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ال�راث
هي�ة ت
ئ
ف�راير من عام  ،2020ا جل�هة
الهي�ات بوزارة الثقافة ،وال�ت ��ي تأسست ف� ��ي شهر ب
ال�راث” ،إحدى
تمثل
“هي�ة ت
ئ
ئ
ال�راث العمرا�ن ي� ،الحرف اليدوية،
ال�راث الثقا ف� � ي� بقطاعاته األربعة (اآلثار ،ت
الحكومية املكلفة باإلشراف على ت

ض
الهي�ة :تنظ�يم وإقامة املؤتمرات ،واملعارض ،والفعاليات ،واملسابقات”املحلية والعاملية”.
ويت�من نطاق عمل
ئ
واالش�راك ف� ��ي االتحادات
واملشاركة فيها ،وتأسيس الشركات أو املشاركة ف� � ي� تأسيسها أو الدخول فيها،
ت

الهي�ة.
واملنظمات ،واملحافل اإلقل�يمية والدولية ذات العالقة باختصاصات
ئ

غ�ر املادي).
ال�راث ي
ت

ال�راث الثقا ف� ي�
بال�راث من منطلق إيمانها بأهمية املحافظة على ت
لهي�ة مختصة ت
ويأ�ت ��ي إطالق وزارة الثقافة ئ
وغ�ر املادي) ،وضرورة ت�نميته وتطويره بما يتواكب مع رؤية اململكة  ،2030واملكانة
بمختلف أنواعه (املادي ،ي
التاريخية والحضارية للمملكة ،وما ت ت�م�ي��ز به من تراث غ ن� ��ي ومتنوع ،حيث تزخر اململكة ف� ��ي مختلف مناطقها
كب�ر ج� ً
ال�راث
دا من املواقع األثرية -ال�ت � ي
بعدد ي
� تعود لحضارات إنسانية متعاقبة -وتحتوي على مواقع ،ومبا�ن � ي� ت
� تعكس ثقافة هذه البالد.
غ�ر املادي ال�ت � ي
ال�راث ي
العمرا�ن ي� ،والحرف اليدوية املتنوعة واألصيلة ،وعناصر ت

الهي�ة ف� � ي� مهامها ومسؤولياتها ج
ال�راث ف� � ي� اململكة العربية السعودية ،من رؤية
وتنطلق
ت�اه تطوير قطاع ت
ئ
تنص على “االحتفاء تب�راثنا بوصفه ثروة ثقافية وطنية وعاملية” ،ورسالة ض
وتمك� ن�
ي
تت�من “حماية وإدارة
ال�روات
ال�راث الثقا ف� ي�”؛ حيث تتولى
الهي�ة مسؤولية حماية وإدارة ث
االبتكار والتطوير املستدام ملكونات ت
ئ
بال�راث ،وتطوير
ال�راثية وت�نميتها ،وتعزيز األنشطة البحثية ،وت�نمية املواهب ذات العالقة ت
الثقافية ،واملواقع ت
ال�راثية ،ووضع األنظمة والتنظ�يمات املناسبة ال�ت ��ي تساعد على تطوير قطاع
ج
وال�
الفعاليات ب
رام� واألنشطة ت
�
بال�راث الثقا ف� ي�
ال�راثية وترم�يمها وتأهيلها ،ونشر حمالت التوعية ت
ال�راث ،إلى ج�انب حماية املواقع واملبا�ن � ي� ت
ت

� ت�تمتع بها اململكة ف� � ي� مختلف مناطقها.
بال�روات األثرية املذهلة ال�ت � ي
،والتعريف ث

ال�راث الثقا ف� ي� ،ورفع مستوى االه�تمام والوعي ج
امل��تمعي بأهمية املحافظة
وتتولى
الهي�ة دعم ج�هود ت�نمية ت
ئ
ً
ً
ً
ً
اقتصاديا
ورافدا
واالع��ز از بها،
مهما ف� � ي� ترسيخ الهوية الوطنية
مصدرا
� وت�نميته؛ كونه
ال�راث الوط�ن � ي
ت
على ت

ً
ج
تش�يع ال ت�مويل
الدول� ،إلى ج�انب
وثقافيا على املستوى الوط ن� ي� ،إضافة إلى إبرازه والتعريف به على املستوى
ي
ج
واالست�ثمار ف� ��ي ج
وتش�يع
ال�راث،
ي
واق�راح
امل�االت ذات العالقة باختصاصات
املعاي�ر ا خل�اصة بقطاع ت
الهي�ة ،ت
ئ

ال�رام�
الهي�ة تنظ ي�م واع�تماد ب
األفراد واملؤسسات والشركات على إنتا�ج وتطوير املحتوى ف� � ي� القطاع ،كما تتولى
ئ
ج
�
وال�رخيص لألنشطة
الفكرية،
امللكية
حقوق
حماية
دعم
إلى
إضافة
التعل�يمية،
ال�رام�ج
التدريبية املهنية ،وبناء ب
ت
�
ذات العالقة ج
الهي�ة.
بم�ال عمل
ئ

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الرؤية

ك�روة
االحتفاء تب�راثنا ث
ثقافية وطنية وعاملية

الرسالة

وتمك� ن�
ي
حماية وإدارة
االبتكار والتطوير املستدام
ال�راث الثقا ف� ي�
ملكونات ت

الهي�ة
قطاعات
ئ

ال�راث العمرا�ن ي�،
اآلثار ،ت
ال�راث
اليدوية،
الحرف
ت
غ�ر املادي
ي

مقدمة
ثّ
يع�ر عن الهوية الثقافية
ال�راث الحضاري لألمم ،فهو ب
ال�راث الثقا ف� � ي� ي
غ�ر املادي ج�انبا مهما من ت
يم�ل ت
� مرت بها ج
م��تمع ،ويعكس الظروف ج
لكل ج
امل��تمعات املحلية
اال��تماعية واالقتصادية والسياسية ال�ت � ي
التعب�ر واملعارف واملهارات املوروثة؛
ي
خالل املراحل الزمنية املختلفة ،لكونه ي�تمثل ف� � ي� التقاليد وأشكال
كالتقاليد الشفهية ،وفنون األداء ،والعادات ج
اال� ت�ماعية ،والطقوس ،واملناسبات االحتفالية ،واملعارف
بإنتا� الصناعات التقليدية ال�ت ي�
ج
واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون ،أو املعارف واملهارات املرتبطة
�
يحتا�ها كل ج
ج
م��تمع ف� � ي� حياته اليومية.
أك�ر دول العامل ثراء
واململكة العربية السعودية نظرا التساعها ا جل�غرا ف� ي� ،وبعدها الحضاري؛ تعد من ث
غ�ر املادي.
ال�راث الثقا ف� � ي� ي
وتنوعا ف� ��ي مكونات وعناصر ت
غ�ر املادي باململكة؛ عن رصيد تاريخي ها�ئ ل
ال�راث الثقا ف� ��ي ي
وقد كشفت عملية الحصر والتوثيق لعناصر ت
غ�ر املادي ،حيث تزخر اململكة تب�راث أصيل ومتنوع من هذه العناصر ،ض
وي�م
ال�راث الثقا ف� � ي� ي
من عناصر ت
ج
كب�را من هذه العناصر ،من بينها العناصر التسعة
غ�ر املادي عددا ي
لل�راث الثقا ف� � ي� ي
الس�ل الوط�ن � ي
� ت
ج
غ�ر املادي باليونسكو ،وهي :نخيل ال ت�مر ،الصقارة ،العرضة
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
املس�لة ف� ��ي القا�ئ مة ال ت�مثيلية ت
الن�دية ،القهوة العربية ،ج
ج
العر� ي� ،وتعمل
العس�ري ،حياكة السدو وا خل�ط
ي
امل�لس ،فن املزمار ،القط
ب
ج
� ت�تم�ي��ز بها مناطق
وتس�يل وتوثيق املزيد من العناصر ال�ت � ي
ال�راث على حصر
بهي�ة ت
وزارة الثقافة ممثلة ئ
اململكة.

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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غ�ر
ال�راث الثقا ف� ��ي ي
عناصر ت
ج
املس�لة ف� � ي� القا�ئ مة
املادي
غ�ر
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
ال ت�مثيلية ت
املادي باليونسكو

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
مناطقحا�ئ ل
املادي � ي�ف� ي�منطقة
ال�راثية ف�
املواقع ي ت
اململكة
غ�ر
�

10 10

ج
غ�ر
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
تمكنت اململكة العربية السعودية من
تس�يل عدد من عناصر ف� ��ي القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
مش�رك لكل من
لل�ربية والعلم والثقافة «اليونسكو» من خالل ج�هد
ت
املادي لدى منظمة األمم املتحدة ت
ال�راث بالتعاون مع املندوبية السعودية لدى اليونسكو
ال�راث وا جل�معية السعودية للمحافظة على ت
هي�ة ت
ئ
ج
و�هات أخرى.
ج
تس�يل العناصر التالية:
حيث تم

العرضة ج
الن�دية (السعودية)
العرضة ج
غ�ر
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
الن�دية تعد من أبرز فنون األداء باململكة ،وقد تم تعريفها ف� ��ي قا�ئ مة اليونسكو ت
ً
أيضا بالعرضة السعودية ،وهي
املادي بأنها «رقص شع ب� ي� ،ودق على الطبول ،وأهازي�ج شعرية» ،وتسمى
�
عبارة عن رقصة شعبية كانت تستخدم كإحدى أهازي�ج الحروب ،ومع الوقت أصبحت تراثا شعبيا وأصبحت
�
تؤدى ف� ��ي أوقات االحتفاالت واألعياد مصحوبة بتكرار األبيات الشعرية واألناشيد ،وتستخدم فيها عاد�ةً السيوف
ً
خاصا ،ولذلك تعد من فنون األداء
ز� ًا
مع�نة ،مع أنواع مختلفة من الطبول ،واملشاركون فيها يرتدون ّي
بحركات ّي
� ج
� كالشعر والرقص واللعب بالسيف وقرع الطبول إضافة إلى خصوصية
أك�ر من شكل ف�ن � ي
ال�ت � ي
ت�مع يب� �ن� ث
ف
ف
ج
القا�ئ
لل�ربية والعلم
املتحدة
األمم
منظمة
لدى
املادي
ر
غ�
ي
ي
�
�
الثقا
راث
لل�
مثيلية
�
ال
مة
ي
�
�
لت
�
س
وقد
األزياء،
ُ
ت
ت
ت
�
�
والثقافة “اليونسكو” عام 2015م ،وتكتسب العرضة أهمية خاصة ف� � ي� ج
امل��تمع السعودي ملا لها من مدلوالت
مت�ذرة ف� � ي� وعي ج
تراثية ج
� تتصدر االحتفاالت ف� � ي� مختلف املناسبات ،سواء
امل��تمع ،وهي من أوا�ئ ل الفنون ال�ت � ي
� تؤديها ف� � ي� املناسبات ،وأصبحت
اح�رفتها بعض الفرق الشعبية ال�ت � ي
كانت مناسبات رسمية أم شعبية ،وقد ت
ممارستها حرفة أو مهنة ملن يعملون فيها.

العرصة ج
الن�دية (السعودية)
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الصقارة
ي�ش مل كل ما يتعلق بهواية القنص والصيد بالصقور،
ومن بينها التعامل مع الصقر وكيفية وتدريبه
ودراسة طباعة ونفسيته وحالته الصحية والوقوف
يحتا� إليه
ج
عليها ،ومن ج�انب آخر معرفة كل ما
�
من أدوات ض
ت�من الحفاظ عليه بيد الصقار ،إضافة
إلى معرفة األوقات املناسبة للصيد ،ومواسم الطيور
ج
� يصلح الصيد فيها ،ومعرفة
املها�رة ،واألماكن ال�ت � ي
ج
واأل�واء املناسبة النطالق
طرق الوصول إليها،
الصقر سواء للتدريب أم الصيد ،وإلى ج�انب تعريف
“الصقارة” ،تعرف أيضا ج�ميع هذه األمور بـ”علم
الب�ي�ز رة” ،ومن الصعب اإلملام بها ج�ميعا إال من أهل
العلم والدراية وا خل� ب�رة ،وهي من الحرف والهوايات
الضاربة ف� ��ي القدم ،حيث اعتاد أبناء البادية استخدام
الصقور ف� ��ي الصيد الذي يبدأ موسمه ف� � ي� اململكة مع
نهاية السنة امليالدية ،وقد يبدأ املوسم مبكرا ف� ي�
نوفم�ر بحسب الظروف املناخية ،ولكن
ب
منتصف شهر
أبناء البادية يفضلون الصيد ف� ��ي أوقات املربعانية خالل
ديسم�ر من كل عام.
ب
شهر
بل�
ي
نوع� �ن� هما:
ي
تنقسم صقور الصيد إلى
(شاه���ن ج� ي
وشاه���ن بحري) ،ومن األدوات ال�ت ��ي يحملها الصقار
ي
ال�رقع ،املرسل ،أنواع من الطيور إلطعام
معه :ب
وغ�رها ،ويه�تم الصقار عاد�ةً بصيد الحبارى
الصقر ،ي
ج
املها�رة،
وغ�ر ذلك من الطيور
واألرانب والحمام ،ي
وتع�تمد مهارات حرفة الصيد بالصقور ،وكذلك
الص�ر والتأ�ن ي� ،وقد
ب
مهارات تربيتها وتدريبها على
تستغرق عملية التدريب للصقر الواحد من 30
ً
ونظرا ألهمية هذه الحرفة ذات البعد
إلى  40يوما،
ف
ج
ض
تس�يلها عام 2012م � � ي� القا�ئ مة
الريا� ي� ،تم
ال�را�ث � ي�
ت
غ�ر املادي لدى منظمة األمم
لل�راث الثقا ف� � ي� ي
مثيلية
�
ال
ت
ت
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو ،وتعد
املتحدة ت
أك�ر الهوايات تغلغ ًال ف� ي�
من
رة”
“الب�
أو
الصقارة
ث
ي�ز
كث�راً
ج
للم��تمع السعودي؛ الذي يه�تم ي
الثقافة املحلية
برياضة الصيد والقنص وما تش�تمل عليه من قدرات
ومهارات ،وهي أيضا من املكونات الثقافية املرتبطة
ال�راثية املتصلة بنشاطها.
ببعض املهن والحرف ت

الصقارة1

الصقارة2

الصقارة3

ج
امل�لس
ا��تماع العا�ئ لة والضيوف ،والتواصل يب���ن أبناء ج
العر� � ي� هو مكان ج
ج
امل��تمع بشكل عام ،وهو مخصص
امل�لس
ب
ملناقشة األمور العا�ئ لية والقضايا املحلية ،وتبادل األخبار ،سواء كانت أخبارً ا تخص الشأن العام أم األخبار
الوا�بات ج
ج
امل�لس وذويهم ،كما يستخدم ج
املتعلقة بحضور ج
اال� ت�ماعية مثل استقبال الضيوف،
امل�لس ألداء
ج
ج
وتقديم ج
واال��تماعية ،حيث يعد
الكث�ر من األبعاد الثقافية
ي
وللم�لس
وا�ب العزاء ،وإقامة حفالت الزفاف،
ً
ً
ف
امل��تمعية األصيلة ،ويمثل إرثا مهما يعكس ق ي�م التواصل الثقا� � ي� يب���ن أبناء ج
ج�زءا من الثقافة ج
امل��تمع ،ففيه ي�تم
استقبال الضيوف وإكرامهم ،وفيه تناقش القضايا ج
اال��تماعية ،وتحل ال�ن�ز اعات ،وتقام املناسبات ،وفيه أيضا
تقام ج�لسات السمر لتعزيز التواصل يب���ن األقارب والعا�ئ الت.

م�السهن الخ�اصة ،وقد تحضر النسوة البارزات ج
الر�ال ،فالنساء لهن أيضا ج
امل�الس على ج
وال تقتصر ج
م�الس
أدبية أو علمية مختلطة ،ويسهم ج
ال�راث الشفهي ،مثل القصص الشعبية
امل�لس بشكل ي
كب�ر ف� ��ي إحياء وتناقل ت
ب� والشعر النبطي ،إضافة إلى تداول املعارف الحديثة ،وإبراز الق�ي م العربية
ال�راثية والغناء الشع� � ي
والحكايات ت
األصيلة لتصبح ج
غ�ر مباشر ،حيث يكتسب
الف�ات العمرية املختلفة بأسلوب ي
امل�الس أيضا أماكن لتعل�ي م ئ
ف
األطفال والصبيان والشباب ج�زءا مهما من معارفهم من خالل ما ي�تم تداوله � ��ي ج
امل�لس يب� �ن� الكبار ،ومن خالله
يتعلمون سلوكيات وأخالقيات ج
وغ�ر
وتوق�ر الكبار ،ي
ي
واح�رام آراء اآلخرين،
امل��تمع ،ومهارات الحوار واإلصغاء،
ت
ً
ج
ونظرا ألهمية ج
ذلك من الق�يم ج
تس�يله ف� � ي� القا�ئ مة ال ت�مثيلية
ال�راث السعودي ،تم
امل� ت�معية األصيلة،
امل�لس ف� � ي� ت
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عام 2015م ،وتعد
لل�راث الثقا ف� � ي� ي
غ�ر املادي لدى منظمة األمم املتحدة ت
ت
ف
صناعة ج
امل�لس من الصناعات الحرفية املتوارثة � � ي� مختلف مناطق اململكة.

ج
م�لس ف� � ي� حا�ئ ل  -تصوير هربرت

ج
امل�لس

ج
ج
بالس�اد الفاخر ،ومواقع
امل�لس عبارة عن مكان واسع املساحة ،يأخذ عاد�ةً شكل املستطيل ،وتفرش أرضيته
ً
ج
ا جل�لوس تستند دا�ئ ما إلى ا جل�دران من ا جل�هات املختلفة ،ويكون صدر ج
موا�هة املدخل ،وي�تم تزويد
غالبا ف� � ي�
امل�لس
ج
خار�ه مكان محدد إلشعال النار وإعداد القهوة ،ويه�تم
مواقع ا جل�لوس بالوسا�ئ د واملتكآت ،ويخصص داخله أو
ال�راث ،ورواده قد يكونون من أسرة صاحب ج
كبار السن على ج
امل�لس ،أو من
و�ه ا خل�صوص باملحافظة على هذا ت
أبناء القبيلة ،أو الحي واألحياء ج
امل�اورة.

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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ج
امل�لس 2

القهوة العربية
للقهوة العربية مكانة م�تم�ي�ز ة ف� � ي� ج
السن� ن�،
ي
م�ات
امل��تمع السعودي ،فهي من أهم عناصر الضيافة املتوارثة منذ ئ
وال تكاد تخلو أي مناسبة منها الرتباطها بالعادات والتقاليد العربية ،وتعد القهوة بمثابة رمز ج
لل�ود والكرم
وحسن الضيافة ،وهي مشروب له طقوس وتقاليد خاصة ف� ��ي ج
امل� ت�مع السعودي ،إضافة إلى كونها أحد املصادر
غ�ر املادي لدى منظمة األمم
لل�راث الثقا ف� � ي� ي
املهنية والحرفية ملن يعملون فيها ،وقد ُس ج�لت ف� � ي� القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عام 2015م.
املتحدة ت
غ�ر عميقة ومن ثم طحنها باستخدام هاون
تحض�ر القهوة العربية بتحميص حبوب القهوة ف� ��ي مقالة ي
ي
يبدأ
نحاسي���ن ثم توضع ف� ��ي دلة نحاسية على موقد نار .وبعد أن تخ ت�مر تسكب ف� � ي� ج
يمتل�
صغ�ر بحيث
ي
فن�ان
ي
ومدق
ئ
األك�ر ً
واألك�ر أهمية ،ولتقديم وشرب القهوة آداب وعبارات وتقاليد محددة كه�زّ
سنا
ربعه وتقدم أو ًال للضيف ب
ث
ج
ج
أك�ر
الفن�ان عالمة على االكتفاء ،وإال اس�تمر املضيف ف� � ي� سكب
الفنا� ي� ن� ،وعادة ف� � ي� املناسبات الرسمية ال ُي�شرب ث
من ثالثة ج
فنا� ي� ن�.
ف�ات وشرا�ئ ح ج
ع�ر
امل��تمع ،ويحرصون على نقل تقاليد القهوة العربية ف� � ي� إطار العا�ئ لة ب
يمارس هذا ت
ال�راث ج�ميع ئ
املمارسة ،ويتعلم الشباب أسلوب اختيار حبوب القهوة املناسبة من خالل مرافقة الكبار إلى السوق ،والقهوة
لها عادات وتقاليد ف� � ي� طرق اإلعداد والتقديم ،ومن يب���ن ذلك:

القهوة العربية

ج
الفن�ان باليد ال�يم�نى.
و� قَ� َدم
• تُ� ْس َكب القهوة باليد اليسرىُ ،ي
ج
• َ
بأك�ر من نصفه.
(ص ِّب� ا ِلح�شْ مة) ويع�نى ف� � ي� األوساط السعودية عدم ملء
الفن�ان ث

ج
الفن�ان” كإشارة من
السعودي���ن أثناء شرب القهوة ،عادة “هز
ي
� تعرف لدى
•من العالمات الخ�اصة ال ت� � ي
ج
الفن�ان فسيس�تمر املضيف بصب املزيد من
الضيف إلى االكتفاء من شرب القهوة ،وإن مل يهز الضيف
القهوة.
•يظل املسؤول عن صب القهوة ف� ��ي وضع الوقوف حام ًال دلة القهوة ،ويس�تمر ف� � ي� صبها ح�تى يكتفي الضيوف.

القهوة العربية3
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي

16

العس�ري
ي
القط

فن املزمار
يعت�ر فن املزمار أحد أشهر فنون األداء ف� ��ي املنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية ،وهو «رقصة تؤدّ ى
ب
األهازي� الحماسية ،ويتطلب مهارة عالية ف� ي�
ج
العص� على إيقاع الطبول» ويغلب على هذا الفن طابع
�ي
باستخدام
�
اللعب بالعصا على صوت اإليقاعات املوسيقية ،ويعد هذا الفن حرفة ملن ج
اح�را ف� ي�،
ي�يدونه ويمارسونه بشكل ت
كما تعد رقصة املزمار من الرقصات التقليدية ف� ��ي منطقة ج
الح�از ،وتمارس غالبا ف� ��ي املناسبات العا�ئ لية أو الوطنية.

ويشارك بها نحو  15إلى  100ج
مع�نة ،بي�نما
متقابل���ن يصفقون بأكفهم ويرددون أغان ّي
ي
صف���ن
ي
ر�ل على شكل
يرقص ج
لف�رة
ي
الصف���ن
ي
ر�الن بالعصا ف� ��ي وسط الساحة املخصصة للرقص يب���ن
املتقابل� ن� ،وذلك على إيقاع الطبول ت
ّ
محددة ،ثم يفسحان ج
لل�راث
امل�ال ي
لغ�رهما ،وهكذا إلى أن تنتهي الرقصة ،وقد ُس ج�لت ف� ��ي القا�ئ مة ال ت�مثيلية ت
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو” عام 2016م.
الثقا ف� � ي� ي
غ�ر املادي لدى منظمة األمم املتحدة ت
العس�ري
ي
القط

العس�ري هو من أشكال الفن التقليدي القديم ،وهو العنصر األهم ف� � ي� إبراز ج�ماليات الهوية العمرانية
ي
القط
و�ستخدم تل��ز يي� �ن� ا جل�دران الداخلية للمنازل وتحديدا
� عفوي تؤديه النساءُ ،ي
عس�ر ،وهو أسلوب ف�ن � ي
ي
ملنطقة
غرف الضيوف كنوع من التكريم للضيف ،وكلما تم تنفيذه بحرفية عالية خلق شعورا بالفخر لدى صاحب
امل�ن�ز ل.

العس�ري على بنية هندسية ي�تم اكتسابها با خل� ب�رة واملمارسة التلقا�ئ ية ،وتتكون القاعدة عادة من
ي
يقوم فن القط
ف
ا جل�بس األبيض (أو األزرق � ��ي بعض املناطق) ،حيث ج
تت�اور الرموز واألشكال الهندسية على شكل طبقات لكل
طبقة منها اسمها املحدد الذي يرمز لل�نمط املستخدم ،وبعد رسم الحدود ،ي�تم استخدام األلوان الستكمال التصم ي�م
ج
ومز�ها للخرو
من خالل توظيف األلوان األساسية كاألحمر واألصفر واألزرق واألسود ،مع إمكانية خلطها
�ج
ببعض األلوان الثانوية.

“التخض�ر” ،وهي
ي
كب�رة ف� � ي� األسفل وتسمى
العس�ري من منطقة أفقية خضراء على مساحة ي
ي
تتكون طبقات القط
كلمة مشتقة من اللون األخضر ،وتسمى الصفوف ال ت� ��ي تليها “العمري” ،وهي خطوط عمودية رقيقة ،تعلوها
ج
مزدو� مع أشكال ماسية ف� ي�
ج
� اليدين ،يليها خط
مزدو�ة أو ثالثية تسمى “كفوف” أي راح�ت � ي
صفوف أفقية
�
صغ�رة تحتوي على رسومات مختلفة تسمى “أختام”،
ي
منتصفه تسمى “منعنعات” ،ثم خط واسع مع مربعات
صغ�رة تمثل الفتيات وتسمى “بنات” ،مع إضافة خطوط على رأسها ليظهر من كل خط
ي
وفوق ذلك مثلثات
الصغ�رة املا�ئ لة وتسمى “أرياش” ،ثم خطوط عمودية رقيقة يب� �ن� مثلثات وتسمى “أمشاط”.
ي
بعض ا خل�طوط

فن املزمار
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
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ي
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ج
غ�ر املادي
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
العس�ري” الذي تم
ي
ويعت�ر فن “القط
ب
تس�يله عام 2017م ،ف� ��ي القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
لدى منظمة األمم املتحدة ت
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو ،أحد أهم الفنون التقليدية املتوارثة ،حيث ت�تم�ي�ز
ف
عس�ر عن سواها من مناطق اململكة ،وقد برعت نساء املنطقة � ��ي ج
إ�ادة هذا الفن منذ القدم ،وي�تم
ي
به منطقة
ً
تزي���ن ج�دران املنازل واملحافظة على ج�ماليات الهوية العمرانية للمنطقة.
ال�راثية ف� � ي� ي
ألهميته
نظرا
للفتيات
توريثه
ت

حياكة السدو

النخلة
أك�ر الدول استهالكا لل�تمر ،كما ارتبطت
ت�تم�ي��ز اململكة بانتشار النخلة ف� ��ي معظم مناطقها منذ القدم ،وبأنها من ث
السيف���ن شعارا لها.
ي
النخلة تب�راث اململكة وهويتها الوطنية حيث مثلت مع

وقد ج
لل�ربية والعلم
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
غ�ر املادي لدى منظمة األمم املتحدة ت
س�لت النخلة ف� ��ي القا�ئ مة ال ت�مثيلية ت
� يوفرها
مش�ركا يب���ن عدد من الدول ،وإلى ج�انب األعمال ال�ت � ي
والثقافة “اليونسكو” عام 2019م ،باعتباره تراثا
ت
ش�رة النخيل � ي�ف
أ�زاء ج
وللحرفي���ن الذين يستخدمون ج
للمزارع� �ن� الذين يقومون على رعاية ج
ي
ش�ر النخيل،
ي
وللت�ار الذين يع�تمدون عليها ف� ��ي ج
ج
الكث�ر
ي
بال�راث الشفهي ،حيث تروى
أعمالهم،
ت�ارتهم ،فهي أيضا مرتبطة ت
ج
الش�رة وعالقة اإلنسان بها ،وال تخلو هذه
من القصص والحكايات والقصا�ئ د الفلكلورية املرتبطة بتاريخ هذه
االع��ز از بها ج
ج
ك�زء من اإلرث
القصص من ذكر منافعها الغذا�ئ ية واملهنية
والت�ارية واالقتصادية ،إضافة إلى ت
الحضاري.
ج
املنت�ات الحرفية.
كب�ر من
كما يع ت�مد على خوص النخلة وليفها وكربها ف� � ي� عدد ي

الطا�ئ ف السدو – تصوير مريم املشعان

السدو

تعد حرفة حياكة السدو؛ واحدة من أبرز الفنون الحرفية التقليدية واإلبداعية ف� � ي� اململكة ،وقد زاولها سكان
للم��تمع ،وأصبحت مع مرور الزمن أحد أهم ج
ج
ج
أو�ه
االحتيا�ات األساسية
ا جل�زيرة العربية منذ القدم لتلبية
ال�راث اإلنسا�ن ��ي والحضاري ف� ��ي اململكة ،وت�تم�ي��ز هذه الحرفة بتصام�يمها املختلفة ،وزخارفها الدقيقة ،وألوانها
وصور ت
ج
ج
لل�ربية
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
املبه�ة ،وقد تم
غ�ر املادي لدى منظمة األمم املتحدة ت
تس�يلها ف� ��ي القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
مش�رك يب���ن اململكة ودولة الكويت.
والعلم والثقافة “اليونسكو” ،عام 2020م كملف
ت
ً
ً
ً
ً
وتراثيا بالغ األهمية ف� ��ي ج
ال�راثية
امل��تمع السعودي،
ثقافيا
بعدا
يكتسب فن حياكة السدو
وتأكيدا لهذه الق�ي مة ت
� يحملها ،تم استخدام “السدو” ف� ي� (تصم�يم شعار قمة ج
� استضافتها اململكة خالل
م�موعة العشرين) ال�ت � ي
ال�ت � ي
ً
ولغويا؛ هو كل منسو�ج على طراز أفقي ،ويستخدم وبر
طرز،
العام 2020م ،وهو أحد أنواع
النسي�ج البدوي ُامل ّ
�
�
ا جل�مل أو شعر املاعز أو صوف الغ�نم ف� � ي� حياكته ،ويستعمل لحياكة الخ��يمة البدوية املعروفة ببيت الشعر ،ال�ت ي�
تحمي من حرارة ال�ش مس وبرد الصحراء ف� � ي� الليل.

النخيل
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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العر� ��ي
ا خل�ط
ب
املش�ركة
قادت اململكة العربية السعودية بالتعاون مع  15دولة عربية تحت إشراف منظمة “األلكسو” ،ا جل�هود
ت
ج
غ�ر املادي
لل�راث الثقا ف� � ي� ي
تس�يل عنصر “الخ�ط
ف� � ي�
العر� ي� :املعارف واملهارات واملمارسات” على القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
ب
ج
ديسم�ر
ب
العر� � ي� ف� � ي� القا�ئ مة ف� � ي�
تس�يل الخ�ط
لل�ربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ،.حيث تم
ملنظمة األمم املتحدة ت
ب
2021م.

وسمي بذلك نسبة إلى ُسمك القلم ،وخط الرقعة وهو
وخط النسخ الذي استخدم ف� � ي� خط املصاحف ،وخط الثلث ُ
ً
الفارس�ي نسبة إلى
السالط� ن� ،والخ�ط
ي
واستعمال ،وخط الديوا�ن � ي� نسبة إلى دواوين
أك�ر ا خل�طوط العربية تداول�ً
ث
�
فارس ,إضافة إلى :ج
الح�ازي املا�ئ ل ،ا جل�ليل ،ا جل�ليل الشامي.

بشكل فعال ف� ��ي تعزيز
غ�ر املادي لليونسكو،
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
و�سهم إدرا “الخ�ط
ُي
العر� ي�” ف� ��ي القا�ئ مة ال�تمثيلية ت
ب
ٍ
�ج
امل��تمعات املحلية .وهو تاسع عنصر تُ� ج
وبشكل خاص فنون الخ�ط ف� ��ي ج
س�له اململكة ف� ي�
غ�ر املادي،
ال�راث الثقا ف� ��ي ي
ت
ٍ
غ�ر املادي ،هي :ج
ج
القا�ئ
امل�لس ،والقهوة العربية ،والعرضة
لل�راث الثقا ف� ��ي ي
عناصر
مانية
�
ل
يلها
تس�
بعد
مة،
هذه
ث
ت
ج
العس�ري ،ونخيل ال�تمر ،وحرفة السدو.
ي
الن�دية ،واملزمار ،والصقارة ،والقط
ً
رمزا للهوية العربية ،وقد ساهم ف� ��ي نقل الثقافة والنصوص الدينية على مر التاريخ .ويمارس
العر� ��ي
ويعد ا خل�ط
ب
ع�ر التلمذة ،كما يستخدمه
العر� � ي� حسب املعرفة واملهارات والقواعد املكتسبة ب
املح�رفون ا خل�ط
الخ�طاطون
ت
ب
وغ�رها) إلى ج�انب استخدامه
الفنانون واملصممون ف� � ي� أعمالهم الفنية (اللوحات ،أعمال النحت ،والفنون ا جل�دارية ي
العر� ي�.
حرفي���ن الذين يزينون مختلف املصنوعات اليدوية با خل�ط
من قبل ال ي
ب
االس� ج
ج
ج
ال�راث
راتي�ية لوزارة الثقافة
التو�هات
العر� ��ي على قا�ئ مة اليونسكو ض�من
تس�يل ا خل�ط
ويأ�ت ��ي
وهي�ة ت
ت
ئ
ب
ج
لل�ربية والثقافة والعلوم.
والل�نة الوطنية ت
ج
وت�تم�ي��ز الكتابة العربية بكونها متصلة مما ج
والر�ع
ي�علها قابلة الكتساب أشكال هندسية مختلفة من خالل املد
وال�ركيب.
وال��ز وية والتشابك والتداخل ت
واالستدارة ت
ج
املسا�د والقصور ،كما أنه يستعمل ف� � ي� تحلية
ويق�رن فن ا خل�ط بالزخرفة العربية حيث يستعمل تل��ز يي� �ن�
ت
املخطوطات والكتب وخاصة نسخ القرآن الكريم.
وقد قام العرب واملسلمون بابتكار أنواع عديدة من الخ�طوط العربية ،أشهرها :ا خل�ط الكو ف� � ي� وهو أقدم ا خل�طوط،
العر� ي�
صورة ا خل�ط
ب
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الرقصات
الفلكلورية ف� � ي�
مناطق اململكة
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ت�ت يم���ز اململكة العربية السعودية بتنوعها الثقا ف� ��ي ف� ��ي عدد من ج
امل�االت ومنها الفلكلور ،حيث تشتهر كل
مع���ن من الرقصات الفلكلورية املرتبطة تب�راث هذه املنطقة ،ومن أبرز هذه
منطقة من مناطقها بلون ي
األلوان الفلكلورية :

رقصة ا خل�طوة

العرضة ج
الن�دية (السعودية)
تعت�ر العرضة ج
الن�دية من أبرز الرقصات املعروفة ف� � ي� السعودية ح�تى أنه قد أطلق عليها العرضة السعودية
ب
وليست العرضة ج
� ي�تم فيها
أهازي� الحرب ال�ت � ي
ج
الن�دية بسبب شهرتها وهي عبارة عن رقصة بدأت بكونها إحدى
�
استخدام السيوف بحركات معينة ،إلى أن تحولت مع الوقت إلى رقصة تؤدى ف� ��ي أوقات االحتفاالت واألعياد.
طبقت� �ن� من املالبس ،
ي
وي�تم استخدام أنواع مختلفة من الطبول ويرتدي الراقصون فيها زيا خاصا يتكون من
ال�راث العاملي الالمادي تحت عنوان العرضة ج
أدر�ت العرضة ج
ديسم�ر  2015ج
الن�دية
ب
و ف� ��ي
الن�دية ض�من قا�ئ مة ت
ب� ودق على الطبول وأهازي�ج شعرية من اململكة العربية السعودية .
رقص شع� � ي
�

رقصة ا خل�طوة

تعت�ر رقصة الزامل من الرقصات الشعبية عند قبا�ئ ل املنطقة ا جل�نوبية ،وطريقة رقصة الزامل تكون بتقس ي�م
ب
حامل���ن ا خل� ج
ج
نا�ر على
ي
متقابل� ن�،
ي
بصف���ن
ي
فرقت���ن ومع الغناء تؤدي رقصة يقف فيها املشاركون
ي
امل�موعة إلى
املشارك���ن ف� � ي� الصف املقابل خالل الغناء.
ي
لالق�راب من
خصورهم  ،ويخطو املشاركون ف� � ي� كل صف ببطء ت
حماس�ي من رقصات الحرب قديما تؤدى ف� ��ي املناسبات كاألفراح واألعياد ،وهي شا�ئ عة
رقصة الدمة لون شع�ب ��ي
�
وتك�ر وتشتهر
ي
ف� ��ي
عس�ر سراة وتهامة ،وكذلك رقصة ا خل�طوة وهي رقصة حرب قديمة و إحدى األلوان ا جل�نوبية ث
وخطوت� ن�
ي
وخطوت���ن بال�يم�نى ثم يكسرون باليسرى
ي
خطوت� �ن� باليسرى
ي
غ�رها ،فهي
أك�ر من ي
ي
ف� � ي� منطقة
عس�ر ث
اثنت���ن بال�يم�نى ,ولكن تختلف طريقتها من قبيلة الى اخرى .وتختلف سرعتها من
باليسار ثم ينحون ويكسرون ي
تتغ�ر من نفس القبيلة.
قبيلة ح�تى ي

العرضة ج
الن�دية2
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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رقصات ج
امل�رور واملزمار

ا خل�بي ت� ��ي

تنتشر رقصة ج
� اشتهرت منذ القدم عند قبيلة ثقيف باإلضافة إلى القبا�ئ ل املحيطة
امل�رور ف� � ي� املنطقة الغربية وال�ت � ي
بالطا�ئ ف وامتدت إلى ضواحي مكة ومنطقة ج
الح�از بشكل عام  ،و طريقة الرقصة بأن تقسم فرقة الرقص إلى
الذخ�رة الحية
ي
حويس�ي وهو ثوب أبيض واسع وحزام يحتوي على
متقابل� �ن� بزي موحد يعرف باسم ال
ي
صف� �ن�
ي
�
الصف� �ن� ماسك الطبلة ويقوم بالضرب عليها وهو
ي
ويمسكون بأيديهم الطبول ويؤدون األناشيد ،ويتوسط
الصف���ن وعادة ال يشارك ف� � ي� الغناء.
ي
ج�الس يب���ن

ج
الش�اعة والحماس  ،وهي رقصة شعبية مشهورة
� تظهر
تعت�ر من الرقصات ال�ت � ي
وهناك أيضا رقصة املزمار ال�ت ��ي ب
وحماس� ،ج
العص�.
و�ميعها تستخدم فيها
ف� ��ي املنطقة الغربية ف� ��ي مكة ،ج�دة ،الطا�ئ ف  ،ويتنوع املزمار يب���ن فرحي
ي
ي
أما العرضة ج
الح�ازية الحربية فهي رقصة حربية تؤدى على سواحل اململكة من املدينة إلى القنفذة وتلعب
بالسيوف والبنادق ويرقصها أبناء قبيلة حرب.

رقصة ا خل�بي�ت ي�

فن فلكلوري قديم تدخل فيه من االيقاعات والدفوف.
وغ�رها من
� أبناء محافظات بدر ورابغ وينبع ووادي الصفراء والليث والقنفذة  .ي
وأشهر من يؤدي فن ا خل�بي ت� � ي
الغر� � ي� للمملكة.
محافظات الساحل
ب

فلكلور  -تصوير سارة باوزير
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الكث�ر من ج
ي�يدونها من أبناء هذه املناطق سواء من كبار السن أو صغارهم ،وقد يكون ف� ��ي ساحة اللعب
هناك ي
ج
ينس�م الراقصون مع أنغام اإليقاع عندما يأ�ت � ي� الالعب بما
أك�ر من راقص مما يزيد ف� � ي� حماسهم خاصة عندما
ث
ج
ينس�م مع ضربات اإليقاع ومع آلة
� والدوران مما
يشد انتباه املشاهد من أصول هذه الرقصة مثل التث ن� � ي
حويس� وهو ثوب ترا�ث � ي� قديم
�ي
نفخ ر�ئ يسية ومشهورة ف� � ي� هذا الفن ،و ف� � ي� هذه اللعبة يلبس الراقصون ثوب ال
ومشهور ف� � ي� هذه اللعبة .

رقصة السامري

رقصة الدحة

رقصة شعبية من الفلكلورات القديمة ف� ��ي ا جل�زيرة العربية  ،وبرع ج
الن�ديون ف� � ي� تنويع إيقاعات السامري ،
وطريقتها تبدأ بتوزيع ج
م�موعة من الناس األدوار بينهم حيث يقف املشاركون بالرقصة ج�نبا إلى ج�نب بشكل
حلقة يتوسطهم حاملو الطبول والدفوف  ،وتتعدد أنواع رقصة السامري الرقصات الشعبية يب���ن البدوية
ال�ر ،واشتهرت وادي الدواسر بلون سامري
والحضرية ،فظهرت منها رقصات معينة ألهل البحر وأخرى ألهل ب
الدواسر الذي أصبح من الفنون الشعبية املنتشرة.

وهي إحدى الرقصات الشعبية الشا�ئ عة ف� ��ي املنطقة ال�ش مالية وينطقها البعض ( ِ
الدح ّي�ة ) وتسمى كذلك أنفاس الفرسان
صف� �ن� أو صف واحد  ،وهي رقصة تقام ف� � ي� األعياد ،و بعد االنتصارات ف� � ي� الغزوات .
و يؤدونها الراقصون ف� � ي� ي

عرضة السيفية
أهال� املنطقة الشرقية بالعديد من الفنون الشعبية املتأصلة ف� ��ي تراثها التاريخي ،وتناقلوها وحافظوا عليها ج�ي ًال
�ي
وارتبط
وتش�يع ج
ج
بعد ج�يل ،وكان أبرزها “عرضة السيفية” وهو فن كان يستخدم ف� � ي� ض
الر�ال على القتال
املا� ��ي لشحذ الهمم
وقت الحروب.

رقصة السيف

من الرقصات املشهورة ف� ��ي منطقة ج�ازان رقصة السيف ،وهي عبارة
� الزوا
عن رقصة صامتة تؤدى دون نشيد ،وتكون عادة ف� � ي� مناسب�ت � ي
�ج
وا خل�تان ،حيث تبدأ بقرع الطبول ح ت�ى ج
ي� ت�مع الناس من املعازيم ويدار
الرقص ثنا�ئ ًيا ،حيث يمسك الراقصان املتقابالن بسيف مسلول أو عصى
وي ت�م الرقص برفع إحدى ج
الر� يل� �ن� وخفض األخرى بالتناوب السريع مع
ارتفاع ا جل�سم وانخفاضه ف� � ي� حركة رشيقة عند�ئ ذ يلوح كل راقص بسيفه
يمنة ويسرة أثناء الرقص.

لون القزوعي

فنون شعبية
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي

رقصة من ج�ازان

الشه�رة ف� ��ي ا جل�نوب  ،لون القزوعي وهو رقصة
ي
ومن الفنون الشعبية
ق
ف
حربية ارتبطت ف� ��ي قبيلة قحطان ثم انتشرت � ��ي با� � ي� القبا�ئ ل وهي رقصة
تخلو من اإليقاع وتع�تمد على أصوات ال ج
حنا�ر واألقدام  ،كانت تؤدى قبل
ً
تعب� ًرا عن الفرح واآلن تؤدى � ي�ف
استعدادا للمعركة وبعد االنتصار ي
الحرب
األفراح واألعياد واملناسبات.
لون القزوعي  -تصوير خاطر األحمد
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استهوت األلعاب الشعبية القديمة ف� ��ي اململكة األطفال والشباب ف� � ي� ض
� لسهولة
املا� � ي
تأديتها وبساطتها وبثها روح الحماسة واملنافسة والتسلية واملرح ملؤديها الع�تمادها
يس� على املهارات والقدرات البدنية وخفة الحركة واملناورة والدقة
بشكل ر�ئ � ي
والتفك�ر وسرعة اتخاذ القرار بالوقت املناسب.
ي
واملالحظة والذكاء
وأسهمت األلعاب الشعبية القديمة بشكل ر�ئ يس وفاعل ف� ��ي تقوية الروابط
ج
اال��تماعية وبث روح األلفة يب���ن أبناء ا جل� ي�ران من األطفال والشباب وساعدتهم ف� ي�
ف
ملي�ة باألنس واملحبة � ��ي السابق ألنها كانت تمثل التسلية
تمضية أوقات فراغ
ئ
ال�رفيه ف� � ي� ض
املا� ي� ،كما أسهمت هذه األلعاب ف� ي�
الوحيدة لهم النعدام أماكن ت
� ج
يتو�ب
� من االندثار بوصفه من املورثات الشعبية ال�ت � ي
ال�راث الشع�ب � ي
املحافظة على ت
ف
حال�.
املحافظة عليها � ��ي الوقت ال ي
ج
األلعاب الشعبية كانت تمارس ف� � ي� ض
الزوا�ات واألعياد والعطل األسبوعية
� ف� � ي�
املا� � ي
ً
ج
املهر�انات
وغالبا ما تمارس ف� ��ي أوقات املساء أما ف� ��ي الوقت الحاضر ف ت�مارس خالل
ال�راثية.
والفعاليات ت
ومن أبرز هذه األلعاب:

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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األلعاب الشعبية

طاق طاق طاقية
ت��تمع ج
أك�ر األلعاب شهرة ،هي لعبة “طاق طاق طاقية ..رن رن يا ج�رس” ،حيث ج
م�موعة من الشباب
من ث

ّ
ويخصص واحد منهم لحمل ال�ش ماغ والطاقية.
يصل عددهم من السبعة إلى عشرة أشخاص بشكل دا�ئ ري
ويدور حولهم باس ت�مرار ويردد “طاق طاق طاقية ،”..ثم يرددون “رن رن يا ج�رس” ويس ت�مر ف� ��ي إكمال األهازي�
ج
يتحسس األطفال خلفهم،
بهذه الطريقة مع الدوران حولهم ،ثم يضع الطاقية خلف ظهر أحدهم .وخالل دورانه
ّ
ثم يأخذها الذي ج
ي�د الطاقية خلفه .وينطلق وراء من وضعها والذي يرمي ال�ش ماغ على األرض ليأخذه الالحق
محاو ًال اللحاق به وضربه من ا خل�لف .ويقوم امللحوق بالدوران حول دا�ئ رة األطفال ويتفادى ضربات الالحق ،ح�تى

ً
ج
مرددا “طاق طاق طاقية”.
ي�لس امللحوق ف� ��ي نفس مكان الالحق ليكمل اللعبة مرة أخرى بنفس الطريقة

ال�ربر
ب

الزقطة
صغ�ر ج
ج
العب� ن�
ي
الح�م ،وتمارس هذه اللعبة من خالل
ي
صغ�رة عاد�ةً من الصوان املدور
ي
ت�مع حصوات “خمس حصوات”
ً
ف
اثن���ن أو ثالثة ،ويقوم كل واحد بقذف إحدى الحصوات عاليا ليلتقط � � ي� املرة األولى حصوة من الحصوات األربع الباقية على
ي
ً
ف
حصوت� ن�.
ي
حصوت� ن�...
ي
الالعب� ن� ،و� � ي� املرة الثانية يقذف حصوة عاليا بالهواء ثم يلتقط
ي
وب� �ن�
األرض أمامه ي

الغمة أو الغميضة
ع� �ن� أحدهم ،وذلك ملنعه من الرؤية ،ويقوم بالبحث عن بقية زمال�ئ ه الذين يقومون باالختباء مصدرين
وفيها ي�تم تغمية ي
ً
ف
أصواتا تربك حركته فإذا استطاع اإلمساك بأحدهم يحل محله � � ي� البحث.

«الك�رم»
ي
لعبة

شعب�ة قديمة ،ولها عدة أسماء ،مثل “أم ا خل�طوط” ،أو
ّي
“ال�ربر” ،وهي لعبة
لهذه اللعبة عدة أسماء ،تعد لعبة ب
ُ
ف
“ال�ربر”.
“عظ�يم” ،أو “ا خل�طة” ،أو “العتبة” أو “األولى” ،و� � ي� املنطقة الغربية ت�سمى ب
ج
صغ�رة مستديرة من الفخار ف� ��ي األرض ،كما
ي
بالر�ل ال�ي م�نى ،وفيها أن ي ت�م وضع قطعة
وتمارس هذه اللعبة
صغ�رة ف� ��ي أماكن متفرقة من امللعب ،ثم يقوم الالعب بدفع القطعة إلى إحدى حفر امللعب
ي
ي�تم حفر عدة حفر
بقدمه ال�ي م�نى ،بعد أن يرفع قدمه اليسرى إلى الركبة.

وهو عبارة عن لوح خش ب� ��ي مربع الشكل يتكون من أربعة ثقوب ،وله  4أنواع من الحبوب ،ولها أربعة ألوان“ :األسود.
ويحسب بخمس نقاط ،واألصفر .أو ا خل�ش� يب� 10 .نقاط .والوردي 50 .نقطة”..
كب�ر ف� � ي� الستينات والسبعينات وال�ثمانينات امليالدية ف� ��ي مختلف
ورغم أن اللعبة تعد حديثة نسبيا إال أنه كان عليها إقبال ي
مناطق اململكة.

� فيها تراب إلى مستطيالت متساوية ،ثالثة مستطيالت خلف بعض،
كما تمارس بأن ي�تم تخطيط األرض ال�ت � ي
ثم مستطيالن ج
األخ�ر ،وتستعمل فيها
االثن� ن� ،ثم مستطيالن ف� � ي� ي
ي
ب�وار بعض خلف الثالثة ،ثم مستطيل خلف
قطعة ج
أك�ر.
الالعب� �ن� ي
ي
ح�ر ،ويكون عدد
اثن���ن أو ث

عب�ر ج
با�ندوح
الك�رم  -تصوير ي
لعبة ي
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الدنانة

(البل�)
املصاقيل ..البلورات
ي
اختلفت مسمياتها ف� ��ي كل بلد ولكن بقي لها طريق واحدة ف� � ي� اللعب “التهديف” ،وهي لعبة شعبية بسيطة
الز� ج
خاصة باألوالد تع�تمد على مهارة يد الالعب ف� ��ي رمي الكرات ج
الصغ�رة لتضرب بعضها بعضا ،وهي
ي
ا�ية
أشبه ً
نوعا ما ف� ��ي كيفية لعبها باللعبة البلياردو ،اآلن ،ولكن بدون استخدام العصا ويستعاض عن طاولة بحفرة
صغ�رة على األرض معدة لذلك الغرض.
ي

عب�ر ج
با�ندوح
لعبة الدنانة  -تصوير ي

� قام البعض بتصنيعها باالستفادة من بعض
بعد دخول السيارات ظهرت أنواع ج�ديدة من االلعاب ال ت� � ي

ج
بدحر�تها يب���ن األزقة واللحاق بها ،كما يستفيدون من
قطعها ،ومن ذلك اللعب باإلطارات التالفة وذلك
ج
امل�ر
األسالك الحديدية الدا�ئ رية
املو�ودة بها بعد إحراقها وصنع لعبة (دنانة) حيث يستعينون بعصا بطول ت
ً
تقريبا ويضعون بطرفها أغطية علبة ج
(� ب� ن�) أو (تونه) مث ًال وهي حديدية بعد أن يطووها ويلصقوها بها بالطرق،
ً
صوتا ودندنة خالل لعبهم بها ،وقد تطور األمر إلى
وبعد ذلك يدفعون هذه الدا�ئ رة ويدفعونها بالعصا فتصدر

ج
االستعانة ب ج
� كانت تؤخذ من كفرات
الدرا�ة الهوا�ئ ية الحديدي الذي قام مقام األسالك الحديدية ال�ت � ي
ـ(�نط)
لعبة املصاقيل  -تصوير نايف الزهرا�ن ي�
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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السيارة.

الحكايات
والقصص الشعبية

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الحكايات والقصص الشعبية
� انتشارا ،و ف� � ي� اململكة العربية السعودية بي�رز هذا ال�نمط من
الحكايات الشعبية هي من أهم فنون األدب الشع�ب � ي
غ�ر املادي من خالل ما تزخر به الذاكرة السعودية من حكايات شعبية ف� � ي� مختلف املناطق.
ال�راث الثقا ف� � ي� ي
ت

ج
التدري�ي مع التقنية الحديثة مما
ال�راث الثقا ف� ��ي إال أن االه ت�مام به بدأ ف� ��ي التناقص
ورغم تم�ي��ز هذا النوع من ت
حال�ي بها من خالل توثيق الحكايات
�ي
ال�راث السعودي
يستلزم بذل ا جل�هود إلحياء ت
الشع�ب� وتعريف ا جل�يل ال �
ف
وأ� التوثيق يساهم � ��ي تحقيق فوا�ئ د
الشعبية وتدوينها ،.خاصة وأن نشوء الحكاية الشعبية ج�اء بهدف التوعية ّن
ج
بالنفس،واالع��ز از باالن�تماء إلى ثقافة وأصول
� تسهم ف� ��ي تعزيز الثقة
م��تمعية ،وأهمية تدوين األدب الشع�ب � ي
ت
ج
مهما للعادات والتقاليد األصيلة ،والق�يم
مر� ًعا
ضاربة ف� � ي� أعماق التاريخ ،وامتالك هوية مستقلة ،وكونه
ً
واألخالق الحميدة  ،باإلضافة إلى حفظه  ،وحفظ ذاكرة الوطن وهويته ،وترسيخ ق�يمه وعاداته الحميدة واملتنوعة،
األ�داد ومعارفهم وآدابهم إلى ج
ونقل وتداول ق�يم ج
األ�يال ا جل�ديدة ،باإلضافة إلى ق�يمته التاريخية وا جل�غرافية
والعلمية.
وقد عملت الحكايات الشعبية على تقديم سرد متتال للمراحل التاريخية املتنوعة وال�ت ��ي شهدت تحوالت
ا��تماعية و ثقافية ومعيشية مما أبرز حكمة و بساطة ج
ج
ال��ز يي���ن مع تحقيقها لبعد
األ�داد البعيدة عن املبالغة أو ت
� وظهور صيغ متنوعة تبعا لذلك.
ترا�ث � ي� بي�رز التنوع املعي�ش � ي

ال�ريه
صورة ملوضوع القصص الشعبية  -تصوير -عبدالرحمن ب

وقد تأثرت القصص والحكايات الشعبية ف� ��ي مناطق اململكة باملوروث الشع�ب ��ي لكل منطقة ،ومالمحها الثقافية
البي�ية دورا ف� � ي� ذلك مثل البحر ف� � ي� املناطق الساحلية وا جل�بال والصحراء ف� ي�
والبي�ية واملعيشية ،ولعبت العناصر ئ
ئ
ف
املناطق الزراعية ،والقصص املرتبطة بالزراعة � � ي� املناطق الزراعية ،كما تأثرت هذه القصص بالعادات والتقاليد
وغ�رها.
ف� � ي� كل منطقة ،إضافة إلى الرموز الوطنية والقبلية ي
وتعكس الحكايات الشعبية ف� ��ي مناطق اململكة حياة ما قبل النفط والتطور ف� ��ي وصف املكونات املعيشية والعمل
وغ�رها.
وامللبس واألكل ي

أك�رها تكرارا ق�ي م التعاون -حسن
ي
وتعددت
ال�ربوية ف� � ي� حكايات األطفال الشعبية السعودية ،وكان ث
املضام� �ن� ت
والتفك�ر الحكمة -إكرام الضيف -عمل ا خل� ي�ر -انتصار ا خل� ي�ر -الحث على عدم السرقة -طاعة الوالدين-
ي
التصرف
الحرص من خداع الغرباء -التعاون -الوفاء بالوعود -بر الوالدين.
وتم�ي��ز عدد من األدباء ف� ��ي رصد القصص الشعبية و ف� ��ي مقدمتهم األديب عبدالكريم ا جل�ه�يمان ومن أشهر كتبه
«أساط�ر شعبية من قلب ا جل�زيرة العربية» ف� � ي� خمسة ج
أ�زاء.
ي
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األكالت الشعبية السعودية
تتنوع الثقافات ف� ��ي اململكة العربية السعودية منذ القدم ،وذلك بسبب عدد زوارها سواء ألداء املناسك الدينية
ج
واال��تماعية ،وبذلك تنقسم أكالت اململكة بحسب املناطق وعاداتها وثقافتها واملكونات
أو املناسبات الثقافية
املستخدمة واملتوفرة بحسب املنطقة.
ج
ن�د املطبخ ج
فمث ًال ج
والن�دي
ل�
� والحا�ئ � ي
الح�ازي ،واملطبخ البدوي ،ومطبخ مناطق الوسط وال�ش مال واملطبخ املدي ن� � ي
ج
وغ�رها مما يعكس التنوع املناطقي شك َال وذوقا ،كل منطقة ت�تم�ي��ز بإعداد أكالت
ب�ميع تفاصيله ،واألحسا�ئ ي� ،ي
مختلفة وبحسب مناخها وثقافتها وأصول ساكنيها.
ومن أمثلة األكالت الشعبية السعودية:

تحض�رها بعدة طرق
ي
كب�ر ومحبب لدى ا جل�ميع ويمكن
الكبسة :تشتهر أكلة الكبسة ف� � ي� اململكة بشكل ي
ً
سواء باللحم أو ج
ا� أو السمك مع األرز املبهر ببهارات الكبسة الخ�اصة وأيضا مناسبة للعزومات و الوال�ئ م
الد� ج
�
واملناسبات.

شه�رة ف� � ي� القص�ي م ،مكونة من ج
ع�ينة مخبوزة مطهوة مع اللحم والخ�ضار وعادة
ي
املطازيز :وهي أكلة شعبية
تقدم ف� � ي� فصل الشتاء.

ن�د ،مكونة من القمح ج
أكلة ا جل�ريش :وهي أكلة شعبية سعودية تشتهر بها منطقة ج
امل�روش ولذلك تسمى
ج
املقل�.
ا� أو اللحم وتقدم مع كشنة البصل
والد� ج
الل���ن
با جل�ريش ،وتطهى مع ب
ي
�
األرز الحساوي :ي�تم�ي��ز األرز الحساوي بأنه يزرع ف� � ي� منطقة األحساء ولذلك سمي األرز الحساوي ،وي�تم�ي��ز بلونه
الب�ن ي� ،ويقوم أهل املنطقة بطهوه مع البهارات والتوابل ال�ت ��ي تضيف نكهة غنية إضافة إلى إضافة املكسرات
ً
وأحيانا اللحم أو ج
الد�ا .
�ج
ج
امل�بوس :من األكالت الشعبية ف� � ي� املنطقة الشرقية ف� ��ي املنطقة الوسطى وهو مكون من األرز والتوابل إضافة
إلى ج
ا� أو اللحم أو السمك أو الروبيان.
الد� ج
�
ومن أشهر األكالت ج
امل�رو :وهي كباب مصنوع من لحم ا جل�مل يضاف إليه توابل خاصة
الح�ازية الشعبية :كباب ي
مقل� إلى ج�انب سلطة البيض أو السلطة العربية التقليدية.
�ي
ويقدم

االكالت الشعبية 1

ال�ريد  :ويطلق عليها املشربيه ،و يقال أنها من األكالت املفضلة للرسول صلى هللا عليه وسلم ،مكونة من قطع
ث
صغ�رة من اللحم مضاف إليها خضار وخ�ب��ز ومرق اللحم.
ي
ومن األكالت الشعبية ف� � ي� ج�نوب اململكة:

الحنيذ :وهو طبق مكون من ضلع لحم ا خل�روف املتبل واملطهو ببطء ويقدم عادة مع األرز والدقوس.
الشه�رة املحضرة من ج
والل� ن�.
ال�ر مع السمن ب
ع�ينة دقيق ب
ي
العصيدة :من الحلويات الشعبية

ج
ع�ينة الرقش  :ج
ال�ر وامللح ،تح�شى باللحم املفروم مكعبات مع التوابل الخ�اصة
ع�ينة مصنوعة من دقيق ب
والطماطم وتخ�ب��ز على الصا .
�ج
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
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االكالت الشعبية 2

الرحى

القربة

اع�تمد ج
امل��تمع السعودي قديما ف� � ي� غذا�ئ ه على
والشع�ر؛ حيث يقوم بتحويل البذور
ي
القمح
طح� ن� (دقيق) ليصنع منه الخ��ب��ز أو يتحول
إلى ي
إلى ج�ريش .وقد ابتكر اإلنسان القديم عددً ا
من اآلالت لتسهل عملية الطحن وا جل�رش
تحض�ر الخ��ب��ز أي�ضً ا ،ومن أهم
ي
ومن ثم أدوات
تلك األدوات ،الرحى.

كان ج
لت�ريد املاء،
اال�داد يستعملون القربة ب
وهي من األدوات القديمة ال ت� ��ي كان يستخدمها
كث�ر من الناس ف� � ي� منازلهم و ف� � ي� ترحالهم ،وكانوا
ي
ف
كب�رة � � ي� بت�ريد املاء.
يه�تمون بها ملا لها من فا�ئ دة ي
خاصة ف� � ي� فصل الصيف واشتداد الحرارة ،وكانت
ج
والثال�ات ف� ي�
ال�رادات
ال� َرب ف� � ي� القدم بمثابة ب
قِ
وقتنا الحاضر حيث ال يخلو منها بيت.

ج
ير�ع تاريخ الرحى إلى شعوب الحضارات
القديمة ال�ت ��ي كانت تزرع ،وتستعمل النباتات
ج
املنت�ة للبذور ،حيث قامت بابتكار آلة الرحى
ا خل�اصة منذ نشوء الحضارات .وكانت تنتشر
هذه اآللة يب���ن شعوب العديد من الحضارات
والثقافات املختلفة.

الرحى

وقد عرفت َّ
الرحى بعدة اسماء يب���ن الشعوب
العربية ،فمنهم من يسميها الرحى ،كما � ي�ف
كتب اللغة ،ومنهم من يسميها ج
امل�رشة.

والرحى عبارة عن آلة بدا�ئ ية من ج
الح�ر الخ�شن
الثقيل .تتكون من ج
ح�رين مستديرين يركب
أحدهما فوق اآلخر ،وهما ج
الرحى ،تي�راوح
ح�را ّ
قطرهما يب���ن قدم وثالثة أقدام ،بحسب ج
ح�م
السفل� منهما تً
اآللة .ويكون ج
غ�ر
ثاب�ا ي
�ي
الح�ر
ف
متحرك ،وفيه ثقب ضيق واحد � � ي� وسطه
يسمح بمرور محور خش�ب ��ي أو معد�ن ��ي يثبت ف� ي�
وسطه ،ويسمى قطب الرحى ،وهو املحور ال ت� ي�
الح�ر العلوي .أما ج
يدور حوله ج
الح�ر العلوي
فهو ا جل�زء املتحرك ،ويؤدي دورانه إلى طحن
نسب�ا ف� � ي� وسطه،
ًّي
كب�ر
الحبوب ،وفيه ثقب ي
وهو املكان الذي يدخل منه الحبوب ،وثقب
صغ�ر آخر ف� � ي� طرفه يوضع فيه املقبض ا خل�ش� يب�
ي
الذي تحرك به ج
ح�ر الرحى.
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الكث�ر من املدن والقرى
ي
ال تزال القربة ف� ��ي
ج
واملل�أ للحصول على شربة
السعودية املتنفس
ماء منعشة ،من عادات ج
األ�داد الطريفة وضع
الل� ن�
ب
البطيخ ،وال�ش مام ،والفواكه ،وأوعية
املغطاة تحت القربة ،وتغطيتها با خل�يش الذي
يمتص قطرات املاء الباردة الناضحة من القربة،
بحيث تعمل على بت�ريدها.
كما أنه لوقت قريب -أي منذ ما يقارب نصف
قرن ويزيد -كان الناس يستخدمون القربة
عندما يذهبون ف� � ي� رحالت برية تصل إلى عدة
أيام ،كما كانوا يحملونها معهم ف� ��ي السفر
� كانت
الكب�رة ال�ت � ي
ي
ويعلقونها خار�ج السيارات
�
تنقل املسافرين ف� � ي� ذلك الوقت ..القربة كانت
ج
� تسقي
وثال�ة البيت ال�ت � ي
رفيق املسافرين
نق�ا باردً ا.
العط�شى ماء ًي

الرحى

وعاء
ٍ
و(القربة) هي عبار�ةٌ عن قطع�ةٍ ج�لدي�ةٍ  ،أو
مصنوع من ج�لد املاعز ،وي�ت ّم دبغه ،وتنظيفه،
ٍ
ثم خياطته ،وبعدها يوضع املاء فيها ،وتركها ف� ي�
ّ
مكا� يصل إليه تيار الهواء؛ وذلك للحفاظ على
ٍن
برودة القربة.
القربة

ال�راثية
األزياء ت

ال�راث الثقا ف� � ي�
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األزياء التقليدية ج
الر�الية
وعري�ضً ا كما هي الحال ف� ��ي الثياب البدوية.

ال�راثية ال�ت ي�
على اختالف مناطقها ت�تم�ي��ز اململكة بتنوع ثري من املالبس ت
كان ج
الر�ال والنساء واألطفال يرتدونها.

ونظرا إلى الفقر الذي كان سا�ئ ًدا ف� ��ي املنطقة فإن غالبية الناس مل تكن
ً
تملك سوى ثوب واحد يرتديه الشخص ف� ��ي املناسبات كافة ،وأما

وتتشابه املالبس التقليدية ج
الر�الية ف� � ي� مناطق اململكة ف� ��ي السابق ف� ي�
والغ�رة
لبس الثوب باختالف أنواعه مع املحزم والصديرية والعباءة
ت
أو العمامة.

ج
والت�ار واألغنياء فكانوا يلبسون بعض الثياب ذات األلوان
الشيوخ
ج
واملنسو�ات املختلفة مثل (ا جل�بة ،وال�ش ملة أو العباءة ،والرداء،
ج
وا خل�ميصة) ،ج
والح�از.
و�ميعها من امللبوسات املستوردة من ال�يمن

و ف� ��ي ج
وي�رز «املرودن» بوصفه
ن�د اشتهر “ املرودن” ،وله أياد طويلة ب
أحد القطع األساسية ف� ��ي الزي الذي تؤدى به رقصة العرضة السعودية،

ج
و ف� ��ي ج
السفل�ي من
الر�ال على ا جل�زء
األ�زاء التهامية يلبس عامة
�
ا جل�سد إزارً ا ُي�سمى (املصنف ,أو الحوكة ،أو املثلوث ،أو ا جل�را ف� ي�) وهي

م ت�م�ي�ز ًا بسمته الفضفاض ،واتساع األكمام عند طرفيه ،بحيث إن
أكمامه تصل إلى األرض عند إرخاء اليدين..

أسماء لنوع اإلزار قً
س�ر ا جل�زء
وف�ا لنوع القماش وطريقة الصنع؛ ُي
و� ت
العلوي من ا جل�سد بصديرية تُ�عرف ف� ��ي بعض ج
األ�زاء باسم (كرتة) و ف� ي�

أما لبس اهل ج
حال� ألهل
الح�از مختلف تماما عن الزي التقليدي ال � ي

فتعت�ر العمامة هي األساس ال�ت ��ي ترمز
ب
اململكة العربية السعودية

الح�از ،حيث يتكون اللباس التقليدي ج
ألهل ج
للر�ل من ثوب – عمامة

ال�راثية ف� � ي� ج�نوب اململكة -تصوير سامي الطخيس
من املالبس ت

– صديري – حزام للبطن – ج
س�ادة على الكتف.

ج
ويتف���ن ج
والس�ادة بألوان زاهية.
الح�ازيون ف� � ي� زخرفة الحزام
ن

أ�زاء أخرى باسم (صديرية ،أو سمي�) ،تُ
ج
غال�ا من األقمشة
و�صنع ًب
ج
ذات األلوان السوداء أو املخططة.
ج
ف� � ي� ج
نوع� �ن� من الثياب:
ي
الر�ال
األ�زاء الشرقية من املنطقة يلبس
النوع األول ُي�سمى (املذولق) وهو ثوب ُي�خاط بطريقة ج
واسعا
ت�عله
ً

بالنسبة إلى ا جل�سم ،وأكمامه واسعة ج� ًدا ومقطوعة من األعلى وطويلة

عس�ر والباحة قً
وتتنوع مالبس ج
البي�ة
ي
�
الر�ال ف� � ي� منطق�ت � ي
وف�ا لطبيعة ئ

ل�) وهو ثوب فضفاض
من األسفل ،وأما النوع الثا�ن ��ي ُي
ف�سمى (الحا�ئ ي

تقري�ا  -من
ًب
األكمام وواسع ،ويتدلى له طرف طويل بشكل مثلث -
بال� َصر فهو يكون إلى ما فوق
الطرف اآلخر ،ويتصف الثوب َّي
املذ�ل قِ

ج
ثو�ا ً
خاصا بالعمل ف� ي�
عس�ر ًب
ي
الر�ال ف� ��ي شرق منطقة
كما يرتدي
(امل�رم) الذي يتصف باملتانة والقوة وبالقصر،
الزراعة ،وهو ثوب ب
قص�رة؛ وذلك ليساعد على الحركة.
وأكمامه أي�ضً ا ي

� يعيشون فيها ،وكذلك الطبقة ج
� ين�تمون إليها؛ ففي
اال��تماعية ال�ت � ي
ال�ت � ي
(املذ�ل) ،وهو ثوب طويل
َّي
البوادي كانوا يرتدون الثوب املعروف باسم

وغ�ر واسعة.
أكمامه كاملة ي

الركبة.

ن�ران تظهر األزياء ج
و ف� ��ي ج
كب�ر عند كبار السن
الن�رانية القديمة بشكل ي
ً
خصوصا ثوب
حال�ا الذين مل يتنازلوا عن لباسهم التقليدي القديم،
ًي

أما املناطق السروية املرتفعة ذات الطبيعة القروية؛ فإن لباس ج
الر�ال

كث� ًرا عن لباس أهل البوادي ،إال أنه
من عامة الناس فيها ال يختلف ي
واسعا
مذ�ل األكمام وليس
غ�ر َّي
يختلف عنه من حيث كون الثوب ي
ً
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ال�راثية ف� � ي� الباحة -تصوير خالد السبت
املالبس ت

ال�راثية  -تصوير عامر املنصوري
باب املالبس ت

نّ
“املز�دة وامل�ذْ ّي�ل” وا جل�نبية عند ج
الر�ل.

حيث أن ج
“املذ�ل”،
ّي
يل��ز م بثوب “املزندة” ،ويرتدي من فوقها
الر�ل ت

ال�راثية  -تصوير عامر املنصوري
باب املالبس ت

حل�،
بحيث ال تك�تمل املالبس واألزياء إال بال ي ّ
الر�ال “ا جل�نبية” و”الخ� ج
حل� ج
ن�ر”.
فيكون ي ّ

أما ف� ��ي منطقة ج�ازان فهناك لباس البحر
ج
ج
الر�ل
(�ازان وفرسان) ،حيث يرتدي
الذي يعيش على الساحل ويزاول مهنة

الصيد الصدرية أو الفنيلة البيضاء واإلزار،
الذي يسمى الفوطة أو الحوك .ويتكون من
ً
م�ر طو ًال)
م�ر
�ي
مستطيل
عرضا و 1.5ت
(حوال� ت
من قماش ملون أو من قماش القطن

األبيض ،

ف�يما يتكون لباس الداخل ف� � ي� ج�ازان من
ال�ش م�ي�ز (القميص) األبيض أو امللون واإلزار
(املصنف) املقلم.

لباس ترا�ث ��ي من الطا�ئ ف -تصوير سوسن طاهر

كذلك الحوك من قماش القطن األبيض
( مثل البفت) أثناء العمل ف� � ي� املزارع و ف� ي�

لبس ترا�ث � ي� من ج
ن�ران تصوير مصطفى عبدالهادي

امل�ن�ز ل ،واستخدمت الوزرة أو الفوطة
� كانت ج
ت�لب من بالد
املزخرفة امللونة ال�ت � ي
شرق آسيا مثل اندونيسيا للباعة وأصحاب
املهن ف� ��ي املدن.

ج
الر�ال ف� � ي� ج�زيرة فرسان
وتشبه مالبس
الر�ال ف� � ي� مدن ج
مالبس ج
الح�از ،حيث تتكون
من الثوب األبيض وفوقه الصديري (يسمى
َي� َل ْق�) ،وعلى الرأس تلف العمامة ومن
ال�ريسمي الصفراء ،وتسمى
أفضل أنواعها ب
طريقة اللف «دقلة»

زي ترا�ث ��ي من ج�نوب اململكة -تصوير حسن االهدل

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي

52

صورة زي ترا�ث � ي� من ج
ن�د -تصوير عبدهللا العكشان

األزياء التقليدية النسا�ئ ية
امل�روك يصنع من مختلف
ال�ت � ي
� تساعد ف� � ي� اتساع الثياب ،وكان ت
األقمشة ومنها الستان ،والقطن األسود ،واملخمل أو القطيفة ،وي�تم

يختلف زي النساء التقليدي ف� � ي� اململكة العربية السعودية باختالف

املنطقة ،وتحتوي املالبس النسا�ئ ية التقليدية على مالبس لالستخدام

تطريزه باستخدام ا خل�يوط الحريرية ذات األلوان املتعددة ،من األكمام

اليومي ،ومالبس للمناسبات وأخرى للخرو .
�ج

والصدر وبطول ا خل�ياطات ا جل�انبية.

الدراعة أو الزي املقطع

يس� للنساء ف� � ي� املناطق الشرقية
وهو ذلك الزي التقليدي الر�ئ � ي
وال�ش مالية والوسطى ،وهو عبارة عن ثوب فضفاض طول يصل ح ت�ى
انب� ن� ،ح�تى تعطي االتساع
الكعب� ن� ،ي�تم خياطة البنيقة به من ا جل� ي
ي
املطلوب للحركة بحرية ،كما أنه يقوم بإخفاء ا جل�سم ،ويحتوي على

ملقبل
ازياء من الطا�ئ ف تصوير -افنان السمحان

ج
تدري�ي
أكمام طويلة واسعة ابتداء من الكتف ،لتضيق بشكل

متكسرة.
املزوعن

الزبون

قص�ر عند الكوع وياقة مرتفعة.
الرغبات واألذواق ،ولديه كم ي

� ت�تم�ي��ز بها املرأة من منطقة الباحة.
هو نوع من أنواع الثياب ال�ت � ي
ازياء من املنطقة الشرقية -احمد الش�ي مي

السفل� مفتوح.
�ي

البخنق أو املخنق

ج
(امل�روك)
امل�نب ت

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي

هو شكل من أشكال الثياب النسا�ئ ية ويكون مفتوح من األمام ،مع

ج
خار�ية من نفس القماش مع ترك ا جل�زء
وي�تم تثبيتها من خالل عراو

� ال تستطيع املرأة االستغناء عنها.
واحد من املالبس األساسية ال�ت � ي

54

الدقلة (الزبون)

العلوي به عن طريق أزرار دا�ئ رية ،من القصب أو القماش الزري،

هو عبارة عن ثياب واسع ي�تم ارتداءه فوق الدراعة ف� � ي� املناطق ال�ش مالية
والشرقية والوسطى ،وأيضا فوق الزبون ،ف� � ي� املناطق الغربية ،وهو

السم ،نظرا ج
لو�ود قصة فوق الفخذ ي�ن�ز ل منها عدد من القطع ا جل�انبية

ازياء تراثية من القص�ي م

ج
صغ�رتان ،وي�تم غلق ا جل�زء
ي
انب� �ن� ولكنها
فتحت� �ن� على كل من ا جل� ي
ي
و�ود

السحا� ي�
ب

عس�ر ،وتم تسميته بذلك
ي
هو أحد الثياب املم�ي�ز ة للنساء ف� � ي� منطقة

تزي� ن�
صناعته من األقمشة ا خل�ام بلونها الطبيعي دون صباغته ،وي�تم ي
الصدر والظهر باستخدام الكلف القطنية السوداء ،ومن املمكن تطريز
هي�ة خطوط
الصدر باستخدام ا خل�يوط الحريرية امللونة باألحمر على ئ

� تم�ي��ز الدراعة اللون
بالوصول إلى الرسغ ،ومن أشهر األلوان ال ت� � ي
رتقال� والحل ب� ي�.
�ي
وال�
القرمزي ب
هو أحد قطع املالبس األساسية الخ� ج
ار�ية ف� � ي� املناطق الغربية ،وي ت�م
صناعته من قماش القز الهندي أو الستان وذلك وفقا الختالف

عس�ر ،ي ت�م
ي
� ي ت�م�ي��ز بها النساء أيضا ف� ��ي منطقة
هو أحد أنواع الثياب ال ت� � ي

هو الثوب الذي تقوم الفتيات الصغار بارتداءه ،وهو عبارة عن غطاء
ج
الها�ري
ازياء من الطا�ئ ف  -تصوير سلمان

للرأس باللون األسود ،ويتكون من قطعة حريرية من القماش

ج
الو�ه ،وي�تم تطريزه
األسود الشفاف الذي يحاك كامال عدا فتحة

عس�ر لبس ترا�ث ي�  -تصوير ج
ن�اة الفرسا�ن ي�
ي

انبيت���ن منه
ي
الزاويت���ن ا جل�
ي
الفوال األبيض ،وي�تم�ي��ز بخيطان من القيطا ف� ��ي
يستخدمان ف� � ي� تثبيته خلف الرأس.

باستخدام األسالك الفضية أو الذهبية و خل�يوط الحريرية ،وهناك عدد

من الثياب األخرى؛ ومنها الكرتة والنقدة واملفحح وهو ذلك الثوب

املكون من عدة قطع عرضية وطولية ملونة.

املحرمة

أنواع العباءات السعودية

وهي عبارة عن قطعة مستطيلة من القماش ،تختلف طولها بحسب

العباءة البشت

طول الشعر ،وي ت�م صناعتها من الشاش األبيض الذي يعرف بفرخ

وكانت تستخدمها النساء من املناطق الشرقية وال�ش مالية والوسطى
للخرو  ،كما كانت ترتديها العرا�ئ س فوق ثوبها ف� ��ي ليلة العرس ،وهي
�ج
عبارة عن رداء واسع طويل مفتوح من األمام ،وكان يصنع قديما من

املدورة

الي�ش مك.

وهي عبارة عن قطعة مربعة مصنوعة من أقمشة الي�ش مك ،ويزين

الصوف ا خل�شن ،وتطور ف�ي ما بعد لت�تم صناعته من الصوف الناعم ،ثم
استخدمت األقمشة اآللية الصنع بعد ذلك لصناعته ،وي�تم تزيينه

من خالل ا خل�يوط الحريرية السوداء أو التعص�ي م ،ومن أشهر العباءات:

بعدد من الوورد امللونة املطبوعة على أطرافه ،ويختلف لونه وزينته

اليعر� ي�
فتاة من العال بلباسها التقليدي  -تصوير عا�ئ شة
ب

عباءة الدوك وفيصول ودقاق �ش مال وونيشة.

العصابة
تقوم النساء ف� � ي� البادية بارتدا�ئ ها وباألخص ف� � ي� �ش مال غرب اململكة ،ولها
عدد مختلف من ا خل�امات واألشكال ،فمنها ما ي�تم صناعته من ا جل�لود

ا خل�رقة
� تم�ي��ز سيدات البادية ف� � ي� منطقة �ش مال غرب اململكة
وهي العباءة ال�ت � ي

ر� ض
الف� ي�.
وتزين من ا خل� ج
�

العربية السعودية ،وي ت�م صناعتها من القماش األسود وي ت�م تطريزها

وتزيينها با خل�رز امللون.

أغطية الرأس باململكة:

املصون

زي نسا�ئ � ي� ج
ح�ازي -تصوير مازن فلمبان

الشيلة
األك�ر
وال�ت ��ي تعرف أيضا بالغدفة وهو واحدة من أغطية الرأس
ث
استعماال واألساسية ف� ��ي أغلب املناطق ف� ��ي اململكة ،وهي عبارة عن

من مالبس الفتيات ف� ��ي ا جل�وف -تصوير زياد الالحم

والذي تي��ز ين بالورود املطبوعة ،وي ت�م وضعه على الرأس وربطه تحت
م��ز ج
و�ة
الذقن من األمام أو من ا خل�لف ،وكانت تكتفي الفتاة ي
الغ�ر ت

التل� ،واملشنفة ،واملريشة.
عدة أنواع منها شيلة ي

بذلك املنديل كغطاء للرأس وت�تم�ي��ز به النساء من املناطق ا جل�نوبية.

ال� بم�ر
ش

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي

امل��ز ج
و�ات فوق املنديل،
ولديه هدب على أطرافه ،ترتديه النساء ت
لت�رك ج
فتقوم بلفه حول ج
الو�ه مكشوف.
و�هها وتثبته ف� � ي� ا جل�انب ت

رتقال�،
ال�
هو عبارة عن مثلث من القطن الخ�فيف ذات اللون األحمر أو ب
ي

تطريز أو زينة ،تقوم املرأة بلفها حول الرأس مع كشف ج
الو�ه ،ولها
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هو عبارة عن غطاء رأس مستطيل يصنع من القطن السميك األسود،

املنديل

ال�ي من أي
قطعة من القماش القط�ن ��ي املستطيل األسود ا خل�فيف ا خل� �

الصغ�ر ،ويكون من الكروشيه أو
ي
هو عبارة عن مثلث من القماش

وفقا للمناسبة.

عس�ر -تصوير ج
ن�اة الفرسا�ن ي�
ي
لبس ترا�ث ي�-

الشكيل�
عس�ر -تصوير فاطمة
ي
لبس ترا�ث ي�-
ي

مالبس تراثية ج
ن�دية تصوير محمد احمد

السوا�ن ��ي
الستخرا� املياه من اآلبار العميقة.
ج
السوا�ن � ي� استخدمت قديما ف� � ي� معظم مناطق اململكة،
�

حم�ر بحيث تم�ش ��ي مسافة معنية
والث�ران وال ي
ي
ويستخدم ف� ��ي السوا�ن � ي� حيوانات مدربة لهذا الفرض منها االبل
الب�ر ل�ي متل��ئ مرة ثانية وهكذا وتصب املاء
داخل أرض محفورة تسمى املنحاة وتقف عندما يصل الغرب إلى قاع ئ
من الغروب ف� � ي� اللزاء وذلك جل�مع املاء ومن ثم توزيعة ومن األدوات املستخدمة منها الرشا والسريح واملقاط
وغ�رها وتشتهر بها منطقة ج
ض
ن�د وعدة مناطق ف� � ي� اململكة.
وال�مد ي
ولهذه املهنة أدوات وأغراض تع�تمد عليها عملية استخرا�ج املاء ومنها الغرب :وهي األداة املستعملة لرفع املاء
�
امل�ر وله فتحتان إحداهما فوهة الغرب
الب�ر وتصنع من ا جل�لد السميك على شكل إناء تي�راوح طوله نحو ت
من ئ
� يربط بها ما يسمى بالسريح ،وهذه الفتحة يصب منها املاء
واألخرى كم الغرب بكسر الكاف وبها الشرعة ال�ت � ي
ف� ��ي اللزا أثناء رفع الغرب إلى أعلى وهو من عدة السوا�ن ي� ،اللزا :وهو املكان الذي تصب فيه الغروب املاء بعد
ج
امل�ر ويخر�ج املاء من اللزا
الب�ر وعرضه أقل من ذلك وارتفاع ج�وانبه تبلغ ت
الب�ر ويكون طوله بعرض ئ
خرو�ها من ئ
�
بواسطة فتحة ف� � ي� أعاله ليبقى دا�ئ ً
ممتل� ًا ،عروس اللزا :وهي قطعة من ج
الح�ارة ف� � ي� وسط اللزل�يمر عليها من
ما
ئ
ج
البع�ر ويكون متص ًال بفم الغرب ،ا جل�ابية:
ي
والسر يح :من ج�لد
غ�ره
الدرا�ة أو السرح أو ي
يريد اصالح أي �ش ي�ء ف� ��ي
ِ
الب�ر ومروره باللزا ،الكالة :وهي ج�وانب السا ق� � ي� أو الشرب ال�ت ��ي ج
ج
وهي ج
ي�ري فيها
م�مع املاء بعد
إخرا�ه من ئ
الب�ر بالغرب أو الدلو املصبع:
ج
مت� �ن� معمول من الليف املفتول
املاء ،الرشا :حبل ي
يستخر� بوساطته املاء من ئ
�
الب�ر تمسك به وكذلك عند ا خل�رو ،
الب�ر إلى أسفلها وعندما ي�ن�ز ل أحد إلى أسفل ئ
رشا من الليف يتدلى من أعلى ئ
�ج
املحالة :من خشب األثل ولها أسنان يكون بداخلها الرشا وهي تشبه ج
الع�لة وتربط األسنان إلى بعضها بالقد
ف
ت�د بعضهم يه�تم � ��ي اختيار أخشابها ،وذلك من ج
املا� ��ي لذا ج
كب�ر ف� ��ي ض
أ�ل
املعمول من ج�لد ا جل�مل وللمحالة شأن ي
ً
(ال�رهام)
سالمة صوتها أثناء ألغناه وهذا ما يسميه بعضهم بصوت السوا�ن � ي� ويوضع قديما ف� ��ي املحالة ما يسمى ب
ً
لك�ي توضع باملحالة ،ذلك من ج
ج
الت� ن�
صوتا ج�مي ًال مثله مثل أعواد ي
أ�ل أن تعطي
وهو نوع من
الش�ر تؤخذ أعواده �
والعشر ،القب :ويصنع من األثل وتركب به أسنان املحالة وبداخله فتحة ،املحور :ويصنع من الخ�شب ويدخل ف� ي�
الدرا�ة :قطعة واحدة من الخ�شب أسطوانية ج
ج
وب�هتيها قطعة من الحديد يركب
وسط القب وعليه تدور املحالة،
ج
والح�ر من
الط� �ن�
الب�ر عبارة عن عمود من ي
على العمود لتدور ويركب عليها السريح ،الزرانيق :بناء على ج�ان� � ي
ب� ئ
ج
صغ�رة تسمح لشخص بالنظر ف� � ي� وسط
ي
وتو�د ف� � ي� ج�دار الزرانيق فتحات
هت� �ن� توضع فوقه الدوامغ واالنباع
ج� ي
الب�ر.
ئ
السوا�ن ي�

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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زخرفة األبواب
ال�راثية ج
ب�مال أبوابها ونوافذها من خالل ما ي�تم تزيينها به من زخرفة تتصف بالبساطة وا جل�مال
ت�تم�ي��ز البيوت ت
البي�ة املحلية.
واالع�تماد على ئ
غ�رها من وحدات
وتتصف الزخارف على األبواب بالبساطة املرتبة بنظام وإيقاع تكراري خاص م�ي�ز ها عن ي
الفنون الشعبية األخرى.
كب�ر مثل املثلث
وتع�تمد الزخرفة ف� ��ي األبواب والنوافذ ف� � ي� البيوت على الزخرفة الهندسية والنباتية بشكل ي
والدا�ئ رة واملربع وا خل�طوط املتقاطعة ،ومحاكاة الورود واألوراق وسعف النخل وعناقيد العنب ،وبعضها يكون
ج
واأل�داد.
متوارثا من اآلباء
فالزخارف ما�ئ لة إلى ج
� من ج�هة وتخضع
وتم��ز�ج بفكر وإبداع الفنان الشع�ب � ي
الت�رد واختصار بعض التفاصيل،
ت �
� أن
البي�ة من ج�هة أخري ،وقد استطاع الفنان الشع�ب � ي
إلمكانات ا خل�امة واألدوات املستخدمة واملس�تمدة من
ئ
ف
يوظف الزخارف بكتابات لها بعدها التاريخي ،واع�تمدت الزخارف على ا خل�طوط والتشكيالت الهندسية � � ي� لوحات
� زخرت بإبداع من نوع خاص”.
ج�مالية لها دالالتها الشكلية وإشارة حية لتفاصيل املكان “ال�ت � ي
وتكون األبواب من خشب األثل لقوته ومقاومته للظروف املناخية ،يقومون بزخرفتها وتلوينها ويكون لها
ج
(الكوه) ويفتحه،
(م�رى) لفتحها وإقفالها وعادة ما يكون من (الداخل) ومن يريد فتح الباب يدخل يده من
ّ
صغ�رة ج
ب�انب الباب تكفي لدخول اليد.
ي
والكوه عبارة عن فتحة
ّ
كب�رة ومستطيلة محاطة من
الكب�رة تكون من ج�ذوع النخل بعد تسطيحها وتقطيعها إلى قطع ي
وبعض األبواب ي
ا جل�وانب بخشب أثل لحبكها وتماسكها.

زخرفة االبواب ج
الن�دية تصوير حمد السقاف

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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الربابة السعودية
قديما عند املناسبات واألعياد ،وهي الزالت تستخدم ح�تى اآلن
كانت رفيقة أهل البادية
ً
ف
ج
املهر�انات واالحتفاالت الوطنية داخل اململكة
كرمز للثقافة الشعبية السعودية � ��ي
ج
وخار�ها.
تُ
األش�ار ،ج
ج
و�لد
و�صنع الربابة من األدوات البسيطة املتوفرة لدى أبناء البادية كخشب
كب�رة لدى أبناء البادية لقدرتها على إيصال الشعر ا جل�ميل بالحان
املاعز ،والربابة تمثل ق�ي مة ي
وترها الحزين.
واله�ي�ن ي� ،والصخري ال�ت ��ي ّ
ج
أك�ر األلوان
والهالل�،
ومن بحور الربابة :املسحوب،
عدت من ث
ي
انتشارً ا.
الغر� ��ي للمملكة وهي السمسمية ،وال�ت ��ي ي�تم
وتشبه الربابة آلة أخرى تستخدم ف� ��ي الساحل
ب
صنعها من خشب الزان ،واألوتار املعدنية ،أوتارها عبارة عن أسالك من الصلب الرفيع
تشد بشكل قوي على صندوق خش�ب ي� ،وي�تم العزف بالضرب على هذه األسالك.

ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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حداء اإلبل
� يمكن تعريفها بأنها ج
� يقوم بها رعاة اإلبل
م�موعة من األصوات ال�ت � ي
التعاب�ر الشفهية ال�ت � ي
ي
ُحداء اإلبل هو أحد
للتواصل مع قطعانهم ،وذلك إليصال رسالة محددة ف� ��ي مناسبات مختلفة ،وتتفاعل اإلبل مع هذه األصوات
� درّ بها عليها الراعي.
اع ت�مادً ا على اللحن والطريقة ال ت� � ي
ممارس�ي هذا العنصر إلى العديد من مناطق اململكة ،وذلك النتشار مهنة رعي اإلبل منذ القدم
تمتد رقعة
�
زءا ال
ي
على مساحة شاسعة من ا جل�زيرة العربية ،حيث استأنس العرب اإلبل منذ آالف
السن� �ن� ح ت�ى أصبحت ج� ً
ج
وغ�ر ذلك من أمور الحياة ف� � ي� البادية.
وال�رحال ي
يت�زأ من حياتهم اليومية لتعدد استخداماتها ف� � ي� املأكل واملشرب ت
� بها ،و ف� � ي� ج
تشتهر اإلبل بتفاعلها العاطفي ج
� يمارس فيها الحداء
امل� ت�معات ال ت� � ي
ت�اه الراعي الذي يالزمها ويعت ن� � ي
� ي�تم إصدارها بصوت الراعي
يحرص مالك اإلبل على تدريب قطعانهم باستخدام مقطوعات من األصوات ال�ت � ي
ف
ج
إخرا� أصوات
ج
امل�رد أو ما يسمى بالـ(الهوبلة) ،أما ف� ��ي مناطق أخرى كمنطقة ج�ازان ،فلدى الرعاة طريقتان � � ي�
�
الحداء وهي( :الصالق :استخدام صوت الراعي ج
امل�رد) ،أو (الوالش :يتشارك راعيان ف� ��ي إصدار األصوات أحدهما
بصوته ج
امل�رد واآلخر يقوم بالعزف على املزمار) ،وقد يستخدم الرعاة أدوات أخرى كالعصا للتلويح أثناء إصدار
تلك األصوات ،واللبيد إلصدار أصوات ج
ت�ذب اإلبل ،ويع�تمد الرعاة على تدريب قطعانهم للتفاعل ف� � ي� مناسبات
ف
للت�مع � � ي� الصباح ،ج
محددة خالل اليوم مثل( :النداء ج
الت�مع حول املكان املخصص لشرب املاء ،أو املرواح وهو
ج
وغ�رها من
الت�مع ف� � ي� املساء) ،كما أن هناك بعض املناسبات األخرى ال�ت ��ي يمارس فيها الحداء كاحتفاالت الزوا�ج ي
�
املناسبات ج
اال� ت�ماعية ،وهناك بعض املسابقات ال ت� ��ي تقام عاد�ةً يب���ن صغار الرعاة الذين يمتلكون أصوات ج�ميلة.
كما أن هناك نوعا آخر من املسابقات يسمى “البطح” ،ويؤدى فيها الحداء بطريقة مختلفة ،حيث يقوم راعيان
ج
ج
تست�يب له إبله واإلبل من القطيع املقابل.
ب�مع قطعانهما سوي�ةً  ،والفا�ئ ز هو من
ً
ج
غ�ر راكب) ،حيث تقطع فيه اإلبل مسافة تقدر بـ 20
“اله�ي�” ،وهو سباق اإلبل (من ي
أيضا ما يسمى
وهناك
ج
كلم يقوم فيها الراعي بأداء الحداء لبث روح الحماسة ف� ��ي قطيعه ،والقطيع الفا�ئ ز هو من تسبق إحدى إبله � ي�ف
الوصول إلى خط النهاية.
ال�راث الحي الذي تتوارثه ج
األ�يال منذ القدم ح�تى اآلن ،ومل تكن ممارسته مقصورة على
ويعد حداء اإلبل من ت
الر�ال فقط ،فقد ُعرفت ج
ج
م�موعات من ممارسات الحداء كانت تقوم بها النساء ف� � ي� عدد من مناطق اململكة،
مع� ن� ،فح�تى األطفال ي�تم تدريبهم على ممارسة الحداء منذ الصغر ،ومن أبرز األماكن
وال تقتصر كذلك على عمر ي
وغ�رها من أماكن البادية ال�ت ي�
� يشتهر فيها حداء اإلبل( :القص�يم ،ج�ازان ،تبوك ،حفر الباطن ،العال ،رماح) ،ي
ال�ت � ي
يتوافر بها نشاط تربية ورعاية اإلبل.
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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صورة حداء االبل  -تصوير عبدالرزاق كوزيهنا

التعش�ر
ي
رقصة

العس�ري
ي
املزمار
العس�ري الذي اشتهرت به املنطقة ،ويفضله
ي
ال�راث ومنها املزمار
ي
اشتهرت منطقة
عس�ر بألوان متعددة من ت
أهاليها ف� ��ي املناسبات والفعاليات.

أهال�ي القرى ف� ��ي املنطقة ،ويستخدم الراعي عادة
وي ت�م العزف على املزمار لألهازي�ج القديمة ال ت� ��ي كان يرددها
�
�
املزمار اثناء رعي الغ�نم حيث يقوم بعزف نغمة (الرواح) ف� � ي� الصباح لتسرح الغ�نم الى املرعى ونغمة املراح لتعود
حظ�رتها.
الغ�نم الى ي
ً
ً
حاليا مصنوعة من
قديما من “القصب” أو كما هي
ولون املزمار يؤدى بالطبع بآلة املزمار املعروفة واملصنوعة
وغ�ره.
مواد مركبة يدخل فيها البالستيك ي
وعرف هذا اللون بأنه لون قديم تُ�حيا به بعض املناسبات وله عدة ألحان منها لحن الطرق ،ولحن راعية الغ ن�م،
ولحن الربخه ويتحكم بهذه األلحان املؤدي الذي يقف خلف املزمار.

ً
غزل�
ويطلق على املزمار أيضا “مزمار الراعي” حيث يستخدمه الرعاة
قديما مع أغنامهم وذكر موال قديم وهو ي
واملوال عبارة عن أبيات غزليه وذكر ج�زء من موال قديم يردده البعض وي�تم تلحينه باملزمار

التعش�ر  -تصوير سارة باوزير
ي
رقصة

بهي� عند قبا�ئ ل ج
دخان ..شرار ..وصوت ج
� تستقطب
الح�از ال�ت � ي
ج
انف�ار ..وقفز بهلوا�ن � ي� كل هذه من مقومات حفل
�
التعش�ر إلحياء حفالتها ،باإلضافة إلى أن بعض أفراد القبيلة ج
فرقة ج
ي�يد هذه الرقصة االستعراضية
ي
ت�يد
ف
بمهارة فا�ئ قة .يبدأ الالعب أو الراقص � � ي� حشو السالح ..وهي بندقية املقمع الطويلة ،ثم يتوسط الحلبة ال�ت ي�
عال�ا ،ومع قفزته يطلق
ال�راب ..يمسك بالبندقية ج�اع ًال فوهتها ألسفل ،ثم يقفز ف� � ي� الهواء ًي
عادة ما تكون من ت
نً
تً
ودخا�ا.
صو�ا ونارً ا
فتث�ر
النار من البندقية تحت أقدامه ي
تس ت�مر الرقصة الحربية لدقا�ئ ق ،وربما دخل الحلبة راقص آخر ليستعرضا كالهما مهارتيهما ف� ��ي القفز السريع،
والتوقيت املتناغم مع إطالق النار.

ً
بهلوان�ا
ًي
ورقصا
وسالحا،
ذخ�رة حية
التعش�ر تعد رقصة خطرة كون الالعب يستخدم فيها ي
ي
ورغم أن رقصة
ً
الح�ازية ترى أنه ج�زء من تراثهم الذي ج
الكث�ر من املخاطرة إال أن القبا�ئ ل ج
ي�ب املحافظة عليه ..فال تستق ي�م
فيه ي
� تحيط بتلك الرقصة ج�علت هناك من يعزف عن حضور مثل تلك
أعراسهم وأفراحهم دونه ..واملخاطر ال�ت � ي
سب�ا ج
و� ً
يها
التعش�ر ،وعلى الرغم من ج�مالية االستعراض إال أن الخ�طورة كانت ًب
ي
املناسبات ال�ت ��ي تستضيف فرق
أساس�ا إلى ج
غ�ر حية وهي بارود
ذخ�رة ي
الل�وء إلى ي
ًي
التعش�ر فيها
ي
للعزوف ،ما حدا ببعض الفرق ال ت� ��ي يكون
ج
وأش�ار العشر والراك ،وتخلط ببعضها ،ثم تُ�حرق ،وبعدها تستخدم ف� ��ي حشو السالح.
مصنوع من امللح
ًق
مطل�ا ،فقط
� ج�ذعه
والكث�ر من التدريب ..حيث على الراقص أن يقفز وال يح�ن � ي
ي
تتطلب الرقصة مهارة وخفة،
ت�عله يتحكم � ي�ف
ساقاه املسموح له بأن يثنيهما للخلف ،كما عليه أن يمسك املقمع بكلتا يديه بطريقة فنية ج
الزناد .تتكون من الرداحة والشعار (الشعراء) والعراضة وهم يصطفون ف� ��ي صف واحد ،وبعدها يستعد راقص
ليخ�رقوا الصف ،ويصلوا إلى الحلبة مع أسلحتهم ال�ت ��ي تم ج
ت�ه�ي�ز ها ..فيقومون حينها بتأدية
أو اثنان أو ثالثة
ت
األك�ر إثارة ف� � ي� العرضة ج
الح�ازية.
الفقرة
تعد
وهذه
التعش�ر..
ي
ث
عل�ي الغافري
ي
املزمار
العس�ري  -تصوير �
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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نا� ��ي
ا جل� ب

تقاليد الصيد
العر� � ي� والبحر األحمر ترسخت عادات وتقاليد أصيلة تتعلق بالصيد ف� ��ي البحر ،وترتبط
على سواحل ا خل�لي�ج
ب
�
بطريقة الصيد بالسفن ض
مت�منة طريقة صناعة السفن واستخدام الشبك ،وصيد اللؤلؤ ،إضافة إلى عادات
انطالق سفن الصيد ،واستقبال الصيادين.

واألهازي� حسب كل منطقة وال�ت ��ي يرددها الصيادون أثناء الصيد.
ج
الكث�ر من األغا�ن � ي�
وتصاحب رحالت الصيد ي
�
ال�راثية.
كما أن للصيد أدواته املخصصة وال�ت � ي
� أصبحت اآلن ف� � ي� عداد األدوات ت

ُ
وعرف صناع السفن باسم “القالف أو ا جل�الف” ،وهم صناع القوارب أو السفن القديمة ومهندسيها وهو
ً
الذي يقوم أيضا بأعمال ج
عر� � ي� قديم بمع�نى قشر
الن�ارة وتحديد املقاسات املطلوبة للقارب ،والقالف مصطلح ب
ج
الش�رة ونحي لحا�ئ ها.

� تصنع باململكة :ا جل�وري وهي من دور واحد مقسمة إلى خانات للمؤن وتعد للصيد على
من أنواع السفن ال�ت � ي
بك�ر ج
ح�مها
أبعاد بعيدة من الساحل ،الهوري :وتعد للصيد القريب من الساحل ،السفن الشراعية :وت�تم�ي��ز ب
وتتألف من دورين وتعد هذه السفن للسفر ،وقد اشتهرت مدينة ج�دة بصناعة السفن ذات األشرعة
ً
ج
محليا باصطالح “تفصال شرعه” ،وتختص بتفصيل
وامل�اديف ،أشرعة السفن :تعرف صناعة أشرعة السفن
ف
أشرعة السفن التقليدية وخياطتها ويسمى الشخص الذي يعمل � ��ي هذه الصناعة “مفصل شرعه” وي�تم�ي�ز
ً
معاي�ر حسابية متعارف
ي
نظرا ملا يتطلبه من دقة ف� ��ي حساب نسب أطوال األشرعة وفق
املفصل باملهارة والدقة
عليها لدى أهل الصناعة.
ً
قديما  ،ودأب الصيادون قبل ظهور الصناعات الحديثة على
تنوعت أساليب صيد األسماك ف� ��ي املنطقة الشرقية
تطوير الوسا�ئ ل املعينة لهم ف� � ي� رحلة البحث عن لقمة العيش،

ج
ج
احتيا�اتهم .
وبأح�ام متنوعة تل� � ي
ب�
فابتكروا العديد من املصا�ئ د

عل�ي الغافري
ا جل� ب
نا� ي�  -تصوير �

ال�راثية ف� � ي� اململكة العربية السعودية ،كما تعد ج� ً
زءا أصي ًال من الحضور اليومي
نا� � ي� من أبرز املقتنيات ت
تُ�عد ا جل� ب
َ
ُ
ج
تف���ن ّ
الص نّ�اع املهرة ف� ��ي زخرفة مقابضها وأغمادها وأحزمتها ال�ت ��ي تشد
ف� � ي� املناسبات الرسمية
واال��تماعية؛ لذلك ن
ل�ي والنقوش ،وهي تختلف بحسب تراث املنطقة ا جل�غرافية وثقافتها؛ فتكون على أ�شُ دها � ي�ف
على ا خل�اصرة با ُلح �
ً
ً
فشي�ا كلما ج
ات�هت إلى ال�ش مال.
شي�ا
ئ
ا جل�نوب ،وتقل ئ
ً
ج
والش�اعة ،وقد يكون عليها
تش�ر إلى الشهامة والعزة
عبارا� ي
أحيانا أسم صاحبها إلى ج�انب
و�كتب على ا جل�نبية
ُي
ٍت
ُ
ج
األح�ار الكريمة ال�ت ي�
نا� ��ي بالذهب والفضة ويضاف إلى �غِ مدها
رسوم لفارس يرتقي صهوة ج�واده ،كما ت�رصع ا جل� ب
تزيد من ق�يمة وهيبة وفخار َمن تي��ز ين بها.
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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العر� ��ي بـ “ مصا�ئ د الحضرة ،فكانت تستخدم ف� ي�
لي�
واستعان صيادو املنطقة الشرقية على امتداد ساحل ا خل� ج
ب
�
ج
منفر�ة من األعلى إلى األسفل.
املياه الضحلة و جل�ميع أنواع األسماك بحيث تنصب

وبالتال�ي ج
قبالة الساحل مع مراعاة ج
تح�ز األسماك ف� ��ي داخل
ات�اه وسريان املاء أثناء تحول ظاهرة املد إلى ا جل�زر
�
الشباك ثم ج
ي�مع الصيد بآلة تسمى املسالة ،وهذه العملية كان يباشرها أهل املهنة والدراية بأحوال البحر
غ�رهم بـلقب “ األساتذة “ .
وم�ي�ز وا عن ي
ج
وتر�ع تسميتها بـ “ الحضرة “ كما هو شا�ئ ع عند البحارة من عملية حظر خرو�ج األسماك من املصيدة ،ف�ي ما تتكون
�
املصيدة من ج
أ�زاء هي  :السر ،والحنية ،واليد ،واملخبأ،
إضافة إلى فناء الحضرة ج
تقليد�ا ومنذ عشرة عقود من ج�ريد وليف وسعف وعذوق النخل
ًي
،و�ميعها تصنع
وأضيفت عليها ف�يما بعد الشباك الحديدية أو ما يعرف “بالس�يم” وخيوط النايلون وأعواد البامبو .

وكانت هناك األنغام واأللحان البحرية ال�ت ��ي كان «النهام» يطلقها من على سطح السفينة تحت ظالل األشرعة،
حيث إن للغناء البحري ج�ذورا تاريخية عريقة ،فاإلنسان ف� ��ي منطقة ا خل�لي�ج استطاع من خالل العديد من الفنون
�
يع�ر عن ذاته وهمومه حيث استفاد من محيطه البحري واستخدم كل ما ج
ي�ده أمامه ف� ي�
الشعبية البحرية أن ب
تعب�راته املوسيقية ،وتعد أغا�ن ي� «النهمة» من أهم أنواع الغناء الشع�ب ��ي البحري املعروفة منذ القدم ف� ��ي منطقة
ي
ف
العر� � ي� وال�ت ��ي ال تزال لها حضور مم�ي��ز � � ي� قا�ئ مة الفنون الشعبية.
الخ�لي�ج
ب
�
البي�ة املحيطة بهم ,بسبب املوقع
وامتهن سكان ساحل �ش مال غرب اململكة مهنا بحرية فرضتها عليهم
ئ
والبي�ة البحرية ,ومرور الثقافات على املنطقة ،منها مهنة ج
ت�ارة النقل البحري,
ا جل�غرا ف� ي� ,والحالة االقتصادية,
ئ
املر�ا�ن � ي� ومهنة ج�مع ج
الح�ر ج
ومهنة ج�مع األصداف واللؤلؤ مهنة ج�مع اليسر ومهنة ج�مع ج
ح�ر البناء ومهنة
الصيد ومهنة صناعة السفن واملراكب ،.وصاحب تلك املهن قصص ,وأهازي� ,وعادات وتقاليد ,ومعاناة,
ج
ونظام بحري يرضخون لندا�ئ ه تحت طلب الرزق.
ألهال�
السن� �ن�
ي
م�ات
و ف� � ي� ج�زر فرسان هناك فعاليات صيد أسماك الحريد وهي مورث ثقا ف� � ي� تمتد ج�ذوره إلى ئ
ي
ج�زيرة فرسان ،وقد ذكر املؤرخ (ابن ج
بأهال�ي فرسان
م�اور) ف� ��ي كتابه عن ج�زيرة فرسان أن هذه العادة ارتبطت
�
منذ ما يقارب عام  620ج
أك�ر من ذلك.
ه�رية ،فهذه العادة ليست وليدة عقود بل ث

صورة من تقاليد الصيد للمصور خالد زاروق
ال�راث الثقا ف� � ي�
عناصر من ت
غ�ر املادي ف� � ي� مناطق اململكة
ي
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