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محمد الهادي باألصفر
ستون عامًا في صناعة العود التونسي

تونس ـ مريم الناصري

ــهــــادي بــاألصــفــر  أطــــــرَب مــحــمــد الــ
الــتــونــســيــن بــنــغــمــات الــعــود على 
مــدى ستن عامًا. ليس عازفًا وال 
في  كــان  منذ  ــواد  األعــ يصنع  ه 

ّ
لكن ملحنًا، 

ــمـــره. يــقــضــي معظم  الـــرابـــعـــة عـــشـــرة مـــن عـ
وقته في ورشته الصغيرة للعمل في حرفة 
كادت تندثر بعد ركود صناعتها في فترة 
بـــدأت مسيرته منذ عــام 1958 فــي تلك  مــا. 
التي كانت حكرًا على بعض من  الصناعة 
موها عــن بعض 

ّ
ورثــوهــا عــن اآلبـــاء أو تعل

حرفّييها. 
أســـــاس الــعــمــل هـــو رســــم شــكــل آلــــة الــعــود 
والنقوش، لينطلق في ما بعد في تشكيله 
وتــكــويــن هيكله الــنــهــائــي. وتــكــون الــبــدايــة 
الــذي ُيسمى في  القالب  مــن خــال تصميم 
تــونــس الـــصـــنـــدوق الــصــوتــي أو الــقــصــعــة، 
وفـــي الــشــرق ُيــســمــى ظــهــر الـــعـــود. ويــجــري 
حفها )قشرها( لتصبح ملساء لينتقل في 
مرحلة أخرى إلى تركيب وجه العود الذي 
توجد فيه ثاث فتحات ذات نقوش عربية، 
تلك  لتزيد  القمرات،  أو  بالشماسي  سمى 

ُ
ت

الــفــتــحــات فـــي صــــوت الـــنـــغـــمـــات، لــتــتــم في 
مــا بــعــد مــرحــلــة تــركــيــب زنـــد الــعــود أو كما 
الرقبة. وتتلوها  الحرفين  يسميها بعض 

العود التونسي يختلف كثيرًا عن العود الشرقي )العربي الجديد(

مرحلة طاء كامل لآللة املوسيقية بواسطة 
األوتـــار  تثبيت  وتــبــدأ عملّية  زيــتــي.  ملمع 
سمى »املاوي« التي تشد 

ُ
واملفاتيح التي ت

تلك األوتار على العود. 
يتقن الحرفي محمد الهادي صناعة بعض 
ه امتهن أكثر صناعة 

ّ
اآلالت املوسيقية، لكن

الــعــود الــتــي طـــور فــيــهــا مــهــاراتــه مــنــذ كــان 
ى بات مدرسة في كيفية صناعة 

ّ
، حت

ً
طفا

الــثــقــافــة  ــعـــود وُمــعــتــمــدًا مـــن قــبــل وزارة  الـ
 »العديد من 

ّ
منذ عام 1964. ويشير إلى أن

ــم صــنــاعــة الــعــود 
ّ
الــشــبــاب ُيــقــبــل عــلــى تــعــل

فــي جــهــات عـــدة. ولــم يجد عــزوفــًا أو نفورًا 
 الــعــود 

ّ
ــم تــلــك الــحــرفــة ال ســيــمــا أن

ّ
مــن تــعــل

الــتــونــســي بـــات مطلوبًا حــتــى فــي الــخــارج 
في فرنسا أو إيطاليا وإسبانيا. وفي أحد 

متاحف كندا عود من صنعي«.
في تلك الورشة يعمل ابنه معه في بعض 
ــم تــلــك الــحــرفــة أيــضــًا الــتــي 

ّ
األوقـــــات لــيــتــعــل

 ما 
ّ

ــم كـــل
ّ
بــاتــت صنعة عــائــلــيــة لــديــهــم. تــعــل

 
ّ

ــق بــصــنــاعــة الــــعــــود الـــتـــونـــســـي بــكــل
ّ
يــتــعــل

البسيطة على  تــفــاصــيــلــه. وتــضــّم ورشــتــه 
قة على 

ّ
العديد من آالت العود القدمية املعل

. كما توجد بعض اآلالت 
ّ

كامل جدران املحل
املوسيقية القديمة التي جعلت املكان يبدو 

ه متحف آلالت العزف النادرة. 
ّ
كأن

والعود التونسي من اآلالت األساسية التي 

 الــتــقــلــيــدي الــتــونــســي 
ّ
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــفـــن

ــّم  ــالــــوف الـــتـــونـــســـي. وقـــــد تـ ــاملــ ــروف بــ ــ ــعـ ــ املـ
االعتماد عليه في تلحن التراث املوسيقي 
الغنائي الطربي.  أو  التونسي ســواء اآللــي 
العود  آلــة   

ّ
أن إلــى  املــؤرخــن  وُيشير بعض 

تــرجــع فـــي األصــــل إلــــى فــتــرة األنــدلــســيــن، 
ــن الـــنـــقـــوش الــتــي   الـــعـــديـــد مـ

ّ
خــصــوصــًا أن

توجد في العود التونسي شبيهة بنقوش 
 األلحان شبيهة ألغاني 

ّ
األندلسين. كما أن

باد األندلس سابقًا، فيما يجزم مؤرخون 
 العود التونسي يعود إلى ما قبل 

ّ
آخرون أن

دخول األندلسين إلى شمال أفريقيا. 
ــه »على الرغم من 

ّ
إن الــهــادي  ويقول محمد 

تشابه آلة العود بن بلد إلى آخر، يختلف 
الشرقي  الــعــود  عــن  التونسي كثيرًا  الــعــود 
لــنــاحــيــة الــحــجــم والـــشـــكـــل والـــزيـــنـــة وعـــدد 
 الــعــود الــتــونــســي بصغر 

ّ
األوتـــــار. ويــتــمــيــز

صـــنـــدوقـــه الـــصـــوتـــي بـــاملـــقـــارنـــة بــصــنــدوق 
الـــعـــود الـــشـــرقـــي. كــمــا يــحــتــوي عــلــى ثــاث 
ــارف مختلفة عن  قــمــرات ذات نــقــوش وزخــ
تلك التي في العود الشرقي، في ما يحتوي 
العود التونسي على أربعة أوتار في مقابل 

خمسة أو ستة أوتار في العود الشرقي«.
 املــــواد 

ّ
 »جـــــل

ّ
كــمــا ُيــشــيــر الـــحـــرفـــي إلــــى أن

ـــســـتـــورد من 
ُ
املــســتــعــمــلــة فـــي ذلــــك الـــعـــود ت

تحتاج  املوسيقية  اآللـــة  تــلــك   
ّ
ألن الـــخـــارج، 

إلــى نــوع خــاص مــن الخشب الـــذي يتطلب 
بــــدوره خــبــرة حـــول كيفية قــصــه وتشكيل 
فيما  يــنــكــســر،  أن  دون  مـــن  الـــعـــود  هــيــكــل 
ــًا إلــــى نــــوع من  ــاسـ يــحــتــاج الـــحـــرفـــيـــون أسـ
لذلك،  ممكنة.  فترة  الخشب يصمد ألطــول 
يــجــد الــحــرفــيــون صــعــوبــة فـــي تــوفــيــر تلك 
التونسي  الــعــود   »ســعــر 

ّ
أن املــــواد، مضيفًا 

دوالر  و100  دوالر   300 بـــن  مـــا  ــراوح  ــتــ يــ
لــلــعــود الـــواحـــد، وهـــو ســعــر ال يــقــدر عليه 
جــمــيــع طــــاب مــعــهــد املــوســيــقــى أو هـــواة 
ه استطاع بيع عوده 

ّ
العزف على العود. لكن

العود  عازفي  وأشهر  الفنانن  غالبية  إلى 
في تونس«. 

ويــســتــغــرق مــحــمــد الـــهـــادي مـــن شــهــر إلــى 
ثــاثــة أشــهــر لصنع الــعــود، وأحــيــانــًا فترة 
التي يحتاجها.  املــواد  أطــول بحسب توفر 
وفــــي الـــغـــالـــب، لــيــس هـــنـــاك تــشــجــيــع كبير 
على صناعة العود أو تسهيات في توفير 
 ســـعـــر الـــعـــود 

ّ
ــة. لــــذلــــك، فــــــإن ــ ــيـ ــ مـــــــواده األولـ

ــواع  ــ الـــتـــونـــســـي مـــرتـــفـــع بـــاملـــقـــارنـــة مــــع األنــ
ه بات ُيصّدر العود 

ّ
األخــرى. ويشير إلى أن

دول  مــن  ُيطلب  كما  فرنسا،  إلــى  التونسي 
أوروبـــيـــة أخــــرى عــــدة. لــذلــك، ُيــقــبــل الــعــديــد 
ــم الــحــرفــة لــكــن يــجــد مــحــبــي تلك 

ّ
عــلــى تــعــل

املــواد  توفير  فــي  الصعوبة  بعض  الحرفة 
األولية. 

ــــادي الـــثـــقـــافـــي »الـــطـــاهـــر  ــنـ ــ وقـــــد احـــتـــفـــى الـ
الــعــتــيــقــة بالعاصمة  املــديــنــة  فـــي  الـــحـــداد« 
الــتــونــســيــة، بــآلــة الـــعـــود، مــن خـــال تنظيم 
ــان الـــوطـــنـــي لـــآللـــة خــــال يــونــيــو/  ــهـــرجـ املـ
حـــزيـــران املـــاضـــي. كــمــا بـــات يــنــظــم سنويًا 
مهرجان للعود يشارك فيه أشهر صانعي 
ــدد مــن  ــ ــانــــب عــ ــى جــ ــ الــــعــــود فــــي تــــونــــس إلــ
الــضــيــوف األجــانــب، كما يــشــارك العشرات 

من أشهر عازفي آلة العود في تونس.

امتهن محمد الهادي 
باألصفر صناعة العود 
التي طور فيها مهاراته 
ى 

ّ
، حت

ً
منذ كان طفال

بات مدرسة في ذلك، 
مع اعتماده من قبل 

وزارة الثقافة منذ عام 
1964

■ ■ ■
يستغرق محمد الهادي 

من شهر إلى ثالثة 
أشهر لصنع العود، 
وأحيانًا فترة أطول 

بحسب توفر املواد التي 
يحتاجها.

■ ■ ■
ليس هناك تشجيع 
كبير على صناعة 

العود أو تسهيالت في 
توفير مواده األولية. 
لذلك، فإّن سعر العود 

التونسي مرتفع 
باملقارنة مع األنواع 

األخرى

باختصار

قبل 60 عامًا، بدأ التونسي محمد الهادي باألصفر، صناعة األعواد، حتى بات يتقن هذه الصناعة إلى درجة كبيرة، ويعلّمها 
للشباب، أمًال في صمود هذه الحرفة التقليدية

هوامش

نجوى بركات

إذ ندرك ما أدركناه دوما أّن املوت قادٌم ال محالة، وأنه 
على عكس مــا نــزعــم ونــتــصــّرف، دائــمــا على مقربة، 
ت، 

ّ
وأننا في الحقيقة لسنا أكثر من ناجني بشكٍل مؤق

بانتظار أن يلتفت ويشير بإصبعه إلينا. إذ ندرك ذلك، 
األنفاس،  يقطع  القلب،  يفّجر  الــذي  الهلع  ذلــك  ينتابنا 
ــروُس إيــمــانــنــا عــلــيــه، وال  ــ

ُ
ــــراف، فــال تــقــدر ت  األطـ

ّ
يــشــل

بالجماد  نا 
ُ
تمّسك نا  رحيلـَ ُيعيق  وال  نا، 

ُ
كثرت تعّزينا 

املوت  مــالُك  لنا  يقول  تتبعونني،  باألحياء. ســوف  أو 
ى 

ّ
ا، أو غاضًبا عاتًيا. وفي الحالتني، نتمن

ً
باسًما مشفق

خاشعني أن ال نكون في وضٍع ُيجبرنا على انتظاره، 
ال، غادرا، على 

ّ
يه، أو مقابلته، راجني أن يأتي متسل

ّ
تمن

ا أو في أثناء منامنا، فال نعي ما يجري لنا، 
ّ
غفلٍة من

ف أعضائنا أو بانسحاب الحياة منها. 
ّ
وال نشعر بتوق

ة، 
ّ
اعة صــابــون، بخف

ّ
ننتهي كفق لكن  بــأس،  نموت، ال 

سهًوا، بطرفة عني، من دون وجٍع، دمٍع، حزٍن، خوٍف، 
أو وداع. 

مــوت اآلخــريــن يجعل التفكير فــي املــوت جــائــزا. لكّن 
أمــٌر مــحــال. نحن نعرف  الــخــاص  التفكير فــي موتنا 

أن املوت هو قدرنا جميعا، لكننا ال نعرف عنه شيئا 
خبره بعد. نتصّرف وكأننا باقون إلى األبد، 

َ
ألننا لم ن

ك، ننجب أطفاال، 
ّ
ط للمستقبل، نبني، نتمل

ّ
نعيش، نخط

وكأننا  بالفناء،  يهّددنا  ال  ا 
ً
وكــأّن شيئ إلــخ،   .. نحلم، 

أبناء األبد غير قابلني لالنتهاء. قال فرويد إننا في ال 
وعينا خالدون. وكتب الكاتب الروماني إميل سيوران: 
 منا ويؤمن أنه خالد، حتى ولو 

ّ
»في العمق، يشعر كل

تفّهم كل  أنه سيموت بعد لحظة. نحن يمكننا  أدرك 
شيء، تقّبل كل شيء، استيعاب كل شيء، باستثناء 
ر فيه باستمرار مستسلمني 

ّ
موتنا، حتى وإن كنا نفك

ألمره«. نحن غير مهّيئني للموت. املوت موضوٌع محّرم، 
ممنوع، ينبغي تناسيه تماما واملضّي قدما. ينبغي أن 
ل أننا نجهله أو أنه 

ّ
نلهي أنفسنا عنه، أن نخاتله فنمث

عّد 
ُ
غير موجود. لكن، ثّمة حضاراٌت وثقافاٌت أخرى ت

امليعاد، فإذا بهم يتآلفون معه، يتقّبلونه  أبناءها لهذا 
فيذهبون إلى موتهم مساملني، محايدين. هؤالء مثال 
ال ُيخيفهم املوت وال يصدمهم، ألنهم يرون أنهم أبناء 
الطبيعة التي سيعاودون التوّحد بها، ذلك أن الروح ال 

تفنى وتعود في أجساد وأشكال أخرى. 
يتحّدونه،  إنــهــم  املـــوت.  يخافون  ال  ــا 

ً
أيــض املنتحرون 

يكيلون له الشتائم والضربات. يسابقونه ويسبقون. 
املــنــتــحــرون يــخــافــون الــحــيــاة. هــم ال يـــريـــدون الــتــمــّرغ 
مـــزيـــدا فـــي وحـــولـــهـــا، يـــرفـــضـــون تــصــديــق وعـــودهـــا 
ي، 

ّ
الكاذبة، يأبون الرضوخ، املهادنة، ويقصدون التخل

 الُسّرة بأسنانه، 
َ

التبعثر، االنفكاك. يقّص املنتحر حبل
 السّرة الذي 

ُ
بأظافره، يشعل فيه وفي يديه النار. حبل

يــقــّيــده إلــى الــحــيــاة يجب أن ُيــقــطــع، إنــه تلك األصــفــاد 
لم  السجني  أّن  السجني. إال  التي تكّبل يدي  الحديدية 
يرتكب ذنبا وهو يرفض أن ُيساق إلى املقصلة بريئا. 

زلها على 
ُ
الــذي سين الحياة في األصــل مقصلة، وهو 

عنقه متى شاء.
يمضي كثيرون من حولنا في املدينة امليتة. ال أدري 
أهــو مــواُت هــذي األخيرة ما ُيشعرنا حاليا بكل هذا 
ه 

َ
ــه املــوُت أدركنا أخيرا، وبــدأ ُيعمل مناجل

ّ
أن املــوت، أم 

الفئات، مــن كــل األعــمــار،  فينا. إنهم يموتون مــن كــل 
الطبقات. مرضى وأصّحاء، ضعافا وأقوياء،  من كل 
أطفاال وبالغني. ال أدري إن كانت هي العتمة السارحة 
أو الساقطة  فــوق رؤوســنــا مثل بقعة حــبــٍر عــمــالقــة، 
املــوَت  ة ســوداء، هي ما يستجلب  علينا كغاللة كونيـّ
ــداد. نــحــن نحيا فــي مــديــنــٍة مــيــتــٍة، فــي بلٍد  ــ بــهــذه األعـ
 
ٌ
ميٍت تحيط به بلداٌن ميتة هي األخــرى. سهوٌب ميتة

ومطفأة، يتساقط الناُس فوقها شهابا سوداء.   
 األرض تحت شجرة، قدماي 

ً
أنا أريد أن أموت مفترشة

كئ على جذعها. 
ّ
الــتــراب وظــهــري مت مــغــروزتــان فــي 

 حانيًا كي أشعر باعتدال الهواء 
ُ

أرجو أن يكون الفصل
وأملس ترابا دافئا ُيفسح لي. أريد أن تقتنع خالياي، 
ــرى، أنـــهـــا ســتــنــطــفــئ كــالــيــعــاســيــب  ــ ــ ــدة تــلــو األخـ ــ واحــ
أقــّرر  أن  أوّد  أجـــل،  الــهــواء.  يرفعها  أن  قبل  السعيدة، 

ق ذاكرتي عاليا، وأدخل في البياض. لـِ
ْ
ط

ُ
لحظتي، أ

هو الموت

وأخيرًا

موت اآلخرين يجعل 
التفكير في الموت جائزًا. 

لكّن التفكير في موتنا 
الخاص أمرٌ محال
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