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أعراس ليبيا
»فضانية« و»كرمود« و»نجمة« مهددة باالختفاء

طرابلس ـ أسامة علي

فـــي املـــاضـــي، كــانــت تــتــخــلــل أيـــام 
العرس في ليبيا طقوس تحوله 
إلـــــــى مـــــراحـــــل عـــــديـــــدة ال يــمــكــن 
تجاوزها. يبدأ ذلك من »الفضانية« مرورًا 
»املــســتــأذنــات« ثــم »يـــوم الــقــفــة والــحــنــة«  بـــ
و»يـــوم الــكــرمــود« ثــم »يــوم النجمة«. بعد 
ذلك يقام حفل منفصل يسمى »األسبوع«، 
ــة تــــجــــمــــع األســــــر  ــمـ ــظـ ــتـ ــنـ فــــــي ســـلـــســـلـــة مـ

املتصاهرة.
يـــشـــرح بــشــيــر حــــمــــودة، املــهــتــم بـــالـــتـــراث، 
ومــــؤلــــف كـــتـــاب »صــــــور الـــجـــهـــاد الــلــيــبــي 
فــــي املــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي« تـــلـــك الــســلــســلــة: 
 

ّ
»الفضانية هي االتفاق املبدئي بني أهل كل

املهر  العروس والعريس على شــروط  من 
أسرية  العرس بحفالت  ويبدأ  والــصــداق. 
مــصــغــرة بـــدايـــة أســـبـــوع الـــعـــرس مــعــروفــة 

استعراضات الرجال اقتصرت على أعراس بعض القبائل )محمود تركية/ فرانس برس(

 نــســاء مـــن األســرتــني 
ّ
بــاملــســتــأذنــات وهــــن

 
ّ

ينظمن احتفالني منفصلني في منزل كل
مــن الــطــرفــني، فــي إشــــارة إلـــى االســتــئــذان، 
واإلعــــــالن لــلــجــيــران بــبــدء أيــــام الـــعـــرس«. 
ــــودة حـــديـــثـــه إلــــــى »الـــعـــربـــي  ــمـ ــ يـــتـــابـــع حـ
الــجــديــد«: »يـــوم القفة والــحــنــة يــعــرف في 
ـــزور فيه  بــعــض املـــنـــاطـــق بــالــجــهــاز، إذ تــ
أســــرة الــعــريــس جــمــاعــيــا أســــرة الــعــروس 
عليها  املتفق  والحلّي  امللبوسات  لتقديم 
في الفضانية وتزيني العروس بالحناء«. 
أما »يوم الكرمود فهو يوم زفاف العروس 

لعريسها. 
ــو الـــــهـــــودج الـــــــذي يـــوضـــع  ــ ــــود هـ ــرمـ ــ ــكـ ــ والـ
وقد  الــعــروس  لــزفــاف  قديما  الجمل  على 
استمرت تسمية يوم الزفاف به حتى وقت 
قــريــب بــالــرغــم مـــن تــغــيــر وســـائـــل الــنــقــل« 
»يوم النجمة«   العرس ينتهي بـ

ّ
أن ويبني 

وفــيــه يــحــرص أهـــل الـــعـــروس عــلــى زيـــارة 

ابنتهم في صبيحة اليوم التالي لزفافها. 
وبالرغم من انتهاء العرس في هذا اليوم، 
 »أهــــل الــعــريــس يـــردون 

ّ
يــقــول حــمــودة إن

ــعــــروس ألســـرتـــهـــا أول  ــــارة بـــرفـــقـــة الــ ــــزيـ الـ
العرس  مرة منذ زفافها، بعد أسبوع من 
وغــالــبــا مـــا يــكــون الــعــريــس بــرفــقــتــهــم، إذ 
تكون الزيارة األولى له إلى أسرة حمويه 

وأبنائهما«.
وهــو عضو جمعية  الخازمي،  عمر  يذكر 
املحافظة على املــوروث الليبي في مدينة 
ــــراس واجــهــت  ــادات األعــ ــ  عـ

ّ
بــنــي ولـــيـــد، أن

تـــوافـــد ثــقــافــات خــارجــيــة عــلــى املــجــتــمــع، 
بــاإلضــافــة إلـــى ارتـــفـــاع األســـعـــار وتــراجــع 
األوضاع االقتصادية، ما اضطر كثيرًا من 
األسر إلى تقليص أيام العرس والتغاضي 
عن كثير من التقاليد املصاحبة، بل طاول 
التخلي عن التقاليد املالبس أيضا. يتابع 
الجديد«: »في حني كان يلبس  »العربي  لـ

الـــعـــريـــس والــــعــــروس زيــــا تــقــلــيــديــا، بــات 
االتجاه الحالي إلى املالبس الحديثة التي 
التقليدية  املـــالبـــس  مــثــل  كــثــيــرًا  تــكــلــف  ال 

التي ارتفع سعرها كثيرًا اليوم«.
وقد وصل عدم االهتمام املحلي بمظاهر 
العرس إلى حد حصر الحفل داخل األسرة 

وفي نطاق محدود. 
ــة وتـــعـــنـــي  ــ ــزومــ ــ ــعــ ــ ــي: »الــ ــ ــازمــ ــ ــخــ ــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
العرس  لحضور  للناس  الدعوات  توجيه 
ــات الـــعـــشـــاء والـــــغـــــداء فــي  ــبــ وتـــقـــديـــم وجــ
ــام الـــعـــرس استعيض  بــيــت الــعــريــســني أيــ
فــي  ــويــــن  ــدعــ املــ بـــاســـتـــضـــافـــة  عـــنـــهـــا اآلن 
ــراح«. يــتــحــدث  ــ ــــأفــ صــــــاالت مـــســـتـــأجـــرة لــ
املجتمعية  القيم  مــن  كثير  عــن  الــخــازمــي 
 لــنــقــلــهــا عــبــر 

ً
ــان الــــعــــرس ســـبـــيـــال ــ ــتـــي كـ الـ

األجــيــال: »أغــانــي األعـــراس كانت تتحدث 
عــــن قـــيـــم الــــوفــــاء وبــــطــــوالت الــــرجــــال فــي 
الــحــروب والــحــث عــلــى الــتــكــافــل والتغني 
بـــوفـــاء وكــــرم أســــرة الــعــريــس وأصــالــتــهــا 
 اســتــعــراضــات الـــرجـــال في 

ّ
« كــمــا أن

ً
مــثــال

أيــــام الــعــرس كــانــت إحــــدى صـــور الــذاكــرة 
الــشــعــبــيــة الـــتـــي احــتــفــظــت بــالــكــثــيــر مــن 
أحداث التاريخ املحلي، وقد اختفت اليوم 
في  بقائها  باستثناء  االستعراضات  تلك 
بحسب  ليبيا،  جنوب  فــي  القبائل  بعض 

الخازمي.
ــمــــودة، فــهــو يــشــيــر إلــى  بـــالـــعـــودة إلــــى حــ
 بــعــض األســـــر فـــي ضــاحــيــة تـــاجـــوراء 

ّ
أن

ــــت تــحــتــفــظ ببعض  فـــي طـــرابـــلـــس، مـــا زالـ
العادات القديمة منها »يوم النوبة« وهي 
فـــرقـــة مــوســيــقــيــة تـــرافـــق الـــعـــريـــس أثــنــاء 
زفـــتـــه، بــرفــقــة جــيــرانــه وأهـــلـــه، ومـــا زالـــت، 
على األقــل، ثالث فرق للنوبة قائمة حتى 
اآلن، ويــســتــعــان بــهــا فــي إحــيــاء األعـــراس 

باملنطقة.
الــعــادات  اخــتــالف  الخازمي عــن  ويتحدث 
أخــرى  إلــى  مــن منطقة  للعرس  املصاحبة 
في ليبيا: »في الغرب الليبي يضاف يوم 
اســمــه يــــوم الــحــطــب، وهــــو الــحــطــب الـــذي 
يجمعه أهــل العريس ويــوضــع أمــام بيت 
العروس كإشارة لبدء أيام العرس. أما في 
الجنوب فهناك تقليد إضافي وهو تقليد 
الـــبـــحـــث عــــن الــــعــــروس املـــنـــاســـبـــة وتـــقـــوم 
بـــه أم الــعــريــس بــرفــقــة عــــدد مـــن الــنــســاء، 
وعــنــد تــحــديــد اخــتــيــارهــا ومــوافــقــة ابنها 
لتضع سلة عطور  تــذهــب  الــعــروس  على 

وكحل«.
ــازمــــي مـــــؤثـــــرات األوضـــــــاع  ــخــ ال يـــعـــفـــي الــ
الجارية في البالد بتضافرها مع األسباب 
ــافــــات وافـــــــدة،  ــقــ ــة ودخـــــــــول ثــ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
مــمــا آلـــت إلــيــه األمــــور مــن تــراجــع الــعــادات 
تفكيك   

ّ
أن يــعــتــبــر  لــــأعــــراس.  املــصــاحــبــة 

األسر والنزوح الذي اضطر إليه كثير من 
قد  مناطقهم  بعيدًا عن  للعيش  املواطنني 
اضطرهم طوال السنوات الثماني األخيرة 
إلـــى الــتــنــازل عــن كثير مــن الــتــقــالــيــد التي 
كانت تحكم سير األعراس. يعّول الخازمي 
العريقة  واألســـر  القبلية  املجتمعات  على 
في الحفاظ على تلك العادات من االختفاء: 
الحداثة  املــوروثــات بسبب  تــذوب  »عندما 
تصّر فئات على التمسك باألصالة حفاظا 

على هويتها ووجودها«.

العرس ينتهي بـ«يوم 
النجمة« وفيه يحرص 

أهل العروس على 
زيارة ابنتهم في 

صبيحة اليوم التالي 
لزفافها.

■ ■ ■
بات االتجاه الحالي 
إلى املالبس الحديثة 
التي ال تكلف كثيرًا 
مثل األزياء التقليدية.

■ ■ ■
بعض األسر في 
ضاحية تاجوراء 
في طرابلس، ما 

زالت تحتفظ ببعض 
العادات القديمة منها 

»يوم النوبة« وهي 
فرقة موسيقية ترافق 

العريس أثناء زفته.

باختصار

مع بداية األلفية الجديدة، بدأ عدد من مظاهر األعراس الليبية في االختفاء، بدءًا من تقليص عدد أيام االحتفال من أربعة، وصوًال 
إلى يوم واحد في المدن، إضافة إلى عادات كثيرة

هوامش

نجوى بركات

عــمــُره أكــثــر مــن ثمانني عــاًمــا هــو الـــذي ُيشير تــاريــُخ 
مــيــالده إلـــى صــيــف 25 يــولــيــو 1938. أبــــواه رجـــالن، 
واحــدهــمــا روســـّي ثـــورّي مــعــروف ومــؤّســس الجيش 
ــثــانــي شــاعــر فــرنــســّي شــهــيــر ومــؤّســس  األحـــمـــر، وال
الحركة السوريالّية، نظرتاهما إلى األمور متضاربتان 
نا من إنجابه، 

ّ
ويباعد الكثيُر ما بينهما. ومع ذلك، تمك

هــو الـــذي ال يـــزال مــطــروحــا ومــعــاصــرا بــأفــكــاره التي 
أثبتت أحقّيتها وصّحتها. 

حدث األمر عند لقاء الشاعر الفرنسّي أندريه بروتون 
املكسيك،  في  تروتسكي،  ليون  الروسّي  البلشفّي  مع 
ا 

ً
بيان يــصــوغ  أن  األّول  مــن  األخــيــر  هـــذا  طــلــب  حينما 

ان التشكيلي 
ّ
يتعاون على كتابته مع مضيفه آنذاك، الفن

املكسيكي دييغو ريفيرا، رفيق الرّسامة فريدا كاهلو. 
 في كتابة ذلك النّص، 

ً
 هائلة

ً
لكّن بروتون وجد صعوبة

ال بل إنه بقي مشلول اللسان والفكر خالل أيــام، هو 
الــذي كــان معجًبا إلــى حــّد كبير بتروتسكي الــذي لم 
وسورياليته،  بروتون  أعمال  عن  الكثير  ليعرف  يكن 
أنه  وإن كان يعتبره رجال وفنانا نزيها، وخصوصا 

كان مّياال إلى قــراءة األعمال الكالسيكية الكبرى من 
نتاج القرن التاسع عشر. يروي أحُد الذين حضروا هذا 
ا وإيجابًيا، إلى أن باشر تروتسكي  ه كان حاّرً

َّ
اللقاء أن

ا بالفرنسية التي كان يتقنها حول السوريالية، 
ً

نقاش
بنّية الدفاع عن الواقعية، مثلما كان يحّبها في روايات 
بانتباه،  استمع  لكنه  بــروتــون،  »فــفــوجــئ  زوال،  إمــيــل 
زوال«.  أدب  فــي  الشعرية  الــنــواحــي  إلــى بعض  مشيرا 
 
ً
لغة الرجالن  هكذا، ورغــم كل ما يفّرق بينهما، وجــد 
، قوامها الحرية والثورة، وهو ما ساعدهما أن 

ً
مشتركة

يتوّصال، في ختام لقاءات وّدية ومشاوير في الطبيعة، 
 .»

ّ
إلى صياغة »بيان من أجل فّن ثورّي مستقل

الفكرة جاءت إذًا من تروتسكي، فكان أن  االقتراح أو 
صاغ بروتون مسّودة أولى، قام تروتسكي بتقطيعها 
ــا إلــيــهــا مــســاهــمــاتــه وتــعــلــيــقــاتــه، 

ً
وتــنــقــيــحــهــا، مــضــيــف

ــاّدة فــي بعض األحــيــان، من  مــا اســتــدعــى نــقــاشــاٍت حـ
نـــوع اعـــتـــراض الـــروســـّي عــلــى »اســتــثــنــاء ديــكــتــاتــوريــة 
ووضعه  إضافتها،  بــروتــون  أراد  الــتــي  البروليتاريا« 
النهاية،  اعتبار. في  الفّن واستقالليته فوق كل  حّرية 
ا معادًيا للفاشية والستالينية في آن،  أنجز االثنان نّصً
مع اإلشارة إلى رسالة الفّن الثورية، وضرورة استقالله 

عن الدول واألجهزة السياسية بمجملها، غير أن البيان 
لم يحمل توقيع تروتسكي، على الرغم من أن بروتون 
نسب تأليفه الحقا إليه، أكثر مما نسبه لنفسه، وإنما 
وذلك  املكسيكي،  والرّسام  الفرنسّي  الشاعر  توقيَعي 
بسبب قناعة البلشفّي الروسّي بأن الوثيقة هذه يجب 

انني فقط.
ّ
عة من فن

ّ
أن تكون موق

أصيل،  فّن حقيقّي   
ّ

لكل الثورّي  املصير  البياُن  د 
ّ
يؤك

أي ذاك الذي »ينصب قوى العالم الداخلي ضّد الواقع 
 ما يعّوق 

ّ
الحاضر الذي ال ُيحتمل«، وينّدد بشّدة بكل

حّرية الفنانني واملبدعني، وبخاصة ما تفرضه عليهم 
الدول، وبالتحديد الدول ذات األنظمة الشمولية )وليس 
»ال  يعلن:  إذ  الــشــاب،  بماركس  فــقــط(، كما يستشهد 
بد أن يكسب الكاتُب ماال كي يعيش ويكتب، ولكن ال 
يجب في أّي حال أن يحيا ويكتب لكي يكسب املال... 
أهدافا قائمة  أعماله وسيلة، بل  البتة  الكاتب ال يعتبر 
»االتحاد  حركة  لخلق  نــداًء  البيان  ويتضّمن  بذاتها«. 
«، يضّم كل الذين يجدون 

ّ
من أجل فّن ثــوري مستقل

أنفسهم فــي روح الــنــّص الــعــام. لــقــد تــأّســس االتــحــاد 
بالفعل، وضّم كتابا وفنانني كثيرين، لكنه لم يصمد 
الــتــي جــاءت  الثانية  العاملية  الــحــرب  لــأســف فــي وجــه 

مدّمرة للحجر واإلنسان.
تب في ظروف تاريخية معّينة، 

ُ
والحل أّن هذا البيان ك

باٍت 
ّ
ملتطل واألدبــّيــة  ية 

ّ
الفن األعمال  تّم خاللها إخضاع 

ســيــاســيــٍة فــرضــهــا هتلر بشكل واضـــح وعــلــنــي، في 
 ضررا، 

ّ
حني كان ستالني أكثر تكتما، وإن لم يكن أقل

انني فــي نظر كاتبْيه إلى 
ّ
ــاب والفن

ّ
الــكــت وهــو مــا حــّول 

»خـــدم الــنــظــام«. لــذا فقد كــان الــهــدف مــن وراء كتابته 
الــثــورة.  أجــل  مــن   – الفن  »استقاللية  هــو  وباختصار 

والثورة – من أجل تحرير الفّن بشكل نهائي«.

في حريّة الفّن واستقالليته

وأخيرًا

صاغ بروتون مسّودة أولى، 
قام تروتسكي بتقطيعها 

وتنقيحها، مضيفًا إليها 
مساهماته وتعليقاته
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