��ي ال�صافع��ي امذه��ب عبدال�ص��لم 
�ص��رة،  اأدار البلديّة خلل حكومة عبداه 
الوزير،  و�ُصجَن اإثر اإخفاق هذا النقلب. 
و�صنجده على ذلك عل��ى راأ�س البلدّية عام 
)1960م( ي ظ��ل الإمام اأحمد. ي عهد 

الإم��ام يحيى والإمام اأحمد،  ا�صتمّر العمل 
بالإج��راءات العرفي��ة الت��ي كان��ت �صارية 
امفع��ول ي العه��د العثماي مع ف��ارق اأّن 
الإمام��ن اأو مثليهما كان��وا طرفًا ي ذلك 
ب�صب��ب م�صوؤولّياته��م حكاًم��ا و�صلطته��م 
الإكراهّي��ة. ويذكر �رجان حال �صيخ قبيلة 
اأخذ بثاأره م��ن جرم داخل امدينة فا�صطرته 
ال�صل�ط��ات اإى دف��ع غرامة وتق��دم ذبيحة 
)للمدين��ة( جر ال�رر ال��ذي حقها ب�صببه. 

وُفر�صت العقوبة ذاتها على يهودًيّ ا�صطّر 
لتق��دم ثوٍر تقا�ص��م حمه كٌل م��ن ) العاقل 
والقا�ص��ي وال�صيخ واأعيان اآخرون ( كانت 
ذبائح الكّف��ارة تقّدم اأمام امباي احكومّية.  
وي ظ��ل النظام اجمه��وري. ومن خلل 
طق���س الذبيحة هذا،  يبدو اأّن امدينة كانت 
مّثلًة كيانًا قائمًا بذاته متلك هويًّة جماعّية،  
وم تك��ن تتماه��ى م��ع �صلط��ة الدول��ة اإّل 
بو�صفها �صامنة الأم��ن الجتماعي، لكنها 
تظهر اأمام تلك ال�صلطة وتندمج ي حيطها 
القبلي وحدة اإقليمي��ة مكنها، وفق موازين 
القوى، امتلك الو�ص��ع نف�صه الذي متلكه 
اأي جماعة قبلية وام�صاركة ي اأماط التفاعل 

التي يفر�صها العرف.

شيخ الليل
وجدت وظيفة �صيخ الليل ووظيفة �صيخ 
م�صاي��خ ال�صوق جدداً م��ن يتولها ي ظل 
حكم الإم��ام يحيى والإم��ام اأحمد. حتى 
ال�صنوات الأوى للجمهورية، ظلت الأوى 
تت��وارث ي عائلة القَطاع، وهم ينحدرون 
م��ن منطق��ة بن��ي مط��ر. وبح�ص��ب بع�س 
ال�صه��ادات، كان �صي��خ الليل يع��د ال�صيخ 
احقيقي لل�صوق. لقد تعزز جد هذه الوظيفة 
بقوة �صخ�صية اأحد اأف��راد هذه العائلة وهو 
ال�صيخ حم��ود القطاع، الذي يقال اإنه كان 
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ي�صتطي��ع معرف��ة ال�صارق��ن امحتملن قبل 
اقرافهم اجرم. لقد تخ�ص�صت هذه العائلة 
ي حرف��ة �صم���رة العن��ب وكان��ت تدير 
جمرك الزبي��ب وخزنه الذي يقع ي �صوق 
عقي��ل. ي ذلك العهد، كان يفر�س ب�صيخ 
الليل اأن يعي�س ي بحبوحة مالية، فقد كان 
يجب عليه دفع تعوي�صات كاملة لأ�صحاب 
امحلت الذين يتعر�صون لعمليات �صطو، 
وكان جزء من دخله ياأتي من �رائب عينية 
على بع�س امواد امجلوبة اإى �صنعاء؛ وُيقال 
اإنه كان يح�صل على خم�س حمولت فحم 
اخ�صب وكذلك على قيمة ن�صف ريال من 
التم��ر ع��ن كل كي�س يجل��ب اإى ال�صوق. 
وياأخ��ذ كل ع��ام جباية ت�صم��ى "القواري 
واجُرم"، فر�صتها البلدي��ة لتغطية تكاليف 
تنظي��ف وحرا�صة ال�ص��وق، وا�صتبدلت بها 
ي مطل��ع ال�صبعيني��ات اقتط��اع م�صاهمة 
مالي��ة ي�صتلمه��ا �صي��خ الليل م��ن اأً�صحاب 

امحلت.
كان عاق��ل احرا���س مكلفًا ب��اأن يوزع 
عليه��م امبالغ التي كان �صي��خ الليل منحها 
له. وي الثمانينيات، كان احرا�س يختارون 
من بن حماي ال�صوق الذين كان عدد كبر 
منهم ينح��درون م��ن منطقة خب��ان قرب 

مدينة يرم، واأي�صًا من منطقة بني مطر.
عمليًا، ينحدر جميع �صيوخ الليل الذين 

توالوا حتى اأيامنا هذه، من الف�صاء اجغراي 
وامهن��ي نف�صه. واإنه لأم��ٌر ذو دللة اأن يقع 
متحملو هذه ام�صوؤولية ي مو�صع الو�صيط 
بن العام القبلي والع��ام امديني، �صواء من 
حي��ث اأ�صله��م الجتماع��ي اأم من حيث 
مار�صته��م امهني��ة. ي عهد الإم��ام يحيى 
و،الإم��ام اأحم��د، كان �صي��خ اللي��ل يتاأكد 
م��ن هوية رجال القبائ��ل الذين يقيمون ي 
ال�صما���ر. فال�صوق، ف�ص��اء تلق وتبادل، 
كان مثل اأي�صًا نطاقًا حدوديًا داخل امدينة. 
ويتج�صد هذا النطاق اإى حد ما ي �صخ�س 
هذا ال�صيخ ال��ذي كان ي�صكل بذلك �صوراً 
ثاني��ًا ي مواجه��ة العن���ر القبل��ي، حيداً 

خطره الكامن باإخ�صاعه مراقبة �صديدة.
كان مك��ن لإقامة مراك��ز �رطة حول 
ال�ص��وق اأن جع��ل وظيف��ة احرا�ص��ة تل��ك 
لغي��ة. وي الواق��ع، م يع��د ل�صي��خ الليل 
�صلطت��ه اجزائي��ة، واأ�صب��ح تابع��ًا لل�رطة 
في�صلمها اجن��اة الذين يوقفون ي ال�صوق. 
وما اأن تعيين��ه ي�صدقه ام�ص��وؤول الأول ي 
البلدي��ة اأو اجه��ة التي تق��وم مقامها، فهو 

يتلقى تكليفًا ر�صميًا.
اأما �صيخ ام�صايخ ف��كان عادة اأحد جار 
�ص��وق الب��ز. ي الع��ام 1964م، اأن�ص��ىء 
ي �صنع��اء جل�س يتكون م��ن �صتة م�صايخ، 
و�ص��ارك فيه عامر -�صي��خ ام�صايخ احاي- 
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باأنه �صي��خ حي بئر الع��زب. ومن امحتمل 
اأن تك��ون ال�صطرابات الت��ي ت�صببت فيها 
اح��رب الأهلية ه��ي الت��ي اأدت اإى اإعادة 
من�صب �صي��خ ام�صايخ ال��ذي كان اأول من 
�صغله ه��و عبداه الثور. بع��د ثلث ع�رة 
�صن��ة من ذل��ك، اقت�صى الو�ص��ع ال�صيا�صي 
الغام�س والقلقل التي تلت اغتيال الرئي�س 
احمدي تاأ�صي�س جل�س جديد يجمع عقال 
الأحي��اء والأ�ص��واق واهم الباع��ة من اأجل 
اإعادة النظام العام و�صلطة البلدية؛ فا�صتقال 
الث��ور واأف�صح امجال لعام��ر الذي ظل ي 
هذا امن�صب حتى حرب 1994م )5اأيار/

مايو –7 موز/يولي��و(. واإنه لأمر ذو دللة 
اأن يكون كل من هذين ال�صيخن من �صوق 
البز الذي هو تقليديًا اأكر الأ�صواق ازدهاراً، 
ويع��د، حتى الي��وم، اممثل الأك��ر للنخبة 
اح�رية. وهك��ذا، مثل هذا ال�صوق امركز 
الرمزي لل�صلطة امدينية، حيث يوؤوي حور 
منظومت��ه العرفية التي منه��ا تتفرع ختلف 

�صلته امتعلقة بال�صلطة.
ي منطق��ة اله�صاب اليمني��ة العليا، ل 
ي�صر تعبر عاقل اإى وظيفة بلدية فح�صب، 
بل ي�صر اأي�صًا، ورما قبل كل �صيء، اإى قائد 
ف�صي��ل قبلي مرتب��ط نظريًا ب�صي��خ القبيلة. 
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وهك��ذا، فاإن لفظة عاقل، التي تعني حرفيًا 
"حكيم��ًا ور�صيداً و�صاحب عقل.."، هي 

جزء م��ن القامو�س امعتاد امنت�ر ي الو�صط 
القبلي، مامًا كلقب ال�صيخ اأو �صيخ ام�صايخ. 
وهذا ل يعني اأن التنظي��م الإداري للمدينة 
لي�س �ص��وى نقل للتنظيم الع��ري ي العام 
الريفي، بل هو انعكا�س جزئي له ياأخذ من 
�صجل��ه ال�صيميائي عنا���ره امكونة: �صيخ 
ام�صايخ الذي هو بح�صب العهود م�صوؤول 
عن الأحياء والأ�صواق اأو عن ال�صوق فقط، 
و�صيخ "الربع" اأو �صيخ "القطعات"، حيث 
ل ت��زال امدينة القدمة مق�صوم��ة اإداريًا اإى 
اأربع��ة اأرب��اع، وعقال الأ�ص��واق والأحياء 
عاق��ًل   )29( 1995م  ع��ام  )يوج��د ي 
ل�صت��ة وخم�ص��ن حّيا ي امدين��ة القدمة". 
وحده �صيخ الليل الذي يوفر احرا�صة الليلية 
لل�ص��وق، وحت �صلطته طائفة من احرا�س، 

تبدو وظيفته ح�رية على نحو نوعي.
اإن ه��ذا التداخل مع الو�ص��ط القبلي ل 
يقت�ر عل��ى اقتبا�ص��ات ي امف��ردات؛ اإذ 
ق��د مت��د اإى وظيفة مثلي النظ��ام اح�ري 
نف�صها. وفعًل، رم��ا يكلف هوؤلء بوظيفة 
قا�صي ال�صلح امنح�رة ي ت�صوية النزاعات 
بال�صلط��ات  اأ�صا�ص��ًا  وال�صبيه��ة  العائلي��ة، 
القبلي��ة، واإن كان��ت هذه الأخ��رة اأو�صع، 
والتي مثل لل�صلط��ات القبلية قاعدة اأ�صا�س 

ل�صلطتها. يبقى اأن العمل بالعرف م�روط، 
وبقوة، بوجود تلح��م اجتماعي م يبق له 
من وجود، على م�صتوى احارة، �صوى ي 
حدود امدينة القدم��ة. منذ عام 1997م، 
اآل��ت الإدارة اح�ري��ة اإى اأمان��ة العا�صمة 
التي حلت حل البلدية وورثت �صلحيات 
حافظ��ة �صنعاء ي ح��دود العا�صم��ة التي 
امت��دت اإى الق��رى امجاورة. تق��وم هذه 
الهيئة اجديدة، التي يعن رئي�س اجمهورية 
ام�ص��وؤول عنه��ا، بتعي��ن العق��ال م��ن بن 
خم�ص��ة مر�صحن يختاره��م اأعيان احارة. 
وم��ن ام�صلم به اأن يتج��اوز امالكون الذين 
يتطلعون اإى مار�صة ه��ذه الوظيفة الثلثن 
م��ن عمره��م. لذل��ك، ف��اإن ام�صتاأجري��ن 
والوافدي��ن يبقون مق�صين عن هذا ال�صكل 
من التمثيل ال��ذي تبقى معرفتهم به �صبابية 
ج��داً ي الأغل��ب. وم��ن امث��ر للهتمام 
ملحظ��ة اأن وظيف��ة العاقل تتمث��ل اأ�صا�صًا 
ي اإخب��ار �صلطة الإ���راف واأجهزة الأمن 
بحركة ام�صتاأجري��ن، وبوجود الفارين من 
اخدم��ة الإلزامية ي حارت��ه، ومخالفات 
والنظاف��ة.  الإ�ص��كان  ج��ال  ي  القان��ون 
كم��ا اأنه��م م�صاع��دون ثمين��ون ي اأثن��اء 
التعبئ��ة النتخابية، وجم��ع الزكاة ي �صهر 

رم�صان.
وهك��ذا ُتْرِج��َم تنام��ي هيمن��ة الدولة 
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على امدينة بال�صيط��رة على التنظيم البلدي 
التقلي��دي. ويبدو اليوم اأ�صب��ه بب�صط �صبكة 
اأمني��ة عل��ى الف�ص��اء اح�ري من��ه بتمثيل 
امجتمع امديني الذي ي�صتطيع اأن ي�صمن له 
بع�س فتات ال�صتقلل، ولي�س للموؤ�ص�صات 
الأخرى التي كان يفر�س بها اأن تقوم بهذا 
ال��دور، ول �صيما امجل���س امحلي للتنمية 
التعاونية ي �صنعاء، الذي ينتخب ال�صكان 
اأع�صاءه، �ص��وى تاأثر حدود عل��ى الإدارة 
اح�ري��ة ب�صب��ب النق���س ي الإمكانيات 
امالية وب�صب��ب امركزية امفرطة ي ال�صلطة 
التي مار�صها اأمان��ة العا�صمة. وي حن اأن 
العاقل ي امدينة القدمة، حيث تظل روابط 
التع��ارف البينِي قوي��ة، �صخ�صي��ة معروفة 
اإن م تك��ن معرف��ًا به��ا، فاإن��ه ي الأحياء 
الواقع��ة خ��ارج الأ�ص��وار غالبًا م��ا يكون 
�صخ�صية مغمورة. ه��ذا اموظف الثانوي، 
ال��ذي اأ�صب��ح �صخ�صي��ة ل مرئي��ة على يد 
اإدارة حولته اإى م�صاع��د للأجهزة الأمنية، 
والذي يفر�س ب�صلحيته اجزائية اأن تغطي 
ثمان��ن بيتًا على الأق��ل، م يعد له، اإن كان 
له يومًا، �صلطة نظامية على حي ذي حدود 
مفرو�ص��ة. لقد اأ�صب��ح اأ�صا�صًا ُخ��راً علنيًا 

للدولة اأكر منه مثًل جماعة.

ُعّقال اأسواق
مار�س عاقل ال�صوق الن�صاط نف�صه الذي 
يقوم به اأقرانه، وهو الأول بينهم وح�صب، 
ومكن على الدوام الت�صكيك ي �صلطته اأو 
وظيفت��ه. يبقىتعين اأع�ص��اء الهيئة احرفية 
العاق��ل رهن��ًا موافقة الدولة علي��ه. وبهذه 
امنا�صبة يوقع الأ�صخا�س الذين �صاهموا ي 
تعيين��ه على وثيقة تكليف��ه، والناخبون هم 
احرفيون والتجار القدامى ي ال�صوق، �صواء 
اأكانوا مالكن اأم م�صتاأجرين محلتهم. اأما 
العمال امياومون )ال�صقاة( واأبناء اأ�صحاب 
امحلت العاملون ي احوانيت والور�س، 
فلي�صوا منهم. ومع اأن اأهل ال�صوق يطالبون 
العاق��ل باأن يعمل على جع��ل �صلطة الدولة 
وتدخلها باأدنى احدود ي فك النزاعات، 
الأم��ر ال��ذي ي�صم��ن لل�ص��وق ق�صط��ًا من 
ال�صتقللية ي ت�صير ال�صوؤون امحلية، فاإنه 
م��ع ذلك مكل��ف بوظيف��ة ر�صمية ويجب 

عليه العمل على تطبيق تعليمات الدولة.
لك��ن مكن اأن ُيعزل ُعق��ال ال�صوق من 
وظائفه��م ي اأي وق��ت وف��ق الإجم��اع 
الذي يح��دث ي �صفوف كل هيئة مهنية. 
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وهك��ذا، توحي بع�س الأ�ص��واق باأن لقب 
"عاقل" ينتقل بالوراثة، ويوحي غرها باأن 

هذه الوظيف��ة هي مو�صع تناف�س �صديد بن 
امر�صحن لها؛ ما يرجم ثقل موازين القوى 

داخل كل و�صط مهني.
يجري اختي��ار العاقل، ع��ادة، من بن 
كبار ال�ص��ن ي ال�صوق، وينبغ��ي اأن ُي�صهد 
له بالتق��وى والنزاهة والف�صائل الأخلقية. 
وي القطاع احري، ت�صاهم امهارة التقنية 
ه��ي اأي�ص��ًا ي معاي��ر الختي��ار من حيث 
امب��داأ. وتتمثل وظيفت��ه الرئي�صة ي ت�صوية 
اخلف��ات التي مك��ن اأن ح��دث بن اأهل 
ال�ص��وق الواحد، اأو بن ه��وؤلء وزبائنهم، 
اأو بن احرفين والتجار ي اأ�صواق ختلفة. 
وي احال��ة الأخرة، يلجاأ اإى عقال اآخرين 
وكذلك اإى �صيخ م�صايخهم. لقد توحدت 
اليوم مهام العاقل ب�صبب تراجع ال�صناعات 
احرفي��ة وج��ارة ام��واد الأولي��ة امحلي��ة، 
وب�صبب تنميط ال�صل��ع امبيعة. ي ال�صابق، 
كانت هذه امهام اأك��ر تنوعًا بكثر، وكان 
مكنًا اأن يكون لُلعقال مهام نوعية بح�صب 

الأ�صواق.
قبل الثورة، كان العقال يجبون ال�رائب 
التي ت�صلم اإى �صيخ الليل لدفع اأجور احرا�س 
وتغطية نفقات تنظيف ال�صوق. وي اأيامنا 
هذه، احتفظ��وا مهمة م�صابهة، اإذ اإنهم من 

الناحية امبدئية ي�صت�ص��ارون، كونهم ُعقال 
الأحي��اء، ي تقدير ق�صمة ال��زكاة ي حالة 
وقوع خ��لف بن الإدارة من جهة وتاجر 
اأو حري من جهة اأخ��رى. كما اأن للعقال 
امتي��ازاً يتمث��ل ي اإعفائهم م��ن ال�رائب 
امهني��ة كالتي تتعل��ق بالرخ���س التجارية. 
وبامقاب��ل، فاإنهم يوقعون على هذه الوثيقة 
التي منحها البلدية، ويكفلون الباعة معنويًا 
ي علقاتهم مع غرف��ة التجارة، ول �صيما 

ي نيل رخ�س ال�صتراد.
توا�صل اإ�راف بع�س العقال على توزيع 
ال�صل��ع ومراقبته��ا ي القرن��ن الثامن ع�ر 
والتا�صع ع���ر ي بع�س الأ�صواق حتى قيام 
الثورة، واأحيانًا اإى ما بعد هذا التاريخ. هذه 
هي حال �صوق العطارين و�صوق الراجيل، 
وكذلك �صوق احدادين و�صوق النجارين.

اأما النجارون، كان توزيع امادة الأولية 
الواردة بو�صاطة القوافل من امناطق الداخلية 
يجري عل��ى نحو جي��د التنظي��م خا�صة. 
وهكذا، وحتى ال�صتينيات، وهي ال�صنوات 
التي اأخلى فيها اخ�صب امحلي الذي اأ�صبح 
ن��ادراً ومرتفع الثمن امكان نهائيًا للخ�صب 
ام�صتورد، كان ثلثة جارين من ال�صوق، هم 
نف�صهم جار، ي�صتلمون احمولت اموجهة 
ل�صوقه��م. ومع و�صوله��ا، كان النجارون 
يخطرون العاقل بعدد الأق�صاط التي يرغب 
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كل منه��م ي �رائها. كان اخ�صب ي هذه 
احمولت متباينًا ي النوعية. ويتجلى دور 
العاقل بعدئ��ذ ي حماية فر�س اجميع عر 
قيام��ه بعملية قرعة. هذه اممار�صة، ام�صماة 
"�صهم القرعة"، تتمثل ي توزيع احمولت 
اإى اأق�صام يتماثل عددها مع عدد ام�صرين. 
بع��د ذل��ك يكت��ب العاق��ل ا�صماءهم على 
قطع من الورق ويخلطها ثم يقوم ب�صحبها 
كل من النجارين، ويق��وم العاقل بتوزيعها 
فيما بعد على �صحن��ات اخ�صب التي يظل 
حتواه��ا جه��وًل. وهك��ذا، اإذا كان اأح��د 
النجاري��ن الثرياء ق��ادراً على ���راء كمية 
اأكر م��ن اخ�صب، فلم يكن بو�صعه بامقابل 
احتكار خ�صب اأف�صل نوعية. كانت القرعة 
مث��ل الت�صام��ن ال��ذي يرب��ط اأع�ص��اء هذه 
اجماعة امهنية، وكان ينظر اإى هذه العملية 
باعتدادها كذلك. كان العاقل منزلة حكم 
لهذه امعام��لت التجارية، ويح�صل مقابل 
ذل��ك على اأج��رة متع��ارف عليه��ا مقابل 
كل �صحن��ة ت�صم��ى "مرجوع��ًا" اأم��ا البائع 
)ام�صلح(، فيح�صل على عمولته )�صلحته( 
م��ن بيع اخ�صب. مقاب��ل دور احكم هذا، 
ال��ذي كان اأي�ص��ًا ي الأ�ص��واق الأخ��رى 
ولكن بكيفيات ختلفة، كانت هناك �صلطة 
ق�رية معرف بها لعقال اربع هيئات حرفية 
ج��اورة هي هيئات: النجاري��ن واحدادين 

و�صاقلي اجنابي والإ�صكافين.
وفع��ًل، كانو متلكون اح��ق ي حب�س 
احرفين امدانن بعمليات غ�س اأو حايل اأو 
ب��اأي جرم ي �صم�رة احجف��ة التي كانت 
م�صتودعًا لفح��م اخ�صب م�صلحة ور�صات 
اح��دادة القريب��ة. ظل��ت ه��ذه اممار�ص��ة 
�صاري��ة ي اأثناء ال�صنوات الأوى من احرب 
الأهلي��ة، ث��م انقر�صت مع رحي��ل العقال 
م��ن ذوي ال�صخ�صيات القوي��ة من ال�صوق 
)حدادين وجاري��ن(. اإن امت��داد �صلطتهم 
وحقه��م ي احب���س، كان يرمز كذلك اإى 
رغب��ة اأه��ل ال�ص��وق ي معاج��ة �صوؤونهم 
ي م��ا بينه��م والعم��ل بالُعرف ب��دًل من 
الع��ودة اإى ال�صلط��ات ال�رعية. وارتبطت 
�صلحية اأخرى للعاقل، �صوهدت ي �صوق 
النجاري��ن، بتوزي��ع التخ�ص�ص��ات امهنية. 
فف��ي القرن التا�صع ع�ر، ق��رر اأحد العقال 
تخ�صي���س واحدة م��ن العائ��لت احرفية 
بقط��ع امرم��ر لو�صع ح��د للمناف�ص��ة التي 
قامت بن النجاري��ن الذين كانوا ي�صتغلون 
ي الوقت نف�صه على اخ�صب امحلي وعلى 
ن���ر امرمر، كان��وا مار�صون ه��ذا الن�صاط 
الذي اختف��ى ي ال�صتينيات ي تلة "�صوق 
العرج" احاي، الذي كان ي�صمى ي ال�صابق 
ا�صتطاعوا  وهك��ذا  القمري��ات".  "�ص��وق 
اح�صول على احتكار ح�ري ل�راء امرمر 
ال��ذي ا�صتخرجه ف�صيل قبل��ي -هو ف�صيل 
بن��ي جرم��وز- ي امكان ام�صم��ى باحرة 
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على اأر�س بني احارث.
نف��وذه  بدرج��ة  العاق��ل  دور  يتعل��ق 
وبالإجماع الذي يولده ي �صفوف جتمع 
ال�ص��وق الذي ينتمي اإلي��ه. ولبع�س العقال 
مكانة �صيخ، اأو اأنه��م ي�صتندون اإى روابط 
قرابة جد مكثفة داخل واحد من الأ�صواق 
اأو ع��دة اأ�ص��واق. لذلك مكنه��م ي اإطار 
جماعتهم امهنية ن���ر مار�صات من النوع 

اجماعي تتجاوز اإطار ال�صوق.
ي�صه��ر عاق��ل �ص��وق ال�صياقل��ة )�صوق 
اجنابي(، الذي هو م��ن جهة اأخرى عدل 
حكم، على تطبي��ق العقوبات )الأرو�س(، 
ويتمت��ع بنفوذ و�صلطة مت��دان اإى الأ�صواق 
امج��اورة. وق��د ح��دث اأن ت�صب��ب اأحد 
حرفيي �ص��وق القراب ي مقتل اأحد ام�صاة 
ي حادث �صيارة عام 1985م واأرغم على 
دف��ع دية تقدر ب���)75( األف ري��ال، فقدم 
العاق��ل �ُصبع امبلغ الذي ق��ام باقي احرفين 
باإكمال��ه. كما ي�صت�صار هذا العاقل ي حال 
وق��وع نزاعات م��ع اأ�صح��اب احوانيت 
ي الأ�ص��واق امجاورة )جان��ب من �صوق 
ال�راف��ة و�ص��وق اخياط��ن( ول �صيما اإذا 

اقت�صى تدخل ال�رطة اأن يدي ب�صهادته.
امعي��ار  ي��وؤدي  الأ�ص��واق،  بح�ص��ب 
القت�ص��ادي دوراً متباينًا ي اختيار العاقل. 
تفي��د هذه الوظيف��ة اأحيان��ًا ي اإقامة �صلطة 
م�ص��ادة لنف��وذ التج��ار اموردي��ن الذي��ن 
يحتك��رون م�صلحته��م م�ص��ادر التموين. 

وت��درك ه��ذه الظاه��رة ي اأ�ص��واق الفتلة 
)الف�ص��ة  وال�صاغ��ة  والب��ز  والعطاري��ن 
والذه��ب( خا�ص��ة. يجري ت��وارث هذه 
الوظيف��ة ي احرفة الأخ��رة كما ي غرها 
من الأ�صواق، فاأح��د اأوائل ام�صلمن الذين 
تعلم��وا احرفة م��ن ال�صاغة اليه��ود الذين 
كان��وا يتاأهب��ون للهج��رة اإى فل�صطن عام 
1948م، عَن عاقًل، وه��ي الوظيفة التي 

ورثها عنه ابنه الأكر، الذي مكن من ذلك 
م�صتفيداً جزئيًا م��ن �صهرة والده. وي عام 
1985م، حاول �صائغ اأكر ثراء اأن يجمع 

توقيع��ات تر�صحه لحتلل ه��ذا امن�صب، 
اإل اأن حذر اأ�صح��اب احرفة الآخرين من 
اإمكاني��ة ا�صتخ��دام وظيف��ة العاق��ل لتنمية 

راأ�صماله القت�صادي؛ اأجه�س حاولته.
امعاي��ر ام�صركة ي الأ�ص��واق احرفية 
والتجاري��ة لختيار العاقل ه��ي ال�صتقامة 
الأخلقية وامكان��ة الجتماعية والأقدمية 
ي ال�ص��وق. وكان معي��ار امه��ارة الفني��ة 
ي�صاف اإليها ي �صوقي ال�صاغة )�صوق الف�صة 
والذه��ب(  والنجاري��ن، ي ح��ن يكون 
الختي��ار ي الأ�ص��واق امرتبط��ة بالتجارة 
على اأ�صا�س مظاهر التقوى اخارجية والعلم 

الديني.
عل��ى احتف��اظ الأ�صواق باأ�صم��اء امهن 
التي كانت مار�س فيها �صابقًا، فاإن حدودها 
م تعد ت�صمل بال�رورة الن�صاطات الأولية؛ 
اإما لأنه��ا ت��كاد تنقر�س واأخل��ت امجال 
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لأ�صن��اف جديدة من التج��ارة، واإما لأنها 
ال�ص��وق وخارج��ه. ي  توزع��ت داخ��ل 
الواقع، م نعد نرى منذ ب�صع �صنوات �صوى 
حرفة �صناعة الأغمدة )الع�صَواب( امرتبطة 
باجناب��ي مثل��ة ي العدي��د م��ن الأ�صواق. 
اإذن، ل��دى العاق��ل الآن فر���س كب��رة ي 
اأن ي��رى تخ�ص�صات حرفي��ة وجارية كثرة 
تتعاي���س ي حيط��ه، وي األ يجم��ع في��ه 
جميع اأع�صاء هيئته امهني��ة. كما اأن امتداد 
�صلطت��ه الق�صائي��ة، ال��ذي كان ي البداي��ة 
مهنيًا مام��ًا، اتخذ �صيئًا ف�صيئ��ًا اأبعاداً كبرة 
مع بقائه ح�صوراً ي اإطار المتداد اجغراي 
للأ�صواق. فموقع احانوت له الأولوية على 

طبيع��ة الب�صاعة امبيعة اأو ام�صنوعة. وي ما 
يخ�س �صلحيات العاقل، فاإن ذلك يعك�س 
نوعًا ما، توجهها نحو مهام تتزايد طبيعتها 
الإداري��ة، كما يعك���س الطابع �صب��ه الباي 
لوظيفت��ه ي التحكيم القائم��ة على معرفة 
اممار�صات العرفية. م تكن هذه اممار�صات 
تعنى فقط بنمط ت�صوية النزاعات، واإما اأي�صًا 
مراقبة اممار�ص��ات القت�صادية ي ال�صوق. 
يبق��ى اأن اأهل �صنعاء ل يزال��ون يحتكرون 
ه��ذه الوظيف��ة امرتبط��ة تاريخي��ًا بتنظي��م 
عري، كان يفر�س به اأن يحمي امدينة من 
الغ��ارات القبلية، وذلك عل��ى تنامي اأعداد 

الريفين العاملن ي الأ�صواق.
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صنعـــــــــــاء القدمـــــة
ثقافة امكان

كان ول يزال امكان �صجًل حافًل، حوى بن دفتيه 
توثيقًا وتدوينًا لتاري��خ وثقافة ال�صعوب، وت�صجيًل حيًا 
لإبداعاتهم وفنونهم، ولوح��ة ر�صموا فيها اأحا�صي�صهم 
وانفعالته��م، وذلك من خلل فن��ون النق�س وامعمار 
والزخرفة والنحت وامج�صمات اجمالية اأو بناء امدن. 
–لقد ترك الإن�صان روحه وثقافته واأودعها ي ال�صواهد 
والتاريخ والآثار وعل��ى اج�صد امعماري، الذي ُيرهن 
عل��ى عراق��ة ام��دن. لق��د كان ام��كان ول ي��زال ه��و 
الإن�ص��ان بذكرياته وعلقاته وط��رق معي�صته وتفاعلته 

الوجدانية.
وبقدر ما �صعى الإن�صان اليمني باجاه تاأمن م�صكنه 
بحث��ًا عن ال�صتق��رار والراح��ة، فاإنه بالق��در نف�صه قد 
�صعى لإ�صفاء جلياته الروحية واإبداعاته ومهاراته الفنية 
وحفرها ي ام��كان. وحن يغدو ام��كان وعاء وخزنًا 
يكتن��ز ي تفا�صيل��ه عبق التاري��خ وا�راق��ات الإن�صان 
وروحانيته ونكهته اخا�صة، ف��اإن امكان ينزاح ويغادر 

سلطان عزعزي

صنعاء -المكان- 
العمق الحضاري 
والثقافي 
واللوحة التي 
تتداخل فيها  
التقنية المعمارية 
بالتقنية الفنية

كاتب يمني
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مو�صع��ه كحيز جغراي متح��وًل اإى اإرث 
ح�ص��اري ثقاي تن�صح م��ن تقا�صيمه ثقافة 
الإن�صان ومهاراته التقنية واجمالية واأ�صالته 

ال�صاربة ي التاريخ.
وح��ن تك��ون �صنع��اء ه��ي ام��كان، 
فاإننا نك��ون انفتحن��ا على بواب��ات تاريخ 
عابق وثقاف��ة ناطقة باخ�صو�صي��ة والتفرد 
واجمال. نحن اأمام ذاكرة ب�رية متزج ي 

تلفيفها عراقة امكان بعبقرية الإن�صان.
اح�صاري  العم��ق  –ام��كان-  �صنع��اء 
والثق��اي واللوحة التي تتداخل فيها التقنية 
امعماري��ة، بالتقنية الفنية؛ نح��ن اأمام مبنى 
خ�صو�صية ام��كان، ومعنى لف��رادة اإبداع 
الإن�صان. وعلى الرغم من ق�صوة امنعطفات 
التاريخي��ة والظروف التي جعل��ت امدينة 
ت�صه��د تاريخًا طويًل م��ن عوا�صف الدهر 
واأهوال��ه وتقلبات��ه، ظل��ت �صنع��اء حتفظة 
ورم��زاً  الأ�صيل��ة  و�صخ�صيته��ا  ب�صماته��ا 

للح�صانة ي وجه الأعا�صر عر الع�صور.
�صنع��اء الطراز امعم��اري الذي يحكي 
اتكاءات��ه الثقافي��ة والزخرفي��ة عل��ى فنون 
العمارة الإ�صلمية وفقًا خ�صو�صية و�صياغة 
حلية ل تتكرر، �صنع��اء النقو�س واخطوط 
واجه��ات  عل��ى  تت��وزع  الت��ي  البديع��ة 
امب��اي وعل��ى جوانبها، التج��اور والعناق 
وال�صطفاف والتما�صك والدقة التي حكم 

علق��ة اج�صم امعماري للمدينة )الأبواب، 
ال�ص��ور، الأ�ص��واق ال�صعبية، القب��اب التي 
تلم���س غي��وم �صمائها، اأزقته��ا واأحيائها، 
والكت��ل  الفراغ��ات  بالتاري��خ،  العابق��ة 
والت�صكي��ل ال��ذي ير�صم اللوح��ة امتناغمة 
والق�صيدة امده�ص��ة، امو�صيقى التي ت�صيء 

ي قمرياتها املونة(.
م يقت���ر البع��د الثقاي للم��كان على 
م��ا يزخر ب��ه من امه��ارات الفني��ة والتقنية 
امعماري��ة الت��ي تقف عل��ى ترب��ة الأ�صالة 
والف��رادة والعم��ق التاريخي، فق��د �صكل 
امكان مي��زه ي الإ�صهام امعري وامرجعية 
الثقافي��ة الدينية من خ��ل ل وجود »اجامع 
الكبر« ويعد من اأ�صهر امعام الإ�صلمية ي 
مدينة �صنعاء ومن اأقدم اجوامع الإ�صلمية، 
وقد ترك��زت فيه تعاليم الإ�صلم وازدهرت 
فيه العلوم وم يزل ب�صنعاء رمزاً لعام جتهد 
وفقي��ه اأ�صوي واأديب و�صاعر اأ�صيل ومنهم 
الأوائ��ل مثل وه��ب بن منب��ه وعبدالرزاق 
ال�صنعاي وب�ر بن اأبي ُكبار البلوي، واح�صن 
بن اأحم��د الهمداي وال�صع��راء مثل علقمة 
ذي ج��دن، وو�صاح اليمن وعبداخالق بن 
اأبي الطل��ح ال�صهابي وغره��م. ولقد زود 
اجامع –تاريخيًا- �ص��كان امدينة ب�صنوف 
والعلمي��ة،  واللغوي��ة  الديني��ة  امع��ارف 
وتخرجت م��ن اجامع اأجي��ال متعاقبة من 
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العلم��اء وامثقف��ن والأدباء ع��ر الع�صور؛ 
وعزز من ذلك احتواوؤه على مكتبة حوت 
اأمهات الكتب وامراجع وامخطوطات ي 
ختلف اأ�صناف امعارف والعلوم، كما �صم 
ي اأروقته ف�صوًل درا�صية ومعلمن اغرف 

منها �صكان امدينة علوم الدنيا والدين.
وق��دم اجامع الكبر بذل��ك دوراً بارزاً 
ي احفاظ على الهوية الثقافية. ومع حلول 
عام2004 اأ�صهم��ت وزارة الثقافة بجهود 
كبرة وذلك من خلل اإدراك الوزير امثقف 
الأ�صتاذ خالد الروي�صان اأهمية احفاظ على 
ثقاف��ة ام��كان والقيام ب���راء امخطوطات 
والكتب النادرة والثمينة واأمهات امعارف 
–الت��ي ت�ربت هنا وهن��اك- وجلى ذلك 
بع��ودة عدد م��ن امخطوطات الن��ادرة اإى 
رحاب مكتبة اجامع الكبر وامكتبة اليمنية 

عمومًا.
ولق��د كللت اجه��ود الت��ي بذلت من 
قب��ل الأخ وزير الثقاف��ة )ال�صابق( ي تلك 
اللم�ص��ات والرميم والتجدي��د لواجهات 
امدينة بنف���س امواد الن�صائي��ة الداخلة ي 
الن�صيج امعماري وجل��ت ي القيام باإن�صاء 
م���رح اله��واء الطلق م��ع اإع��لن �صنعاء 
عا�صمة للثقافة، والذي بفعله؛ غدت مدينة 
�صنع��اء القدمة خلفية ب�ري��ة م�رح الهواء 
الطلق من ناحي��ة، وللتظاهرة الثقافية للعام 

2004م مجملها من ناحية اأخرى، علوة 

عل��ى طبع واإع��ادة طبع الكت��ب وامراجع 
الن��ادرة والنفي�ص��ة، ما عك���س بجلء هذا 
التعانق احميم ب��ن الثقافة ببعدها الروحي 
وامكان بعمق��ه التاريخي كج�صد يحت�صن 
األق ال��روح ويوؤكد ثقافة ام��كان وانبثاقاته 

امعا�رة.

حضور امكاه وغيابه
التاأريخ��ي  العم��ق  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
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والدلي الذي اختزنته مدينة �صنعاء القدمة 
باعتبارها �صاهداً ح�صاري��ًا وثقافيًا وذاكرة 
حي��ة على اأ�صالة وحكم��ة وعبقرية وثقافة 
الإن�ص��ان اليمني واإبداعاته ومهاراته ي فن 
العمارة والنق�س والزخرفة وعا�صمة عريقة 
حافظ��ت عل��ى ملحه��ا الأ�صيل��ة واإرثها 
الراثي عر الع�ص��ور اإل اأنها ظلت لفرات 
طويلة ترواح ح�ص��وراً وغيابًا ي م�صاحة 
الفعل الثقاي وم تلق من الهتمام والرعاية 
ما في��ه الكفاي��ة لتاخ��ذ مكانه��ا كواجهة 

للم�صهد الثقاي.
كم��ا �ص��كل اإدراجه��ا �صم��ن ام��دن 
التاريخي��ة -الت��ي جب امحافظ��ة عليها- 
من قب��ل امنظمة الدولي��ة للثقاف��ة والعلوم 
”اليون�صك��و“ ع��ام 1980 فاح��ة جديدة 
ي هذا ال�صياق، وه��ذا الإهتمام وح�صور 
امكان لدى امنظمات العامية وجد ترجمته 
على ال�صعي��د الوطني وتبلور ب�صكل لفت 
وغ��ر م�صب��وق ي ع��ام 2004م، حي��ث 
ا�صتط��اع امكان ان ي�ص��كل ح�صوراً طاغيًا 
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مثل ي اإحياء الفعاليات الثقافية على م�رح 
الهواء الطلق الذي اأن�صاأته وزارة الثقافة ي 

�صنعاء القدمة.
لقد مثل ه��ذا الإ�راك الرمزي للمكان 
كذاك��رة تاريخية وح�صارية وخلفية ب�رية 
للفعل الثقاي ج�صي��داً لهذا التوا�صل الذي 
جع��ل من ام��كان م�رحًا حي��ًا ل�صتيعاب 
الأزمنة واختزاله��ا ي ف�صاء امكان تفجراً 
مثل��ه  ال��ذي  والرمزي��ة  الدللي��ة  للطاق��ة 

تاريخيًا.
وكان ح��رك اح��دث الثق��اي امعا�ر 
عل��ى اأر�صي��ة م��كان واحد زم��ان واحد 
وابداعي��ة  فكري��ة  وم��داءات  لجاه��ات 
متنوع��ة ام�ص��ارب والجاه��ات الثقافي��ة 
واجن�صي��ات لي�صب��ح امكان رافع��ًا لتلقح 
الثقاف��ات وح��وار اح�ص��ارات... حواراً 
جليًا جدلية الأنا والآخر ومولداً فاعًل لقيم 
التفاعل والت�صامح والتجاور والتعاي�س احر 
للإب��داع والأفكار والثقافات. وبهذا ظهر 
ام��كان متناغمًا مع حقق ا�صراطاته واأبعاده 
الثقافية والتاريخي��ة وم�رحًا لتجذر الفعل 
الإبداع��ي احي اإبداع��ًا ومو�صيق��ى وغناء 
ورق�ص��ًا متماهيًا م��ع جدد البع��د الب�ري 
الت�صكيلي الذي على رحابه متزج امعا�رة 
للفع��ل الثقاي على جداري��ة خلفية ب�رية 
ناطق��ة �صكلها اج�ص��م امعم��اري للمدينة 

القدم��ة ونكهت��ه امرع��ة بعب��ق اح�ص��ارة 
والتاريخ ليعر امكان عن ح�صوره امده�س 
املف��ت ا�صتن��اداً اإى هذا ال���راك الرمزي 

الذي ا�صتطاع حدي الغياب والتهمي�س.

إيقاع امكان وغنائيته
ت�صتول��د �صنع��اء القدم��ة – كمكان- 
الإيقاعي��ة ومو�صقها  ا�صتح�ص��ار جلياته��ا 
عر تلك ال�ص��ورة الب�رية التي تركها منذ 
ام�صاه��دة الأوى �صواٌء من خ��لل ان�صاقها 
التكراري��ة الت��ي تق��وم عل��ى ال�صتن�ص��اخ 
–والذي  والتماثل والن�صج��ام والت�صاق 
يب��دو جليًا ي النم��ط امعماري اموحد من 
حي��ث ال�ص��كل العام وم��ادة البن��اء وامادة 
الإن�صائي��ة الداخل��ة ي البناء- اأو من حيث 
�ص��كل الكتل��ة امعماري��ة للمب��اي واللون 
ال�صائ��د ي طبيعة ام��ادة الإن�صائية والطلء 
من ناحية اأخ��رى وعلقاتها التجاورية مع 
الف�صاء اخارج��ي والذي يتحدد ي بعدين 

هما:
0 ال�ص��ور اخارجي ال��ذي يف�صلها عن 
الكتل��ة اخر�صانية للمدين��ة احديثة اممتدة 
خ��ارج ال�ص��ور ”�صنعاء القدم��ة“، والبعد 
ت�صكلته��ا  حدي��د  ي  ويتمث��ل  الآخ��ر 
وعلقته��ا بالفراغ امحيط الذي مثله قباب 
الإيقاعية  التج��اورات  م�صاجدها وي�صكل 
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للف��راغ باأعاي زرق��ة ال�صم��اء. لقد بقيت 
مدين��ة �صنعاء حافظة عل��ى اإيقاع مريح ي 
التزاوج ب��ن ن�صيجها امعم��اري ي حالته 

الأ�صلية وبن متطلبات احياة الع�رية.
ويتوات��ر اليق��اع وامو�صيق��ى ح�صوراً 
ويتوزع على وح��دات التكوينات والبنى 
امكونة للمكان عمومًا. كما مكن ملحظة 
الإيقاع ي تلك الأحزمة اج�صية التي حيط 
بامباي بنقو�صها وخطوطها امنك�رة بنف�س 
النمط نهاية كل دور من ناحية، وكذا النوافذ 
والقمري��ات الت��ي تعتليها بنف���س التكرار 
والأحج��ام والأ�ص��كال والدق��ة، وكاأنه��ا 
لزم��ة ايقاعي��ة نهاي��ة كل دور ي امبن��ى. 
وياأتي احزام امزخرف م��ن اج�س للطابق 
العلوي الأخر كخام��ة مو�صيقية نهاية كل 
مبنى كم��ا اأن هذا الإيق��اع وامو�صيقى ي 
كل مبن��ى ي��كاد يلح��ظ تك��راره واإعادة 
اإنتاج��ه بنف���س الكيفية والنم��ط ي جميع 
امب��اي وكاأنها ب�صمة متك��ررة لفنان واحد 

ي امدينة القدمة باأكملها.
وي�صي��ف التك��رار اللوي م��ادة اج�س 
”الياج��ور  الأحم��ر  والط��وب  الأبي���س 
امحروق“ اإيقاع��ًا اآخ��ر ومو�صيقى اأخرى 
وذل��ك م��ا ت�صكل��ه العلق��ات التجاورية 
للأحم��ر الف��اح والأبي���س، حي��ث يعطي 
اإح�صا�ص��ًا بالراح��ة والتناغ��م والن�صج��ام 

وي�ص��ي بامو�صيق��ى والغنائي��ة كهالة حتزم 
امكان من اخارج حت��ى كاأننا اأمام كور�س 

يقوم معزوفة واحدة.
امتماثل��ة  التكوين��ات  ت�صي��ف  كم��ا 
للأ�ص��واق وامح��لت التخ�ص�صية ك�صوق 
احب��وب  و�ص��وق  الب��ز  و�ص��وق  الف�ص��ة 
والف�صي��ات والنحا�صيات ووحدة الوظيفة 
والتخ�ص���س �صم��ة اأخرى م��ن الإيقاع ل 
�صيم��ا من حي��ث حجم و�ص��كل امحلت 
ويتع��زز اإيقاع ام��كان ومو�صق��ه عر تلك 
الواحات اخ�راء وامزارع ”امقا�صم“ التي 
حتوي عل��ى الأ�صجار والفواك��ه والورود 
والرياح��ن داخ��ل الأحياء، وتط��ل عليها 
امباي امحيطة لتفر�س اإيقاعًا مريحًا خا�صًا 
واإح�صا�ص��ًا بالف�صحة والهدوء، علوة على 
اخط��وط والنقو�س والزخ��ارف التي تزين 
ج��دران الغ��رف والداوين والأل��وان التي 
تنق���س بها الأبنية م��ن الداخل والزخارف 
امحف��ورة على الأب��واب اخ�صبية والنوافذ 
وام�صاج��د وامنازل، كل ذلك يقدم �صورة 
من الروع��ة والإح�صا�س بالإيقاع امو�صيقي 
الذي يزخر به امكان عمومًا.. ليقدم لوحة 
فني��ة يتقاط��ع فيها ال��ذوق الفن��ي والإرث 
اح�صاري والثقاي وامعماري بخ�صو�صية 

وميز فارق.
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أوًا: احازي الشعرية
وهي عبارة عن الغاز شعبية ولكنها بصيغة 
شعرية قالها الشــعراء في كثير من مناطق 
محافظة شبوة وقد نظمها الشعراء في العديد 
من امناسبات وخاصة مناسبات الزواج وهي 
عبارة عن اسئلة غامضة يرسلها الشاعر اختبار 
ذكاء الشاعر اآخر وخاصة في امساجات التي 

تقام في احتفاات الزواج.

< محزاة ناصر علي السليماني:
شفنا ثاثة كل واحد وحده

مادي جلس شفناه جيز اصحابه
البكر اصغر سن من دي بعده
والتالي اكبر والفهيم ادرى به

احل (ااسبوع والشهر والسنة)

»من كتاب أطياف من تراث 
البوادي واأرياف في شبوة«

محمد سامن سالم سليمان بن 
شداد
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التهويدة
في ليلة الســابع والعشرين من شهر رجب تقرأ في 
امساجد واجوامع قصة ااسراء وامعراج وعند اانتهاء 
تكون التهويدة، وفي آخر يوم ااربعاء من شهر رجب تقرأ 
قصــة امولد بترم وعند اانتهاء تكــون التهويدة وهي 
تسجيعات حث على زيارة قبر النبي هود وعند كل آخر 
تســجيعة تغنى لفظة اجالة ثم يقول اجميع بأصوات 

مرتفعة.. »هود يا هود«
وقل ا اله اا اه يا غافل اذكر اه 

اه اه اه موجود في الكون اه 
يا هود يا نبي اه

وحّنت عليه اجمال ياللي كّلمت الغزال 
شفيع اخلق عند اه رسول اه مولى بال  

يا هود يا نبي اه
وبعد اانتهاء من التهويــدة يصطف الناس صفوفًا 
وتبدأ اأراجيز في مجاميع كل مجموعة تتكون من 20 إلى 
50 شخصًا ويتوسطهم شال (اي حادي) يتغّنى بالقصائد 
وامجموعــة تردد الترجيع الــذي لقنهم إياه من أراجيز 
ااعام »يا زائرين النبي« و»يا نبي اه جئنا إليك« ويستمر 
احادي يتلو أهاجيزه واجميع يرددون بعد كل بيت »يا نبي 
اه جئنا إليك« ثم هناك أراجيز أخرى: توسات، ومجيد 
للمناصب، وامشايخ »يا شيخنا يا سقاف«، »يا شيخنا يا 

محضار«.
 ومن اأراجيز ما فيه مجيد ه كقوله »سبحان من ا 
يفنى وا يزول ملكه« وتعتبر هذه الليلة الشهار (أي الدعوة 
إلى الزيارة) ويعتبرها احاضرون وامرجون ليلة سعد 
فيرددون »يا ليلة السعد عودي« ويتلو احادي القصائد 
على هــذه النغمة والغالب أن طبقــة العمال واحرفين 
هم الذين يقومون بهذه اأراجيز ويشاركهم غيرهم من 

الطبقات اأخرى بقلة.

»من كتاب زيارات وعادات.. زيارة 
نبي اه هود«
عبدالقادر محمد الصّبان
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هيا رويحه يا بنات من (شت) (1) تروح معي
راحت معي العافية والشر ا راح معي

يا رويحه من بن ذي القفارة
(ذحن) (2) شموس وبالعشي مطارة

يا ذا النقيل   يا ذا النقيل
توطى قليا توطى قليا 

ُسفال النقيل معانا جواهر 
نبات اامن نبات اأمن 

كساهن حرير يا من لقاهن 
تصر صرير وفضة ُلقية 

يا روايح حملي (رزين)  
يا روايح من شحمله لي 

يا روايح العبد ااسود  
يا روايح ما نعشه  
يا روايح (كعادف)(1) البر 
يا روايح والسمن يقطر  
يا روايح يقطر قطاره  
يا روايح مثل امطاره  

- ذحن: هذه الساعة
كعادف: فطيرة البر

»من كتاب أغاني وأهازيج من اموروث 
الشعبي في رمة«
أحمد امعرسي

< ذهب صديق يزور صديقه 
امريض، فقال: كيف انت؟ قال: 
اشكل، اي ا خوف علّي، ثم 
قــال: بيني وبينــك ما موت 
قريب العبد إا مكسور ناموس 

(اي ما بش معه شرف).
< ذهب رجل الى احمام 
العــام وكان ا ملــك اجــرة 
احمام فقال: يا اه يسر لي 
بقشــة للحمامــي واا خربت 
احمام ومــا كان يلبس اداته 
خايف من احمامي سأل اه 

مرة ثانية: يســر لي بقشة يا 
اه واا خربت احمام، فخرب 
احمام وهــرب الناس وهرب 
معهم، فوصل الى الشارع واذا 
برجــل يقول: يــا اه خرب 
احمام على بقشة عاد عندي 

لك مية ريال.

»من كتاب اللهجة 
اليمانية.. في النكت واأمثال 
الصنعانية«
امؤلف: زيد علي عنان

نكتة

أهازيج الزواج عند النساء

اَمدار ياكل في شقف
امدار: امدار: من مدر وهو صانع اأواني اخزفية »وهو الشاهد«

ياكل: يأكل
شقف: الكسرة من اخزف

»كتاب اللهجة التهامية«
عبداه خادم العمري

بي
شع

ثل 
م
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ويروى في أصله انه كان رجًا راعي إبل كان معه راعيات, وعندما 
يأتي امساء يدعي النوم قبل العشاء وعندما يوقضنه لعشاه يصيح بأعلى 
صوته (خليل الغاويات غاوي) ما يسبب لهن الفزع واخوف وكان يفعل 
ذلك حتى يثبت لهن شجاعته امصطنعة وفي احدى الليالي نزل عندهم 
ضيف وهو فارس من فرسان قبائل باحارث اسمه (هادي) وما ان ايقضنه 
الرواعي كالعادة حتى صاح (خليل الغاويات غاوي) وانتزع (هادي) عود 
خشب من النار التي كانت امامه وضربه على رأسه وقال (خليل حشف 
العراقيب هادي) اتعوذ من الشيطان فقال اعوذ باه من الشيطان يا 
عم هادي, فقال له: (تعش عشاك لعن شاربك وشارب أبيك) وذهب قوله 

هذا مثًا ايضًا.

من كتاب حكم وأمثال شعبية من امناطق الشرقية
امؤلف: عبداه عبدالرحمن السقاف

(ع ن ص ر)
العناصر والعصفور افرخ الدجاج واجمع: عناصير

وفي اامثال: »دجاجة وعنصار خربن دار« يقال في بعض 
ااشياء التي تبدو صغيرة ولكن فعلها وخاصة افسادها يكون 

كبيراً ونحو ذلك.

(ع ن ص ر)
العنصرة وتقول العنصرة ايضــًا: العصفورة واجمع: 
عنصر ومن اهازيج العمل في (سهيل) وقد بدأت الغات تبشر 

بثمارها:
يا سهيل امطر
كم مع العنصر
من ذرة من بر

والكرم اه

من امعجم اليمني في اللغة والتراث 
اأستاذ/ مطهر اإرياني

من امعجم

خليل الغاويات غاوي
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يا مبخرة بخوري
وتكعدلي ودوري
إلى سفال الوادي

يا من يردها لي
اخي او ابن عمي
اخي نزل تهامة

بالقرص والعمامة
يا من يردها لي

اخي او ابن عمي

من كتاب ديوان الطفل في 
اأدب الشعبي
أ. د. علي حداد

وأن وائم الزواج تتطلب كمية كبيرة من احطب تستهلك في إعداد الوائم الكبيرة فإنه يخصص 
في بعض امناطق يوم أو يومن إذا كان العريس والعروس من قرية واحدة ويجهز أهل العرس وجبة الغداء 
ويستقبلون احّطابة على أنغام الطبل والناي »الشبابة، القصبة« ويطلقون اأعيرة النارية كتعبير عن الفرحة 
باجاز هذه امهمة الكبيرة التي يتوقف عليها جهيز الوائم في وقتها ودون صعوبة تترتب عن نقص كمية 
حطب الوقود وبعد أن يتناول امشاركون في جمع احطب من اجنسن وجبة الغداء تبدأ حلقات الرقص التي 
يشترك فيها النساء والرجال وتستمر حتى مغيب الشمس، وفي غمرة الفرحة خال سويعات الرقص والغناء 
ينسى امشاركون ما عانوه من تعب ومشقة عند قيامهم بجمع احطب ونقله من مسافات قد تكون بعيدة 

أحيانًا عن القرى، مع صعوبة الطرق التي يقطعونها في بطون اجبال أو امنحدرات اجبلية.

»من كتاب عادات وتقاليد الزواج وأغانيه في يافع«
د. علي صالح اخاقي

يقوم بهذه اللعبة (2) من الاعبن حيث يقومان 
باانبطاح علــى اارض ويوضع على عينيهما ضماد 
بحيــث ا يســتطيع أحدهما رؤية اآخــر, ويقومان 
باامساك بعصا ا يزيد طولها عن متر ونصف حيث 
مسكانها من طرفيها بحيث تكون هذه العصا هي همزة 

الوصل بينهما.
وفي بداية هذه اللعبة يقوم الاعب اأول مناداة 
الاعب الثاني بقوله (يــا بو ُخباجة) فيجيب الاعب 
الثاني (لقيت حاجة) فيقوم اأول بالضرب على الاعب 
الثاني وفي أثناء ما يجيب الاعب الثاني لقيت حاجة 
يقوم بتغيير مكانه لكي ا يســتطيع الاعب اأول أن 

يضربه.
وبعد ذلك يأتي دور الاعب الثاني مناداته الاعب 
اأول بقوله (يا بو ُخباجة) فيجيب الاعب اأول (لقيت 
حاجة) فيقوم الاعب الثاني محاولة ضرب الاعب 
اأول وهكذا تستمر اللعبة وحسم بالنقاط, حيث إن كل 
اعب يقوم بلمس أو ضرب الاعب اآخر حسب له هذه 

الضربة (نقطة).

من كتاب األعاب الشعبية القدمة
حمود صالح الشراعي

يوم احطب

لعبة: يا بو ُخباجة أهزوجة لاطفال
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الصبي الذي أوقف البحر
 تسّرب في السد

هولندة، قطــر عجيب، تكثر فيه 
القنوات، وأكثر من نصفه متد حت 
مستوى سطح البحر، أن مياه بحر 
الشمال تغمر الباد لوا تلك السدود، 
وهذه السدود عبارة عن سلسلة من 
اجدران، جّد الهولنديون في إقامتها 
على شــكل كتل كبيرة مــن التراب 
والصخور منذ أزمان بعيدة، وطوال 
قرون عــدة أنقــذت هذه الســدود 
اأرض مــن اأعاصيــر امفاجئــة، 
والناس  امستمرة،  اأمواج  ولطمات 
هنــاك منهمكون دوما فــي صيانة 
جدرانها لتبقى قوية وســليمة، أن 
اي تســرب بسيط من اماء، يجب ان 

يوقف في احال، ليس من اجل احقول وامزارع 
واخيول واماشــية فقط، لكن حياة الناس كافة 

تعتمد على صيانة هذه السدود. 
كل فتــى فــي هولنــدة كان يعــرف ذلك، 
ولكــن (ويليم) كان يعرفه اكثــر من غيره من 
الفتيان. فأبوه هو حــارس نضح اماء، ويعمل 
فــي البوابات امقامة علــى القنوات، وفي عهدة 
عمه شيد البولدر(782) في اأرض امنخفضة 
امســتصلحة من البحر واحاطة بالسدود.  في 

طريقــه من والى امدرســة ويليــم يوميا دربه 
محاذاة ســفح الســد كما لو انه ملكه اخاص، 
والــى حد ما فقد عمل جده من قبل كمشــرف 
على إنشائه، فيقف احيانا، ويربت على اجانب 
امعشب من الســد بعاطفة من الفخر والشعور 
بالتملك، واحيانا يرتقي القمة ويقف هناك ينظر 
بتيه وفخر نحو البحــر.  بعد ظهر احد اأيام ، 
عاد ويليم متأخراً من الدراســة، فقد ذهب مع 
طــاب صفه في زيارة بعيدة إلى إحدى زنابق 
التوليــب التي تشــتهر به هولنــدا. خفت ضوء 

تأليف: لويس اونترماير
ترجمها وأعد هوامشها: غام الدباع  

من فلكلور الشعوب

فان جوخ 
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النهار وويليم يســير محاذاة الســد في طريقه 
إلى الدار، وقد برد امساء وعم الصمت، وانتشر 
الهــدوء وازداد تدريجيــا حيــث توقفت الطيور 
عن شــدوها، وركدت الريح. لم يكن هناك أي 
عامة لشــيء ما يتحرك، ما عــدا....! توقف 
ويليــم فجأة..! هناك صوت، صوت يخشــاه، 
صوت مكن أن يسبب كارثة ، إنه صوت ماء، 
ليــس عاليا، انــه مجرد قطــرات، ولكن ويليم 
يعرف مــاذا يعني ذلك. إن القطرات ستتســع 
وتتحــول إلى بقبقــة ، ثم جــدوا صغيرا، ثم 
نهرا وســيا جارفا، ثم يهدر البحر عندئذ على 
اأرض ويكتسح أمامه مخازن الغال والبيوت، 
وقطعان اماشية والناس وكل شيء في طوفان 
هائل وغاضب.  بحث ويليم أوًا عن من يستنجد 
به، ولكن الرجل امكلف مراقبة هذا القسم من 
السد قد غادر منذ مدة، ولن يعود ومر من هذا 
الطريق قبل مضي ســاعة أو ساعتن أو ثاث. 

فكــر ويليم بالذهــاب إلى القريــة حيث توجد 
أكيــاس وحصران مكن اســتعمالها في تقوية 
اجزء الضعيف في الســد ، لكن هذا يســتغرق 
فترة طويلة ، كما أن القطرات قد بدأت تتكاثر. 
لم يكن أمامه سوى شيء واحد يقوم به، وهذا 
مــا فعله ويليم ، لقد وجد البقعة التي يتســرب 
منها اماء - ثغرة صغيرة جدا - تســرب مكن 
سدها بأصبع واحدة فوضع أصبعه في الثقب 
فتوقف اماء لفترة ما, أحس بالســعادة ، وحتى 
البطولة وقد ســره ان يتصور بان ولدا صغيرا 
أمكنه أن يوقف بحر الشــمال متراجعا، سوف 
لن يلبث طويا، فســيبحث النــاس عنه حاا، 
ولكن بعد مرور نصف ســاعة بدأ ويليم يقلق، 
إذ لــم مر أحد وقــد ا مر أبداً بعد ســاعات 
طويلة، وتكاثفت الظلمة، انه اآن وقت العشاء, 
وكل إنســان يقبع خال هــذا الوقت في داره، 
فأخذ ينادي صارخا: النجدة.. النجدة.. السد.. 
السد... ولكن صوته ضاع بن الريح واأمواج، 
وهبط الليل، وامتأ الهواء بالصقيع وفكر ويليم 
في مئات اأشياء في داره، وبالشعلة امتأججة 
امبهجة في اموقد، في أمه وهي تتســاءل عما 
حدث له، وكم من الوقت ســيمر حتى مكن أن 
يعثر على أحد -فكر في كل شــيء- ما عدا أن 
يرفع أصبعه من الســد، وبدأ يرتعش وتصطك 
أســنانه، لقد جرح أصبعه، وراحت يده تؤمه، 
كما شــعر بأن ذراعه تضايقه، وأحس باخدر 
اأمن، وتخاذلت ساقاه لكنه ثبت قدميه ومسح 
على ذراعه امتجمدة بيده اليســرى، ليبقى الدم 
جاريا، وحن شــعر بالدروان، صلب ســاقيه 
الضعيفتن، وظل منتصبــا، محتفظا بأصبعه 
في ثقب الســد. وحن رأى أخيراً رجا يتقدم 
مصباحه أغمــي عليه. كان ذلــك أباه، يتبعه 
نفــر من أهــل القرية، وحن رفعــوا ويليم من 
اأرض، شــاهدو اماء يقطر من الثقب، ســدوه 
حاا وبإتقان، وعاد الســد متينا، وأنقذ قســمًا 
هامًا من هولندا مــن طوفان مهلك. لقد أصبح 
ويليم أســطورة ا تنسى أبدا وجزءاً من تاريخ 

هولندا- إنه الصبي الذي أوقف البحر.  
من أعمال )رمبراندت(
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التلويح

جرت العادة في اأفراح والوائم أن من يأتي 
لوح كتف الذبيحة من نصيبه في الغداء أو العشاء 
ينظر إلى داخله فيشاهد فيه من يحب أن يشاهده 
أو يفهم منه بطريقته اخاصة ما يجري في بيته 
أو بيــت غيره من يريد معرفة ما يجري لديهم 

على مسافات بعيدة.
وذات مرة صادف مرور (دوشان) أو (شاحذ) كما 
يسمى في اجنوب في بلدة اتبعد كثيراً عن بلدة 
فيها وليمة فحضر مع من حضر إلى مائدة العشاء 
فجاء اللوح من نصيبه، فلم يجد ُبداً من التطرق 
فيه كما هي العادة، ورغب في أن يرى بيته وما 
يجري فيها وكيف حال زوجته التي تركها مفردها 

وليس إلى جانبها أحد.
وكم كانت مفاجأته عندما طالع زوجته نائمة 

على الفراش مع غريب في بيته.

فانزعج وثارت ثائرته وقام لتِوه من امائدة ليعود 
مسرعًا إلى بيته وينتقم لشرفه ويثأر لعرضه.

ودخل إلى بيته دون أن يتكلم أو يتساءل أو 
يوقظ زوجته، بل استل جنبيته وأخذ يطعن بها 
الشخص النائم على الفراش والذي كان موجوداً 

فعًا بجانب زوجته دون أن يعرف من هو.
فاســتيقظت زوجته عندما سمعت احركة. 

وعندما عرفت ما حدث صاحت في وجهه:
 أهلكتنا يا رجل.. النائم الذي قتلته هو جابر 
إبن الشيخ جاء يؤانسني في وحدتي وأنت مسافر، 
فماذا نقول للشيخ، وما هو عذرنا في قتله وما هو 

مصيرنا؟
وكان ابن الشيخ في الثامنة وهو وحيد أمه 
وأبيه، انتشر اخبر في القبيلة بأن الدوشان قتل 
جابر إبن الشيخ ومعترف بجرمته، وساد القبيلة 
حنق وسخط وتضارب في وجهات النظر حول ما 

ينبغي على الشيخ أن يفعله.
فالدوشــان من أقل الفئات شأنًا وقيمة في 
امجتمع وا يرضى به أن يكون في مستوى الفرد 
العــادي فكيف بعلية القوم وشــيخ القبيلة ذاته 
وطاما امقتول هو ابن الشيخ؟ ولكن ما نوع العقوبة 
التي يجب فرضها عليه خاصة وقد جن جنون اأم 
مقتل ولدها وارتفع عويلها ونحيبها عليه، أنه كان 

وحيدها.
فقال أحدهــم محاوًا إرضاء نفســية اأم 

وتخفيف حنقها:
ا بد من القصاص وقتل الدوشان.. النفس 

بالنفس.
فاعترض آخر قائًا:

كيف يحدث هذا، وكيف نقتل دوشانًا لثأر أو 

تأليف: علي محمد عبده
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لغير ثأر فإذا قبل الشيخ بهذا فهو عار وعيب ليس 
عليه وحده ولكن على القبيلة كلها.

وساد اجو صمت ووجوم وحار القوم في ما 
يصنعون. فاأم ا تهدأ لها ثائرة والدوشان وزوجته 
قاعدان على مقربة منهم يسمعون النقاش الذي 
يدور بينهم وهم مستسلمون أي مصير أو أي 

عقوبة تفرض.
وأخيراً تكلم الشيخ فقال:

إن وجود الدوشان في البلد بعد الفعلة التي 
فعلها سيبقى يذكرنا بعامر وبقتله له وسيزيد من 
حزن أمه وبكائها عليه، وا مكن أن نتركه يعيش 
في القرية. والرأي هو نفي الدوشان من البلد على 

أن ا يعود إليها أبداً.
استحسن القوم رأي الشيخ ووافقوا عليه، وإن 
كان بعضهم ا يزال في قراراة نفسه يحبذ قتل 

الدوشان.
شد الدوشان رحاله وحمل متاعه مع زوجته 
مفارقًا بلده ومســقط رأسه باحثًا له عن أرٍض 

يتخذ منها و طنًا جديداً يستقر فيه.
وحط رحاله على مشــارف قرية بعيدة عن 

قريته اأولــى متخذاً منها وطنــًا جديداً وبقي 
احنن يعاوده إلى وطنه ومسقط رأسه.

ومضت شهور ومضى العام اأول والثاني على 
احادث فا الدوشان طاب مقامه في وطنه اجديد 
وا خف حنينه لوطنه القدم، وا زوجة الشيخ 
سلت ابنها القتيل او نسيت مصرعه، بل كان يزداد 
بكاؤها كلما مر يوم على قتل طفلها واســتمرت 
احادثة على أفواه الناس يلوكونها ويبدون فيها 

ويعيدون.
وعاود الذي حبذوا قتل الدوشان في بادئ اأمر 
رأيهم ومشورتهم على الشيخ من جديد واستمروا 
يلحون عليه قائلن: إن زوجتك لن تسلو إا متى 
رأت الدوشان قد قتل ورأت دمه على اأرض، وا بد 
من البحث عن الدوشان في أي أرض كان وقتله. 
فلم يجد الشيخ في نهاية اأمر بداً من اإذعان 

لرأيهم.
فاســتصحب معه مجموعة من رجاله وراح 
بنفسه يبحث عن الدوشان ويتسقط أخباره من 
قرية إلى أخرى حتى وصلوا إلى القرية التي يقيم 
بها دون أن يشعروه بوجودهم. وفي امساء اجهوا 
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نحوه بينما كان قاعداً على باب كوخه يتسامر مع 
زوجته وهو يسمع الرعد ويشاهد البرق من جهة 
بلدته القدمة فهاجه احنن وشاقه اليها ومنى 
لو كان يقيم فيها، رفع صوته بالغناء يتمنى لها 
امطر والسقيا ويدعو لشيخها الذي أمنه وعفا 

عنه بالرغم من قتله ابنه فقال يغني:
يا رب يا قاهر    

           جيب ماطر
تسقي باد إبن عامر

ذي أمن اجار   
وادي على اجار عامر

سمع الشيخ غناء الدوشان ودعاءه له ولباده 
فالتفت إلى أصحابه وقال:

يدعو لي من مسافة بعيدة ويدعو لبادي 
بامطر وأنا جئت لقتله، هذا ا مكن.

فقال له أصحابه:
وزوجتك ماذا ســتقول ا بد من قتله حتى 

تسلو مقتل جابر.
فصمت الشــيخ ولم يجــب ولكنه عاد مع 
أصحابه إلى مطرحهم في انتظار الصباح ليرى 

ماذا سيصنع، واستمروا في حثه على قتله وعدم 
التراجع عما أتى من أجله.

وفي الصباح أرسلوا من يشعر الدوشان أن 
الشيخ سيمر عليه فقال الدوشان:

يا مرحبًا بالرجال ولو كانت علي.
قــال كذلك وقد أحس ان الشــيخ لم يأت 
إا لقتله بعد أن حرضوه على قتله ولكنه قام 
نحوه ما مليه عليه شهامته ومروءته فاستعد 
اســتقباله كما لو كان ضيفًا فلم سمع الشيخ 
الترحيب به وبرجاله عرف شــهامة الدوشان 

وقال:
كيف أقتله وهو يرحــب بي هذا الترحيب 
ويدعو لي وهو على أطراف الدنيا واه ا كانت 

ولن يكون الدوشان أكثر شهامة مِني.
ولم يجد أصحابه بداً من اإذعان مشيئته 
واصطحب الدوشــان معه وعاد به إلى القرية 

ليعيش معهم فيها.

من كتاب: حكايات وأساطير منية
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الجائزة اأولى: 15 ألف ريال

أجمل حكاية شعبية »حزوية« سابقة
م

كان يا ما كان...

- أن يشارك امتسابق بثاث حكايات شعبية (حزويات) 
مكتوبة كما وردت من أفواه اآباء, اأجداد، اجدات 
بنفس اللهجــة، وعدم ادخال أي من التحســينات 

والتشذيبات عليها.
< شرح امفردات احلية في الهامش.

< ا تعاد احكايات إذا لم تنشر .
< كتابة اسم الراوي أو  اسم الرواية، العمر، زمن 

تدوين احكاية، اسم امنطقة.
< يكتب ااسم الثاثي للمتسابق، عنوانه، رقم 

بطاقته الشخصية بوضوح.

الجائزة الثانية: 10 ألف ريال
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< أن تكون الصورة فنية في اظهارها حركة احياة اليومية.
< فن البورترية (وجوه).

< صور اأماكن -امباني - الطبيعة وللمتسابق حرية 
التقاط الصورة باأبيض واأسود أو الديجتل.

أ- أن تقدم (3) صور وا يجوز استرجاعها إذا لم 
تنشر

ب- أن يكتب امتسابق اسمه الثاثي، عنوانه، رقم 
بطاقته بوضوح،  مكان وتاريخ أخذ الصورة.

الجائزة الثانية: 10 ألف ريال الجائزة اأولى: 15 ألف ريال

أجمل صورة فوتوغرافية
 عن احياة التقليدية اليمنية

سابقة
م
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مسابقة أجمل حكاية 
شعبية »حزوية«

عناوين 
في الثقافة الشعبية

التراث الشعبي مختلف أشكاله وجلياته يعتبر من أهم 
وأبرز امكونات للهوية الوطنية والقومية، لذا فإن ااهتمام 
به جمعًا وتوثيقًا ودراســة يجسد اهتمامًا بالهوية الوطنية 
والقومية من جانب، ويعكس قلقا ثقافيا وحضاريا من جانب 
آخر، بالذات في عصر ثورة امعلومات والتطور الهائل الذي طرأ 
على وسائل ااتصال من حيث انتقال اأفكار والثقافات من 
بيئة أخرى على درجة من السهولة واليسر، وهو اأمر الذي 
ينظر إليه الكثير من امهتمن بهذا امجال على انه يشكل خطرا 
على مكونات  اموروث الشعبي بالذات في البلدان وامجتمعات 
التي تتخذ جانب امتلقي وامستهلك لكل ما يتصل إليها من 

اخارج ما في ذلك الفنون والثقافة .. 
وبغض النظر عن ذلك الرأي ومدى صحته من عدمها 
لكن امتتبع للمشهد الثقافي  اليمني سياحظ أن ااهتمام  
بالتراث مختلف أشكاله وأماطه ومحاولة توثيقه ودراسته 
أصبحت ظاهرة ميز احراك  الثقافي في بادنا  منذ مطلع 
التسعينات من القرن اماضي  وحتى اليوم.. ومن أبرز مظاهر 
ااهتمام بالتراث صدور عدد من البحوث والدراسات خال 
اأعوام اخمسة اأخيرة، نحاول هنا استعراضها بإيجاز.

  
 مزرعة القمر  

< أديب قاسم  
 كتاب (مزرعة القمر.. أدب اأطفال: تخطيطات وقراءات) 
لأستاذ/ أديب قاسم - امتخصص في أدب اأطفال- واحد من 
تلك اإصدارات التي كرست لدراسة التراث الشعبي والبحث 
في مكنوناتــه..  فعلى الرغم من أن عنوان  الكتاب يوحي 
بدراسة اإنتاج اأدبي اموجه  لأطفال إا أن محتوياته في 
معظمها قد اجهت نحو دراسة أدب الطفل في التراث الشعبي 
اليمني .. مادة الكتاب موزعه على ستة فصول هي : - أدب 
الطفــل  بن التخطيط واإبداع  - أدب الطفل في الفلكلور 
اليمني.. تخطيط أدبي مسرح العرائس امعاصر  - دور اأدب 
الشعبي وأهازيج اأطفال في تنمية الوعي الوطني  - كيف 

 عرض: عمر محمد عمر 
كاتب يمني
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نفهم اأدب الشعري  - حكايات شعبية منية لأطفال  - جربتي في استلهام 
التراث الشعبي. ومكن أن ياحظ انه باستثناء الفصل اأول فإن الفصول 
اخمسة اأخرى جميعها قد كرست لدراسة أدب اأطفال بااعتماد على التراث 
الشعبي، فامؤلف يحاول قراءة أدب اأطفال من خال عاقته بالتراث الشعبي 
باعتباره امنبع الرئيسي الذي يستلهم امبدع منه مادته التي يوجهها للطفل، 
سواء كان ذلك امبدع أديبًا مثقفًا أو إنسانًا بسيطًا فإن التراث واموروث احكائي 
والغنائي هو امادة التي متح منها امبدع. الكتاب يقع في (145) صفحة من 
القطع الصغير، وقد صدر عن احاد اأدباء والكتاب اليمنين ومركز عبادي 

للدراسات والنشر في العام 2003 ضمن سلسلة دفاتر أدبية (1). 

 الدندنات  والبحر  
 ومن ضمن اجهود اموجهة لاهتمام بالتراث والفلكلور الشعبي يأتي 
كتاب (الدندنات  والبحر.. كتابات  في التراث الشعبي) للباحث محمد بن 
ناصر العولقي. الكتاب عبارة عن عدد من امقاات كتبها العولقي ونشرها 
في عدد من الصحف احلية، غير أن جمعها شكل مادة بحثية حول التراث 
الشعبي، فامقاات اأربع  اأولى، أو الفصول اأربعة اأولى من الكتاب تركزت 
حول تراث (فن الدحيف) وهو نوع من أنواع الشعر الشعبي  امرتبط بالغناء 
والرقص معا، وتشتهر به مناطق من محافظة أبن ، وباأخص منطقة ( 
شقرة) الساحلية .  الفصل اأول من الكتاب (تراث فن الدحيف) يستعرض 
امؤلف من خاله العناصر امكونة لفن الدحيف وهي: الشعر، امغنى أو امؤدي، 
اإيقاع ،الراقصون، مشيرا إلى أساس هذا الفن أا وهو رقصة الدحيف وهي 
رقصة ارتبطت بالصيادين في مدينة شقرة. أما الفصل الثاني فقد كرسه 
امؤلف لـ(أشعار الدحيف) فعرض من خاله ماذجا مختارة من امساجات  
الشعرية القصيرة والطويلة والتي تؤدى أثناء الرقصات وتتخللها . الفصل  
الثالث من الكتاب ( مقطوعات وقصائد عبر وزن دان  الدحيف)  قدم من خاله 
امؤلف ثمانية ماذج من شعر الدحيف لعدد من  الشعراء الذين تخصصوا في 
هذا الفن الشعري. وجاء الفصل الرابع حت عنوان (عميد شعراء الدحيف 
أبو بكر باسحيم، من العفوية الثورية إلى فضاءات الرمز) وفيه تناول امؤلف 
اهم ما ميز به الشــاعر باسحيم ومراحل تطوره الفني واإبداعي. الكتاب 
ايضًا احتوى على خمسة موضوعات أخرى لم تخرج عن دائرة الدراسة للتراث 
الشعبي والفلكلوري وهي: - أحكام احكيم “بوعامر” جزء مشرق من تراثنا 
الشعري - الداات اموضوعية أحكام “بوعامر” - قال بوفضل سالم” ابينية 
ااصل.. حجية ااستضافة - القمندان يبحث عن اإنصاف وليس القداسة 
- “رداً على موضوع” هل كان القمندان انفصاليًا؟.. القمندان حجيًا وليس 
وحدويًا. بقية اإشارة إلى أن الكتاب والذي يقع في (152) صفحة من القطع 
الكبير من إصدارات احاد اأدباء والكتاب اليمنين ومركز عبادي للدراسات 
والنشر وقد صدرت الطبعة اأولى منه في العام 2004 ضمن سلسلة مكتبة 

اأدب الشعبي. 

 اأمثال الشعبية في عدن 
تعتبر اأمثال الشــعبية من العناصر الهامة امكونة للتراث الشــعبي، 
وااهتمام باأمثال الشعبية يعكس اهتمامًا باموروث الشعبي، وفي هذا السياق 
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اموروثات الشعبية القصصية في الرواية اليمنية

كتاب » اموروثات الشعبية القصصية في الرواية 
اليمنية- دراسات في التفاعل النصي« لأستاذ 
إبراهيم أبو طالب. واحد من الكتب الهامة التي 
تصدت لدراسة التراث الشعبي في اليمن، غير 
انه يختلف عن الكتب السابقة التي ذكرناها في 
هذا ااستعراض، فهو ا يدرس التراث بحد ذاته, 
وإما يتناول بالبحث والدراسة اموروثات الشعبية 
القصصية وتوظيفها في الرواية اليمنية امعاصرة، 
فهو من هذه الزاوية يكتسب أهميته بن مختلف 

الدراسات في الفلكلور والتراث الشعبي.
يتكون الكتاب مــن مدخل وأربعة فصول، 

فامدخل مكرس لـ:
أوًا: حديد امفاهيم: وفي هذا اجانب 

يتنــاول امؤلف تعريــف امصطلحات 
وامفاهيم ذات العاقة بدراسة التراث 
وهي: الفلكلور/ امأثورات الشعبية/ 

اموروث الشعبي (التراث الشعبي)/ 
اموروثات الشعبية القصصية.

الشعبي في  اموروث  ثانيًا: 
الروايــة اليمنيــة: وحت هذا 
العنوان يقف امؤلف عند عدد 

من القضايا هي:
أ- امعتقدات وامعارف 
الشــعبية فــي الروايــة: 

ويأتي حت هــذا العنوان عدد 
من العناوين الفرعية (اأولياء, الكائنات 

فوق الطبيعية, السحر, الطب الشعبي, اأحام, 
الزمن).

ب- العادات والتقاليد الشعبية في الرواية
ج- اأدب الشــعبي في الرواية: ويتضمن 
العناوين الفرعية »السيرة الشعبية, اأسطورة, 
احكايــة الشــعبية, اأغاني الشــعبية, الزامل, 

اأمثال«.
د- الثقافــة اماديــة والفنون الشــعبية في 

الرواية.
امــا الفصــل ااول والــذي حمــل عنوان 
»الشــخصية وامــوروث« فيــدرس امؤلف من 
خاله »أماط الشــخصية اموظفة في الرواية« 

الشخصية  فيقف عند »الشخصية اأسطورية, 
اخرافيــة, الشــخصية املحميــة, الشــخصية 

الدينية«.
وفي الفصل الثاني من الكتاب والذي جاء حت 
عنوان » احدث واموروث« فإن امؤلف يبحث في: 
أنواع احدث وعاقته باموروث، فيستعرض »احدث 
العجائبي, احدث اخرافي, احدث البطولي«، ثم 
يعرج على تقنيات عرض احدث من خال أسلوب 

احكي، أسلوب احلم، الرحلة.
الفصل الثالث من الكتاب »الفضاء واموروث« 
يدرس امؤلــف من خاله الزمــان وامكان في 
الرواية، باعتبارهما ركنــا الفضاء في الرواية، 
فنجــده يقــف بالبحث عنــد: »الفضاء 
اخرافــي,  الفضــاء  امقــدس, 
اإنســاني«  الفضــاء 
وحت كل عنوان من تلك 
العناوين هنــاك جملة من 

امسائل التي يبحثها.
الفصــل الرابــع واأخير 
النصي  »التفاعل  الكتــاب  من 
بــن الرواية واموروث« يشــكل 
وفيه  خاصة البحث أو الدراسة, 
يتنــاول امؤلف مســألة »التفاعل 
النصــي« بــن الروايــة واموروثات 
القصصية الشعبية، فيقف عند أنواع 
أشــكاله،  أقســامه،  النصي:  التفاعل 
ومستوياته، على الصعيد النظري أوًا ثم 
من خال إجــراء مقاربة تطبيقية على عدد من 

ماذج الرواية اليمنية.
بقي أن نشير إلى أن كتاب »اموروثات الشعبية 
القصصية في الرواية اليمنية« والذي يقع في 334 
صفحة مــن القطع الكبير، هو من إصدارات وزارة 
الثقافة – صنعاء. وقد صدرت الطبعة اأولى منه عام 
2004 ضمن إصدارات صنعاء عاصمة الثقافة العربية.
ومــا ينبغي اإشــارة إليــه أن الكتب التي 
اســتعرضناها بشكل موجز في هذه العجالة ما 
هي إا غيض من فيض في سلســلة الدراسات 
واأبحاث اليمنية التي تعنى بدراســة الفلكلور 
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للرقصات الشعبية نصيبها من الدراسات التي 
تهتم بالفلكلور والتراث الشعبي، فهي جزء ا 

يتجزأ من مكونات الفلكلور الشعبي. وفي هذا 
السياق يأتي كتاب »الرقصات اافرومنية.. 
بحث في افريقانية اليمن اموســيقية« 
للباحث في اموسيقى والفنون د. نزار 
غام. فالكتــاب عبارة عن بحث في 
التاقح الثقافي بــن اليمن وباد 
الساحل الشرقي من أفريقيا، ذلك 
التاقــح او التثاقــف الــذي م 
عبر قرون من الزمن بن شرق 
أفريقيا واليمن، وحديداً امدن 
اليمنية،  وامناطق الساحلية 
كان من نتائجه انتقال عدد 

اموســيقية  اإيقاعات  مــن 
والرقصــات الــى اليمــن، وتوطنها 

واكتسابها طابعًا جديداً هو مزيج من اإيقاع 
الوافد من اأصل اأفريقي واإيقاعات والرقصات 

احلية في امناطق امستقبلة.

في هذا الكتاب يدرس الباحث د. نزار غام أربع 
عشرة رقصة معروفة في بعض مدن اليمن، هي في 
اأصل افريقية امنشأ وفدت عبر العاقات بن 
والساحل  اليمني  الســاحل  مناطق 
مســتعرضًا  اأفريقــي، 
العزف  وأدوات  إيقاعاتهــا 
امصاحبة لها, وحتى بعض 
الكلمات ذات اأصل اأفريقي 
والتي عادة ما تردد في أداء تلك 

الرقصات.
الكتاب يقع في 93 صفحة من 
القطع الصغير، وقد صدرت الطبعة 
اأولى منه عن مركز عبادي للدراسات 

والنشر بصنعاء في العام 2007.

»من كتاب عادات وتقاليد الزواج 
وأغانيه في يافع«
امؤلف: د. علي صالح اخاقي

الرقصات اافرومنية 

ديوان الطفل في اأدب الشعبي اليمني 
»ديوان الطفل في اأدب الشعبي اليمني.. 
دراسة ونصوص« لأديب والباحث العراقي 
امقيم في اليمن أ. د. علي حداد. واحد من 
أهم اجهود التي بذلت في دراسة التراث 
الشعبي اليمني، ذلك أن الباحث د. علي 
حداد بذل فيه جهداً بحثيًا يشكر عليه، 
حيث احتوت مادة الكتاب على قسمن: 
ااول: الدراسة.. كرس فيها د. علي 
حداد ثاثة فصول لدراســة أهم 
امســائل امتعلقة بالشعر اموجه 
للطفولــة في اأدب الشــعبي 
اليمنــي، وتلــك الفصول أو 

امباحث الثاثة هي:
التراث  الطفولة,   -
احدود،  امفاهيم،  الشعبي, 

امقومات.
- أدب اأطفال الشعبي, قيم التأسيس 

ومآات التعبير.
- شعر اأطفال الشعبي في اليمن- اانشغاات 

والسمات.

أما القسم الثاني من الكتاب (الديوان) فقد جمع فيه 
الباحث 288 نصًا شعريًا بن مقطوعة وأهزوجة...

الخ توزعت على سبعة فصول هي:
- نصوص الطفل وأبويه.
- الطفل وامخلوقات.

- نصوص الطفل 
والطبيعة.

- نصوص الازمة.
- نصوص اأسماء.
- النصوص الدينية.

- نصوص اآات واأدوات وأشياء 
أخرى.

ولعل أبرز ما ميز دراسة د. علي 
حداد أنها اشــتملت على كم كبير من 
النصوص الشــعرية امتعلقة بالطفولة, 

من مختلف مناطق اليمن.
صدرت الطبعة اأولى من الكتاب عن دار 
جامعة عدن في العام 2007 وهو يقع في 341 

صفحة من القطع الكبير.
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سؤال البيت:
حِفز هاجس البيت بعد طوال انشــغال في سؤال الثقافة 
الشعبية ومحاوات حفر مرتبكة ومضنية في مفردات اموروث 
التي طالها اإنطمار وأوشكت على ااندثار بعد أن كانت مزدهرة 
في أحقاب سالفة ذات سماوات صافية وحانية على الصباحات 
الندية والوردية وصبوات العشــق الطليقة في فضاء مفتوح 
احتضان البوح في أقصى بوحه اجارح وامجنح، وفي ذروة 
تهدجاته البريئــة اجريئة واخاقة في مجرى تعاطي الناس 
على تنوعها بقبول واحتفاء واستجابة فطرية سوية غير ملتاثة 
بسموم غبار اأيديولوجيا. ومن هنا جاء البيت امشرع اأبواب 
والنوافذ استقبال اإنسان امستهدف للضيافة في بيته –بيت 
اموروث- على طاولة احوار امثمر من منطلق اإقرار بالتعدد 
والتنوع بثقافة ااختاف ليس بقصد مواجهة ثقافة التعصب 
والكراهية فقط، أو بغرض مقاومة طغيان اأحادية اأيديولوجية 
أكانت، دينية، سياسية أو فكرية فحسب وإما بهدف تظهير صورة 
اإنسان وامغمور وامهمش وبهدف تعقل أسئلة انطماره وتهميشه 
ونبذه، على ذلك جاء بيت اموروث الشعبي ليقارب تلك الذهنية 
امستندة إلى الثقافة الشعبية ويقارب الذهنية امستقوية بامقدس 

الديني، او بالتقاليد واأعراف..الخ.
وما كان ااستهداف يطاول أكثر الفئات حبًا باحياة وصناعة 
للطرب وصياغة للفرح ونشره، ويتمادى في إلغاء أكثر الفئات 
حفظًا وحفاظًا على اموروث الشعبي من غناء ورقص وحكايات 
وأساطير شعبية، فقد جاء بيت اموروث ليفتح أبوابه ونوافذه 
ودواليبه استقبال واستيعاب حيوات هذه الكائنات اإنسانية 
اجميلة ومعها أغانيها وحكاياتها ورواياتها ويومياتها وذاكرتها 

الثرية. 
وعليــه فإن (البيــت) ا يهتم بتوثيق اموروث الشــعبي 
الامادي كهدف أســاس فقط، وإما جاء ليعني ما استطاع 
بالبحث في هذا اموروث وإجراء الدراســات اخاضعة معايير 

محطات بيت
 اموروث الشعبي

الدندنات  والبحر  

من متحف بيت اموروث الشعبي
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علمية، وإحياء التقاليد ذات اإيقاع والواقع اموَقع بالفرح الذي 
شكلت امرأة بؤرته ومركز إشعاعه وورشة إبداعه. 

 بيت اموروث الشعبي. كيان ثقافي بحثي متحفي غير ربحي 
وغير حكومي يعنى بجمع وتدوين وتوثيق اموروث الشعبي اليمني 

الشفاهي وإجراء التحليل والدراسات عليه بالطرق العلمية.
تأسس بيت اموروث الشعبي في 11 أبريل 2004م بتصريح من 

وزارة الثقافة. 

أقسام البيت 
ينقسم البيت إلى عدة أقسام ، وهي كالتالي : 

(1) اإدارة الفنيــة : مهمتهــا تفعيل نشــاط البيت الثقافي 
والبحثي ، وإجراء التواصل مع امراكز واجهات ذات الشأن الثقافي.
(2) امكتبة الفلكلورية : وهي نواة مكتبة كبيرة في امستقبل 
، حتــوي على الكتب والدوريات فــي الفلكلور احلي والعربي 
واأجنبي ، باإضافة إلى أرشيف صوتي، وأرشيف فوتوغرافي 

من متحف بيت اموروث الشعبي
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، وأرشيف تليفزيوني .
(3) وحدة اجمع والتدوين والتوثيق : وهي وحدة يتم فيها جمع 
وتدوين اموروث الشفاهي من أفواه امسنن ، باإضافة إلى طرق توثيقه.

(4) امتحف الصغير ويضم العديد من امقتنيات وينقسم إلى: 
(أ ) امطبخ الشعبي : وهو مطبخ يحوي العديد من امطابخ  ( اأصعاد 
) والتناوير امتداولة في بعض مناطق اليمن، باإضافة إلى بعض احبوب 

التي تزرع في اليمن ، وتدخل في إعداد امأكوات اليمنية .
(ب ) اأزياء الشعبية رجالية / نسائية / أطفال ، لبعض مناطق من 
اليمن ، فمنها ما يستخدم للمناسبات ااجتماعية ، ومنها ما يستخدم 
في احياة اليومية ، كذلك توجد مجموعة من أغطية الرأس امختلفة ، 
وبعض امصوغات التي تستخدمها امرأة في العرس ، وامناسبات ااجتماعية 
والدينية.. باإضافة إلى بعض اأعشاب واأصباغ التي تدخل من ضمن 
زينة امرأة ، وتستخدمها أيضًا في التطبيب الشعبي ، وطرد اجن واأرواح 

الشريرة .
(ت ) الصور امكبرة واملصقة التي تتناول احياة الشعبية اليومية 

لإنسان اليمني.
5) امقهى الشعبي : ومهمته االتقاء والتواصل مع امهتمن بالشأن 
الثقافي خلق حوار حر بعيد عن التعصب واأيديولوجيات الضيقة . 

أهم فعاليات البيت 
< مهرجان امدرهة اأول صنعاء 12-14 يناير 2005م

بعد مشاورات وجهود مضنية استغرقت الكثير من الوقت، تهيأت 
الظروف إقامة مهرجان امدرهة اأول بامسرح امفتوح بصنعاء القدمة 
من 12-14 يناير 2005م بالتنسيق بن بيت اموروث الشعبي كجهة مقدمة 
للمشروع ومؤسسة حماية اآثار والتراث الثقافي التي قامت بتمويل 

امشروع. 
وقد استهدف امهرجان حقيق التالي: 

1- التعرف علــى تقاليد احجيج في اليمن، خصوصًا في مدينة 
صنعاء.

2- إحياء تقاليد امدرهة وامغارد امتنوعة، بعد أن انقرضت في كثير 
من مناطق اليمن.

3- حفيــز الرأي العام احلي واخارجي على ااهتمام باموروث 
الشعبي الغني في بادنا. 

4- الكشف عن وجه من أوجه اإبداع اإنساني الشعبي من خال 
الغناء واإنشاد أثناء التدره.

5- نشر موروثنا الشعبي عبر وسائل اإعام امختلفة لتعريف الرأي 
العام الداخلي واخارجي على وجه هام من أوجه السياحة الثقافية.

6- توثيــق تقاليد احجيج كتابيًا، صوتيــًا ومرئيًا ليكون مرجعًا 
للمهتمن والدارسن وكذلك نشره في وسائل اإعام. 

علــى صعيد آخر كانت فعالية امهرجان مناســبة للتعريف ببيت 
اموروث الشعبي الذي دشن مهرجان امدرهة أولى فعالياته اميدانية 
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من مهرجان امدرهة اأول الذي نظمه بيت اموروث الشعبي
في امسرح امفتوح بصنعاء 12-14 يناير 2005



140
العدد (1)

سبتمبر 2009

الكبيرة. 
وعلى الصعيد العملي فقد م تنصيب امدارة حسب 
اأصول والطقوس الصنعانية وقامت إدارة امهرجان بعمل 
معرض يضم أزياء احاج/احاجة وهو ما يسمى (اجهاز) أو 
(كسوة امدرهة) وجرى ذلك في مسرح الهواء الطلق بصنعاء 
القدمة نظراً اتســاعه لفعاليات امهرجان التي اشتملت 
على إحياء مراسيم ااحتفال باستقبال احجاج مناسبة 
عودتهم من مكة ومن يصاحبها من إنشاد وموالد دينية 
وإلى جانب ذلك عرضت اأطباق الشعبية التي حتوى على 
وجبات امطبخ الصنعاني، كما نظمت إدارة امهرجان تكرمًا 
للمتدرهن وامتدرهات الذين حافظوا على تراث امدرهة 

وتقاليد احجيج لعقود من الزمن.
وفي ااجاه نفسه نظم امهرجان ندوة خاصة بامدرهة 
ُقِدمت فيها أربع محاضرات من قبل أســاتذة مختصن 
ومهتمن وقد جاء ذلك بعد مرحلة امسح الشامل لبيوتات 
صنعاء واحواشــها معرفة اخلفية التاريخية ااجتماعية 
للمدرهــة وتقاليــد احجيج وبعد تواصل وتنســيق مع 
اجهات امعنية بالشــأن الثقافي في صنعاء وبعد صنع 
امدارة وتنصيبها، وإعداد للمعارض: معرض لصور احياة 

التقليدية لصنعاء.
- معرض امابس الشعبية.

- امطبخ الصنعاني.
وجدر اإشــارة أن امهرجان حقق جاحًا يفوق كل 
التوقعات، وجاوز جاحه امهمة امرسومة له في توثيق 
تقاليد امدرهة وإصدار كتاب وسيدي وكاسيت وشريط فيديو 
وسايد، حيث أنعش ذاكرة صنعاء في هذا اجانب واستقطب 
اهتمام وتفاعل سكانها وبرزت انعكاسات ذلك في إحياء 
تقاليد امدرهة وإعادة تنصيب امدارة بعد أن كانت انقرضت، 
وفي تزايد طلب اأهالي املح على تكريس مهرجان امدرهة 
كتقليد سنوي أصبح موضع ترحيب وتأييد مجتمع صنعاء 
القدمة بعد أن كانوا قد انقسموا وتردد الكثير منهم في 
اتخاذ موقف إيجابي من فكرة إحياء هذه التقليد بإقامة 
مهرجان امدرهة الذي جاء انعقاده فيما بعد ليثير ذكريات 
وأشجان وأشواق، ويحدث رجة في أركان امدينة الساحرة 
التي اتصل ليلها بنهارها خال فترة امهرجان وما بعدها 
حيث طالب الكثير من امتفاعلن مع احديث باإبقاء على 

امدارة لكي مارسوا طقوسهم ااحتفالية فيها.

مولد رجالي »استقبال الحجيج«

حفل توزيع شهادات تكريم المتدرهين والمتدرهات

مولد نسائي »استقبال الحاجة«
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< صورة احاكم في التراث الشعبي .. في بيت اموروث
»صورة احاكم في الثقافة الشعبية« عنوان لندوة فكرية 
نظمها بيت اموروث الشعبي ومؤسسة فريد رئيس ايبرت يومي 
19 20 نوفمبر 2006 مركز الدراسات والبحوث بصنعاء .

وتناولت النــدوة صورة احاكم في اأمثال واأغاني 
واحكايات الشــعبية والسلطة والزعامة ااجتماعيتن في 

امنظور الثقافي التراثي اليمني . 
الندوة استهدفت إبراز صورة احاكم في الثقافة الشعبية 
من خال التعرف على مفاهيم احاكم في الثقافة الشعبية 
ورموزه في الوعي الشعبي وجليات صورته في اأمثال 
واحكايات واأساطير وامعتقدات الشعبية . وقد قدمت إلى 
الندوة جملة من اأوراق الهامة من قبل باحثن أكادمين 
ومثقفن وشــارك في حلقات النقاش الكثير من امهتمن 
وامتابعن, وســجلت امرأة حضوراً بارزاً وفاعًا في هذه 

الندوة.
وقد دعا امشاركون في ندوة »صورة احاكم في الثقافة 
الشعبية« اجهات الثقافية والبحثية احكومية وغير احكومية 
إلى اإســهام الفاعل في جميع التراث الشــعبي وتوثيقه 
وحقيقه, وإنشاء مركز رسمي متخصص جمع التراث الشعبي 
امادي والشفاهي, واستحداث دوائر متخصصة بالتراث في 
امؤسسات وامراكز البحثية واجامعات, وتأهيل كوادر متخصصة 

في مجال التراث.
وأوصى امشاركون في ختام ندوتهم بصنعاء بتشكيل هيئة 
تتولى جمع أوراق الندوة وحريرها في كتاب وااستمرار في 

إقامة الندوات ذات الصلة بالشأن التراثي.
وكانــت الندوة التــي نظمها بيــت اموروث الشــعبي 
بالتعاون مع مؤسســة فريدريش ايبرت اأمانية ناقشــت 
على مدى يومن عدداً مــن اأوراق وهي: » صورة الدولة 
في اأمثال الشــعبية« للدكتور عبد الكرم قاســم »صورة 
احاكم في كتاب التيجان«للباحث عبد الرحمن عبد اخالق، 
صورة احاكــم في اأغنيــة الشــعبية »وادي حضرموت 
موذجــا« للقاصــة هــدى العطــاس, »هيــم التيجان«.. 
قراءة في كتــاب »التيجان في ملوك حميــر« للباحث عبد 
القــوي غالب, وصــورة احاكم في الروايــة لأديبة نادية 
الكوكباني، الســلطة والزعامة في امنظور الثقافي التراتبي 
اليمنــي مثال: حضرموت قبل ااســتقال« للباحث محمد 
احداد،«صــورة احاكم فــي احكاية الشــعبية«،للباحثة 
أروى عبده عثمان،«القرابن:قراءة في ثقافة ســلطة اآلهة 
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»،«جينيالوجيا تفكيك اخطاب اأبوي » للباحث منصور 
احاج و« طاعة ولي اأمر« للباحث عبد الباري طاهر.

واستعرضت اأوراق جليات وأماط صورة احاكم 
في امنتج الثقافي الشــفهي وامكتوب عبر احقب اممتدة 
منذ ما قبل اإســام وأكدت مداخات ونقاشات الندوة 
على أهميــة التخلص من النمطيــة والقوالب في مناهج 
دراســة التراث وإحال طرائق حديثة عند التعاطي مع 

موروث التراث الشعبي اليمني امادي والشفاهي .
وكان الدكتور عبد العزيز امقالح اأديب والشاعر ورئيس 
مركز الدراسات والبحوث اليمني افتتح أمس أعمال الندوة 
مثنيًا على الدور الذي يقوم بيت اموروث الشعبي وهو مؤسسة 

غير حكومية  وعلى جهود فردية. 

< فلكلوريات عدن.. فضاء للتعايش واحبة واجمال
نظم بيت اموروث الشعبي بالتعاون مع مؤسسة حماية 
اآثار والتراث الثقافي، تظاهرة خال يومي 8- 9 سبتمبر 
2007 في بيت الثقافة بصنعاء تظاهرة (فلكلوريات عدن: 

فضاء للتعايش، اانفتاح، احبة واجمال). 
واشــتمل برنامج التظاهرة علــى معرض للصور 
الفوتوغرافية عكس جوانب من احياة ااجتماعية مدينة 
عدن عبر التاريخ احديث, باإضافة إلى أمسية موسيقية 
راقصة أحيتها فرقة الرقص الشعبي بالتعاون مع البيت 
اليمني للموسيقى قدمت خالها امطربة شروق تنويعات 
غنائية من اللون العدني، والفنانة أمل الرداعي، ومراد 

العقربي، وفرقة الرقص الشعبي.
وفي إطار الفعالية انعقدت ندوة (فلكلوريات عدن) 
التي شاركت فيها نخبة من اأكادمين وامثقفن بأوراق 
تناولت تاريخ امدينة, ودورة احياة اليومية فيها, اأديان, 
امعابد, األعاب واأزياء واأكات الشعبية, واأسواق, 
والرقص والغناء والرقص والغناء ومظاهر  واأعراس, 
وعناصر التعايش والتثاقف والقسمات الكوزموبوليتانية 

للمدينة.
جدر اإشارة إلى ان التظاهرة جحت في اجتذاب 
مشاركة واســعة على امستوين الشــعبي والرسمي 
وفي التعريف بذاكرة عدن وااحتفاء بها. وقد خرجت 
الفعاليات بالعديد من التوصيات التي أكدت على أهمية 
احفــاظ على معالم عدن ااثارية وامعمارية وموروثها 

الثري والزاخر بالتنوع.
وجلت ثمار اجهود امبذولة من قبل بيت اموروث 

من احفل اموسيقي لفلكلوريات عدن
8-9 سبتمبر 2007
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من احفل اموسيقي لفلكلوريات عدن
8-9 سبتمبر 2007
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الشعبي اجاز هذه الفعالية خال الفترة التحضيرية 
وأثناء انعقادها في إصدار البوم فوتوغرافي عن عدن, 
وكتاب (فلكلوريات عدن) والبومات غنائية احتوت على 
باقة غنائية لفنانات امدينة خال القرن امنصرم, وباقة 
أخرى أشهر الفنانن, ومختارات بـ«سيدي« خاص للفنان 
القدير سالم بامدهف الذي كرمه مهرجان (فلكلوريات 

عدن).
عاوة على ذلك استهدفت التظاهرة استحضار ذاكرة 
عدن تراثًا وثقافة وحياة لتقبس حاضرها وتذكي الذاكرة 
العامة ما حملته هذه امدينة من ثرى حضاري وصيرورة 
متفتحة علــى العالم, مؤكدة بــان ااحتفاء بعدن هو 
احتفاء بامدينة اليمنية ما من شأنه تعزيز قيم الثقافة 
احضرية امدينية امرتكزة على احداثة وعلى تاريخها 

اخاص في آن.

< قراءة في السردية الشعبية  (70 حكاية شعبية)
في إطار مشــروعه الطموح الذي يستهدف اجاز 
موسوعة احكاية الشــعبية اليمنية، قام بيت اموروث 
الشعبي بإصدار اجزء اأول من هذه اموسوعة (قراءة في 

السردية الشعبية اليمنية مع 70 حكاية شعبية).
وفي الدراسة التي تصدرت الكتاب الذي كان مثابة 
حدث في احياة الثقافية اليمنية عند ظهوره (أوضحت 
الكاتبة أروى عثمان أنه في مجال احكايات الشعبية مكن 
ثاثة من الكتاب امتحمســن كانوا قاموا بجهود ذاتية 
صرفة بجمع وتدوين بعض احكايات الشعبية مشيرة إلى 
أن السبق في ذلك كان لأستاذ اأديب علي محمد عبده 
الذي يعود اليه الفضل في جمع عشر حكايات وأصدرها 
عام 1977م تلتها طبعة ثانية عام 1985م، بزيادة حكايتن 
على ما نشر في الطبعة اأولى وقدم لها الدكتور علي 

الراعي.
واحت إلى أن اأســتاذ علي محمد عبده كان قد 
توخــى إحراز هدفــن من وراء جميــع وإصدار تلك 
احكايات: أولهما اخــوف عليها من اإندثار وثانيهما 
خلخلة الصورة التحقيرية واإستصغارية التي لصقت 
بحكاياتنــا لتدمغها بــكام عجائز (أو ســمامي) أو 

حزويات...الخ.
وأضافت: وباحماســة نفسه قام اأستاذ الراحل 
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محمد أحمد شهاب بتدوين ثاث وثاثن حكاية في كتاب حت 
عنوان »احكايات الشــعبية« وهو أدق في تســميته من اأستاذ 
علي محمد عبــده الذي حمل كتابه عنوان »حكايات وأســاطير 
منية«. كون الكتاب الذي أجزه لم يشــتمل على أية أســطورة 
ما يفيد أن ما وقع من خلط بن احكاية واأســطورة يرجع إلى 
عدم التخصص، وإن كان هناك بعض امامح اأســطورية في 

احكاية«.
وتضيف: أما اأستاذ الراحل حمزة علي لقمان فقد اشتمل كتابه 
اموسوم بـ«أساطير من تاريخ اليمن« على شروحات تاريخية وفلكلورية 
بسيطة كما تناول بعض امعتقدات الشعبية، وبعض العادات والتقاليد، 
ثم دون بعض حكايات ولم ينُج هذا الكتاب –ايضًا- من أية اسطورة 
كما أن بعض ما دونه ا مت بصلة للحكاية الشعبية ذات اموروث 
(اأصل) والعميق أن ما ورد فيه كان عبارة عن قصص وحكايات 
مرتبطة بحوادث ومواقف شخصية أناس معروفن وبلغها أناس 
مجهولن سمع الكاتب ما حصل لهم ونقله نقًا كما ينقل اخبر 
الصحفي، وبذلك ظهرت حكاياته مفتقدة شروط احكاية الشعبية 

من حيث بنيتها الفنية وعقدتها البسيطة. 
عاوة على ذلك تطرقت الدراسة الوصفية التحليلية التي شكلت 
مقدمة للكتاب إلى دور وجهود اأستاذ الراحل عبداه البردوني 
في دراسة احكاية الشعبية اليمنية، وثمنت الكاتبة دور البردوني 
–الضرير، الرائي- الذي جاب اليمن وهو ينقب عن الفنون الفطرية 
أو ما يسميه بالفنون الساذجة جمعًا وتدوينًا وتوثيقًا ثم حليًا.

وتنوه أروى عثمان إلى أنه رغم أنه البردوني غير متخصص، 
فقد أدرك بعقله ومنطقه وحدســه أولويات البحث ورتبها ترتيبًا 
منطقيــًا، وعلــى الرغم من أنه صرح بعدم إتفاقه مع الدراســة 



امنهجية واأكادمية، كما جاء في طيات كتابه »الفنون الشــعبية« 
إا أنه مارس قواعد البحث امنهجي من حيث ا يعلم. 

وتعتقد الكاتبة بأن كتابي البردوني في التراث الشعبي »فنون 
اأدب الشــعبيي في اليمن« و »الثقافة الشــعبية جارب وأوقاويل 
منية«. يعدان من أهم، بل ومن أوائل امراجع اليمنية امهتمة بهذا 

الشأن.
إلى ذلك تثمن الكاتبة جهود اأستاذ واأديب الكبير الراحل حسن 
سالم باصديق وكتابه الهام » من التراث الشعبي اليمني« مشيرة إلى أنه 

أصبح يشكل أحد امراجع الهامة في التراث الشعبي. 
وتفيد أنه رغم محدودية وشحة اجهود التي بذلت بقصد جمع أو 
نشر أو دراسة احكاية الشعبية إا أنها تعتبر جهوداً عظيمة خاصة في 

ظل التردي الراهن للوضع ااجتماعي والثقافي.
وقد تضمنت هذه الدراسة التقدمية مقاربة لوضع التراث الشعبي 
اليمني عمومًا وللحكاية الشعبية بوجه خاص, واستندت إلى جهود 
الكاتبن الكبيرين محمد أحمد شهاب وعلي محمد عبده في كتابهما 
»احكايات الشعبية« و »حكايات وأساطير منية« لقناعة صاحبته 
الدراسة باحتوائها على سمات احكاية الشعبية اليمنية باإضافة إلى 

مجموعة احكايات التي قامت بجمعها.
وأقرت الكاتبة باستفادتها الكبيرة من الدراسات امنهجية للحكاية 
الشعبية في بعض أقطار الوطن العربي وخصت بالذكر دراسة اأستاذ 
عزالدين اسماعيل للقص الشعبي في السودان ودراسة اأستاذ صفوت 
كمال للحكاية الشعبية في الكويت ودراسة اأستاذ كاظم سعد الدين 

للحكاية الشعبية العراقية في امجتمع الفلسطيني. 
وتعريفًا باحكايات الـ (70) امنشورة قالت: إلى جانب هذه الدراسة 
هناك ملحق احكايات التي جمعت ما بن العام 1995م والعام 2002م 
من أفواه الريفين وامدنين وأغلبها يعود الى الريف حتى احكايات 
التي جمعت من أفواه القاطنن في امدينة فجلها لرواة ينحدرون من 
الريف، وقد اختزنت في ذاكرتهم منذ أن كانوا في الريف عبر عقود من 

الزمن وهم صغار. 
وتنتقل إلى القول: لقد اعتقد الشعب اليمني بكل الديانات القدمة 
كما اعتقد بالديانات التوحيدية في وقت احق ومارس طقوسها؛ وتبعًا 
لذلك جاءت حكاياتنا الشــعبية متمثلة لــكل عناصر تلك العبادات، 
اأمر الذي أتاح لنا أن نرى في طياتها رموز وأشكال اممارسة الوثنية 
والفاشيستية واممارسات للديانات السماوية، حتى الرمز الطوطمي 
الذي ما زال يحتفظ بتجلياته في إطار القبيلة والعشــيرة إلى يومنا 

هذا. 
وتطرقت الدراسة التقدمية التحليلية للسردية الشعبية اليمنية 
إلى تعريــف احكاية الشــعبية وامؤثرات الداخليــة والوافدة على 
احكاية الشــعبية اليمنية ومنها: دور الهجــرات والتنوع الطبيعي 

وامؤثراث اأخرى.
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كما تطرقت إلى حكايــات الريف اليمني وإلى حكايات امدن 
وإلى حكايات الرجال وحكايات النســاء وإلــى امرأة واحكايات 
الشعبية وإلى سمات احكاية الشعبية اليمنية وإلى بعض وحدات 

هذه احكاية.
كما عرضت لتصنيف احكاية الشــعبية اموزع إلى: احكاية 
ااجتماعية، وحكاية احيوان وحكايــات احيوانات التي تتحدث 
فيما بينها وحكاية امعتقدات الشــعبية وحكاية اأمثال والتجارب 
وحكايــة األغاز، واحكاية امرحة أو »احكاية الفكاهية« وحكاية 

اجن.
وفي إستخاصها معوقات توثيق احكاية اليمنية تطرقت لفردية 
جهود التوثيق وغياب أو ضعف التمويل، وبدائية أدوات التسجيل، 
وعدم معرفة الراوي/الرواية بقيمة ما يحمله من كنوز احكايات 
والتأثير السلبي للثقافة السائدة التي ترى أن صوت امرأة عورة 
والظروف ااقتصادية وامعيشية السيئة وتأثير امد اإسامي امتزمت 
وامتعصب والتسجيل الرديء لبعض احكايات وندرة الكتب وامراجع 

والدوريات امتخصصة. 

< إحيــاء تظاهرة »امشــاقر« وندوة اأنوثة امنتهكــة في التراث 
الشعبي

في إطار البرنامج السنوي لفعاليات بيت اموروث الشعبي وبدعم 
من الصندوق العامي للمرأة انطلقت يوم اأربعاء 23 يوليو 2008 من 
بيت الثقافة في صنعاء تظاهرة امشاقر:(امشاقر- اأنوثة امنتهكة في 

التراث الشعبي).
ودشنت التظاهرة بافتتاح معرض فوتوغرافي للمشاقر استمر 
ره، التي  الى 29 يوليو وتضمن باقة من العامات والوجوه امشًقَ
استعصت على احجب والتشفير، باستثنائية نادرة، ومكنت عدسة 
رئيسة بيت اموروث الشعبي من تداركها والتقاطها، وتشكلت منها 
خلفية هــذه الفعالية الثقافية، الفلكلوريــة، امميزة. وفي صباح 
اخميس 2008/7/24 انعقدت الندوة الفكرية: (امشاقر- اأنوثة 
امنتهكة في التراث الشعبي) لتقارب سؤال العنف وجلياته امجسدة 

في: اانتهاك, التمييز, النبذ, احجب, اإقصاء واإلغاء.
وناقشت الندوة العديد من اأوراق غير امسبوقة في عناوينها 
ومفرداتها التي اســتدعت طيف امرأة امركولة, امنبوذة, وحامت 
بالدرجة اأولى حول (الدودحيــة), بل (الدودحيات) في عموم 
اليمن, بتوســع اشتمل التالي: عنف الفقه والفقهاء ما بن العشق 
والزنى, مناوشات لعوالم وحكايات امرأة النابرة, صوت احب/ 
محو العار, مقاربة مورفولوجية لصورة امرأة في احكاية الشعبية, 
العنف ضد امرأة في ااغنية الشعبية, جدلية الدودحية في اأدب 
الشعبي, تداخل اأسطوري الغرائبي في حكاية الدودحية, امرأة 
والهوية الضائعة, امرأة في السيرة الشعبية, إقصاء امرأة في اأمثال 
الشعبية وفي مساء اخميس سمع صوت احتفالية امشاقر بتشكيلة 
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حلقة خاصة بالتراث الشعبي مناسبة اليوم العامي للتراث
امشــاركون يؤكــدون اهميــة توفير مقــر جديد لبيــت اموروث 

يحفظ مقتنايته من التلف
تقدم امشاركون في حلقة النقاش اخاص بيوم التراث العامي 
بخالص الشكر الى أمانة العاصمة صنعاء على اعانها مساندة 
بيت اموروث الشعبي عبر توفير مقر جديد للبيت مع رجاء ااسراع 
في نقل محتويات البيت القدم قبل ان يتهدم وتتعرض مقتنياته 

البالغة ااهمية للتلف.
وأوصى امشاركون بتوفير الدعم امالي الكافي للبيت حتى يتمكن 
من أداء دوره على الوجه اأكمل، داعن اجهات امختصة إلى اصدار 

قوانن حمي التراث اليمني من ااندثار.
وأكدوا علــى ضرورة ااهتمــام بتأهيل كــوادر علمية في 
الدراســات العليا لاهتمام بالتراث والتاريخ اليمني، مشــيرين 
إلى ضرورة فتح قســم للتراث الشعبي في جامعة صنعاء وبقية 
اجامعــات اليمنية، وفي مراكز الدراســات والبحــوث اليمنية، 
واعداد مادة التراث الشعبي لتدرس في مدارس امرحلة ااعدادية 

والثانوية.
وشــددوا على اعتبار يوم الثامن عشر من ابريل من كل عام 
يومــًا لاحتفاء بتــراث التنوع في اليمن، اعاء قيم التســامح 
والتعايــش واجمال، بإقامــة امهرجانــات امتخصصة في هذا 

امجال في العاصمة وكافة امدن بقرار حكومي.
جــاء ذلك عند اختتام احلقة اخاصة بالتراث الشــعبي التي 
نظمت بالتنســيق بن مركز الدراســات والبحوث اليمني وبيت 
اموروث الشــعبي، ونوقشت فيها العديد من القضايا ذات الصلة 

باموروث الشعبي وكيفية احفاظ عليه.
وفي هذه احلقة التي انعقدت مناســبة يوم  التراث العامي 
امصــادف 18 أبريــل من كل عام حــدث امستشــار الثقافي 
لرئيس اجمهورية شــاعر اليمن الكبير ورئيس مركز الدراسات 
الدكتور عبدالعزيز امقالح مؤكداً على أهمية ااحتفاء بيوم التراث 

واانطاق من روح الشعب في تكريس قيم وثقافة احداثة.
وفــي احلقة التي ادارها نائب رئيس امركز الدكتور ســمير 
العبدلي حدث هشــام علي بن علي وكيل وزارة الثقافة لقطاع 
امصنفــات واملكيــة الفكرية مؤكداً على أهميــة دور امثقف في  
جذب امؤسسات الرسمية وااهلية للعمل في مجال احفاظ على 

التراث الثقافي.
واعتبر ان غياب التشــريعات والقوانن بهذا اخصوص ادى 
إلى التعدي على التراث وااماكن ااثرية وعدم ااهتمام بها كما 

هو حال ااسواق القدمة محافظتي تعز وعدن.
من جانبها اكدت رئيســة بيت اموروث الشعبي اروى عثمان 
على اهميــة تظافر اجهود مــن اجل ااهتمــام واحافظة على 
التراث بالتوثيق متحفيًا ودراســته وحليله ونشــره للتعريف به 
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محليًا أوًا، ومن ثم نشره في احافل الدولية.
ولفتت الى أن منظمة اليونيسكو تبنت في مثل هذا اليوم من 
عام 1972 اتفاقية حماية التراث اانســاني والتي تنص على أن 
حماية اممتلكات التراثية تقع على عاتق امجتمع الدولي باعتبارها 

ارثًا عاميًا.
بدوره استعرض مستشار وزارة الثقافة محمد عبدالسام منصور 
في ورقته دور مؤسسات الدولة في توثيق التراث وما تعانيه الهيئة 

العامة لآثار ودار امخطوطات من اشكاليات.

الباحث اأمريكي الدكتور كريستوفر ايدينز من جهته أشار إلى 
زهمية وجود أجندة وطنية للتراث الشعبي في أي بلد من البلدان 
إتاحة الفرصة أبنائها للتعرف على تراثهم  وما يتطلبه من حفاظ 

وتوثيق.
ونوه الى عدم امكانية ااستفادة من اخبرات ااجنبية في هذا 

امجال في ظل غياب اأجندة الوطنية للموروث الشعبي.
هــذا وقدمت في احلقة أوراق عمل من أحام عباس بعنوان 
التراث الشعبي التهامي في اليمن، وامهندس امعماري ياسن غالب 
بعنوان التراث امعماري اليمني »امدن امدرجة ضمن قائمة التراث 
العامي أموذجًا باإضافة إلىورقة عمل تراث اإبرة. اأزياء الشعبية 
في اليمن أمة الرزاق جحاف وورقة عمل بعنوان دور مراكز الدراسات 
والبحوث في التوثيق واحفاظ على التراث لنضال اارياني، والتراث 
والسياحة »مقومات اجذب السياحي ودور اإرهاب في تقويض 

السياحة »لعادل ناصر«.
وخلص امشاركون الذين مثلون نخبة من امثقفن وامهتمن 
اليمنيــن واأجانب من ااندثار واعتبــار الـ18 من كل عام يومًا 

لاحتفاء بالتراث اليمني.
ودعوا إلى فتح قســم للتراث الشعبي في اجامعات ومراكز 
الدراسات والبحوث اليمنية، تأهيل كوادر علمية في الدراسات العليا 
في هذا امجال وتوفير الدعم امالي الكافي لبيت اموروث الشعبي 
مع اإســراع بنقل محتويات البيت القدم الى امبنى اجديد الذي 

خصصته أمانة العاصمة حمايتها وحفظها.
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رئيس مجلس الشورى يفتتح بيت اموروث
بعد انقضاء عام ونيف من تأسيس وإشهار بيت اموروث الشعبي 
قام اأستاذ عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى بافتتاح 

البيت في ابريل عام 2006.
وطاف عبدالغني باقسام البيت التي شملت على معروضات 
لازياء التقليدية بتنويعاتها امختلفة وقد عبر عن سعادته فاتتاح 
هذا امشروع  الثقافي العام وما شاهده من ماذج مختلفة تعكس 
مط احياة التي عاشها ااجداد وا زالت متد بآثارها في حياتنا 
امعاصرة، ووصف امشروع بانه خطوة هامة وضرورية لتنشيط 
الذاكرة وجعلها أكثر صلة موروثنا اخالدة وما ابدعه اليمنيون 
عبر العصور، كلمة وحنا وملبسًا ومسكنًا ومط حياة، وهي امفردات 
التي ميزات اموروث الشعبي لبادنا وجعلت منه جزًء هامًا وغنيًا 

منمنظومة اموروث اانساني.
وقدمت رئيس البيت اروى عثمان نبذة عن جهود التأســيس 

واأنشطة التي سبقت فترة تأسيس البيت وااعداد حتوياته.
حضر اافتتاح الدكتور عبدالعزيز امقالح وعبداه صالح البار 
نائب رئيس مجلس الشورى وخالد الرويشان وزير الثقافة وعلي 
احمد السامي عضو مجلس الشورى و محمد عبده سعيد رئيس 
ااحاد العام للغرف التجارية والصناعية والسفير أحمد كلز وعدد 

من ااكادمين وااعامين والباحثن وامهتمن.
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ااحتفاء بامبدع الراحل عارف احيقي
 احتفى بيت اموروث الشعبي بالذكرى التاسعة لرحيل امبدع 
عارف عبداخالق احيقــي الذي كرس جل حياته لتدوين وكتابة 

التراث الشعبي.
وفي هذه اافتتاحية التي انعقدت مايو 2005 اشادت رئيسة 
البيت اروى عثمان بااسهامات التأسيسية للراحل في توثيق التراث 

الشفاهي من مواويل وأهازيج وغيره.
من جهته قال رجل ااعمال ومدير عام مجموعة شركات هائل 
سعيد ورئيس احاد الغرف التجارية والصناعية ااستاذ محمد عبده 
سعيد راعي ااحتفالية ان الفقيد عارف احيقي احد الرواد القائل 

في مجال توثيق التراث الشعبي.
ودعا محمد عبده سعيد إلى توثيقوجمع  اعمال الفقيد احيقي 
خاصة في جانب اغاني امرأة الريفية واناشيد ومهاجل الريف اليمني، 

واامثال الشعبية والعاب اأطفال.
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دعت رئيســة بيت اموروث الشــعبي أروى عثمان احكومة 
وامسؤولن واجهات امعنية إلى حمل مسؤولياتهم جاه حماية 
بيت اموروث الشعبي وحفظ مكوناته ومقتنياته من التلف والتآكل 

بسبب عدم توفر امبنى امناسب لتلك احتويات القيمة.
 وأشارت عثمان في باغ صحفي إلى أن البيت احالي صغير 
جداً، وغير مهيأ أن يكون متحفًا كبقية متاحف العالم، فامكان عدا 
كونه ضيقًا عرضة للرطوبة وتكاثر احشرات »العثيات« والفئران 
التي تهدد مقتنياته من: أزياء شعبية، وأثاث، وصور تعكس التنوع 
الثقافي لليمن ُجمعت على مدى أكثر من (25) عامًا، مشيرة إلى 
أن حماية اموروث الشــعبي مسؤولية جماعية قومية، مسئولية 
تنهض بها الدولة مؤسساتها امختلفة، وليست فردية على نحو 
ما هو عليه البيت الذي يعتبر حصيلة جهد فردي خالص ا ينبغي 
أن يهدر بحرمانه من كافة أشكال الرعاية والدعم، والى أن يغلق، 
وذلك ما تتحمل مســئوليته الدولة بالدرجة اأولى بناء على ما 
تنص عليه بنود اتفاقية اليونسكو لعام 1972م الصادرة عن امؤمر 
العام لليونسكو اخاص بحماية التراث العامي الثقافي والطبيعي، 
بأن مهمة تأمن التراث الثقافي والوطني إما تقع أوًا على عاتق 
الدولة، وقد أوصت بأن تتخذ الدول التدابير الازمة لهذا الغرض. 
واستغربت عثمان من حالة الامبااة احكومية إزاء توفير مبنى 
خاص لبيت اموروث الشعبي أسوة ما م توفيره من مبان للكثير من 
امؤسسات وامنظمات، مستنكرة جاهل بعض اجهات امعنية وفي 
الصدارة وزارة السياحة التي اضطلعت مؤخراً باللقاء التشاوري 
الهادف للترويج السياحي لليمن وعدم دعوة بيت اموروث الشعبي 
باعتباره من أهم امراكز الثقافية والسياحية بشهادة العشرات من 

الزوار اأجانب.
وناشدت عثمان رئيس الوزراء د/علي محمد مجور، ووزير 
التخطيط والصندوق ااجتماعي للتنمية اأســتاذ/ عبدالكرم 
اأرحبــي، ووزير اإدارة احلية الدكتور رشــاد العليمي وأمن 

رئيسة بيت اموروث الشعبي تدعو احكومة  
وامسؤولن إلى جدة البيت ومقتنياته من التلف
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العاصمة اأســتاذ عبدالرحمن اأكوع، ووزير الثقافة الدكتور 
أبو بكر امفلحي، ووزير السياحة اأستاذ نبيل الفقيه، ومحافظ 
محافظة صنعاء اأستاذ يحيى دويد التفاعل اجاد لتوفير مبنى 
خــاص لبيت اموروث الشــعبي مشــيرة إلى أن وزيــر اإدارة 
احليــة الســابق عبدالقادر هــال كان قد وعــد بتوفير مبنى 
خاص للبيت لكنه قدم اســتقالته قبل أن يفــي بوعده، معبرة 
عن تقديرها حماس الدكتور يحيى الشــعيبي عندما كان أمن 
العاصمة.وأضافــت عثمان أن بيت اموروث لم يحصل على أي 
اهتمام حكومي باستثناء مبلغ زهيد مقدم من أمانة العاصمة، 
وصنــدوق التراث في وزارة الثقافة، والشــئون ااجتماعية وا 

يكاد يفي حتى باإيجار وفواتير اماء والكهرباء.
عثمان ناشــدت النظر إلــى بيت اموروث باعتبــاره متحفًا 
حديثًا في تنظيمه ومعروضاته, ومؤسسة بحثية تسندها مكتبة 
متخصصة بقضايا التراث والفلكلور والثقافة الشعبية، ومكتبة 
صوتية وفوتوغرافية وقد تأسس في ابريل /2004م بجهود فردية 
خالصة وافتتحه اأســتاذ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس 
الشورى الذي وعد بإمكانية مساعدته في إيجاد بيت مستقل. .. 
وبرغم من جملة العوائق إا أن البيت مكن في حداثته من إحراز 
جملة من اأهداف واإجازات على صعيد توثيق اموروث الشعبي 
بجميع طقوســه وعادته وكتبه ومؤلفاته وأهازيجه فبعد إحياء 
وتسجيل وتوثيق تقاليد احجيج في صنعاء بالصوت والصورة 
والكلمة امطبوعة أقام بيت اموروث الشعبي مهرجان فلكلوريات عدن 
في بيت الثقافة في الفترة من (8-9سبتمبر2007)، واصدر العديد 
من اإصدارات أهمها اجزء اأول من موسوعة احكايات الشعبية 
اليمنية ( السردية الشعبية +70 حكاية شعبية ).كما م تأهيل البيت 
متحف لأزياء الشعبية, والصور الفوتوغرافية, ومطبخ شعبي 
وغير ذلك من امقتنيات امجســمة لدورة احياة الشعبية اليمنية, 
بطقوســها وعاداتها وتقاليدها وأفراحها وأتراحها.. فضا عن 
مكتبه م رفدها بعناوين فريدة وغير مسبوقة في زمن قياسي.كما 
أقام البيت الكثير من الفعاليات وامهرجانات الشعبية كان أخرها 

»مهرجان امشاقر- اأنوثة امنتهكة في التراث الشعبي«.

 
        صادر عن

بيت اموروث الشعبي 
2008/12/25 
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 يتابع بيت اموروث الشعبي بقلق بالغ تصاعد عمليات الترحيل 
القسري (السري ) لليهود اليمنين التي تسارعت في اآونة اأخيرة 
-19 ابريل2009 وصل إلى مطار بن جوريون في إسرائيل عشرة أفراد« 
وفي 21 يونيو 17 يهوديًا - ما ينذر بكارثة فناء اليهود اليمنين 
أقدم سكان اليمن، بعد أن تعرضت طائفتهم لكل أشكال التهميش 
واإقصاء، وصوًا إلى ااستئصال بهذا الشكل امهن وامرعب الذي 
يفتــح باب اجحيم على مصراعيه التهام ما تبقى من الطوائف 
واأقليات اأخرى، اأمر الذي يحدث خلًا ليس دمغرافيًا فحسب، 
بل وخلًا في البنى الثقافيــة، وااجتماعية، وااقتصادية، كما 
يهدد بتدمير احد أهم عناصر التنوع والتعدد والثراء التي تقوم 
عليها اخارطة والذاكرة اليمنية وتستمد منها عافيتها وسامتها 

وازدهارها. 

 ومن واقع امتابعة لبيت اموروث الشعبي، تكالب التنكيل بإخوتنا 
وأبنائنا وبناتنا اليهود وصاروا عرضة للمزيد من التضييق واخنق 
والطرد، بل والقتل، وفي السياق دفعت الطائفة اليهودية ثمن احروب 
امتفجرة بن الطوائف الكبرى، وطاولتها عمليات التهجير من آخر 
معاقلها في صعدة، اذ جرى تهجير يهود آل سالم في عام 2007، 
وتاحقت بعد ذلك عمليات استهدافهم، ورشق منازلهم باحجارة 
ونيران البنادق والقنابل، وبلغ اأمر ذروته بقتل جل حاخام يهود 
ريده “ماشا يعيش” ودشنت تلك اجرمة البشعة عملية تهجيرهم 
من آخر معاقلهم العريقة ومن ديارهم التي توارثوها منذ القدم في 
منطقة ريده واذوا بصنعاء حيث ا أمان، وا مأوى وا حماية. 
ولم تف السلطات بوعودها بتأمن حمايتهم أو بتعويضهم 
عــن منازلهم ومتلكاتهــم، وانقطع أملهم بالعــودة إلى ديار 
أســافهم ورزحوا حت ضغوط هائلة أجبرتهــم على القبول 
بأقســى خيار وهو خيار مغادرة الباد والى غير رجعة، حيث 

بيت اموروث الشعبي يستنكر 
الترحيل (السري) لليهود اليمنين

فتاة يهودية تحيك التراجيل
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لــم يعد فــي انتظارهم الدار وا الكنيس فــي ريده وصعده وا 
اأهل الذين تشبثوا بالبقاء حتى آخر نفس، برغم كل اإغراءات 
بالترحيــل. وتوالت أخبــار الترحيل اجماعــي لليهود اليمنين 
التي كانت تكشف عنها وسائل اإعام اإسرائيلي والبريطانية 
والغربيــة قبل احلية، وتبن على نحو جلي وقاطع بأن العملية 
منظمة وســوف مضي على نحو متسارع حتى منتهاها، ولن 
تتوقف إا بعد ترحيل آخر يهودي مني عن باده، وحتى ينقطع 

آخر رمق ليهودي مني يحلم بالعودة إلى أرض أجداده. 
وما كانت حماية اموروث واحفاظ عليه وعلى التنوع والتعدد، 
من اأهداف الرئيســة لبيت اموروث الشعبي، وما أن الطائفة 
اليهودية اليمنية - صارت في العهود اأخيرة أقلية – غدت في مهب 
االغاء التام- فقد تفاقمت مخاوفنا ازاء هذا الذي يحدث ويحاط 
ب(سرية) وينبغي أن يكشف ويدان أنه يكرس لهيمنة الصوت واللون 
الواحد على حساب افناء عناصر الثراء والتنوع التي متلكها اليمن 
خاصة وأن الطائفة اليهودية تعتبر عنصراً أصيًا من عناصر التنوع 

ااجتماعي والثقافي في الباد. 
إن هذا الترحيل امريع ( السري ) ينطوي على تخريب فظيع 
للذاكرة اجمعية لليمن، وضمورها، بعد ان كانت حيويتها وازدهارها 
مرتبطة عبر التاريخ بالتنــوع والتعدد وبوجود اليهود اليمنين 
الذين صنعوا فجراً مشــرقًا، وسجلوا أهم صفحة من صفحات 
احياة الثقافية الشعبية والفلكلورية اليمنية، عبر امعمار، والفنون 
والرقص، واملبس، والصناعات الشعبية، التطبيب الشعبي، والتراث 
الشفوي، من حكايات شعبية “حزاوي”، ومعتقدات نتشاركها معهم 
مازالت آثارهم حكي في كل حي، وبيت ومسجد، وحلي نتزين بها، 
وملبساً نتجمل بنقوشه الثرية، و”قرقوش” يتوج رؤوس الفتيات، و” 
ترجيلة “ بنطلون لعروس منية، وسوار بنقشة “بوسانية “ يزين 
معاصم النساء. إن اأسواق الشعبية اليمنية كلها ريفًا وحضراً، 
قدمه وحديثه، تشي بامهارات والقدرات التجارية، والصناعية، 
والتراث امادي والامادي، لعقول، وأيادي أخوتنا وأبناء عمومتنا 
اليهود، والتي تعد أجمل لوحة منية لهذا التنوع الذي حفل به 
اأسواق الشعبية اليمنية، وينبغي أن يكون حافزاً قويًا اعاء قيمة 

امواطنة امتساوية وليس العكس.
ما تقدم وأسباب ا يتسع امجال حصرها يصدر بيت اموروث 
الشعبي هذا النداء، - ااستغاثة إن شئتم - ليحذر من الترحيل( 
اجذري ) ليهود (نا ) وما يعنيه ذلك من اجتثاث أجمل ما في وجه 

اليمن : التعدد والتنوع. 
وليس بخاف على أحد أن هذا الذي يحدث اليوم سيضع الباد 

في النفق امظلم. 

           صادر عن
بيت اموروث الشعبي 
2009/6/22
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The periodical Thakerah Magazine is  
issued by “House of Heritage” here in Sana’a 
it well concern entirely with written folklore 
and researches anthropology tudies in 
Yemeni issues. its irt issue well contains a 
panorama  of the old city of Sana’a as it has 
been  mentioned in the book of a French 
author Dr, Frank Mermier entitled “Chiek 
of the Night” its Arabic version has been 
translated by Mohammed-al Sebthy and 
Randa Ghith. 

 Thakerah chief editor would quoted 
parts of the book due to its limited 
circulation, the author gives graphic 
description of the city contemporary 
history which in fact is the extensional of 
its ancient long history, he delineated the 
interwoven combinations of its oriental 
markets, business and numerous details 
that let the eyes of the reader to wanders 
in the city labyrinths till he envisage he 
could scent the fragrance aroma that’s 
comes from basils plant leafs, the reader 
would visualized entering through 
its great gate and witness its bustling 
markets many tuck-shops and coming to 

(Memory)..of a place. 
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know its aborigines wearing costumes 
raiment, in other words he well interacts 
with the city vibrant life. the author 
made his book on late of the last century 
in one of the oldest ancient city of the 
world.

Studying Sana’a helps an understanding 

how the evolution of civil society and its 

institutions, each capital city has her own 

special quality. 

Metropolis Culture 

The capital city has witnessed historical 

crucial turn, and long standing variable 

events, But it sustained against great trouble 

and many terrors, as symbolic of its brand 

unique, that’s made her a well fortiied 
city against violent winds in the course of 

centuries.

Sana’a presents a deep culture civilization, 

and present also, a master piece portrait.

Mingling with architectural technical 

details, that’s obviously referred to a unique  

place, which showed human being creativity.

The author Sultan-al-aza’azi, have wrote 

an article in  Thakerah edition, mentioning 

that Sana’a architecture style tells its culture 

and embellishments leaning in the Islamic 

arts structure, in the line with its local 

formula that will not be found an any place 

of the world

The inscriptions and creative lines that’s 

divided an all its sides an the buildings faces, 

which embraced each one blocks, the bulk of 

constructional buildings controlled the city’s 

gates, walls, bazaars, that’s makes human 

pattents to jump till his ingers feels to touch 
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the sky fogs, and walks in its old labyrinths 

lanes,

The city spatial and bricks blocks formed 

an compatible portrait and suave poet that’s 

draws the music glints to its colorful windows

Regarding culture dimension of the place, 

he noted that it is not only the high skills 

of the artistic of handicraftsman or their 

techniques an constructing building that 

stand on its soils, But above every things 

it is the distinct of the place itself which 

made it inhabitances to contributed largely 

in knowledge sharing and they become 

as one of the most important religious 

references. we see this clearly in the city’s 

grand Mosque which is considered as one 

of Islamic milestone in the old city. It’s a 

place of lourishing Islamic teaching and 
sciences, however, it is still teaching the four 

foundations of Islamic jurisprudences….ets.

Therefore, the grand Mosque still 

play an important role in maintaining the 

culture identity, the Ministry of Culture 

has inally paid attention and bought 
genuine manuscripts, valuable books and 

encyclopedias, the author had mentioned 

also, the capital city-as a culture place due to 

several elements that’s formed Sana’a culture, 

based on the existing place of the capital city. 

He continued saying about its musical pattern 

and spatial place of its buildings, markets and 

spaces,…ets, 

Intersected World

The researcher and translator, Mohammed 
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Ahamed Othman, had interviewed the 

anthropologist scholar Dr, Philip Deskola, 

asked him about his vision what he sees 

behind the supernatural,/ transculture, the 

French Newspaper Liberalsun has published 

this interview on its weekly appendix issue on 

Thursday 17,November,2005

Dr,Philip talked about red Indian Gefaro 

living in east Indies mountains, they used to 

cuts their enemy heads and dried them up 

through heats stones till heads shrunk, then 

they puts them on their heads as souvenir. and, 

as a sign of victory.

Philip had spent his prime youth among 

Gefaro people for almost three years and that 

was.

given him great inspirations for his 

dissertation, Levy Strauss had supervised his  

PH dissertation. In 1993 his book “Spears 

of loves” was published its opulent with 

passionate, this time he proved this small 

number of Gefaro population, not more than 

6000 persons presented a springboard to 

thrives his won thoughts about all mankind 

and how  can human groups realized the whole 

world? and what was the consequences of that 

at the level of organized community?

That is about intersected world. 

Traditional silver jewelry. 

Has the Yemeni silver jewelry gone?

What are the main signs of silversmith 

disappearance in Yemen?

Marjory Ransom an American 

anthropologist who exerted a substantial time 

in order to revive the silver handcraft works, 

Marjory had dedicated herself in this matter 
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since the late times of the last century.

She says; none is more beautiful and 

distinctly Yemeni than traditional silver 

jewelry.

Marjory have said she well publish the 

outcome results of her ield research work in 
the “ Thakerah” Magazine, she wrote details 

background about silversmiths, like wood-

carving, embroidery. weaving of textiles, loop-

in-loop chain, or granulate, anklets, rings, and 

earrings…etc.

She is a sophisticate and polite lady, 

moreover, she attached a pictures along with 

her research works that would cuts half the 

mile,

Obviously Ransom made a great deal of 

friendships and known many Yemeni families 

engaging in traditional silver jewelry during 

her numerous trips to different parts of the 

Yemeni country.

Marjory is the fondest to this kind of 

physical beauty, and feels apprehension for 

its extinction and its disappearance due to the 

exotic silver pieces from abroad, therefore, 

Marjory as an expert and had a hunched that 

and she was in rush in documenting these 
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accomplishment.

In Yemen the job of panegyrist is to 

praise a person or social events he known 

as the”Dawshan” the “ Thakerah” irst issue 
would love to give space to this creature who 

existing only in Yemen, he cannot live in any 

place, because he is the son of destitute, his 

entirely life depends an crumbs of wealthy 

tables appears on every occations, particularly 

in weddings, in death and in the markets and 

other social events, he is very cunning in 

lagrant praise to those who wants to know and 
to those who dose not.

He makes you to grin from ear to ear, the 

community considered him at the lowest class.

A long with the barbers particularly in the 

tribal notions. Abdul-Bari-Taher, a senior 

researcher had traced the history course of “al-

dawshan” from the starting point. He may be 

was a famous man, or he maybe was making 

noise, the researcher have deined the meaning 
of audio-visual rackety, and its transform in 

current days, and the circumstances that had 

surrounding him.

Also, the researcher, Abdul-Qader al-

Alshebani,mentioned that “al-dawshan” is an 

artist. he is carrying up-date news (to those 

who wants to know and those who do not).the 

researcher elaborates further more to his habits 

and the degree of his rhetoric, when he praise 

the chieftain its not when he praise tribesmen 

or judges or great igures he use different tune 
to each one. the researcher have an article 

entitled “the Dawshan between yesterday 

and today” he demonstrated the changes that 

Yemeni community and tribes in particular has 
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experienced, an which they have been looking 

for some one eloquent who is able to glorifying 

tribes epic, and helps to connect tribes, who need 

to maintain certain degree of relationship with its 

neighbor tribe. He believed that this delicate job 

has psychological impact ingrained in Yemeni 

tribe mind, because each chieftain or prominent 

igure wants to prove to their folks they are 
descending from noble families. and remind them 

their forefathers heroisms. therefore, the job of 

“al-dawshan” was so necessary to be the talk of 

the town, he should also keep record for each tribe 

baby born, and tribes epochs in war or peace in 

happiness or sadness, in markets or somewhere 

else, the researcher also analyses his habits and 

clothes. and shed a light on Arabs tribesmen. 

Naked songs;

A black Yemeni minority named “al-akhdam” 

in which they had descending from the Abyssinia, 

when their great leader had invaded Yemen 

shortly before Islam has raised Mohammed, 

Jazem,is an Yemeni anthropologist have 

substantial contributions, in particularly to this 

issue, he said there are a lot in common between 

European Gypsies

And Yemeni “al-akhdam” both suffers 

lagrance segregation, and they are not recognized 
by their communities in large.

This practice by white folks should not be any 

longer justiied, but many of them still behaving 
impudently.

Jazem, wanders thoroughly and asked!

Is their black color caused their exclusion? 

Was it the Abyssinia colonial? If so why it did 

not happen with Turkey and Persian occupation?
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Why the government has not enrolled their 

children’s when the revolution broke out?

Dose the government have a serious plan to 

integrate them with rest of the society?

Jazem, said there two types of chanting 

songs are connected to these blacks minority:

-Songs on open air. This type would play in 

villages were they used to go.

-Songs of wedding ceremonies, and “al-

sherh” song is classiied the best.
Jazem, elaborated further more in this 

regards, and mentioned many songs notes 

relevant to weddings. 

Other topics:

 Thakerah  also, contains many other titles, it 

will present folk fashion, folksongs, folks tales. 

an addition to some notes songs, and “House 

Heritages” events and some of its previous 

title….ect.

The Chief Editor and his staff wish 

that  Thakerah coming contents will satisfy 

the readers curiosity, and hope that some 

topics will entice foreign readers, and may 

they provide the  Thakerah staff with their 

comments and suggestions. in order to improve 

its future issue. 

Translated by Khalid al-Surihi
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Yemeni Traditional Silver Jewelry

Will It Survive?

Life in Yemen is determined by water and, speciically, the harvesting 
and storage of rainfall and the millions of terraces built up and down 

the mountainsides.  The monsoons and the mountains, together with 

the formidable energy of the Yemeni people, have created wealth for 

thousands of years.  Thus, throughout its long history, Yemen has been the 

seat of extraordinary kingdoms and empires, which were rich in learning, 

elaborate social custom and enterprise.  From the time of the legendary 

Queen of Saba and earlier these civilizations have produced complicated 

social and physical structures that have brought scholars to study and 

document these accomplishments.  

Along with its remarkable history, glorious monuments and impressive 

physical beauty, Yemen has inherited a unique beautiful architecture, a 

complicated and intriguing social structure and exquisite and labor-

intensive crafts.  Of all the crafts – building, weaving of textiles and baskets, 

leather-working, wood-carving and carpentry, and embroidery -- none is 

more beautiful and distinctly Yemeni than traditional silver jewelry.

For centuries silver jewelry was produced throughout Yemen by 

Jewish and Muslim silversmiths with remarkable continuity in design and 

techniques.  From the time of the legendary Queen of Saba to the present 

day Yemen these techniques have characterized the jewelry:

 loop-in-loop chain or sils
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granulation or dharuur

and iligree or shabk as in this box or mahfadha: 

In at least the last ifty to one hundred and ifty years, these techniques 
were used in a number of jewelry centers, in both the Imamic Kingdom 

of the north and the British Protectorate of Aden in the south.  From thirty 
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to ifty years ago, when the price of silver fell in value and the price of 
gold increased dramatically, women’s taste turned from traditional silver 

jewelry to gold pieces, many of them imported from abroad.

Nevertheless, certain silver pieces have retained their traditional appeal.  

In the Hadramaut, for example, women continue to wear two pieces of 

silver as part of their wedding apparel:

a silver belt or hizaam and an anklet or  khilkaal

        

In Ataq, the capital of Shabwa, silver shops outnumber gold shops and 

women continue to wear silver jewelry, but of a modern design:

        

In the past they wore traditional pieces such as these:
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In near-by al-Baidha, where styles similar to Shabwa and Marib were 

once made, one silversmith continues to produce light silver jewelry in a 

modern style:

The pieces are stamped and made with the help of electric machines.  

That was not true of earlier pieces such as the bracelets and hirz below:



Aug No (1)  2009hakerah 14

In Mahwit, women lend strings of beads and traditional pieces of silver 

within families to be worn in weddings:

Laazim, a large silver piece considered essential for a bride

 

Coral or marjaan and amber which is called qahrab or qahraman:
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Nevertheless, the silversmiths in the principal jewelry making centers 

of today ind dificulty selling the women’s jewelry of days gone past.  
In the center of Bani Arifah in Wasab Sail jeweler Hassan al-Arii made 
beautiful upper arm bracelets or damalig like these forty years ago

Abdullah Ghalib al-Arii of al-Ashab in Wasab Sail has the skills to make 
a jambiyya case with delicate Bowsani-style iligree and granulation,

but he inds dificulty making a living wage doing so. Thus, the young 
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men of the Wasab Sail center of traditional silversmithing have moved to 
the big cities of Yemen and, for the most part, are working in gold. 

In certain centers in Yemen the craft died when the Jewish tradesmen 

left.  When the Yemeni Jews left Burra and Raimah in the late forties, for 

example, no artisans stepped forward to continue their distinct style of 

jewelry, so pieces like these are increasingly rare.

         

Il-Dhahiyy in the Tihama has the largest number of silversmiths in 

Yemen.  Fifty silversmiths work to supply primarily the Sana’a market.  

In the heyday of jewelry for women, the artisans of il-Dhahiyy made 

special jewelry to meet the needs and special designs of Beduin and 

urban dwellers across the Tihama and in the near-by mountains.  When 

the demand for women’s jewelry shrank, the artisans moved from making 

women’s jewelry to swords and jambiyyas, such as this jambiyya made by 

Mohammed Sarim in al-Dhahiyy:
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As late as thirty years ago the silversmiths would have been making 

silver jewelry for the bride to wear, such as a bride in the al-Kuhhayl 

family wore at that time:

        

The Zaidiyya regional style is very distinctive.  In the early twentieth 

century a number of lovely women’s pieces were produced:
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but most Zaidiyya jewelry was made for men, such as this jambiyya on 

the left worn near Mahwit or this early jambiya on the right by Humady 

Bland

        

Today in Zaidiyya there is only one silversmith still working and he is 

producing swords for men, not even in the Zaidi style.

Throughout the Hadramaut silversmiths worked in traditional techniques:  

Wadis Du’an, Idim, and Amd, as well as in the centers of Sayyun, Shibam 

and Tarim.  Today, there are many silversmiths in the Hadramaut making 
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modern silver designs, primarily for Hadrami immigrants in the Gulf.  In 

Sayyun there are perhaps 20 and a similar number in Tarim.  In Qatn there 

are 10.  The styles the Hadrami women are wearing in silver are light, 

modern designs: necklaces, belts and anklets.  The people in the cities wear 

gold; in the country side, the women wear silver and gold -- separately.  

Daily, in the evenings, the women wear silver.  All big occasions warrant 

gold jewelry.

Forty or ifty years ago, a woman in the Hadramaut would have worn a 
kisra  (on the left), decorated with bits of hand-pulled, twisted wire called 

fatl or a wedding belt weighing as much as 12 kilos, with loop-in-loop 

chain and  beads molded and soldered.

        

In Taiz, a necklace of ifty years ago displayed distinctive granulation 
or dharur,
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while Abdullah Ismail al-Arii, an artisan from a long line of silversmiths, 
is making modern jewelry and jambiyyas using the lost wax casting method 

or sabb:

    

In Mahra in the east the demand for gold-dipped items such as this nose 

ring on the left and intricate beads on the right was well-known, but now 

customers opt for simple, modern pieces.
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The trend in Shihri silver jewelry is similar.  Said Mohd Ahmed 

Bagtayaan continues to turn out traditional Hadrami jambiyyas

but others, like the family of Abdullah al-Aamari, are making modern, 

light silver pieces like the belt on the left, rather than the labor-intensive 

pieces of old like the belt on the right.
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In Sana’a, where there are many silver dealers, there are only eight to 

twelve working silversmiths.  Five young men from Mahwit make new 

silver using traditional techniques

and Ali Abdullah al-Akwa’ and Abd Rahman and Ali Abd Rahman al-

Nunu continue to produce the distinctive Ikhwai style jambiyyas.
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The precarious state of silver jewelry in Yemen is due in large part to 

the fact that Yemeni women have relinquished traditional silver jewelry 

in favor of imported or locally machine-made gold jewelry.  Yemeni men 

continue to favor traditional jambiyyas and swords, but the demand for 

these items is not suficient to maintain the industry.  Foreign tourists buy 
some pieces, but there are many Yemeni artisans who possess the skills 

to make beautiful traditional silver jewelry, but do not because of lack of 

demand.  The inability to sell women’s jewelry will spell the demise of this 

ancient and revered craft unless local and international markets are found 

quickly

Marjorie Ransom:

received a grant from the American Institute for Yemeni Studies to research 

traditional silver jewelry in Yemen. Cultural Attache in the American Embassy in 

Sana’a in the mid-seventies and Director of a small English Language Institute 

in Sana’a in the mid-sixties, Ms. Ransom was a diplomat in the Arab world for 

twenty years.  She received a Master’s degree in History and a Certiicate in 
Middle East Studies from Columbia University.  She and her late husband David 

exhibited pieces from their collection of silver jewelry in Washington, DC in 

2002 and 2003.  Ms Ransom has three daughters, Elizabeth Ransom, Katherine 

Ransom-Silliman and Sarah Ransom-Mckenna, and two grandsons, Ransom and 

Gabriel Silliman.  She resides in Washington, DC
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The Folklore House

For the Memory of What Is to Come

The House, Deinion :
It is a cultural, nonproit NGO. It is also a small-scale museum that conducts 

researches and studies, collects and documents Yemen’s spiritual heritage and 

makes analyses according to methodical and scientiic standards. The House was 
founded on April 10, 2004 coinciding with Safar 29, 1425 with license No. 23 

issued by the Ministry of Culture.  

   

Sections of the House:

(1)   Administration, whose tasks range from enacting the House cultural and 

research activities to contacting cultural centers and organizations

(2)   Folkloric library. This is a irst step towards establishing a grand and 
comprehensive library for folklore. It contains a number of books and periodicals 

that are completely or partly dedicated to national, Arab and foreign folklores, 

along with audio, photo and TV archives.

(3)   Documentation and Recording Unit: Here verbal heritage is recorded and 

archived through conversations with old people

(4)   The Mini Museum, which contains a number of collections. It is divided 

into:

A- The Traditional Kitchen. This contains clay ovens and other clay hardware 

from a number of governorates. There are also some assortments of local grains 

that are ingredients for Yemeni traditional foods   

B- Traditional costumes (men’s, women’s and children’s) from various parts 

of Yemen. Some of the clothes are worn only on social occasions. There are also 

a variety of head scarves, traditional hats etc that are used by women during 

weddings and social and religious events and an assortment of herbs and dyes 

that were used to be part of women’s traditional makeup. Some herbs were used 

for their healing properties, and so-called capability to ward off jennies and evil 

spirits, too.    

C- Pictures that depict Yemeni people’s day-to-day life

 The Folkloric Café: a place where intellectuals can come together to dialogue 

freely away from bigotry or narrow-minded ideologies
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The House’s objectives:

1.      Documenting traditional heritage especially the verbal one that   

includes songs, fables, adages, jokes, riddles, fairy tales and   myths. 

2.      Documenting traditional life customs in all ields including agriculture 
and religious and social occasions

3.      Documenting traditional beliefs concerned with sorcery, dreams and the 

sacred shrines of good people etc

4.      Documenting material heritage like costumes, ornaments, preening 

methods, skin henna drawings, tattoos, folkloric games and traditional paintings 

5.      Keeping an open identity that can interact with the other 

6.      Creating a popular basis and common opinion that believe in the 

importance of the folkloric, its protection and preservation, and qualifying 

competent teams that will be able to deal with this heritage    

7.      Creating a database for this heritage and making it accessible for all 

students and researchers 

The House’s  key events:

1)      The tradition Madraha (swing) Festival, which is a tradition associated 

with pilgrimage to Mecca (January 12-14, 2005)

2)      The Madraha Book 

3)      Celebrating the late Aref al-Haiqi for the efforts he had made to document 

rural women’s songs and melodies as well as Yemeni folkloric games

4)      Part one of the “Photo in the Folkloric Memory’ project  

The year 2006 program:

First: Forums

1)      The ‘other’ in the traditional culture

2)      Women being neglected in traditional tales

3)      Image of the Ruler in the folkloric mentality

4)      Yemen in the Western anthropologic studies  

 

Second: Publications

 

1 . THAKERAH : a magazine that is specialized in anthropologic studies and 

folklore in Yemen and the Arabian Peninsula

2.      An initial Reading in Folkloric Story-telling + 70 Folkloric Tales: A 

book

3.      A post card from the House of Folklore
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4.      A CD containing traditional songs chanted by women

5.      A CD for madraha chants 

6.      A Memory of Longing: A 20-minute documentary about madara

7.      Part two of the “Photo in the Folkloric Memory’ project  

Third: developing the House

1)      Training a staff on documenting verbal heritage

2)      Adding audio, visual, lighting accessories and decorating the House

3)      Innovating the Folkloric Café

4)      Adding glass panels to preserve traditional costumes

5)      Upgrading the Folkloric Library 

Fourth: Joy Festival events

1)      The ‘We Sing to Live’ Festival. This celebrates women’s voice that was 

silenced by a religious power under the pretext that it is shameful

2)      ‘The Taleteller Said’ a Story-telling Memory program  

3)      Tamasi (nights) a program that is concerned with mysticism circles, 

eulogies to the Prophet, poetry reciting followed by lute and lute playing   

Fifth: Celebrations

1)      Honoring Prof. Jafar al-Dhufari as the irst academician to specialize in 
folklore

2)      Honoring two traditional women singers: Muna Ali and Taqiya al-

Tawilia 

Sixth: 

Symposium : The Ruler Image in folk Heritage 2006 .

Seventh

   ‘Aden in the Photographic Memory ‘a photo exhibition that will celebrate 

Aden City and reviews its daily life 2007 .

Eigth : 

   Al Mashqqer Album : Voiloted Femininty Folk Heritage 2008 .
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The Folklore,s House Will lost its contents 
because The oficial promesses Could not 
offer a hans Right now


