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تعنـى مجلـة »مـراود« بالـراث الثقـايف اإلمـارايت بالدرجـة األوىل، ثـم العـريب والعاملـي، 
وتسـعى مـن خـال أبوابهـا إىل االضطـاع بتلـك الغايـة، والركيـز عـى موضوعـات تراثية 
تتّسـم بالجـدة واملوضوعيـة والتنـّوع والشـمول، ومقاربـة الـراث، بحثـاً وتوثيقاً ودراسـًة 
وتدقيقـاً، كـا تعمـل املجلـة عـى تتبّـع تجليـات الـراث الثقـايف يف األعـال اإلبداعيـة 
اإلماراتيـة والعربيـة من خال االحتفاء والتوظيف واالسـتحضار ملختلـف عنارصه ورموزه. 

التـي تامـس مختلـف  الثقافيـة والراثيـة واإلعاميـة  وتركّـز املجلـة عـى املوضوعـات 
جوانـب الـراث الثقـايف مـن مهن وحـرف وألعـاب وحكايات وأزيـاء وزينة وحـي وفنون 

وموسـيقى.. وكل مـا يتّصـل بفـروع الـراث الثقـايف وعنـارصه، محليـاً وعربيـاً وعامليـاً.  

ويشترط في المواد المقّدمة للنشر:
ـ الِجّدة واألصالة، وأال يكون سبق نرشها أو مقّدمة للنرش لدى مجات أخرى.

ـ املوضوعية يف الطرح واملصداقية يف التناول. 
ـ سامة اللغة، وساسة األسلوب.

ـ التوثيق العلمي وعزُو كل قول إىل قائله.
ـ أال تتضمـن املـواد مـا ينـايف املبادئ األخاقيـة واملقدسـات الدينية أو يخـدش الحياء، أو 

ينايف الـذوق العام. 
ـ ترفق مع املواد صور عالية الدقة والجودة.

ـ يراعـى يف ترتيـب املـواد املقّدمـة للنـرش الجانـب الفنـي واملوضوعـي وفـق رؤيـة هيئة 
املجلة.   تحريـر 

ـ يحـق لهيئـة التحريـر التـرف يف صياغـة املـواد، متـى كان ذلـك رضوريـاً، لتتـاىش مع 
سياسـة النـرش، ومـع الطـرح اإلعامـي املناسـب للقارئ.

ـ إدارة التحرير غري ملزمة برشح أسباب رفض نرش املواد وال إرجاعها.
ـ املواد املنشورة ال تعّب بالرضورة عن رأي املجلة، وإمنا عن رأي كتّابها. 

 marawed@sih.gov.ae :ـ تستقبل املواد واملشاركات عى بريد املجلة اإللكروين
للتواصل مع إدارة التحرير:

 065014898 - 0567927270 

m.bounama@sih.gov.ae

سياسة النشر

أيقونة الغالف من تصميم: آمنة آل علي
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1- عى سبيل التقديم

يُعتــب »الُجــرّاد« مــن بــني األمنــاط الراثيــة املنتــرشة يف أريــاف 

عديــد الجهــات مــن البــاد التونســية، وخاّصــة منهــا الّســاحلية 

والجنوبيــة - الرشقيــة، وهــو خــاّص بالّنســاء، وال يعتمــد ضوابــط 

القواعــد الشــعرية للـ»ملحــون«، بــل ينفتــح عــى هامش متّســع 

لحّريــة القــرض الشــعري، فتجــد فيــه املــرأة »الغّنايــة« ُمتنّفســاً 

ــن  ــد وتستحس ــه، فتنق ــه وأتراح ــا بأفراح ــن واقعه ــري ع للتعب

وتســتغرب وتخــاف وتضحــك اآلخريــن بِشــعرها، اعتــاداً عــى 

خريطــة لحنيــة - إيقاعيــة محــّددة.

ويعتــب الُجــرّاد منطــاً غنائيّــاً ســائداً لــدى قبائــل املثاليــث )مــن 

ــك  ــاً(. وكذل ــيس عموم ــات الســاحل التون ــس وجه ــة صفاق والي

املناطــق  وبعــض  التونــيس،  الجنــوب  يف  »نفــزاوة«  مبجــال 

ــاً(.  ــة مث ــة )مطاط الجبلي

كــا تجــدر اإلشــارة إىل أّن هــذا اللّــون الغنــايئ يف الجنــوب 

اْد« لون غنائي نسائي بدوي تونسّي:  »الُجَرّ

خصوصّياته وامتداداته العربّية

د. فراس الطرابليس
املعهدالعايل للموسيقى/جامعة صفاقس

firas.trabelsi@isms.usf.tn

التونــيس )خاّصــة يف تطاويــن( تختلــف ألحانــه باختــاف األطــر 

التــي يــؤّدى فيهــا، فتكــون خفيفــة يف األطــر االحتفاليــة، وتتســم 

ــة. ــة أو الفاحي ــا تصاحــب األعــال اليومي بالشــجن عندم

مــن هــذه املنطلقــات يحــّق للقــارئ يف هــذه الورقــة أن 

ــن  ــداً ع ــيقية بعي ــرّاد« املوس ــات »الُج ــن خصوصيّ ــاءل ع يتس

التّوصيــف الوجــداين واملواقــف االنطباعيــة، إذ مــا هــي أبعــاده 

االجتاعيــة؟ وهــل ميكــن أن نجــد لــه صــدى يف ثقافــات عربيّــة 

أخــرى؟

2- الُجرّاد: بني املعنى اللغوي والّداللة االصطاحية:

جــاء يف معجــم »الـــُمحكم واملحيــط األعظــم« البــن ســيّده 

)ت.458هـــ( يف مــاّدة ]ج ر د[:

ــادات  ــط والّزي ــن الضب ــرّاه م ــف: ع ــاَب واملصح ــرََّد الكت - »َج

والفواتــح، ومنــه قــول عبداللــه بــن مســعود، وقــد قــرأ عنــده 

رجــل، فقــال: أســتعيذ باللــه مــن الشــيطان الرجيــم، فقــال: 

جــرّدوا القــرآن«.

- »َجــرََد الجــراُد األرَض يَْجرُُدهــا جــرَداً: احتنــك مــا عليهــا مــن 

النبــات، فلــم يُبــق منــه شــيئاً«. 

- »الُجرَاَد، والُجرَاَدُة: اسم رملٍة بأعى البادية«.

- »َجــرَاَدة: اســم امــرأة ذكــروا أنّهــا َغنَّــْت رَِجــاالً بعثهــم عــاد إىل 

البيــت، يستســقون، فألهتهــم عــن ذلــك، وإيّاهــا َعنــى ابــن 

مقبــل بقولــه:

بََها بغرور أيّام ولهو لياِل«. ِسْحراً كا َسَحرَْت َجرَاَدُة رَشْ

- »الَجرَاَدتَان: ُمغنِّيَتَاِن للنُّعان«.

ــة ]ج  ــا نجــد جــذر الكلم ــا يف مجــال الشــعر امللحــون، فإنّن أّم

ــن  ــارة ع ــي عب ــي ه ــدة« الت ــح »الجري ــّكل يف مصطل ر د[ يتش

مجموعــة أغصــان تضبطهــا قواعــد يف القافيــة، تكــّون مــا 

يُســّمى بالــّدور أو الجريــدة، ويختلــف عددهــا حســب القالــب 

ــا(. ــّدس وغريه ــة واملس ــل امللزوم ــعري )مث الش

وأمــام قلــة التعريفــات ملصطلــح »الُجــرّاد« مــن ِقبــل عــدد مــن 

الباحثــني يف طبيعــة املارســات الغنائيــة النســائية، نحــاول فيــا 

يــي فهــم دالالتــه انطاقــاً مــن املعــاين اللغويــة الكثــرية لجــذر 

الكلمــة ]ج ر د[، مبــا ميكننــا مــن إيجــاد تبيــر لــه عى املســتوى 

اللغويــة  الطبيعــة  »تخــون«  أن  ميكــن  ال  إذ  االصطاحــي، 

ــايل  ــح مســتويات توظيفــه يف املجــال التطبيقــي. وبالت للمصطل

ميكــن اختصــار تعريفــات »ابــن ســيّده« يف الرســم البيــاين التــايل، 

حســب ترتيــب مخصــوص اخرنــاه:

فلــو حاولنــا إيجــاد خيــط رابــط بــني هــذه التعريفــات، 

الكتشــفنا أّن النمــط الغنــايئ املَُســّمى بـ»الُجــرَّاد«، الــذي نحــن 

بصــدد اســتقرائه موزيكولوجيــا، ينطلــق بالــرضورة مــّا تــدّل 

عليــه جــّل هــذه التعريفــات مجتمعــة، إذ تأخــذ املارســة مــن 

كّل تعريــف بنصيــب مــّا يجعــل الُجــرّاد متهيّئــاً عــى النحــو 

اآليت:

- منــط غنــايئ تغنيــه امــرأة تنتمــي إىل الباديــة، وتكــون معروفــة 

ــة  ــعر بصف ــم الش ــزة يف نظ ــا املتميّ ــل وقريحته ــا الجمي بصوته

حينيــة، تُغّنــي يف كّل املوضوعــات، وال تتــواىن عــن وصــف 

املحاســن أو النقــد أو الرحيــب أو وصــف النــاس وطريقــة 

ــة  ــاة العام ــن الحي ــق م ــي ينطل ــم لفظ ــك مبعج ــهم، وذل عيش

وواقــع النــاس حولهــا، فتغيــب عــن نصوصــه الشــعرية الفواتــح 

والزيــادات، إذ تنطلــق مبــارشة يف إحيــاء جــزء مهــّم مــن 

ــاس، وتســهم يف إدخــال البهجــة  ــي الن ــل، فَتُله ــات املحف مكّون

ــم. عليه

3- مدخل تحليي من خال أمنوذج غنايئ:

* النص الشعري:

 َعلَْجّامة لِبَْحرِّ ْمليح َعلَْجّامة وفْلُوكِة ِولِدي معروفة 

وتعوم عى عرشة امليّة وتعوم مليح
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صورة.01: غناء الُجرّاد باستعال التصفيق
بني الغناية وإحدى خّاساتيها

ــد، مــن  ــرّاد املوّح ــة عــى منــط الُج وســنقتر يف هــذه املداخل
حيــث أداؤه، وتختــّص بــه عــروش املثاليــث يف جهــات الّســاحل 
ــن  ــة التّدوي ــمع، وخاّص ــال الّس ــن خ ــنحاول م ــيّس. وس التّون
املوســيقي املصاحــب اســتقراء »الوثيقــة املوســيقية«، حتّــى 
ــي،  ــد موضوع ــتنتاجات ذات بع ــاب إىل اس ــن الذه ــن م نتمّك
ــال  ــن خ ــهولة، م ــافه بس ــن اكتش ــا ال ميك ــايك م ــل أن تح نأم

ــأتها. ــروف نش ــان وظ ــاين األلح ــة مع دراس

صــورة.02: غنــاء الُجــرّاد يف جبــال مطاطــة )وتظهــر فيــه 
الّدربكــة(

تتكــّون الوثيقــة الّســمعية - البريـّـة التــي جمعناهــا مــن خال 
ــدايّن خــاّص، مــن لحــن أســايس ال يتجــاوز مســافة  تســجيل مي

الرباعيــة انطاقــاً مــن درجــة اليَــكاه نحــو درجــة الرّاســت.

 علــاً أّن درجــة االرتــكاز غــري ثابتــة، فهــي تتغــرّي بتغــرّي اإلطــار 
والحالــة النفســية للـ»غّنايــة«، مبــا يدعونــا للتســاؤل عــن مــدى 
أهّميّــة درجــة االرتــكاز يف الخطــاب املقامــي، وهــل يوجــد 
تبيــر ملــا تضبطــه املنظومــة التقليديــة يف الخطــاب املوســيقي 
مــن تحديــد لدرجــة ارتــكاز الخطــاب املقامــي، طاملــا تتدّخــل 
العوامــل النفســية واإلطــاران الزمــاين واملــكاين يف تحديدهــا، مبــا 

ــا؟  يجعــل الخطــاب املوســيقي متناســقاً معه
ــاء:  ــاث نس ــني ث ــاً ب ــاوب أساس ــة التن ــرّاد بطريق ــؤّدى الُج  وي
أو  »الشــّدادة«  تســّميان  واألخريــان  الغّنايــة  إحداهــّن 
ــا  ــاىش ودوره ــمية تت ــي تس ــرّدادة«، وه ــة« أو »ال »الخّاس
الثانــوي يف املارســة املوســيقية، باعتبارهــا تــرّددان جــزءاً 
صغــرياً مــا تجــود عــى قريحــة الغنايــة مــن األشــعار. فيكــون 
نصيبهــا البيــت الشــعري األّول مــن كّل فكــرة شــعرية تعمــل 
ــك  ــب ذل ــوع(. ويصاح ــب املوض ــا )حس ــى تركيزه ــة ع الغناي
آلــة إيقــاع، هــي آلــة الّدربوكــة، وتصفيــق الجميــع مّمــن يــدور 

ــا. ــة ورّدادتيه ــول الغناي ح
 ويعيــش هــذا اللحــن الــذي نعتنــاه باألســايس تنويعــات 
مضبوطــة مرتبطــة باإليقــاع الشــعري للفــظ املنطــوق، فيطــول 
ويقــر بطولــه حســب الفكــرة التــي تريــد الغّنايــة تبليغهــا، إذ 
ناحــظ يف النمــوذج التــايل مثــاً، أّن بــني اللحــن األســايس املــرّدد 
يف أّول القطعــة، والثــاين الــذي جــاء بعــد غنــاء »الخّاســة« فرقــاً 
ــاع  ــال اتب ــن خ ــاء، م ــن دون عن ــافه م ــن اكتش ــول ميك يف الطّ
ــذي  ــس ال ــعري الرئي ــت الش ــة للبي ــات املصاحب ــدد التصفيق ع
ــر  ــاء إث ــذي ج ــاين ال ــت الث ــن، والبي ــة يف أّول اللح ــه الغّناي غنت

ــت األّول: ــد الخّاســة للبي تردي

وتعــاد هــذه الركيبــة اللحنيــة الشــعرية إىل حــني تقــّرر الغّنايــة 

ــا  ــد تغيريه ــى عن ــي حت ــعري، وه ــص الش ــرة الن ــتبدال فك اس

ــى  ــه ع ــت نفس ــة يف الوق ــى ثابت ــعري، تبق ــص الش ــرة الن فك

ــة: ــة اللحني الركيب

يثري هذا الشكل البياين مجموعة من التساؤالت:

- أال ميكــن أن يســتكمل الجــرّاد مامحــه دون االلتــزام بركيبــة 

لحنيــة محــّددة؟

- مــا الغايــة مــن تكــرار األلحــان عــى أبيــات شــعرية مختلفــة؟ 

هــل األمــر متعلّــق بضعــف يف املخيّلــة اللحنيــة، أم هــو 

ــش؟ ــري وفلســفة يف العي ــد يعكــس منــط تفك تعّم

- وهــل للتكــرار مرجعيّــات يف املارســات املوســيقية التونســية 

خصوصــاً، والعربيــة عمومــاً؟ وبالتــايل هــل ميكــن أن نتحــّدث 

ــرى  ــات أخ ــابهة يف جغرافيّ ــيقية مش ــات موس ــود مارس وج

ــى متباعــدة؟ مجــاورة أو حتّ

ــع إىل  ــث املتّس ــذا البح ــق ه ــنفتح أف ــك، س ــن ذل ــة ع لإلجاب

رضورة دراســة منــط غنــايئ نســايّئ مــرّي »شــعبّي«، يُقــال لــه 

يف بعــض املناطــق الجنوبيــة »املجــرودة«، وهــي تســمية تحمــل 

الجــذر اللغــوي نفســه ملصطلــح »الُجــرّاد«، ولكــن كذلــك مثقلــة 

بــدالالت متشــابهة جــّداً عــى مســتوى التنفيــذ املوســيقي، ومــا 

يرتبــط بــه مــن تصفيــق ودربــة وتكــرار ورقــص كذلــك:

صورة األجواء االحتفالية عند أداء »املجرودة« يف ليلة الحّنة
ــر يف  ــر«، ويظه ــا - م ــوى - املني ــز مل ــل - مرك ــة الجب بـ»تون

الصــورة: التصفيــق والدربكــة والرقــص
إذ طاملــا اعتُــب التكــرار يف املوســيقى العربيــة وســيلة للتطريــب، 
ــا  ــيقية، وجعله ــرة املوس ــى الفك ــى معن ــد ع ــغ، والتّأكي والتبلي
ــاب  ــك يف ب ــل ذل ــد. ويدخ ــظ والردي ــة الحف ــاغة ورسيع مستس
الــذي  العــريب،  املقامــي  املوســيقي  الخطــاب  دالالت  عمــق 
ــاة  ــة التــي تدخــل يف حي يســتعري مــن أبســط الظواهــر الطبيعي
ــروب/  ــرشوق والغ ــار/ ال ــل والنه ــع اللي ــة )تتاب ــان اليومي اإلنس
تتــايل األيـّـام/ النــوم واالســتيقاظ(. شــحنة لتبليــغ صــور موســيقية 
رسعــان مــا تدخلنــا يف نســق »اليومــي« بــكل مــا فيــه مــن بنــاء 
وهــدم يتكــّرر، ولكنــه يف أفقــه يســعى لتثبيــت حيــاة مزخرفــة 
ومتنّوعــة، فهكــذا هــي حــال الجمــل املوســيقية املتكــّررة: تهــّد 
كّل واحــدة منهــا األخــرى، رغــم معاودتهــا، وهــي تبنــي يف األفــق 
لخطــاب متنــّوع ال ميكــن أن يستشــعره إالّ مــن عــاش الخطــاب 

ــي والنفــيس:  ــه االجتاع املوســيقي بعمق
 Jules«ــوز ــل دول ــة لجي ــة مهّم ــع مبقول ــياق ندف ــذا الّس ويف ه

Deleuze« يف كام لــه عــن التّكــرار وأهّميتــه: 
»ال يصنــع تتابــع اللحظــات الزمــن، إالّ أنـّـه يهدمــه أيضــاً، ويؤكّــد 
ــن إال يف  ــّون الزم ــاً. وال يتك ــة دوم ــه املجهض ــة والدت ــط نقط فق
ــم هــذا  ــرار اللحظــات، يدغ ــاول تك ــذي يتن ــف األصــي ال التولي
املتتابعــة واملســتقلة بعضهــا يف اآلخــر،  اللحظــات  التوليــف 
ويكــون بذلــك الحــارض املعيــوش، الحــارض الحــي، وينتــرش الزمــن 
يف هــذا الحــارض. وينتمــي املــايض واملســتقبل إىل هــذا الحــارض: 
املــايض حــني تُحَفــُظ اللحظــات الســابقة يف اإلدغــام، واملســتقبل 

ألّن االنتظــار هــو اســتباق يف هــذا اإلدغــام عينــه«.


