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 ملّخص: 

طنا الضوء ع�� ما  
ّ
اعتنينا �� هذا البحث با�حياة اليومّية �� رواية سيدات القمر �جوخة ا�حار�ي. فسل

قا�� ل�حفر فيما استبطنتھ هذه  
ّ
زخرت بھ من ممارسات وطقوس فعلّية وقولّية. وقد توّسلنا بأدوات الّنقد الث

الّروائ ا�خطاب   �� الّضمور  تتقن  مضمرة  ثقافّية  أ�ساق  من  قوس 
ّ
والتوّجهات  الط األذواق   �� ر 

ّ
وتؤث ي 

قافة
ّ
الت امل�ّونة للث

ّ
 .والتمث

وألّن األ�ساق ب�ى تت�ّون بدورها من أ�ساق فرعّية �عضها معلن و�عضها مخفي، فقد خّصت هذه الّدراسة  

الّرواية،  �� ورموزه  ووظائفھ  وفواعلھ  أنواعھ  خالل  من  الظاهرة  أ�ساقھ   �� با�حفر  ال�حر  وذلك   �سَق 

 �� وهيمن��ا  �ها 
ّ
�س� آليات  فهم  و�حاولة  الثقافّية،  البيئة   �� امل��ّسبة  املضمرة  أ�ساقھ  أهّم  عن  للكشف 

لها.
ّ
 الثقافة ال�ي تمث

 
Abstract: 
 

In this research paper, I study daily life in Celestial Bodies of Jokha Al Harthi. I, 
in particular, examine verbal and concrete practices and rituals. Referring to 
analytical tools from cultural criticism, I try to unravel the intricately woven 
cultural modes in literary rhetoric, which affect the composite tastes, tendencies, 
and representations of culture.  

As modes stand for structures including hidden and visible sub-modes, I focus 
on the mode of magic, especially its manifestation in the novel, by exploring its 
types, effects, functions, and codes in order to disclose its main sub-modes 
fossilized in the culture and grasp its hiding mechanisms used to maintain its 
dominance on the culture that it represents.   

 

 

 

 هاجر حّراثي  .د



قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
 هاجر حّراثي   د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتعرية اال

 

(469) 

 المقدمة:   -1

واهر اإلبداعّية
ّ
الظ الّنقد األد�ي وتنّوعت مقار�ات  الو�� 1إذا ما �عّددت مدارس  ، فإّن ذلك دليل ع�� 

 .2بأسرارها امللتصقة "با�حياة �� ثرا��ا و�� �عّدد مشار��ا "بتعقّد الظاهرة األدبّية و�صعو�ة اإلمساك 

ول�ن أثبتت منا�ج كث��ة نجاع��ا �� مقار�ة الّنصوص األدبّية و�� الكشف عن مظاهر اإلبداع وا�جمالّية   

قا��
ّ
الث الّنقد  مع  لها  انفتح  فقد  لغتھ    Cultural Criticism3ف��ا،  حيث  من  بالّنص  يكتف  لم  جديد  عهد 

ليبھ ومجازاتھ، بل تجاوز ذلك إ�� ما هو مخبوء مضمر تحت البال�� وا�جما�� وذلك باستخدام من�ج  وأسا

  �
ّ

�� الّتحليل �عمد إ�� "املعطيات الّنظرّ�ة واملن�جّية �� السوسيولوجيا والّتار�خ والّسياسة من دون أن يتخ�

 . 4عن منا�ج الّتحليل األد�ي النقدي"

قا�� 
ّ
قافية بصفة عامة  لقد �عامل الّنقد الث

ّ
اهرة األدبّية باعتبارها    5بصفة خاّصة والّدراسات الث

ّ
مع الظ

عديدة" نظر  وجهات  من  الّتحليل  مفتوحة  ثقافّية  ألّن   6"ظاهرة  كث��ة  مداخل  باع 
ّ
ات قراء��ا  �ستوجب 

األخالقية    "الثقافة دينامية �شطة وحية ومتعددة األوجھ.. يدخل ف��ا االقتصاد والتنظيم االجتما�� والقيم

 
سلوبي واإلنشائي والمقارنيالبنيوي  المنهجمن ذلك  -1

ٔ
 والسيميائي إلى جانب مناهج الّتحليل الّنفسي واالجتماعي.  واال

حمد: الّنماذج البشرّية في دنيا هللا لنجيب محفوظ، مكـتبة عالء الدين صفاقس، ط ،الّسماوي -2
ٔ
 .10، ص 2018، 1ا

ول في فترة ال -3
ٔ
هّمإ رهاصات الّنقد الّثقافي في كـتابات مثقفي نيويورك منذ بروز جيلهم اال

ٔ
ن يصفوا  لقد ظهرت ا

ٔ
ثالثينيات وقد اعتادوا ا

واخر القرن العشرين تبلورت الّسمات المعرفّية والمنهجّية للنّ 
ٔ
قد الّنقد الّثقافي الذي اّتسمت به مدرستهم باسم النقد االجتماعي. وفي ا

مريكي 
ٔ
هّمها جهود الّناقد اال

ٔ
خر من المفكرين لعّل ا

ٓ
الذي دعا إلى نقد  Vincent B Leitch فنسنت ليتشالّثقافي بفضل جهود جيل ا

وجه الثقافة. انظر للمزيد ليتش. فنسنت ب: النقد  
ٔ
دبي من القيود الشكالنية إلى الحفر في مختلف ا

ٔ
ثقافي ما بعد بنيوي يخرج الّنقد اال

على للثقافة، 
ٔ
مريكي من الثالثينيات إلى الثمانيات، ترجمة محمد يحيــى، المجلس اال

ٔ
دبي اال

ٔ
رثر2000اال

ٔ
يزابرجر ا

ٔ
: الّنقد . وانظر ا

على للثقافة، القاهرة، ط
ٔ
 .2003، 1الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم، رمضان بسطاويسي، المجلس اال

ّما في الّدراسات العربية فقد ارتبط الّنقد الّثقافي بالناقد السعودي عبد هللا الغذامي الذي مثلت مجمل كـتاباته مشروعا في الّنقد 
ٔ
ا

لسنّية معني الثّ 
ٔ
حد علوم اللغة وحقول اال

ٔ
قافي وهو يعرف الّنقد الّثقافي قائال هو: " فرع من فروع الّنقد الّنصوصي العام ومن ثّم فهو ا

نماطه
ٔ
نساق المضمرة التي ينطوي عليها الخطاب الثقافي بكّل تجلياته وا

ٔ
وصيغه ما هو غير رسمي وغير مؤسساتي وما هو   بنقد اال

نساق  كذلك سواء بسواء م
ٔ
ن حيث دور كّل منها في حساب المستهلك الثقافي الجمعي" الغذامي عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

 .83. ص 3،2005الثقافية العربية، المركز الثقافي العرب، الدار البيضاء، المغرب، ط 
نساق الثقافية العربية ص   ،الغذامي -4

ٔ
 ..32عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

ّن نّقاد الثّ  -5
ٔ
قافة  ال بد من التفريق بين الّنقد الّثقافي والّدراسات الثقافية فالّنقد الّثقافي هو نشاط وليس مجاال معرفيا خاصا بذاته ال

تون
ٔ
من  يطّبقون المفاهيم والّنظريات على الفنون الّراقية والّشعبّية والحياة اليومّية وعلى حشد من الموضوعات المرتبطة. وهم يا

دب والّتحليل الفلسفي والتحليل 
ٔ
ن يشمل نظرّية اال

ٔ
فكارا ومفاهيم متنّوعة وبمقدور الّنقد الّثقافي ا

ٔ
مجاالت مختلفة ويستخدمون ا

ّما مصطلح
ٔ
نثروبولوجية إلخا

ٔ
الّدراسات الثقافّية فليس مصطلحا   الّنفسي وعلم العالمة والنظرية الماركسّية والنظرّية االجتماعّية واال

وراق عمل في  1971سنة  Birminghamث شرع مركز الّدراسات الثقافية المعاصرة بمركز برمنجهام جديدا حي
ٔ
في نشر صحيفة ا

 Popular والثقافة الشعبية Media والتي تناولت وسائل اإلعالم Working papers in Cultural studiesالّدراسات الثقافية 
culture دب

ٔ
 Social والحركات االجتماعية  gender related issues لجنوسةوالمسائل المرتبطة باLiterature واال

movements والحياة اليوميةeveryday life ،رثر: الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ترجمة وفاء إبراهيم
ٔ
يزابرجر ا

ٔ
.ا

على للثقافة، القاهرة، ط
ٔ
 . 30، ص2003، 1رمضان بسطاويسي، المجلس اال

مريكي من الثالثينيات إلى الثمانيات، ص النقد  -6
ٔ
دبي اال

ٔ
 . 104اال
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واملعنو�ة واملعتقدات الدينية واملمارسات النقدية واألبنية السياسة وأنظمة التقييم واالهتمامات الفكر�ة  

 1والتقاليد الفنية "

قا�� " الّتصنيف املؤّسسا�ي للّنص بوصفھ وثيقة  
ّ
وانطالقا من هذه املعطيات النظر�ة تجاوز الّنقد الث

ا�خط ع��  االنفتاح  إ��  ا�خاص"جمالّية  اإلفصا��  نظامھ  لھ  أوسع  ثقافّية  ظاهرة  بوصفھ  فتغ��ت    2اب 

املضمرة األ�ساق  عن  بحثا  القراءة  �غّ��ت مجاالت    3اس��اتيجيات  كما  األدبّية  األعمال   �� ��ا  املصّرح  غ�� 

عبية وا�حياة اليومّية وحشدا من املوضوعات املرتبطة"
ّ

قافة الش
ّ
ال   4البحث لتشمل "الفنون الّراقية والث

 .5سيما ما اتصل م��ا بالهام��ي، فقد أصبح للمهّمش والعر��ّي وغ�� الّرس�ي م�انتھ وقيمتھ

"كث�� من متغّ��ات ا�حياة اليومّية املعيشة �� مستو�ا��ا ا�ختلفة خاّصة تلك   تّم ذلك بااللتفات إ�� وقد 

أو   السوقّية  ورّ�ما  املهّمشة  األوساط  الوضيعة.املستو�ات   �� واملمنوعة  املرفوضة  املواضيع  من  والكث��   .

 ".6األ�اديمّية ال�ي لم يكن يأبھ بتأث��ها أحد من قبل

اعت��ت تافهة    من أهّم املواضيع ال�ي ُهّمشت �� املا��ي ألّ��ا  everyday lifeوضوع ا�حياة اليومية  م  ويعت��

مبتذلة ال جدوى م��ا لذلك ف�ي غ�� جديرة باالهتمام، ولكّ��ا تحّولت إ�� مشغل جوهري للعديد من العلماء  

ة ما �عد ا�حداثة ألّن ترك�� هؤالء قد  واألن��و�ولوجيا �� ف��   واملفكر�ن ال سيما الفالسفة وعلماء االجتماع

انصّب ع�� خ��ات الّناس "وممارسا��م املتكّررة �� ا�حياة اليومية ومواقفهم ومعتقدا��م وأساليب آرا��م مع  

 .7اهتمام خاص بكيف يجسدون خ��ا��م"

الذ الّرمز  "يتموضع  الفضاء  ومع  اآلخر  مع  والّتواصلية  السلوكّية  أ�عاده  ب�ل  اليومّي  ال  ففي  يحيلنا  ي 

.وهكذا 9الذاكرة ا�جماعية  8فحسب إ�� موقع الفرد أو ا�جماعة، بل أيضا �ستفّز وتث�� تمظهرات اليومّي 

قا�� إ�� الظواهر األدبّية يحفر بأدوات من�جّية متنّوعة متعّددة فيما نقلھ ا�خطاب األد�ي  
ّ
التفت الّنقد الث

 
 نفسه  -1
 . 229، ص 2006، 1قطوس بسام: المدخل إلى مناهج الّنقد المعاصر، دار الوفاء، اإلسكندرية مصر، ط -2
وائل ال -3

ٔ
ساسية التي قام عليها الّنقد الّثقافي " يعد لفي ستراوس من ا

ٔ
نساق المضمرة هي من المفاهيم اال

ٔ
ذين نقلوا مصطلح النسق  اال

نثروبولوجية سنة 
ٔ
 . 1957إلى الحقل الثقافي في دراسته اال

 . 30الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية ص -4
عمال  -5

ٔ
فضل اال

ٔ
عمال محددة بوصفها ا

ٔ
دبّية ويحاربها ويحاول إبعاد المتلقي عن التفكير في ا

ٔ
" إن الّنقد الّثقافي يرفض المعيارية اال

شكال الخطاب بغض النظر عن مدى القدرات  ال
ٔ
نتجتها ثقافة معينة لكونه ال يؤمن بفكرة النص النخبوي فهو يتناول بالّدراسة كل ا

ٔ
تي ا

دبي النخبوي فقط هو من يستحق الّدراسة بوصفه حامال للمعايير الجمالية البالغية التي بذل 
ٔ
البالغية المتوفرة للنص فليس النص اال

دبي جل ا
ٔ
شكالها المختلفة كالنكـتة والحكايات الشعبية النقد اال

ٔ
نواعها وا

ٔ
هتمامه في دراستها متجاوزا العديد من الخطابات الشعبية با

 . 13" خلباص حمادي إسماعيل: الّنقد الّثقافي مفهومه منهجه إجراءاته مجلة كلية التربية واسط، العدد 
 .73، ص 2004، سنة 51عالمات، ج صالح: إشكالية المنهج في الّنقد الّثقافي، مجلة  ،رزق  -6
 223الّنقد الّثقافي تمهيد مبدئي للمفاهيم الرئيسية، ص -7
 كذا. -8
ساسية لمقاربة الفضاء المديني والتغير االجتماعي  ،اليحياوي -9

ٔ
 . 2010ماي  31شهاب المفاهيم اال
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 هاجر حّراثي   د. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وتعرية اال
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ومن العادي�ن  للّناس  اليومّية  ا�حياة  تفاصيل  وأساليب    من  ومعتقدا��م  وطقوسهم  وتقاليدهم  عادا��م 

 تفك��هم وطرائق عيشهم. 

قا�� فقد اعت��ت   
ّ
ها باعتبارها صا�حة ناجعة للّنقد الث

ّ
و�ذا ما �عامل نّقاد الثقافة مع الّنصوص األدبّية �ل

ا�جتمع الف�ي من  ال�ي "�ستع�ن و�ستلهم ماد��ا و�ناءها  اإل   1الّرواية  الفضاءات  أك��  بداعّية خصو�ة  من 

االجتماعية وللمظاهر  التار�خية  "للمعالم  استحضارها  �سبب  قافّية 
ّ
الث "لألش�ال    2للّدراسة  واخ��ا��ا 

. وألّن هو���ا لد��م تتجاوز "البناء اللغوي وال��اكيب ا�جاز�ة إ�� محاولة تأسيس  3الثقافة املادية والروحية "

 .4خطاب جديد يتعالق مع ال�ائنات واألشياء ويعيد صياغة عالقتھ بال�ون"

ا�حار�ي القمر �جوخة  انتباهنا عند قراءتنا رواية سّيدات  لفت  أك�� ما  ال�ي   5وألّن  "للمخّيلة  انتصارها 

ساء  أعادت ع��ها
ّ
وأخذها القارئ    6والعبيد بل و�عض الّرجال"  كتابة تار�خ املهّمش�ن من خالل أصوات الن

ط الّضوء    ، فقد ارتأينا إعادة قراءة الّرواية 7إ�� "أغوار ا�جتمع العما�ي وطقوسھ وعاداتھ"
ّ
قراءة ثقافّية �سل

بأ�ساقها الثقافّية ما ظهر م��ا وما    ع�� طقوس ا�حياة اليومّية كما نقلها ا�خطاب الروائي وتحاول اإلمساك

نا لم نجد �� حدود ما توّصلنا إليھ من دراسات اهتمت با�حفر �� املمارسات  
ّ
بطن.وقد �جعنا ع�� ذلك أن

�سّ��ها وتوجهها وذلك رغم    8باعتبارها طقوسا دالة رامزة تكشف عن أ�ساق  واأل�شطة اليومية �� الّرواية 

 .9قبالهم ع�� دراس��او�   ا�شغال الكث��ين بالّرواية

 
هوار في الّرواية العراقية دارسة في ضوء الّنقد -1

ٔ
صواب هللا عروبة جبار: اال

ٔ
  .2013الّثقافي، رسالة ماستر جامعة البصرة،  ا

ار ص  ،وز قند -2
ّ
نساق الثقافية في رواية الشمعة والدهليز لـ الطاهر وط

ٔ
، مذكرة مقدمة لنيل رسالة ماجستير، جامعة 26تركية: اال

   https://bit.ly/3dZYRq1البويرة، الجمهورية الجزائرية، انظر الرابط 
شكال الثقافية في  ،دبار -3

ٔ
 . الّرواية الجزائرية، المجلة الثقافية الجزائرية، جواننعيمة: تجلي اال

نساق الثقافية في رواية الشمعة والدهاليز لطاهر وطار رسالة ماجستير، جمعة الجزائر  ،ز قندو  -4
ٔ
 . 2015تركية: اال

وال وقد ترجمتها إلى اإلنجليزية مارلين بوت  2019، وتوجت سنة 2010صدرت الّرواية سنة  - 5
ٔ
جرام   Marilyn Boothبالترجمة ا

ٔ
بــ "ا

دبّية العالمية جائزة مان بوكر الدولية Celestial Bodies سماوية
ٔ
شهر الجوائز اال

ٔ
 The Man Booker International. وبالفوز با

prize  .ثانيا 
سارة: المهمشات يعدن صناعة الماضي: قراءة في رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي، انظر الرابط:  ،الشمري  -6

https://bit.ly/3aZ7sas 28/7/2019، تاريخ النشر.  
 . 2018 –سلسلة رؤى نقدية  -صرية اللبنانيةمحمد: تخييل الذات والتاريخ والمجتمع: قراءة في روايات عربية الدار الم ،برادة - 7
نساقا تهيمن عليها وتوّجهها وال نظف - 8

ٔ
ّن لكّل ثقافة ا

ٔ
داة مركزّية في مشروع الّنقد الّثقافي الذي يرى ا

ٔ
ر  يعتبر الّنسق المضمر مفهوما وا

ّنه ا تكون مضمرة 
ٔ
غوية والجمالّية ال

ّ
نساقها الل

ٔ
دبّية بالبحث فقط في ا

ٔ
مطمورة منغرسة في الخطاب، انظر المزيد بها في الّنصوص اال

نساق الثقافية العربية،
ٔ
، 5المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  حول هذا الموضوع الغذامي عبد هللا: الّنقد الّثقافي قراءة في اال

2012 . 
بجائزة   بعد فوز الّرواية 2019ة ، فإّن العدد تضاعف في سن2010لئن ظهرت دراسات نقدية حول سيدات القمر منذ صدورها سنة  - 9

ن خصصت لها مجلة " ميريت الثقافية الشهرية االلكـترونية ملفا
ٔ
دّل على هذا الّتضاعف من ا

ٔ
بعنوان " سيدات   المان بوكير وليس ا

ن التاريخ  الطائي عزيزة: القرية مخزو  مقاال نذكر على سبيل المثال من هذه المقاالت 11القمر تفكيك مركزية السرد العربي" تضمن 
سيا: مفردات الفلكلور في سيدات القمر، مقالتي فريدة مرجعية التراث الشعبي في سيدات القمر، السلطي سعيد:

ٓ
  وتحوالته، البوعلي ا

غسطس 
ٔ
   .2019قراءة سيميائية لرواية سيدات القمر، . انظر عدد ا

https://bit.ly/3dZYRq1
https://bit.ly/3aZ7sas
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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من أهم مشاغل الدراسات األن��و�ولوجية وتتمثل أساسا ��" �ل سلوك فردي أو   rites1�عت�� الطقوس 

ل طقوسّيتھ وأبرزها الّتكرار وهذا الّسلوك لھ مع�ى ووظيفة..  
ّ
جما�� يل��م بمجموعة من القواعد ال�ي �ش�

قوس �عد ممارسا�ي يكشف عن طا�عها الّدي�ي  
ّ
والّ�حري من خالل معان��ا ووظائفها ال�ي تظهر ع��  وللط

مستوى العامل�ن ��ا، وهذه املمارسات حّمالة بالضرورة �جموعة من الّتصورات ذات معان وأهداف ف�ي  

اعتباطية" �لية  2ليست عشوائية وال  وأ�ساقا  ب�ى  باعتبارها  الطقوس  مع  تم ّالتعامل  األساس  . وع�� هذا 

من �سق دعوة    3اليومي وتت�ّون بدورها من أ�ساق فرعّية �أن يت�ّون �سق الّضيافةت�ّون املعيش املش��ك  

بة حيث �ّل عنصر وموضوع وذات وعالقات عابرة  4و�سق استقبال و�سق إطعام ...
ّ

. إّ��ا شبكة "دقيقة ومرك

  و�ّل األحداث املهّمة و�ّل فكر وفعل وعالقات... أ�خ، ال تأخذ قيم��ا إال بارتباطها بال� 
ّ
ّل وال تأخذ معناها إال

مولية و��ا"
ّ

 .5�� الش

قوس ��
ّ
وطقوس الّضيافة    6، مثل طقوس الزواج وطقوس الّنفاسسّيدات القمر  و�ذا ما �عددت الط

ها أّ��ا ممارسات وأ�شطة قولّية وفعلية  
ّ
وطقوس الّسفر... و�ذا ما تنّوعت وظائفها فإّن الذي يجمع بي��ا �ل

منظمة ومكّررة ويش��ك �� ممارس��ا األفراد املنتمون إ�� املؤسسة االجتماعّية ال�ي تحتفي ��ا الّرواية . ولعّل  

انتظام وتكرار قوس من 
ّ
الط �� هذه  لتفاعل    ما  لنا مسّ��ة  ثقافية بدت  أ�ساقا  وداللة ووظائف ما يجعلها 

مة لتواصلهم. 
ّ
 األفراد منظ

 
خرى قر -1

ٔ
ّهمها المناسك والشعائر. وقد اّتفق علماء ال تتضّمن المعاجم العربية كلمة" طقس" ولكّنها تضّمنت كلمات ا

ٔ
يبة منها لعّل ا

مة التي ينخرط فيها 
ّ
ّنها ضرب من الممارسات الرمزّية المنظ

ٔ
نثروبولوجيا مثل إيميل دوركهايم ومارسيل موس وفان جينيب على ا

ٔ
اال

ش
ٔ
فعالهم الجماعية والفردية. ولئن ا

ٔ
تية من"الّناس بكـثافة وبمختلف فائتهم، وتكاد ال تخلو منها ا

ٔ
" في Riteارت لفظة طقس المتا

يضا إلى Ritusالالتينية من "
ٔ
قوس يشمل ا

ّ
نشطة المقّدسة وتنظيمها في إطار احتفالي فإّن مجال الط

ٔ
داء اال

ٔ
" إلى الكيفّية التي يتّم بها ا

نشطة االقتصادّية والسياسّية والرياضّية، 
ٔ
نشطة والممارسات غير الدينّية بما في ذلك اال

ٔ
فعال الّتواصل والّتبادل جانب ذلك اال

ٔ
وا

قوس وجبروت الرموز: قراءة في الوظائـف والدالالت ضمن  
ّ
فراد في معيشهم اليومي. انظر: المحواشي منصف الط

ٔ
التي تتّم بين اال
نثروبولوجيا والعلوم االجتماعية، الرابط مجتمع متحّول

ٔ
: المجلة الجزائرية في اال

https://journals.openedition.org/insaniyat/4331 
نثروبولوجية بمدينة الشريعة ،حميدة -2

ٔ
ة التبسية لبعض المعتقدات الشعبية دراسة ا

ٔ
رسالة دكـتوراه الجزائر،   ،نسيمة: تمثالت المرا

 . 56ص ، 2017
عمال المؤتمر الدولي الثامن للغة انظر  -3

ٔ
دب. ضمن ا

ٔ
داب حسن السلوك عند العرب من خالل كـتب اال

ٔ
حراثي هاجر، الّنساء وا

  .2018العربية دبي 
دب 4

ٔ
داب حسن السلوك عند العرب من خالل كـتب اال

ٔ
  .انظر حراثي هاجر، الّنساء وا

سلوب في الحياة اميشيل: تامل العالم ،مافيزولي -5
ٔ
  ،الجتماعية، ترجمة فريد الزاهي، المجلس العلى للثقافة، القاهرة: الصورة واال

 75. ص .2005
نساق اليومية: نسق الحياة اليومية في رواية سيدات القمر نموذجا. منشور ضمن   هاجر: ،حراثي -6

ٔ
في التعدد الصوتي وتعرية اال

عمال المؤتمر الخامس للتعلم والتعليم بجامعة صحار
ٔ
 .2019،ا



قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
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(473) 

ط عليھ الضوء �سب قّوة حضوره �� الّرواية  1وقد رأينا أن نصطفي طقس الّ�حر
ّ
و�� ا�حياة    وأن �سل

ل أيضا أقدم  "االعتقاد بقوى الّ�حر ليس منتشرا �� جميع أرجاء العالم فقط،   ، وألّن 2بصفة عاّمة
ّ
بل �ش�

�� حياتنا املعاصرة  صيغة لفلسفة ا�حياة والّد  ين فقد عاش هذا االعتقاد آالف السن�ن وما نزال ن�حظھ 

. وتحفل سيدات القمر بالتصّورات املاورائية "ع�� أّن هناك �ائنات �عيش إ�� جانب اإل�سان تدركھ  3هذه

رة ألّ��ا توّجھ الّسلوك اليومي وتنتج    .4وال يدركها و�� تفوقھ قدرة ع�� ا�حركة والقوة"
ّ
وهذه التصّورات مؤث

الت الفردّية، وا�جماعّية. 
ّ
 العديد من املمارسات القولّية، والفعلّية، والتمث

 �ّسرت للقارئ ا�خروج بتصّور  
ّ
وقد �ّجعنا ع�� هذا االختيار ما عمدت إليھ ال�اتبة من تقنيات سردّية

�� سياق اجت يومّي  ال�ي  شامل عن واقع  والشرائح االجتماعّية  الفئات  تفاعلت فيھ مجمل  ما�ّ� دينامي�ّي 

ها مشدودة إ�� �سق الّ�حر
ّ
- باعتباره منتجا "للطمأنينة والقدرة    5كشفت أف�ارها وطقوسها، وقد بدت �ل

 . 6ع�� الّسيطرة ع�� ظواهر ا�خوف والقلق والتأّزم االجتما�� -�ى و�ن �انت واهمة ح

ل طقس ال
ّ
ّ�حر �� الّرواية باعتباره �سقا ظاهرا من خالل ممارسة األفراد لھ، وما �� أنواعھ  فكيف �ش�

وكيف يؤدي ا�حفر �� طقوسھ الفرعّية إ�� �عر�ة أ�ساق أخرى مضمرة،    ووظائفھ؟ورموزه،    وداللتھ،  أ�عاده،

 ولكّ��ا فاعلة فعلها �� الذائقة والّتصورات ومجمل املمارسات؟ 

 
خذ موضوع  -1

ٔ
هوت وعلماء النثروبولوجيا. فتوّصل بعضهما

ّ
 السحر نصيبا كبيرا من اهتمام العديد من الفالسفة والمؤّرخين وعلماء الال

) إلى اعتباره نموذجا بدائيا للّدين قابال للتكيف معه بحيث يستطيع الّدين والّسحر التعايش معا  1903-1820مثل هربرت سبنسر (
خر مثل تايلور 

ٓ
من "الباقيات" من عناصر الثقافة البدائية التي استطاعت البقاء على قيد الحياة في العالم المعاصر.  واعتبره البعض اال

ولى 
ٔ
و استعطافها "فإنه يضعه في المرحلة اال

ٔ
على من قدرة البشر، ومحاولة لىسترضائها ا

ٔ
نه"إيمان بقوى ا

ٔ
ّما جيمس فريزر الذي عرفه با

ٔ
ا

ما من منظور علم االجتماع، فقد   طور الفكر اإلنساني: من السحر إلى الدين إلى العلم.ضمن النموذج الثالثي الذي قدمه لمراحل ت
ٔ
ا

لهة واعتبره نظاما موحدا من المعتقدات  
ٓ
ولية للحياة الدينية" حصر الّسحر في نطاق اال

ٔ
شكال ا

ٔ
رفض إميل دوركايم في كـتابه "ا

 
ٔ
ّن الّدافع الّديني قد تطّور قبل الّسحر  والممارسات يختلف عن الدين في وظائـفه االجتماعية. ثّم ذهب ابن ا

ٔ
خته مرسيل موس إلى ا

قوس والمفاهيم المرتبطة بالقدسّية  
ّ
فراد اّتخاذ الط

ٔ
 الّسحر عندما قرر اال

ٔ
شكال الّتعبير عن المجتمع، ثّم نشا

ٔ
حد ا

ٔ
فقد كان الّدين ا

كـثر فروع المعرفة تناوال للّسحر خاص
ٔ
نثروبولوجيا ا

ٔ
نفسهم. ولعّل اال

ٔ
ة خالل القرن العشرين عندما ارتحل علماؤها االوائل  ومالءمتها ال

خرى مثل مالينوفسكي (
ٔ
نحاء العالم لدراسة الّنظم العقائدية والوظائـف االجتماعّية وطقوس الّثقافات اال

ٔ
) 1942-1884في جميع ا

وين: السحر مقدمة قصيرة جدا، ترجمة رحاب ص 1973 -1881ورادكليف براون (
ٔ
الح الدين، مؤّسية هنداوي ). انظر المزيد في:ديفيز ا

 . 19. ص 2013، مصر، 1للتعليم والثقافة، ط 
خر بالّرواية -2

ٓ
دبي تعلق بعضها بالشعر واتصل بعضها اال

ٔ
وهي بحوث مفيدة، ولكنها لم  تناولت بحوث كـثيرة عالقة الّسحر باإلبداع اال

نساقا مضمرة. في 
ٔ
دب باعتباره نسقا ثقافيا يخفي ا

ٔ
عالقة الّسحر بالشعر، انظر على سبيل المثال ال الحصر تتطرق إلى الّسحر في اال

الفواز علي الحسن سرديات  ،. وانظر عن دراسة الّسحر في الّرواية2004المناعي مبروك الّسحر والشعر دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 
نفس لعبده الخال على الرابط

ٔ
 . 9/7/2019تاريخ النشر  https://bit.ly/3b22J7M الّسحر في رواية ا

شياء بدايات الثقافة اإلنسانية ـ ترجمة كامل إسماعيل، دار المدى للنشر والثقافة، دمشق  -3
ٔ
صل اال

ٔ
 .  288ص  2006يوليوس ليبس ا

جل المال والسلطة والجنس دراسة سسيولوجية  -4
ٔ
نثروبولوجية الدار المتوسطية عبدلي سعيد الحسين: الّسحر في تونس من ا

ٔ
ا

 . 27ص  ،2018، تونس، 1للنشر ط
و فعلّية.  -5

ٔ
عام ..... ممارسات سحرّية قولّية ا

ّ
 للّزواج والموت والّنفاس والّنوم والّسفر والط

نثروبولوجية الدار   ،ّوناس -6
ٔ
جل المال والسلطة والجنس دراسة سسيولوجيةا

ٔ
المنصف: مقدمة كـتاب الّسحر في تونس من ا

 . 10ص   ،2018، 1متوسطية للنشر طال

https://bit.ly/3b22J7M
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 ثقافیا:في تجلّیات الّسحر نسقا  -2

ل �� "�ّل األ�شطة ال�ي يمارسها �عض األفراد وال�ي  
ّ
قافة و�تمث

ّ
�عت�� الّ�حر من األش�ال األولّية األزلّية للث

ھ    1تبدو �� معظمها غامضة وملفتة
ّ
لالنتباه سواء من حيث مقاصده أو الوسائل املعتمدة �� ممارستھ. إن

محسوسة و�أنھ عالم من ا�خوارق  بالّتا�� جّو طقو��ي خاص ت
ّ
تآلف فيھ جملة من العناصر ا�حسوسة والال

 2يتحّول فيھ املستحيل إ�� ممكن، الّسهل إ�� صعب وال�جيب إ�� مألوف والغيب إ�� معلوم".وال�جائب 

�عملّية  كما وردت �� "سّيدات القمر" قد اقت��ى مّنا أّوال القيام  و�ّن البحث �� أ�شطة الّ�حر وطقوسھ

الّرواية لفصول  دقيقة  هرة    استقراء 
ّ
الظا ع��  الّدالة  والفعلّية  القولّية  املمارسات  �ّل  الستقصاء  ها 

ّ
�ل

ما    3الّ�حر�ة   �� ذلك  �عدد صو�يساعدنا  الّرواية من  بھ  تجسم من خالل أصوات   4Polyphony�جت 

وا الّرجال  من  فئاتھ  بمختلف  ا�جتمع  ألصوات  ل�ن 
ّ
املمث م�ن 

ّ
واألسياد  املت�ل والعبيد  واألطفال  ساء 

ّ
لن

�جات
ّ
 .8وأ�حاب املهن 7واألمثال 6واألساط�� 5واملهاجر�ن والّتجار، وأصوات الل

وقد بدت لنا �ل هذه األصوات دالة �اشفة عن الظاهرة الّ�حر�ة ألّ��ا تنقل تفاصيل املعيش املشدود  

ملكررة ال�ي تجتمع �ل الفئات ع�� ممارس��ا  إ�� ال�حر من خالل جملة من املمارسات ال�حر�ة املنظمة ا

و�ن اختلفت أنواعها ووظائفها. لذلك فدراسة ال�حر بوصفھ �سقا ثقافيا ال �ع�ي " عزلھ عن سياقھ الكب��  

بوصفها مفهوما يحيل إ��   ألنظمة العقلية والالعقلية  Vincent leitchالذي يضم ما أسماه فنسنت ليتش  

 . 9شبكة متداخلة من األ�ساق واملمارسات الفاعلة �� ثقافة من الثقافات

 
 .65ص نفسه،  -1
 . 65الّسحر في تونس ص  -2
همها تمّثل في الّتعّدد الصوتي وقد ساعدنا على هذا االستقصاء ما اّتسمت به الّرواية -3

ٔ
باعتباره  Polyphony من ظواهر سردية لعل ا

غات المتفاعلة في العال
ّ
ساليب والل

ٔ
صوات واال

ٔ
صواتا تجعلها "ذواتا ضربا من الحوار بين اال

ٔ
م الروائي تفاعال يمنح الشخصيات ا

انظر الحسحوس محمد التعّدد الصوتي في رواية الجسد وليمة لفرج الحوار، مكـتبة عالء الدين صفاقس تونس   اجتماعّية تاريخّية.
 . 13.ص 2019

ّول ظهور له في دراسة باختين  polyphonyالتعدد الصوتي  -4
ٔ
للمالفيظ الروائية لدى دوستويفسكي   Bakhtinمصطلح نفدي كان ا

عدد الّصوتي هو الحوارّية 
ّ
خرى   dialogismوقد استعمل مصطلحا رديفا لل

ٔ
راء ا

ٓ
صوات وا

ٔ
ي قول مسكون با

ٔ
ن ا

ٔ
وقوام هذا المصطلح ا

خرين، ولذلك فالقائل ليس بالضرورة هو مصدر القول بل هو مشارك 
ٓ
و   فيه.لقائلين ا

ٔ
صواتا ا

ٔ
وكل خطاب ملتبس بخطابات ثاوية فيه ا

ها جميعا. انظر 
ّ
و كل

ٔ
شكاال ا

ٔ
و ا

ٔ
 Esthétique et théorie du roman tel Gallimard, 2011.P152 لغات ا

بيض" الحارثي جوخة، سيدات   -5
ٔ
يل في الضاحية البسة ا

ّ
بوى شافها في الل

ٔ
حر غّيب عقلها وخالها خادمته.. ا

ّ
مك صارت مغّيبة السا

ٔ
"ا

داب بيروت طا
ٓ
 .129ص  .2019، بيروت 5لقمر، دار اال

خر"ص  -6
ٓ
صبح كل نصف يبحث عن نصفه اال

ٔ
ربع، ثم شطرهما نصفين، فا

ٔ
 .43" إّن البارئ خلق الّناس يمشون على ا

 . 40جارك وال تنام عصر، نفسه، ص  ،كاسر -7
يها الّسيد العظيم الّراجل القاهر الجّبار القادر  مثل قول الساحر: " -8

ٔ
 قطعت نجية عن عّزان بحق هذه  يا ا

ّ
ن إال

ٔ
العفريت العظيم الشا

لقيت بينهما العداوة والبغضاء كعداوة الماء والّنار ص 
ٔ
رواح الروحانّية وفّرقت بينهما كافتراق الّنور والظلمة وا

ٔ
 . 182اال
خر صورة الّسود في المتخّيل العربي الوسيط، المؤسسة العربية للد ،نادر ،كاظم - 9

ٓ
، ص  1،2004راسات والنشر، ط تمثيالت اال

101 . 



قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
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وتجّنبا للتكرار �� عرض األمثلة جّردنا من الّرواية أك�� األصوات داللة ع�� هذا الطقس و�ّو�نا ذلك ��  

 جدول يضمّ الصوت ال�اشف لنسق ال�حر فاألقوال ا�حققة لذلك: 

الصوت ال�اشف  

 لنسق الّ�حر 

 األقوال ا�حققة للكشف عن �سق ال�حر 

 ساملة  
"ليش يا حّبة عي�ي تر�دي أّن �سم��ا ع�� اس�ي وأنا حّية أرزق ... تتفاء�� �� باملوت؟ من 

 12ص   أجل أن تخلف�ي البنت".

 عبد هللا 
ا�� لتكمل أر�ع�ن "قّررت ساملة أّن الوقت قد حان ل��جع ابن��ا وحفيد��ا إ�� بلدها العو 

 13الّنفاس �� بيت أّمها وتحت رعاي��ا". ص 

 ساملة  

وترّ�ي  أّمها  �ساعد  بركة  والبنت  ببنت  تبكرت  حرمتك  هذه  عبد هللا  يا  ولدي  يا  "اسمع 

إخو��ا نر�د للّنفساء أر�ع�ن دجاجة حّية وزجاجة عسل من عسل ا�جبل األص�� وزجاجة 

 13سمن بقر بلدي. " ص 

 ساملة  
ع��  حم 

ّ
ال� ووّزع  ع��ا شاة  واذبح  فّضة  بوزنھ  احلق شعرها وتصّدق  أسبوعا  تكمل  ا 

ّ
"مل

 13الفقراء" ص 

 . 14"اذبح عن لندن وأحضر عشر�ن دجاجة حّية المرأتك الّنفساء". ص  ساملة 

 عبد هللا  
"ومّيا طبخت وليمة كب��ة بمناسبة البيت ا�جديد �� مسقط ودعت �ّل صديقا��ا". ص 

15 

 ظر�فة  

�� ع�ن  باسم هللا  ا�حبيب  هم صّل ع�� 
ّ
الل الّن�ي  هم صّل ع�� 

ّ
الل ما شاء هللا  "باسم هللا 

ا�حاسد ما شاء هللا البكر بنت والبنت ترّ�ي إخو��ا عشرة صبيان ي�حقوها إن شاء هللا".  

 21ص 

 21"إّياك يا مّيا أن تقومي ألحد". ص  ساملة  

 ساملة  
ل للّنفساء..  ز�ن  ما  أر�ع�ن "لكّنھ  لها  جاب  هللا  عبد  حّبا�ي  مادام  املم�ح  الّسمك  يش 

 22دجاجة". ص 

 أسماء 
"اسم�� يا أمي ال بّد أن �عل�ي هذه ا�خلطة ملّيا كما قال صاحب كتاب فاكهة ابن السبيل 

 24إّ��ا م�ّونة من ...". ص 
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 ساملة 
أصنع البن�ي.. أنا رّ�يت خمسة نفوس   �علم�ي إ�ش  1أنا ال أحتاج لكتب الطب والدخاتر

م�ي ��يء " ص 
ّ
 24وما أحد عل

 أسماء 
"�عا�� يا مّيا أثبت الطّب ا�حديث أّن الّتمر مفيد للّنفساء مثلما ورد �� القرآن ح�ن هّزت  

   24السيدة مر�م الّنخلة فتساقط عل��ا رطبا جنيا" ص 

   24"د�� عنك مّيا ستأ�ل لوحدها". ص ساملة  

 24"ستأ�ل لوحدها ألّن ف��ا نجاسة وال يجوز أن �شارك الّناس األ�ل". ص  ؤذن زوجة امل

 أسماء  
إّن  فقال  حائض  ي 

ّ
إ� فقالت  وب 

ّ
الث ناولي�ي  عائشة  يا  هللا  رسول  قال  هر�رة  أ�ي  "عن 

دة لكن حرمة املؤذن". ص 
ّ

 34حيضتك ليست �� يدك... كنت متأك

 عبد هللا  
الّر�حان "لم أجد من أسألھ كيف ماتت   إّن �جرة  أّمي ح�ن ك��ت سألت عّم�ي قالت 

 30قتل��ا". ص 

 42"نحرت ناقت�ن ... �ان أخوها يم��ي ع�� قدميھ". ص  الّراوي 

 عبد هللا  
ص   "�� م�ان من هنا �انت �جرة الّر�حان ال�ي اقتلع��ا أّمي فقتل��ا وها أنا أ�اد أشّمها"

47 

 الّراوي 

ساء
ّ
صباح وعصر ومساء مرق الّدجاج الطازج بصاق ظر�فة و�� تنفث  الّزائرات �ّل    "الن

�� وجھ الّرضيعة وتتمتم باألدعية األقمطة البيضاء ولسان الّرضيعة الّصغ�� وأظافرها  

 49ال�ي منعت من قّصها كيال تصبح لّصة �� املستقبل" ص 

 ميا  
هر والبطن وا�حاجة  

ّ
ديد وآالم الظ

ّ
املاّسة لالستحمام  "�ّل ما �شعر بھ هو اإلرهاق الش

 49...وأّمها سمحت لها أخ��ا أن �ستحم، ولكن بدون أن يمّس املاء شعرها". ص 

   50"ال��د يتصّيد الّنفساء و�ذا أصا��ا فإّن ح�ى الّنفاس قاتلة". ص  ساملة 

 .51"أحمد ضفائره ترفرف �� الهواء وحرز الفّضة ع�� عنقھ". ص  الّراوي 

 .40ص  تنام عصر" "�اسر جارك وال  ظر�فة  

 ظر�فة  
الّر�حان أخذوها   أّمك حّية، حّراس �جرة  ...أّمك حّية  يا ولدي عبد هللا  لم تمت  أّمك 

 56لكّ��ا حّية.. ص 

 الّراوي 
أعّدت ظر�فة صينية كب��ة مأل��ا بأصناف من األطعمة املعدة ملّيا الّنفساء: �حن من 

والّسمن، �حن   بالقرنفل  املطبوخ  والّدجاج  بالعسل، كمية من األرز  الرقاق  خ��  من 
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الّتفاح وال��تقال واملوز، وملء مغرفة كب��ة من ا�حلوى. غطت ظر�فة الصينية ووضع��ا  

سعيد  الشيخ  وقلعة  والبيوت  الف�ج  قناة  اجتازت  ساملة  بيت  من  خرجت  رأسها  ع�� 

ر�ق إ��  
ّ
الفضاء  طر�قها حّ�ى أصبحت ��    املزارع.. واصلت واملدرسة ... ح�ى أف��ى ��ا الط

أنزلت   تماما  �عرفها  ال�ي  الّ�خمة  البيضاء  ا�حصاة  أسفل  فت 
ّ
توق املزارع  �عد  األجرد 

ظر�فة الصينية عن رأسها وجثت ع�� ركبت��ا وقالت بصو��ا ا�جهوري يا بقيعوه". ص 
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 ظر�فة 
يا   لنا نصيبنا هذا من بقيعوه."يا بقيعوه  أ�لنا هذا نصيبك ود��  لنا  . هذا أ�لك ود�� 

 59خراثة ميا بنت ساملة دع��ا �� حالها وال تضر��ا وال تضري املولودة". ص 

 الّراوي 

يوم�ن  قبل  بھ  قامت  املشوار  هذا  للعوا��  العودة  رحلة  و�دأت  واقفة  ظر�فة  انتصبت 

فقط من أجل أن تبعد الّضرر عن زوجة اب��ا النفساء وحفيد��ا وقامت بھ أيضا قبل 

 59حليفها دائما ص  ذلك مرات ومرات و�ان النجاح

 الّراوي 
لم �غضب ا�جنّية بقيعة ال �� مدة تخّصص ظر�فة �� خدم��ا وال �� عهد أّمها من قبلها  

 59إال �� تلك املّرة ح�ن �حروا أّم عبد هللا و�� �� الّنفاس". ص 

 الّراوي 

هن �عرفن "من قبل ظر�فة قامت أّمها ��ذا الواجب ومن قبل أّمها قامت بھ جّد��ا  
ّ
و�ل

أدّق األسرار عن بقيعة ا�جنّية ال�ي تختّص باف��اس �ّل نفساء ال تطعمها من طعامها".  

 59ص 

 الّراوي 
ال�ي تقام �ّل شهر �� الّ�حراء    1"عنكبوتة �� �� ا�حقيقة املاما الك��ي �� حفالت الّزار

 60خارج حدود العوا�� وقلع��ا ومزارعها". ص 

 الّراوي 

ن يوما �ان ع�� مّيا احتمال الّدفء الّزائد ل�حصاة مرت�ن يومّيا ع�� بط��ا .....  "ملّدة أر�ع�

حاف ع�� بط��ا ليال و��ارا طوال أر�ع�ن يوما حّ�ى اغتسلت من 
ّ

ف ا�حكم ل�
ّ
أز�جها الل

 . 101نفاسها". ص 

 102"ولد أحمد ضعيف وشاحبا.. ألبستھ �ّل أنواع ا�حروز". ص  عّزان 

 الّراوي 
مخفية   والفضية  ا�جلدية  حروزه  وظلت  ا�حسد  من  خوفا  تطول  ضفائره  أمھ  "تركت 

 103 . ص"تحت ثيابھ ح�ى بلغ الثامنة 

 
رواح الخبيثة، انظر حول حفالت الزار: المصري فاطمة، الزار دراسة نفسية تحليلية انثروبولوجية،   حفالت -1

ٔ
راقصة تقام لطرد اال

 .1975الهيئة المصرية العامة للكـتاب، مصر، 
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 لراوي 

وخرجت ل��اها وح�ن   ح�ن اش��ى الشيخ سعيد السيارة.. أمھ ال�جوز تو�أت ع�� عبدا��ا 

سمعت هدير ا�حرك ورأت ال�جالت السوداء املسرعة رجم��ا با�حجارة صرحت ألهل  

 . 104 . ص"العوا�� أ��ا من عمل الشيطان وكسرت إحدى نوافذها بحصاة �خمة

 مسعودة 

"يا ولدي يا عبد هللا يقول املتوصف ال��ار حال حد والليل حال حد أّمك مشت �� الليل 

ما �عرف أش بتصيب صابت رأس ولد ا�جنّية ا�جنّية خادمة شيوخ ا�جّن رمت بحصاة  

جاءت ألمك وقالت لها: اقل�� �جرة الّر�حان �� ا�حوش رائح��ا تجلب األفا�� باكر ولدك 

امرأة   ا�جنّية  ظّنت  ا�جنة  �غمد روحها  وأّمك هللا  أف��.  و�تلدغھ  عندها  و�يلعب  بيك�� 

�جر  قطعت  الفجر   �� وصدق��ا  يوم�ن مسكينة  مر�ضة  املسكينة  وطاحت  الّر�حان  ة 

 128ثالثة وماتت". ص 

 شنة 

ا�حطبة   وأبوك دفن  وا م�ا��ا حطبة 
ّ
ميتة أمك حّية �حروها.. وأخذوها.. خل "أمك ما 

 �� يل 
ّ
الل  �� شافها  أبوى  خادمتھ..  وخالها  عقلها  غّيب  الّساحر  مغّيبة  صارت  وأّمك 

 129 الضاحية ال�سة أبيض". ص 

 عبد هللا 

�ا أخذ العرق  "فجأة �عد أسبوع�ن من الوالدة �غّ�� لو��ا لألزرق وانقبضت حدقتا عين�

يتصبب م��ا ال و�� تتشنج فقال الّناس إن ال�حرة يتقاتلون عل��ا ولذا تتشنج وتتصبب  

 160ص  عرقا م فاز ��ا أقواهم ولذا همدت فخّيل للّناس أّ��ا ماتت ودفنوها".

 لندن 

ا�حيطة  ال�حراء   �� تنمو  األعشاب  من  العديد  �سّمم..  أعراض  أّ��ا  األرجح  "ولكن 

ق طعام بالعوا��   �� م��ا  خفيفة  كمّيات  يّدسسن  كّن  الّضرائر  �عض  إّن  جّد�ي  الت 

 161ضرائرهّن حّ�ى يمرضن و�تفّرغ لهّن أزواجهن" ص 

 ظر�فة  

بول العنيفة 
ّ
راب والط

ّ
واء والش

ّ
"املتعة ا�حقيقية �� حفالت الّزار ت�ون قد ثملت من الش

املتّ  ا�جمر  ع��  تم��ي  قد  شّ�ى  حاالت   �� شوة 
ّ
الن سنابك  فتغّي��ا  تحت  �ستلقي  أو  قد 

أمها".  هللا  فل��حم  وأمها  ا�جنونية  الّرقص  حلقات  وسط  �اب 
ّ
ال�  �� تتقلب  أو    ا�خيل 

 170ص

 الّراوي 
جان  

ّ
ل� املباشرة  وا�خاطبة  عليھ  والقائمة  ا�حفل  قّيمة  الكب��ة  املاما   �� "عنكبوتة 

�ن ع�� ا�جمر". ص 
ّ
 170املّتصل�ن باإل�س املتمرغ

 الّراوي 
د��ا املتعّسرة جر�ت أّمها �ّل ��يء لتسهيل والد��ا سق��ا املاء ا�خلوط ب��اب الق�� "�� وال 

 171وماء تراب م�جد م�جور". ص 
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 الّراوي 

�ان زحل مستقيما و�ان الرجل وحيدا �� الّ�حراء مستعدا أعّد دخن زحل الزعفران 

سور.
ّ
ب   وقشور الكّتان وو�خ الّصوف ومّخ الن

ّ
د من قبل أّن الطالع برج متقل

ّ
�ان قد تأك

 والقمر أيضا �� برج متقلب وزحل واملر�خ ناظران إ�� القمر. تنفس الرجل الصعداء ...  

مزج الّرجل الدخن: الزعفران والقشور وا�ّخ وو�خ الصوف وأحرقھ بخورا ب�ن يديھ ثّم 

صال بزحل ... �ان الّنصف املقابل
ّ
من ثو�ھ لزحل ديباجا أسود   ارتدى ثيابھ مستعدا لالت

 وأخضر و�� يده من جانب زحل سوار من حديد وقد أخذ بيده تلك عظما.

 181انخرط الّرجل الوحيد �� ال�حراء �� ندائھ ا�حار " يا أ��ا السيد" ص

 الساحر 

أّ��ا السّيد العظيم الّراجل القاهر ا�جّبار القادر العفر�ت العظيم الشأن.. زحل  يا   "...

عظيم الّنجم   الكيد  طو�ل  العقد  كث��  ا�حبة  العز�ز  املوددة  الصادق  اليا�س  البارد 

الغضب قوي ا�حسد وتمم الوعيد والتعب والنصب الكب�� ا�ختال امل�ار الغدار و�ل ملن 

  
ّ
إال الكرام  وأ�حابك  العظام  آبائك  بحق  األول  األب  أّ��ا  أ�غضتھ.  ملن  و�عسا  نحستھ 

ب بنت شيخة عن عّزان  بي��ما  قطعت نجية  الّروحانية وفّرقت  األرواح  ميا بحق هذه  ن 

�اف��اق النور والظلمة وألقيت بي��ما العداوة كعداوة املاء والنار أسألك أ��ا األب األول  

إال عقدت روحانية شهوة عّزان بن ميا عن نجية ببنت شيخة وأخذ��ا بقوة هذه األرواح 

 182الّروحانية كعقد ا�جبال الّصلبة و�خورها" ص 

 

مختلف   وعن  الّ�حر�ة  اهرة 
ّ
الظ عن  املف�حة  مة 

ّ
املت�ل األصوات  ك��ة  نتبّ�ن  ا�جدول   �� بالتمّعن 

الّرواية مجتمع  اش��اك  ونتبّ�ن  والفعلّية  القولّية  الّداية    ممارسا��ا  والعبيد  األسياد  طقوسها:  ممارسة   ��

ساء
ّ
هرة �� مجتمع  والطّبيبة الن

ّ
الّرواية، "فالّ�حر موجود ب�ّل �ساطة    والّرجال.. وهذا ما يثبت وجود الظا

يمارس �ان  ملا  موجودا  يكن  لم  ولو  يمارس  ھ 
ّ
��    1"ألن األفراد  �ش��ك  مكّررة  مة 

ّ
منظ بصفة  يمارس  وهو 

"�� �� مجملها محاوالت رامية إ�� الّتأث��    ممارساتھ للوظائف ال�ي تؤد��ا �� تفاعلهم ووجودهم بصفة عاّمة و 

. وعندما نتأّمل �� الّسياقات الّسردية للممارسات الّ�حر�ة �� الّرواية  2فادة م��ا"�� القوى الغيبّية واالست

 �ستبطن أ�ساقا ثقافية مضمرة، و��ون هذا الّتج�� من خالل الوقوف  
ّ
� لنا الّ�حر �سقا ثقافيا جليا

ّ
يتج�

 ع�� أنواعھ، وأش�الھ، وأدواتھ، ووظائفھ. 

 
سلي ،محمد -1

ٔ
 .3، ص 2001م: هوامش في الّسحر، وكالة الصحافة العربية القاهرة ا

شياء بداية الثقافة اإلنسانية، ترجمة كامل عيسى، دار المدى للثقافة والنشر، سوريا  ،ليبس -2
ٔ
صل اال

ٔ
  .288، ص 2006يوليوس: ا
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 الّسحر: أنواع   -1- 2

ق ف��ا الّنظر مستأ�س�ن  
ّ
تتعّدد أنماط املمارسات الّ�حر�ة �� رواية "سيدات القمر"، ولكّننا عندما ندق

نتبّ�ن أّ��ا صنفان أساسيان مختلفان باختالف الوظيفة والهدف من االلتجاء إ��    1بجهود األن��و�ولوجي�ن

خ�� وتحقيق املص�حة بتلبية أغراض  ال�حر أصال إذ نجد أّن �عض املمارسات الّ�حر�ة �ستعمل من أجل ا�

الفرد دون إ�حاق األذى ��خص آخر �أن تقول ساملة لزوج ابن��ا " اذبح عن لندن وأحضر عشر�ن دجاجة  

النفساء" المرأتك  ھ  2حية 
ّ
ألن ا�حروز  أنواع  "�ل  اب��ا  تلبس  أن  أو  الشر�رة،  األرواح  من  ضعيف    �حماي��ا 

 . 3شاحب"

ى يكمن وراءها هدف إ�حاق الّضرر باآلخر �سبب ا�حقد أو االنتفاع من  كما نجد ممارسات �حرّ�ة أخر 

باالختفاء والزوال من امل�ان فقد كشفت    وضع مع�ن "وقد يصل الضرر إ�� الهالك املشار إليھ �� الّرواية

وا م�ا��ا حطبة  
ّ
شنة لعبد هللا سّر يتمھ وموت أمھ قائلة “أمك ما ميتة أمك حية �حروها.. وأخذوها.. خل

 �� الليل   �� شافها  أبوى  خادمتھ..  وخالها  عقلها  غّيب  حر 
ّ
السا مغيبة  صارت  وأمك  ا�حطبة  دفن  وأبوك 

ساء ما ���ي بانتشار هذا  4الضاحية ال�سة أبيض"
ّ
. ونجد �� ما روتھ ا�جّدة �حفيد��ا عن �عض عالقات الن

طعام ضرائرهن ح�ى يمرضن    فبعض الّضرائر كّن يّدسسن كميات خفيفة م��ا ��الّضرب من الّ�حر بي��ّن "

 5"و�تفرغ لهن أزواجهن 

األبيض  الّ�حر  اس�ي  الّ�حر�ة  املمارسات  من  النوع�ن  هذين  ع��  األن��و�ولوجيا  علماء   6و�طلق 

 . 7والّ�حر األسود
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ٔ
اشتغل العديد من اال

قوس الّسحرية إلى الذي صنف ال Doutte Edmondدوتي 
ّ
صنافط

ٔ
ر فذكر الّسحر الشيطاني والّسحر التعاطفي وسحر الروائح.... انظ ا

 .. 2008دوتي ادموند: الّسحر والدين في إفريقيا الشمالية ترجمة فريد الزاهي، منشورات مرسم، المغرب، 
 . 14سيدات القمر ص - 2
 .102نفسه ص  - 3
 .129نفسه ص - 4
 .161نفسه ص  -5
غراض نافعة هو ال - 6

ٔ
بيض في كل  ّسحر الذي يستعمل ال

ٔ
هم نوعين من الّسحر اال

ٔ
ن ا

ٔ
يقول عنه مصطفى واعراب "ويجمع العلماء على ا

و التداوي والتطبيب"، واعراب مصطفى 
ٔ
و التنبؤ بالغيب والّسحر الخاص بالعالج ا

ٔ
نحاء العالم هما الّسحر الخاص بالتنبؤ بالمستقبل ا

ٔ
ا

حداث المغربية المعتقدات الّسحرية في المغر 
ٔ
 . 12، ص 2003ب، الدار البيضاء، منشورات اال

قل   Frazer James Georgeيعرف جيمس فرايزر  -7
ٔ
و على اال

ٔ
خرين ا

ٓ
ذى باال

ٔ
ر يمارس بقصد إلحاق اال

ّ
ّنه: سحر ضا

ٔ
سود با

ٔ
الّسحر اال

خر. وهذا الشكل في السّ 
ٓ
و لتحقيق نفع شخص ما على حساب شخص ا

ٔ
خر ا

ٓ
جل شخص ا

ٔ
حر شائع شيوعا كبيرا إليذاء شخص ما من ا

في كّل المجتمعات والثقافات وفي كّل العصور، فرايزر جورج جيمس: الغصن الذهبي دراسة في الّسحر والدين، ترجمة نايف 
 29. ص 2014الخوص، دار الفرقد، دمشق، 
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 السحر:أشكال  -2- 2

  مقولة ا�حسد يكشف املسار السردي �� "سيدات القمر" عن أش�ال متعّددة متنّوعة للّ�حر لعّل أهّمها  

ونتب�ن مقولة    1باعتباره من األمراض الّروحانية "ال�ي تصيب الّناس و�ّتخذون جملة من الّتداب�� للوقاية م��ا"

لة �� األدعية والّتعاو�ذ �أن ت��ّدد �� الّرواية
ّ
فو�ة املتمث

ّ
"باسم هللا ��  ا�حسد من خالل �عض املمارسات الش

، أو �عض املمارسات الفعلّية مثل وضع البخور و�عليق ا�حروز. كما قد يّتخذ مظهر االمتناع  2ع�ن ا�حاسد"

ساء
ّ
لها و��    عن �عض املمارسات خوفا من ع�ن ا�حاسد مثلما فعلت ساملة عندما قالت البن��ا عند ز�ارة الن

 ، خوفا عل��ا من إصابة ع�ن امرأة حاسدة. 3نفساء" إياك يا ميا أن تقومي ألحد"

. تقول ا�جّدة لصهرها مش��ة إ�� ما �� الّتبك�� ببنت  4كذلك مقولة ال��كة  ومن أش�ال ال�حر �� الّرواية 

وتأ�ي    5من بركة “اسمع يا ولدي يا عبد هللا هذه حرمتك تبكرت ببنت والبنت بركة �ساعد أّمها وتر�ي إخو��ا"

 
ّ

ر بإنجاب الصبيان فتقول مليا" باسم هللا ما شاء  ظر�فة لتو�ح مجال ال��كة ف��بطھ بأّن التبك�� بالبنت مبش

هللا اللهم صل ع�� الّن�ي اللهم صل ع�� ا�حبيب باسم هللا �� ع�ن ا�حاسد ما شاء هللا البكر بنت والبنت تر�ي  

 . 6إخو��ا عشرة صبيان ي�حقوها إن شاء هللا"

ل �� الّنذور والقراب�ن بمختلف أنواعها  
ّ
الث فيتمث

ّ
�ل الث

ّ
ال�ي تجّسد منذ أقدم ا�حضارات الّرغبة  أّما الش

�� إرضاء اآللهة "وكبت غض��ا فقد �انوا �عتقدون أّ��ا آلهة سريعة الغضب ولتملقها و�س�ات غض��ا ابتكروا  

تصل الّنذور 7الّنذور بتقديمها لها"
ّ
والقراب�ن بمجمل طقوس ا�حياة اليومّية �� "سّيدات القمر" مثل    8. وت

ا تكمل أسبوعا احلق شعرها وتصدق بوزنھ فّضة    طقوس الّنفاس فتتحدث
ّ
ساملة عن املولودة مثال قائلة: "مل

حم ع�� الفقراء
ّ

ل شفاء أخ لنجّية وعندما "نحرت ناقت�ن    9واذبح ع��ا شاة ووّزع ال�
ّ
أو طقوس العالج فقد �عط

 . 10... �ان أخوها يم��ي ع�� قدميھ"

و  ا�حضارات  �ّل   �� القراب�ن  أش�ال  �عّددت  بالقر�ان  ول�ن  تصل 
ّ
ت الّرواية  مجتمع   �� فإّ��ا  الّدينات 

عام فقد طبخت مّية وليمة كب��ة بمناسبة البيت ا�جديد  11ا�حيوا�ي
ّ
". و�الّنظر �� سياقات تقديم  أو ��بة الط

 
 . 96الّسحر في تونس ص  -1
 . 21سيدات القمر ص  -2
 .21نفسه ص  -3
ن البركة  ،ماري دوغالس ،ترى  - 4

ٔ
شكاال متعددة متنوعة منها ما اتصل بالبركة اإلسالمية إلى السعد التوتوني إلى المانا البولينيزية.ا

ٔ
 ا

 .1995، 1انظر المزيد حول هذا في دوغالس ماري: الطهر والخطر، ترجمة عدنان حسن، دار المدى للثقافة والنشر دمشق، ط
 .13سيدات القمر ص  -5
 .21نفسه ص  -6
صواب هللا -7

ٔ
هوار في الّرواية ،ا

ٔ
 ،  2013العراقية، رسالة ماجستير، جمهورية العراق،  جابر عروبة: اال

ن" إني نذرت للرحمان  -8
ٓ
النذر في اللغة هو ما ينذره اإلنسان فيجعله واجبا عليه وهو من المقوالت الواردة في الدين إذ ورد في القرا

 يلتبس مع الخرافة والّسحر.   صوما" ولكنه في الّرواية
 .13سيدات القمر ص  -9

 . 42نفسه ص  -10
 .15نفسه ص  في الناقة والدجاج، وتمثل في الّرواية -11
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أو االعتقادي" اإليما�ي  نتبّ�ن طا�عها  الّرواية   �� الغيبية  للقوى  الهبات  ا�خفّية    1هذه  األرواح  بأّن  االعتقاد 

تحيط باإل�سان و�� قادرة ع�� إيذائھ األمر الذي �ستوجب أخذ ا�حيطة م��ا والتقّرب إل��ا. وليس أدّل ع�� 

طعام   بقيعة من  ا�جنّية  إطعام  جيل من  �عد  جيال  القر�ة  ان 
ّ
ال��ام س� اإللزامي من  اإليما�ي  ا�ع 

ّ
الط هذا 

تخصص ظر�فة �� خدم��ا وال �� عهد أمها  الّنفساء حّ�ى ال تؤذ��ن إذ "لم �غضب ا�جنّية بقيعة ال �� مدة  

 .2من قبلها إال �� تلك املّرة ح�ن �حروا أّم عبد هللا و�� �� الّنفاس"

ولعّل أك�� مقوالت الّ�حر ع�� اإلطالق خطورة وانتشارا مقولة االختفاء امللتبس باملوت والهالك تفسر  

" يا ولدي يا عبد هللا أمك مشت �� الليل رمت بحصاة ما �عرف أش بتصيب  ظر�فة لعبد هللا موت أّمھ قائلة  

ها: اقل�� �جرة الّر�حان �� ا�حوش صابت رأس ولد ا�جنّية ا�جنّية، خادمة شيوخ ا�جّن جاءت ألمك وقالت ل

رائح��ا تجلب األفا�� وأّمك هللا �غمد روحها ا�جنة ظّنت ا�جنّية امرأة مسكينة وصّدق��ا �� الفجر قطعت  

 .3�جرة الّر�حان وطاحت املسكينة مر�ضة يوم�ن ثالثة وماتت"

 : فواعل السحر -3- 2

ت مفارقة  من تجلّيات الّ�حر باعتباره �سقا ثقافيا مهيمنا ��   
ّ
"سيدات القمر" هيمنة حضور �خصيا

رة �� حياة األفراد سواء �ان ذلك خ��ا أو شرا. وعندما حاولنا رصد سياقات  
ّ
�سبب ما تمتلكھ من قوى مؤث

خصّيات �� الفضاء الّسردي تبّينا ارتباطها بفعل الّ�حر الذي يتحقق بفواعل تنجزه وتؤديھ  
ّ

ظهور هذه ال�

 .4احر" ع�� حد عبارة مرسيل موسإذ ليس "هناك �حر بدون س

و�ؤدي الّتدقيق �� هذه الفواعل إ�� تبّ�ن أّ��ا بدورها أ�ساق ثقافّية يجمع بي��ا االقتناع بوجود �ائنات   

و�أّ��ا �سكن   إ�� ذلك  الّضرورة  ف��م م�ى دعت  م 
ّ

األفراد مجال تحّركهم وتتحك تقاسم  مفارقة غ�� �شرّ�ة 

لت ب�ن األفالج واملزارع إ�� أن "أف��ى �عض األماكن املعلومة. فقد وصلت ظر�فة إ�� م�ان ا�جنّية �عد أ
ّ
ن توغ

��ا الطر�ق إ�� املزارع فواصلت طر�قها حّ�ى أصبحت �� الفضاء األجرد �عد املزارع توقفت أسفل ا�حصاة  

بصو��ا   وقالت  ركبت��ا  ع��  وجثت  رأسها  عن  الصينية  ظر�فة  أنزلت  تماما  �عرفها  ال�ي  الّ�خمة  البيضاء 

 .5ا�جهوري يا بقيعوه"

الّروايةويع  �� الّ�حري  الفعل  آداء   �� املهينة  الفواعل  أهّم  ا�جّن  بالّ�حر    ت��  ظهوره  يتالزم  الذي  فهو 

الّضار ولھ أناس متخّصصون �� استحضاره و��خ��ه إل�حاق الضرر بمن ير�دون. و�عت�� حفالت الّزار أشهر  
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أم ظر�فة "املاما الكب��ة قيمة ا�حفل   �عت��  ، ففي الّرواية1مقامات استحضار ا�جن لت�ليفھ باملهام املطلو�ة

 .2والقائمة عليھ وا�خاطبة املباشرة ل�جان املّتصل�ن باإل�س املتمرغ�ن ع�� ا�جم"

و��ن التفر�ق ب�ن وت��اوح األعمال الشر�رة ال�ي يطل��ا الّ�حرة من ا�جّن ب�ن إ�حاق الّضرر بمن ير�دون 

إ�� مثل ما ح  4والهالك  3الّناس السيما ا�حب�ن ياط�ن 
ّ

الش صل ألم عبد هللا ونجية عشيقة عّزان. وتتكفل 

الثقافّية   الّتار�خية  األولّية  األنماط  ا�جّن "من  يطان مثل 
ّ

الّ�حر�ة فالش بالكث�� من األعمال  ا�جّن  جانب 

وانية  األسطورّ�ة والدينّية �� ذاكرة أغلب ا�جتمعات ملا يحملھ من أ�عاد رمزّ�ة وكنائّية تنحصر �� دائرة العد

 .5والشّر تجاه اإل�سان"

بفعل   اإل�سان  تواجھ  كث��ة  ظواهر  تفّسر  حيث  الّرواية   �� الّتصور  لهذا  كب��ا  صدى  نتبّ�ن  ونحن 

أت أّمھ  
ّ
ياط�ن لذلك البد من استحضار موقف الّرجم با�حجارة، ملا اش��ى الشيخ سعيد السّيارة.. "تو�

ّ
الش

وخرجت ل��اها، وح�ن سمعت هدير ا�حّرك ورأت ال�جالت الّسوداء املسرعة رجم��ا    ال�جوز ع�� عبدا��ا 

 .6با�حجارة. صرحت ألهل العوا�� أّ��ا من عمل الشيطان وكسرت إحدى نوافذها بحصاة �خمة"

السيما    الّ�حري  الفعل  تحقيق   �� القّوة  نافذة  فواعل  ال�واكب   �
ّ

تتج� ياط�ن 
ّ

والش ا�جّن  جانب  و��� 

ز  الّضرر  �وكب  إ�حاق  زحل  من  متوّسل�ن  الّ�حرة  لسان  ع��  الواردة  السردّية  املقاطع  طول  و�سبب  حل 

ا طلبت ساملة  
ّ
ب�حاياهم تدخل الّرواية �� مسار �جائ�ي يختلط فيھ البخور والّتعز�م وال�لمات الّساحرة. مل

ھ بخورا ب�ن يديھ ثم  "مزج الدخن: الزعفران والقشور وا�خ وو�خ الصوف وأحرق  من الّساحر �حر نجّية

ارتدى ثيابھ مستعدا لالتصال بزحل، انخرط الرجل الوحيد �� ال�حراء �� ندائھ ا�حار "يا أ��ا الّسيد يا أ��ا  

أن"
ّ

 7الّسيد العظيم الّراجل القاهر ا�جّبار القادر العفر�ت العظيم الش

 الّسحر:وظائف  -4- 2

جّية حول الّ�حر �� إثبات ارتباط وجوده بحاجة األفراد  �ش��ك أهّم الّدراسات االجتماعّية واألن��و�ولو  

ات من الّتقلبات وحاالت القلق املرتبطة  إليھ إذ "
ّ

يؤدي الّ�حر ع�� مستوى الّنفسيات ا�جماعّية حماية الذ

بالّتغ��ات االجتماعّية ّ" الّرواية8حتما  الّ�حر�ة لدى مجتمع  �� ترّدد املمارسات  انتشارها    . و�التأّمل  نتبّ�ن 

 
 .59ص ، نفسه -1
 .170نفسه ص  -2
لقيت بينهما العداوة   -3

ٔ
رواح الروحانية وفرقت بينهما كافتراق النور والظلمة وا

ٔ
يقول الساحر: إال قطعت نجية عن عّزان بحق هذه اال

 .182والبغضاء كعداوة الماء والنار ... نفسهص 
عد ذهاب سالمة إلى الساحر كي يبعدها عن زوجها فقد ورد" وحين انتشرت الشائعات عن اختفاء البدوية مثال ذلك ما وقع لنجية ب -4

نها جنت " ودفنوا جثمانها سرا باليل تحت عرق الرمل" نفسه
ٔ
خرون ا

ٓ
مي عالقة بهذا. وقال ا

ٔ
بيها قالت ميا ال

ٔ
 . 189ص  ،الفاتنة عشيقة ا

صواب هللا -5
ٔ
هوار في ـ: جابر عروبة ،ا

ٔ
 .العراقية الّروايةال

 104سيدات القمر ص  -6
 .182نفسه ص  -7

8- Mauss Marcel, Sociologie et anthropologie paris P.U.F 1968, p 54. 
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بحسب ما �ش�� إليھ    2ويستمتعون بممارس��ا  1بصفة أك�� عند فئت�ن أولهما فئة العبيد الذين يتوارثو��ا

  الّرواية.

ل �� أولئك الّناس الذين  
ّ
انية فتتمث

ّ
تحاصرهم الّتوترات واألزمات �� حيا��م اليومّية في�ون  أما الفئة الث

ل املمارسات الّ�حر�ة  الّ�حر أهّم وسائلهم �جا��ة مشا 
ّ
كال��م وضغوطات معيشها اليومي. وهكذا تتش�

"وفق حاجيات ا�جتمع وعقائده وتصوراتھ فهو مثل الدين يمثل الواسطة ب�ن األفراد والغايات ال�ي �سعون  

 .3إل��ا حسب حاجيا��م وتطلعا��م"

األمان، فالّ�حر رّدة فعل لشعور  ولعّل أهّم ا�حاجيات مثلما تكشف ع��ا الّرواية تتمثل �� ا�حاجة إ��  

ة ا�حيلة �� عالم خارج عن سيطرتھ وال قدرة لھ ع�� الّتحكم فيھ وال �� ظواهره. إذا  
ّ
اإل�سان بالقصور وقل

فالّ�حر لھ وظيفة نفسية �� جلب ا�حظ والنجاح و��عاد ا�خطر والشر ولھ وظيفة معرفية �� سد الثغرات  

 . 4�� املعرفة "

ذلك   و��ون  األمراض  من  العالج  أهّمها  لعّل  متنّوعة  ثقافّية  بأ�ساق  الّرواية   �� األمان  مطلب  و�ّتصل 

سوة ملا تتعّسر   5بتعليق ا�حروز
ّ
أحيانا و�ممارسات أك�� غرابة أحيانا أخرى مثل املمارسات ال�ي تقوم ��ا الن

. وهذا املوقف يفسر  6تراب م�جد م�جور"  الوالدة ع�� إحداهن فيسقي��ا" املاء ا�خلوط ب��اب الق�� وماء

بن�وع هؤالء النسوة إ�� تفس�� الظواهر ال�ي تظهر دون سبب مرئي " �املرض أو املوت والنجاح واإلخفاق.. 

 .7إ�� أسباب �حر�ة تحّدد سلوك جميع ال�ائنات واألشياء"

ع من القوى الغيبّية نف
ّ
هم حرص �ّل نفساء ع�� إطعام  و�محاولة فهم سياق األمان بإ�عاد األذى املتوق

ا�جنّية ال�ي عرفت بال��ام الّنفساء ومولودها إذا لم تطعم من طعامها، و�تجّسد ذلك من خالل "التوّسل إ�� 

" بالطعام هبة:  8الروح الشر�رة لتجنب خطرها  يا    مثل توّسل ظر�فة ل�جنّية قائلة و�� تمّدها  "يا بقيعوه 

. هذا أ�لك ود�� لنا أ�لنا هذا نصيبك ود�� لنا نصيبنا هذا من خراثة ميا بنت ساملة دع��ا �� حالها  بقيعوه .

 .9وال تضر��ا وال تضري املولودة"
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حمر، المنظمبحث في الهبة شكل التبادل وعلته في المجتمعات القديمة، ترجمة المولدي  ،مارسيل ،موس -8
ٔ
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قوس
ّ
نساق الثقافية  الط

ٔ
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(485) 

قوس الّ�حر�ة البدائية  
ّ
و�� توارث هذه املمارسات الّ�حر�ة املرتبطة بالّنفاس محافظة الكث�� من الط

 عن األذى عن طر�ق "أداء رمزي �الذي  ع�� استمرار���ا من خالل ممارسات �ست
ّ

جدي القوى الغيبية للكف

مس واستن�ال املطر �عتقد هذه الشعوب أّن أّي تقاعس عن ممارسة  
ّ

قوس ا�خاّصة بطلوع الش
ّ
� �� الط

ّ
يتج�

ال��وغ   ستتوقف عن  مس 
ّ

فالش للبشر  برك��ا  إسداء  واهر عن 
ّ
الظ ف هذه 

ّ
توق الطقوس سينتج عنھ  هذه 

 .1ا ما تقاعس الّناس يوما عن أداء واجبا��م ال�ي ال يجوز أن يملوا من أدا��ا"واملطر سينحبس إذ

و�� �ّل ا�حاالت نالحظ �� مجتمع الّرواية تزامنا ظاهرا ب�ن ظهور املشا�ل واألزمات من ناحية واملمارسات  

 الّ�حر�ة من ناحية ثانية. 

 :نموذجا في األنساق المضمرة لنسق الّسحر: دونیة الّنساء -3

فذلك �عود إ�� وع��م ��يمن��ا وسيطر��ا    2ل�ن اعت��ت األ�ساق الثقافية أهّم مشاغل النقاد الثقافي�ن"

  �� أو  أفرادها  سلوك   �� تتحكم  ال�ي  الّرمزّ�ة  األدوات  من  "مجموعة  ف�ي  وأف�ارهم  األفراد  سلوك  ع�� 

م مثل ا�خطط والوصفات والتعليمات
ّ

 . 3للّتحكم �� السلوك  مجموعة من مي�انزمات الّضبط والّتحك

ت �� الّرواية 
ّ
للوقوف   ونحن �� هذا القسم من عملنا سنحاول استنطاق املمارسات الّ�حر�ة كما تجل

اللغة، ولكنھ �سق مضمر   يتبّدى ع�� سطح  سقي ال 
ّ
الن "ألّن املضمر  الثقافّية املضمرة  أ�ساقها  أهّم  ع�� 

ن من اصطناع ا
ّ

ن مع الّزمن من االختباء وتمك
ّ

�حيل �� التخفي... ح�ى ليخفى ع�� كّتاب الّنصوص من  تمك

سق املضمر عليھ"
ّ
 . 4كبار املبدع�ن والتجديدي�ن، وسيبدو ا�حدا�ي رجعّيا �سلطة الن

الّرواية دراسة  وأن  ضرورة    علما  الباحث  من  تقت��ي  الثقافّية  أ�ساقها  عن  البحث  ومحاولة  ثقافيا 

لالحتواءات   �شّرع  ما  �ّل  ومع  مؤسساتّيا  ومموضع  ومتحّ��  تار�خّيا  ل 
ّ
متش� هو  ما  �ّل  مع  "املواجهة 

ق الّنظر �� املمارسات امل�ّونة لنس5واالقصاءات و�عطاء �عض األشياء امتيازا ع�� األخرى"
ّ
ق  . و�كفي أن ندق

سق امل�ّون بدوره من جملة أ�ساق ظاهرة  
ّ
الّ�حر املهيمن ع�� مجمل أ�ساق ا�حياة اليومّية لنتبّ�ن أّن هذا الن

ع�� مستوى املمارسات الّ�حر�ة وع�� مستوى ا�خطاب الروائي �ستبطن أ�ساقا ثقافية أخرى مضمرة بدا  

ل �� �سق دونّية 
ّ
ساء. لنا أّن أهّمها تمث

ّ
 الن
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ساء باعتبارهّن مهّمشات قد  لقد ذهبت دراسات  
ّ
كث��ة إ�� اعتبار "سيدات القمر" رواية ترّد االعتبار للن

املركز دوائر  أحيانا  1اخ��قن  مستدل�ن  الّسرد  و�مسارات  خصيات 
ّ

ال� ببناء  أحيانا  ذلك   �� مستشهدين   ،

ساء
ّ
لة �� العنوان "سيدات القم" وهو عنوان يمنح للن

ّ
الّسيادة و�ر�طهن    أخرى بأهّم عتبات الّرواية املتمث

 بدوائر الّسلطة.  

ولكّننا با�حفر �� املمارسات الّ�حر�ة باعتبارها طقوسا دالة رامزة نتبّ�ن �سقا مضمرا مخالفا ملا يظهر  

ھ �سق مشدود إ�� هيمنة إيديولوجية ذ�ور�ة �عّ�� ع��ا جملة من املمارسات  
ّ
ع�� سطح الّنص واملمارسة. إن

"يحّول �ل خاصية �سوّ�ة  ع�� دونّية املرأة. هذه الدونية ال�ي تبدو مح�ومة �ّل ما  القولّية والفعلّية الّدالة

 .2إ�� سمة دونية ح�ن مقارن��ا با�ختلف ع��ا ذ�ور�ا "

أن لنكتشف  �حري  بمفعول  الّرواية   �� بالهالك  املعاقبة  خصيات 
ّ

ال� مص��  نتتّبع  أن  هما  ّ◌ و�كفي 

ث ا�خطيئة.  �سق  ضمنيا  بي��ما  جمع  من  امرأتان  متفّرقة  ثنايا   �� ��ّن  املرتبطة  ا�خطيئة  مالمح  تتعّدد  م 

ا�خطاب الروائي. نذكر ع�� سبيل املثال م��ا مما روي عن أّم عبد هللا الذي ظل رواية �املة يبحث عن سّر  

با�جّن. ولكن صوت �جوز معتوهة يرتفع   الر�حان اآلهلة  بأّ��ا �حرت �سبب قطعها �جرة  مو��ا. واعلم 

الّروايةضمن األصوا  �� املرتفعة  البعض شاهدها    ت  وأختھ ألّن  دّبر من قبل زوجها  بأّن مو��ا قد  ليعلمنا 

 .3تتحدث إ�� رجل قرب �جرة الر�حان

القاتل ألّ��ا أخطأت   الّ�حر  الّ�ي �ان مص��ها  الثانية  بتتّبع قّصة ال�خصّية  ثانيا  سق 
ّ
الن و�تعّرى هذا 

زوجها   ب�ن  و�فرق  العداوة  ل��رع  التدخل  منھ  وطلبت  بالساحر  ساملة  فاستنجدت  ساملة  زوج  وعشقت 

يل.  فيعلمنا الراوي بأّن الّساحر لم يكتف بالّتفر�ق بي��ما إذ قتلت ود وعشيقتھ.
ّ
 فنت �� ظالم الل

ال شك �� أّن هذا املص�� يخضع للنموذج األنثوي ا�حّمل ب�ّل الرموز الّدالة ع�� معا�ي ا�خطيئة والد�س  

أهّمها �سق النفاس الذي تصّر ممارساتھ ع�� اعتبار املرأة    و�� معان نجد صداها �� أ�ساق أخرى �� الّرواية

 ك��ا الطعام أر�ع�ن يوما. نجسة نجاسة تصل إ�� عزلها ومقاطعة مشار 

"عن أ�ي    ورغم معارضة أسماء املتعلمة لهذه املمارسة وما �ستبطنھ من تحّ�� ضد املرأة مرددة �� �ل مرة 

هر�رة قال رسول هللا يا عائشة ناولي�ي الثوب فقالت إ�ي حائض فقال إن حيضتك ليست �� يدك"، فإن  

مرددين " د�� عنك ميا ستأ�ل لوحدها.. ستأ�ل لوحدها ألن ف��ا  ا�جميع يصر ع�� إقصاء ميا لنجاس��ا  

 . 4نجاسة وال يجوز أن �شارك الناس األ�ل"

 
انظر على سبيل المثال الشمري سارة: المهمشات يعدن صناعة الماضي: قراءة في رواية سيدات القمر لجوخة الحارثي، الرابط  -1

https://www.7iber.com/culture/%D8%B1%D9%88% %D8%  2019حيزران  23، تاريخ النشر. 
 http://www.al-jazirah.com، الرابط 2018الغذامي نقال عن القحطاني سهام: الجنوسة النسقية ودراما الحب الغذامي ماي  2
 .60سيدات القمر ص  -3
 . 24سيدات القمر ص  -4
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http://www.al-jazirah.com/2018/20180512/cm35.htm
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و�ذا ما اتفق العلماء ع�� اعتبار الّ�حر من الوسائل البدائية لإل�سان �� فهم الوجود وتفس�� األشياء  

ساء  �� ا  بالتأمل  فإننا  1واالحتماء م��ا وذلك مقارنة بالدين والعلم
ّ
لرواية نالحظ تأصيال لفعل ال�حر �� الن

رغم وجود ال�حرة من الّرجال. وقد تحقق هذا التأصيل من خالل جعل أك�� األفراد املتعامل�ن بالّ�حر من  

ساء 
ّ
 إ�� جانب أن شيخة الّ�حرة ومعلم��ن �� امرأة.  ،2متوارثا عندهن الن

ل والقائمة عليھ وا�خاطبة املباشرة ل�جان املتصل�ن  فعنكبوتھ والدة ظر�فة �� املاما الكب��ة قيمة ا�حف 

واء    3باإل�س املتمرغ�ن ع�� ا�جمر"
ّ

وتتمثل متعة ابن��ا ا�حقيقية �� حضور حفالت الزار وقد ثملت من الش

تحت   �ستلقي  أو  املتقد  ا�جمر  ع��  تم��ي  قد  شّ�ى  حاالت   �� شوة 
ّ
الن فتغي��ا  العنيفة  والطبول  والشراب 

 .4تتقلب �� ال��اب وسط حلقات الرقص ا�جنونية"سنابك ا�خيل أو 

ساء وسياد��ن، ابتداء من العنوان الذي �سند إل��ن سيادة القمر  
ّ
إّن ما تو�� بھ الّرواية من سلطة الن

الق و�� مواضيع استأثرت بمفاصل  
ّ
مرورا باختيارهن الزوج و�سمية املولود وصوال إ�� منحهّن ا�حرّ�ة �� الط

ما �� بمثابة "األقنعة    مهّمة من الّسرد.
ّ
وقد عّول عل��ا النقاد كث��ا �� ا�حديث عن سيادة "سيدات القمر"، إن

لتظل صورة املرأة منجزة را�خة موسومة بالد�س   5ال�ي تخت�ئ من تح��ا األ�ساق وتتوسل ��ا لعمل عملها"

 املوصول با�خطيئة والشر املوصول بال�حر.

ساء بالّ�حر والشعوذة قصد تحقيق أمنيا��ن والتخفيف من حّدة مصائ��ن  ثّم إّن �� �عامل هؤالء  
ّ
الن

ت م��ّن 
ّ
�ستنجدن ��ذه ال�ائنات لالستقواء ��ا ضد من ��ّددهّن    6ما يلّمح إ�� ضعفهن و�جزهن فح�ي القو�ا

�ى تر�د  أو يحاول إيذاءهن "ألن هذه ال�ائنات تتمّتع بحر�ة مطلقة و�قوة مطلقة تظهر م�ى تر�د وتختفي م

�ل الذي تر�د، وألّن سلط��ا أقوى من من سلطة اإل�س ف�ي �ستطيع أن تفتك بھ وتؤذيھ"
ّ

 .7و�الش

 

 
تي بعده الدين  -1

ٔ
ولى في سلسلة مراحل تطور الفكر اإلنساني ثم يا

ٔ
فريزر   فالعلم. ويقارن يمثل السحر حسب تايلور المرحلة البدائية اال

ي إن  
ٔ
ّولهما قانون العدوى ا

ٔ
نه قائم على قانونين مغلوطين. ا

ٔ
خت غير شرعّية للعلم" ال

ٔ
بين السحر والعلم فيضع السحر في منزلة " ا

شياء التي ك
ٔ
حتى لو فصلت بينها المسافات. وثانيهما قانون التشابه الذي  ةانت في وقت ما على اتصال مع بعضها تظل تربطها عالقاال

وين: السحر  
ٔ
ل "فهو ليس سحرا وإنما علم" ديفيز ا

ّ
ّن السحر صحيح وفعا

ٔ
ّن النتائج تشبه مسبباتها. لكن إذا ما ثبت يوما ا

ٔ
يذهب إلى ا

 .21مقدمة قصيرة جدا ص 
خذت -2

ٔ
خذته عن جدتها   ا

ٔ
مها التي ا

ٔ
 ظريفة الّسحر عن ا

 . 170سيدات القمر ص  -3
 .170نفسه ص  -4
 . 78الّنقد الّثقافي ص -5
 مثل إلباس سالمة ابنها حرزا لتبعد عنه المرض والموت، وتوسلها إلى المشعوذ كي يبعد عن زوجها عشيقته.  -6
ة من سلطة اإلنس إلى سلطة ال -7

ٔ
 . 43، ص 1995جان، دار سينا للنشر، القاهرة، الرايس حياة: جسد المرا
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 خاتمة: -4

لقد حاولت هذه الّدراسة �سليط الّضوء ع�� طقوس ا�حياة اليومّية �� رواية "سيدات القمر" وا�حفر  

بطن، وما  م��ا  ظهر  ما  عل��ا  املهيمنة  الثقافّية  األ�ساق  الّ�حر  ث  ��  طقس  قوس 
ّ
الط ب�ن  من  اصطفت  ّم 

وألش�ال   الّناس  �حياة  واملس��ة  الرامزة  املكّررة  املنظمة  املمارسات  من  جملة  ت�ّونھ  و�سقا  بنية  باعتباره 

 التالية: تفاعلهم. وقد توصل البحث إ�� النتائج 

أّن  - قا�� 
ّ
الث الّنقد  بأدوات  الّدراسة املتوّسلة  القمر" �جوخة  أثبتت هذه  ل نموذجا   "سّيدات 

ّ
ا�حار�ي تمث

باعتبارها   قوس 
ّ
الط أهّمها  لعّل  متعددة  بوسائل  الثقافّية  األ�ساق  إضمار  ع��  الروائي  الّنص  لقدرة 

ممارسات ورموزا و�اعتبارها أ�ساقا ثقافية ذات أ�عاد ثنائية �عضها ظاهرا مرئيا و�عضها اآلخر مضمرا  

 مخفّيا. 

انتظام - خالل  من  الّ�حر  طقسنة  مظاهر  لت 
ّ
��    تمث الّرواية  مجتمع  واش��اك  وتكرارها  ممارساتھ 

 ممارسا��ا ومن خالل ك��ة الوظائف واألدوار ال�ي يؤدّ��ا. 

سمت -
ّ
عن    ا� التعب��  خصيات 

ّ
لل� أتاحت  ال�ي  السردية  التقنيات  من  بجملة  القمر"  سيدات  "رواية 

 تفاصيل حيا��ا اليومية وما تحتكم إليھ من طقوس. 

�  كشفت الدراسة أهّم   -
ّ

ها �� �سق ك�
ّ
الطقوس اليومية مثال لزواج، الوالدة، والطعام ...وأبرزت انتظامها �ل

ممارساتھ   تتصل  إذ  جميعا  عل��ا  الّ�حر  طقوس  هيمنة  أبرزت  كما  اليومية  ا�حياة  �سق  هو  جامع 

 وتصّوراتھ بمجمل طقوس ا�حياة اليومّية وتتسم بطا�عها اإليما�ي اإللزامي. 

الّ�حر   - البحث  كشف  وفواعلھ  لقد  وأدواتھ  أنواعھ  تجليات  خالل  من  جليا  ظاهرا  �سقا  الّرواية   ��

ھ وسيلتھ لتحقيق  
ّ
ووظائفھ الواقعية والرمز�ة كما كشف ارتباط �شاطھ وخفوتھ بحاجة اإل�سان إليھ ألن

عاتھ. 
ّ
 حاجياتھ وتطل

لعّل أهّمها    تتمثل أهم حاجيات اإل�سان إ�� الّ�حر �� البحث عن األمان الذي يتحقق بأوجھ متنوعة -

فاء واالتقاء من شر ال�ائنات البشر�ة وغ�� البشر�ة.  
ّ

 ضمان العالج والش

اهرة تنضوي أ�ساق ثقافّية مضمرة تتوا�ج مع أ�ساق أخرى وتفعل   -
ّ
أثبت البحث أن تحت األ�ساق الظ

ال��م. 
ّ
 فعلها �� سلوك األفراد وأف�ارهم وتمث

أخر  - أ�ساقا  ال�حر  �سق  يضمر  الظاهرة  أ�ساقھ  األ�ساق  مثل  هذه  أهم  ولعّل  مناقضة  مضمرة  ى 

ساء با�خطيئة والشر.  
ّ
 املضمرة �سق دونية املرأة املرتبط بما تأّصل �� الوجدان ا�جم�� من وسم للن
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