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 األقنعة جغرافية 

 
 ترجمة: عست زيان، : جون ماكتأليف

 
 مراجعة وتحرير / عاطف معتمد

 
 ،وواضح بذاتومف الوىمة األولى أف موضوع األقنعة بسيط يبدو 

األقنعة، وقد عرفت غالبا ما تصور وجيا أو رأسا عادة ما يكوف بشريا. ف
أو أي شيء آخر قريب الصمة مثؿ النقاب، في ثقافات تتراوح مف 

العصور القديمة حتى الوقت الحاضر، ومف جباؿ األنديز في أمريكا الجنوبية إلى الشرؽ األقصى. واألقنعة 
  .وجوده واستعمالو عمى العالـ الثالث دوف غيره مف األماكف ليست مجرد شيء غريب يقتصر

أف أف يدرس ظروؼ ظيور "الرجؿ األخضر" في الميرجانات فيستطيع الزائر لممممكة المتحدة 
البوذية اليابانية المعاصرة ػ وبعيدا عف المسرح التقميدي ػ مجموعة مف المناسبات كما تقدـ اإلنجميزية الريفية؛ 

قنعة. وبنفس الطريقة، فإف حفمة أطفاؿ في أي مكاف في أوروبا أو أمريكا أو حتى الياباف، الستعراض األ
يمكف أف تقدـ مجموعة مف األمثمة عمى استخداـ األقنعة المنتجة تجاريا، والتي تجسد مجموعة مف 

 .الشخصيات الشييرة والرسـو الكاريكاتورية تتراوح مف الشخصيات العامة إلى األبطاؿ الشعبييف
وتشكؿ األقنعة بأشكاليا المختمفة مجموعة غريبة التشكيؿ مف المشاركيف في الطقوس، والمعالجيف، 
وممثمي المسرح والميرجانات، والمصارعيف، والعبي الكرة، والجالديف وضحاياىـ، والمصوص واإلرىابييف، 

والمحاميف والجراحيف، والعبي ىوكي الجميد 
 والمبارزيف.

لدرجة أنو  واألقنعة مألوفة جدا
يفترض في المناسبات أف األشياء التي مف 
الماضي والتي ليا أغراض عممية كانت جزء 
مف الحيؿ الواضحة الرتداء األقنعة. وعمى 

يظير في بعض األسواؽ سبيؿ المثاؿ، 
مقنع يرتدي المحمية في بريطانيا شخص 

 قناعا لو أنؼ معقوؼ كبير. 
لنوع الذي ارتداه أولئؾ الذيف كانوا يخرجوف في المدف في وفي الحقيقة فإف ىذا القناع كاف مف ا

الطاعوف جثث الضحايا البائسيف. ولـ تكف السمة المنظورة المميزة ػ أي األنؼ زمف تفشي العصور الوسطى 
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المضخمة ػ تيدؼ إلى إخفاء المقنع، إذ أنيا كانت 
مميئة باألعشاب الذكية الرائحة، وذلؾ حتى تعمؿ عمى 

الموت وكاف المقصود منيا منع انتشار إخفاء رائحة 
العدوى. ومع ذلؾ، فإنو عندما يعاد استخداـ القناع بما 
يتناسب مع التوقعات المعاصرة، نجد أنو يصبح جزء 
مف متعة ومشيد عروض العصور الوسطى. وال شؾ 

  .أف ىذا أمر يساء استغاللو
تجرد مف سياقاتيا الثقافية المناسبة.  وبنفس الطريقة، فإف األقنعة يمكف أف تظؿ ذات معنى عندما

فيناؾ سياقات عديدة تعرض فييا األقنعة عمى أنيا رمزية بطريقة ما. 
وتزخر الفنوف السياحية بأنماط األقنعة التي غالبا ما ال يكوف ليا عالقة 
بتاريخ الثقافة التي يفترض أنيا تمثميا بالنسبة لمزائر العابر: أي اليدايا 

قافية التي غالبا لـ تكف موجودة. وفي الواقع، نجد في ذات األشكاؿ الث
، في حيف أف ىدؼ تجاريبعض األماكف أف األقنعة تصنع مف أجؿ 

استخداـ األقنعة لـ يكف في الحقيقة جزء مف األنماط الثقافية المحمية 
في كينيا  Maasaiعمى اإلطالؽ. وعمى سبيؿ المثاؿ، فإف قبائؿ الماساي 

تمثؿ بأقنعة تباع في كؿ شرؽ أفريقيا، والتي تصور وتنزانيا كثيرا ما 
(. ومع ذلؾ، نجد أف الماساي لـ يكف لدييـ moranبوضوح نمط الشعر المتميز لمرتبة المحارب )الموراف 

 تقاليد لمنحت الرمزي في الواقع، وال حتى فف التصوير أو األقنعة. 
أساسا بإنتاج ىذه األقنعة،  Akambaففي الحقيقة، يقـو األكامبا 

حيث يقوموف بعممية تنظيـ النحت التجاري في شرؽ أفريقيا. وقد اشترى 
المؤلؼ أيضا في إحدى المناسبات قناعا مصنوعا بميارة عمى نمط شيرا 

مف الجابوف. ومع ذلؾ، كاف ىذا القناع قد جاء مف  Shira-Punuبونو 
ث تـ تقميده مف صورة سوؽ في جزيرة مدغشقر في المحيط اليندي، حي

 رمادية وجدت في كتاب.توضيحية 
 

وتعتبر األقنعة مف األشياء المناسبة لمعرض عمى طوابع البريد. 
بريدية لدى أحد األطفاؿ حيث توضح أية مراجعة سريعة لمجموعة طوابع 

بعض األمثمة مف الصيف ومنغوليا وأنجوال. وبالمثؿ فإف الفرؽ الشعبية 
ـ، قاـ راقصوا البندي 4791ؤىا لمتعبير عف اليوية القومية مف خالؿ األداء المقنع. ففي كثيرا ما يتـ استدعا

Pende  نيائيات كأس لكرة القدـ الفريؽ الوطني ل بوصوؿالمقنعيف مف زائير باالستعراض في ألمانيا احتفاال
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العالـ لكرة القدـ. وقد تـ تجاىؿ حقيقة أف دورىـ التقميدي كاف يتمثؿ في 
خالؿ طقوس ختاف الذكور، حيث كانوا يعتبروف شيئا آخر غير الظيور 

 الميرجيف.
 
 ؟األقنعة ما

بالرغـ مف ىذه االفتراضات المتعمقة بانتشار األقنعة ومعانييا، 
ىناؾ إشارة إلى أنيا ليست كميا بسيطة كما تبدو، حيت يتجسد ذلؾ في 

مف المغات التي يتحدثيا أولئؾ الذيف لدييـ ما نود  حقيقة أف كممة "قناع" ال تترجـ بصورة مباشرة إلى العديد
أف نعتبره تقاليد التقنع. حيث ينصب تركيز المصطمح في اإلنجميزية عمى حقيقة اإلخفاء. إذ أف "كشؼ 

القناع" عبارة عف شيء يحدث لمجواسيس وأولئؾ الذيف لدييـ أسرار إجرامية. 
عمى ذلؾ فإنو قد يعني  فاستخداـ األقنعة أو التنكر يعني التخفي ػ وبناء

الخداع أو االدعاء. حيث تكوف اإلشارة إلى الشكؿ المتغير لممقنع، وليس 
 إلى حالة التصوير. 

ومع ذلؾ، وكما توضح أمثمة المصوص واإلرىابييف، فإف ارتداء 
القناع ليس أمرا بسيطا، حتى عندما يكوف المقصود بو مجرد اإلخفاء، في 

المتنكر مف ىويتو الشخصية. فالقناع في حد حيف أنو قد يعمؿ عمى تجريد 
ذاتو ال يؤكد أية ىوية أخرى، بالرغـ مف أف المظير المتغير لممقنع يحدث 

 التيديد، سواء شعر المشاىد بالتيديد شخصيا أـ ال. 
ففي السياؽ األكثر مرحا، يكوف لموجو المقنع الجامد المحممؽ تأثير مذىؿ، حتى لو كاف لصديؽ 

أزياء. ويشير مصطمح "قناع" ضمنا إلى العامؿ البشري، وىو الذي يرتدي القناع أو يتخفي حفمة مقرب في 
جزء مف بو، ولكف الحفؿ التنكري الناتج عف ذلؾ لو وجود حتى إذا كاف كؿ فرد يدرؾ أف ارتداء القناع 

 مالبس.ارتداء ال
وكما ىو الحاؿ مع التقاليد المحيطة بشخصية بابا نويؿ في العالـ 
الغربي، فإف حقيقة آليات الحفؿ التنكري يمكف في الواقع أف تتسرب 
تدريجيا إلى أولئؾ الذيف ال يعممونيا. ومع ذلؾ، فإف ارتداء القناع في 
مثؿ ىذه الحاالت ال يعرض الحقا عمى أنو تظاىر. حيث يكوف التركيز 

ما تـ إخفاؤه أقؿ مف التركيز عمى ما تـ تكوينو. وفي الواقع فإنو عمى 
حتى ىذا يمكف أال يكوف تفسيرا مناسبا في حاالت عديدة، ألنو غالبا ما 
تتضح أصوؿ الكياف المعروض في أداء الحفؿ التنكري في التقاليد 



4 

 

 األسطورية أو الشفيية، وال تناقش ككياف فردي. 
"ماكيشي مثؿ وعمى سبيؿ المثاؿ، فإنو في أماكف عديدة مف أفريقيا الوسطى ىناؾ مصطمح 

makishi أو "نكيسي "nkisi " لى األداء الذي يكوف ارتداء القناع جزء والذي يشير إلى مجموعة مف األقنعة وا 
طقس ماكيشي" مشاىد في سياؽ طقوس ختاف الذكور. ولكف يقاؿ أيضا إف "الالىذه حدث منو. وعادة ما ت

 الموتى في شكؿ ما بعد البعث. يجسد 
وغالبا ما يترجـ المصطمح عمى أنو "روح األسالؼ"؛ حيث يتمثؿ أحد األساليب المسجمة إلعادة مثؿ 
ىذه األرواح إلى الحياة في كسر بيضة عمى مقبرة، وخمطيا بزيت النخيؿ، وتالوة عدد مف التعويذات السرية 

ف فقط. وباإلضافة إلى ذلؾ، تستخدـ الكممة بصفة عامة لإلشارة إلى التمائـ المعروفة لمرجاؿ المطمعي
والتعويذات واألدوات السحرية األخرى. وتوضح ىذه المجموعة اإلضافية مف االرتباطات أف "الماكيشي" 
مصطمح ميـ لوصؼ مجموعة كاممة مف القوى الموحية األولية. وعمى العكس، فإف مصطمح "القناع" يحمؿ 

 ارتباطات غير موحية.فقط 
وفي سريالنكا يختمؼ األمر، ولكنو 
ليس أقؿ تعقيدا. فيناؾ دورتاف أساسيتاف مف 
األداء المقنع الذي كاف يحدث حتى وقت قريب 
في أماكف عديدة مف الجزيرة ػ وىما "الكوالـ 

Kolam و"الساني "Sanni و"الكوالـ" عبارة ."
عف شكؿ مف الدراما األسطورية أو المسرح 

لشعبي تكوف فيو الشخصيات القائمة باألداء ا
مقنعة؛ ومف ناحية أخرى، ترتبط "الساني" 

 بطقوس العالج، وخاصة بطرد الشياطيف. 
، Goonatillekaوكما يقوؿ جوناتميكا 

فإف مصطمح كوالـ يمكف ترجمتو في الواقع بصورة مناسبة "بالقناع"، بما يتضمف التركيز الكبير عمى عممية 
تحدثيا الحفمة التنكرية. ونحف نعمـ أنو في أماكف أخرى يمكف إرجاع أصوؿ أداء الكوالـ المقنع  التخفي التي

، إلو الحظ السعيد، الذي صنع أقنعة الكوالـ أساسا لتخفيؼ آالـ ممكة Vesamuniإلى أسطورة فيساموني 
"الوجو"،  muhunaتعني كممة تعني "إخفاء"، بينما  vesaبأف كممة فيسا  Loviconiسنيالية. ويخبرنا لوفيكوني 

 ومف ثـ "الوجو المزيؼ" أو "القناع".
ولكف بالرغـ مف وجود تداخؿ فيما بيف ىذيف النمطيف مف األداء المقنع مف خالؿ ارتباطيما 
المشترؾ بالطقوس العالجية، إال أف المصطمح وسياؽ االستخداـ يفصؿ بينيما في الواقع. وتترجـ كممة 

فيي ليست مجرد استعراض، بؿ إنيا محاولة لطرد األرواح الشريرة، وذلؾ بتمثيؿ "ساني" إلى "المرض". 
شخصية المرض الناتج عف شياطيف معينة، في وجود المريض واألقارب. ومف الطريؼ أف دورة القناع قد 
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 انتقمت بعيدا عف وظائفيا الطقوسية األصمية في اتجاه المسرح الشعبي الذي حمؿ معو إشارات إلى القناع
"كوجو مزيؼ". أي أف الساني عبارة عف تجسيد لممرض ببساطة ػ ولكف آليات تجسيد الشخصية ليست 
مناسبة. ففي الواقع، يمثؿ التقنع المرحمة النيائية مف طقس يشمؿ دخوؿ الراقصيف في حاالت مؤقتة مف 

 لمشياطيف. أسرى النشوة التي ييتزوف فييا ويصبحوف 
نجميزية تكذب توقعاتنا لممارسة التقنع عامة، وىي أننا نميؿ إلى وىناؾ عادة أخرى في المغة اإل

تمييز القناع عف أي شيء آخر يمكف أف يرتبط بو. فنحف نتحدث عف القناع وعف مالبس التنكر بصورة 
منفصمة. ومع ذلؾ، فإف مصطمحا مثؿ الماكيشي يشير مباشرة إلى القناع، والمالبس والتجييزات المصاحبة، 

لى والشخصية ال ممثمة، وأشياء أخرى إضافية. ففي الواقع تكوف اإلشارة األساسية إلى مشيد التقنع ذاتو، وا 
مجموعة كاممة مف المعارؼ الثقافية المتعمقة بمضامينو، وليس إلى القناع كشيء فردي منفصؿ فحسب. 

أوقات حرجة في  ويعتبر ىذا أمرا حتميا عندما يكوف القناع عنصرا في نمط أداء ثري بالرمزية ويحدث في
 حياة األفراد والمجتمع.

 التحولفن األقنعة و 
ىناؾ عدد مف السياقات الموثقة في الفصوؿ التالية، والتي يبدو فييا القناع بمثابة موضوع فردي 
ورمز منفصؿ. ومع ذلؾ، نجد أف قناع الموت في الثقافات التقميدية، وىو نوع مف التصوير الساكف لو وجود 

سياؽ استخداـ، يمثؿ االستثناء وليس القاعدة. فبينما يتمثؿ أثر معظـ أعماؿ التنكر في حيوي خارج أي 
تغيير مظير المتنكر، نجد أف أقنعة الموت تحاوؿ أف تجمده. ومع تحمؿ الجسد، يظؿ القناع كسجؿ 

 لممظير، أي كصورة تعيش سميمة لفترة ما بينما يتغير المظير المادي لمشخص المصور بمرور الزمف.
وىناؾ مثاؿ طريؼ عمى ىذا االقتراب مف الحقيقة 

 .J.Sباخ الموسيقار األلماني "يتعمؽ باستخراج بقايا جثة 

Bach"  ـ، ودفف في مكاف محدد في 4971حيث مات باخ في
كنيسة القديس يوحنا في اليبتسج. وعندما أدخمت تعديالت 

ـ، حاوؿ الدارسوف تحديد تابوت باخ 4791عمى الكنيسة في 
مف بيف عدد مف التوابيت الموجودة قريبا مف مكاف دفنو 

 األصمي. 
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 ، حيثKarl Seffnerولذلؾ أحضروا النحات كارؿ سفنر 
استخدـ الجمجمة إلعداد نموذج لمالمح الميت في صورة قناع موت 

، ئبأثر رجعي، وذلؾ كما يحدث في بعض مناطؽ المحيط الياد
حيث تستخدـ الجماجـ البشرية كنماذج لتكويف "صورة" لمميت. 
وكانت النتيجة تتمثؿ في إعداد صورة تقترب بشكؿ واضح مف 

وؿ مف القرف الثامف صور معروفة مرسومة لباخ تعود لمنصؼ األ
الميت قامت عشر، وتتطابؽ مع األدلة األخرى المتعمقة بطوؿ 

وتفاصيؿ التابوت ذاتو الذي أشار إلى ىوية الميت. وتـ نقؿ البقايا 
 إلى مكاف راحة دائـ أسفؿ ىيكؿ الكنيسة.

ويتعارض كؿ ىذا مع استخداـ األقنعة في الحفالت 
ؿ بسبب القناع والزي. ومع التنكرية. فينا نجد أف المقنع قد تحو 

ذلؾ، يعتبر ىذا التحوؿ مؤقتا فقط. فبعد األداء يعود المقنع ثانية إلى وضعو األصمي. فمعظـ عمميات التقنع 
 تمثؿ في حد ذاتيا عممية تحوؿ.

 
وىذه البدييية الواضحة ليا مضاميف كبيرة. وعمى سبيؿ المثاؿ، ما ىي طبيعة التحوؿ المحقؽ في 

ت؟ وال يمكف أف توجد إجابة وحيدة عمى ىذا السؤاؿ: وذلؾ لسبب بسيط يتمثؿ في أف مثؿ ىذه الحاال
الحفالت التنكرية تفعؿ شيئيف: فمف ناحية نجد أنيا تخفي المقنع، ومف ناحية أخرى نجد أنيا تدخؿ عنصرا 

يار في أي جديدا يتمثؿ في الحفؿ التنكري وما يكشؼ عنو. وتمثؿ مناقشة الحد الفاصؿ بيف اإلخفاء واإلظ
موقؼ أحد المصادر المحتممة لمتبايف في تقاليد التقنع. وباإلضافة إلى ذلؾ، فإف كؿ مراقب يناقش ىذه 
الحدود الفاصمة لذاتيا. فميس كؿ حفؿ تنكري لو ىدؼ محدد أو مضموف رمزي مفيـو عمى نطاؽ واسع. إذ 

وضح مناقشة موسعة ألحد األمثمة أف معرفة التقنع ليست منتشرة بالتساوي بيف كؿ أعضاء الثقافة. وت
 التمييدية ىذا األمر وسمسمة مف النقاط المتصمة بو.
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وفي أفريقيا يتمثؿ أحد أغنى تقاليد التقنع في الشوكوي 
Chokwe وىو شعب يتمركز في شماؿ أنجوال وينتشر في ،

زائير وأجزاء مف زامبيا. وكاف ىذا الشعب مؤثرا جدا خارج 
ػ وىـ  Wikoمجتمعاتو المباشرة أيضا. وىكذا فإف الويكو 

مياجرو الشوكوي الذيف تغمغموا في زامبيا ػ أدخموا تقاليد تقنع 
تبنى ترتبط بالشوكوي خارج نطاؽ الوطف في أنجوال، بينما 

المجاور أنماط الشوكوي. حيث يستعرض  Lundaشعب لوندا 
الشوكوي األقنعة أساسا في سياؽ طقوس الختاف، وعادة ما 
يكوف الشخص المقنع واحدا مف الشخصيات البارزة في فف 
نحت الشوكوي. وعادة ما يكوف المرشحيف لمختاف مف األوالد 

اختيارىـ سنة، ويفضؿ  47إلى  41الذيف تتراوح أعمارىـ مف 
 مف بيف مف وصموا إلى مرحمة البموغ فعال.

وتبدأ عممية الختاف قبؿ أف تتحقؽ واقعة الختاف فعال بعدة أشير. حيث يذكر رجاؿ القرية دائما 
، أي غير مختونيف أو غير idimaالمرشحيف المحتمميف بأنيـ ال يزالوف حتى ىذه المحظة مجرد إيديما 

نيـ سيظموف غير قادريف عمى إقامة عالقات مع  أطيار. ويقاؿ ليـ أيضا إف عدـ الختاف يعتبر قذارة، وا 
أف يصبحوا آباء ألطفاؿ ما لـ يجروا عممية الختاف. وبعد فترة ممتدة ػ يمروف خالليا بدورات وال النساء 

 منتظمة مف ىذه التيكمات ػ يأتي اليـو الذي يجب أف تجرى فيو عممية الختاف فعال. 
رشحيف لمختاف في جولة أخيرة في القرية. وتتمثؿ نقطة تجمعيـ النيائية في حيث يتـ تجميع الم

حظيرة مسيجة عمى مسافة مف المكاف الذي ستجرى فيو العممية، والذي يعرؼ "بمكاف الموت". حيث يتـ 
بالنسبة لكؿ مف اصطحابيـ إلى ىناؾ لممرة األولى مع شخص مقنع. وعند ىذه المرحمة، يكوف المقنع 

 بمثابة جثة أعيدت لمحياة.لمختاف والنساء واألطفاؿ  المرشحيف
وبمجرد الوصوؿ إلى أرض الختاف تجري العممية بسرعة ودقة، ويتحقؽ قدر كبير مف الفخر نتيجة 
القدرة عمى إكماؿ الجراحة بسالسة وميارة ػ وأحيانا يتـ إلقاء فحـ مشتعؿ في اليواء وتنتيي عممية الختاف قبؿ 

وبعد ذلؾ يذىب المرشحوف إلى عزلة كوخ الختاف بينما تمتئـ جراحيـ، ويمروف أف يصؿ إلى األرض. 
بالتعميمات األخالقية والعممية التي تسمح ليـ بالدخوؿ إلى طبقة المختونيف. وكانت ىذه العممية في الماضي 

 تستمر ما يقرب مف سنة.
لعممية. ومع ذلؾ، تتمثؿ إحدى وفي الواقع نجد أف معظـ أسرار الختاف تعتبر قميمة جدا مف الناحية ا

المعمومات اليامة المنقولة في سر الحفؿ التنكري: وىي المعمومة المقصورة عمى فئة معينة، والمتمثمة في أف 
المقنعيف عبارة عف رجاؿ يحولوف أنفسيـ إلى أرواح، بالمعنى الدقيؽ لمكممة. فعندما يدخموف كوخ العزؿ، 

 قناع عف شخص مقنع، وىكذا يكشفوف ىوية المقنع لممرة األولى. يقوموف واحدا تمو اآلخر بإزالة ال
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ويجب أف يقسـ المرشحوف عمى أال يكشفوا ىذا األمر أو أي جانب آخر مف تعميميـ لغير 
المختونيف. وتظؿ ىذه اليالة مف السرية مستمرة بدقة طواؿ فترة العزؿ. وعندما يترؾ المرشحوف معسكرىـ 

يجب أف يقوموا بالغناء دائما لمتنبيو إلى قدوميـ حتى يمكنيـ المرور بدوف أف  لمصيد أو االغتساؿ في نير،
يراىـ غير المرشحيف. وخالؿ عمميات الخروج ىذه، عادة ما تكوف تحركاتيـ خاضعة لمراقبة دقيقة مف 

 شخص مقنع.
حديثا في وعندما تنتيي فترة العزؿ، يعود المرشحوف إلى القرية الستعراض الميارات التي اكتسبوىا 

الرقص. حيث يتحركوف بسيولة ورشاقة بالرغـ مف زي األلياؼ الثقيمة الذي يرتدونو. وفي ىذه المرحمة، فإنو 
)بمغة طقوس االنتقاؿ( ػ يقترب الميالد إذا مات أحد المرشحيف في المعسكر ػ أو فشؿ في عممية إعادة 
ىذه المحظة، يكوف موت ابنيا سرا مخفيا شخص مقنع مف أـ الميت ويعطييا قطعة مف القرع األسود. وحتى 

 عنيا.
وفي فجر اليـو التالي يذىب المرشحوف متخفيف إلى نير قميؿ االستخداـ ويحرقوف كؿ مالبسيـ في 
حفرة. ثـ يغتسموف ويعودوف إلى القرية عرايا وىـ يقسموف في الطريؽ عمى كتماف السر. وبعد ترؾ الطفولة 

لقرية اسما جديدا لنفسو يعرؼ بو بعد ذلؾ، ويذىب إلى مكاف الرقص حيث وراءىـ، يعمف كؿ واحد منيـ في ا
 يرقص مع المقنعيف الذيف كانوا مخيفيف مف قبؿ.

وىناؾ نقد شائع لمحفالت التنكرية في أفريقيا وغيرىا مف األماكف يتمثؿ في أنيا مجرد خدعة 
كوي أف طبيعة وتأثير التحوؿ الذي يمارسيا الرجاؿ لتخويؼ النساء واألطفاؿ. فمف الواضح في حالة الشو 

 يمارسو المقنع يعتمداف كثيرا عمى شخصية الفرد. 
فبالنسبة لممرشحيف لمختاف واألعضاء غير المختونيف مف األسرة، يعتبر مظير المقنعيف الذيف 
ة يقودونيـ إلى "مكاف الموت" مصدرا لتيديد عميؽ، وذلؾ في ظؿ األخطار المجيولة المتوقعة، أما بالنسب

لمذيف مروا بالفعؿ بتجربة الختاف، والذيف يعرفوف أسرارىا، يجب أف تبدو المخاوؼ في غير محميا. ولكف 
المقنع الذي يحمؿ قرعة سوداء إلى أـ مرشح مات، فيعتبر مصدرا ألقصى المشاعر تناقضا: األلـ لمف 

 يتمقوف ىذه القرعة، واالرتياح لمف ال يتمقونيا. 
عندما يرقص المقنعوف مع المرشحيف الناجحيف، فإنيـ يحظوف باالحتراـ مف وفي األحداث النيائية، 

جميورىـ الذي يساندىـ. وىكذا تكوف األحداث قد اكتممت، ويصبح المقنعوف عمى وشؾ الرحيؿ، وتنياؿ 
 اليدايا عمى مف قاموا بأداء االستعراض. وبالطبع فإف ىذه اليدايا تذىب إلى األوالد، وليس المقنعيف.

ؾ نقطة ىامة يوضحيا مثاؿ الشوكوي، وىي ارتباط التقنع بأنواع أخرى مف حدث التحوؿ. فمف وىنا
الشائع أف ترتبط بعض أنواع التقنع بطقوس االنتقاؿ أو الطقوس األخرى المرتبطة بالتغيير. وكما يوثؽ ىذا 

يمكف أف توجد كجزء مف الفصؿ والفصوؿ الالحقة، فإف األحداث التي تمثؿ مناسبات لمتقنع تعتبر عديدة. إذ 
طقوس الوالدة والموت، وخاصة مع المراحؿ االنتقالية لموصوؿ لمبموغ، حتى الوصوؿ إلى الختاف في حالة 

 ممارستو. 
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فيو يحدث في سياؽ تغير الحالة بصفة عامة، سواء كانت ارتقاء إلى مرتبة أعمى داخؿ مجموعة 
ببعض األعماؿ مثؿ االلتحاؽ بقرابة. وتعتبر األقنعة اجتماعية محددة، أو حتى في بعض الحاالت المرتبطة 

أيضا جزء مف العالج والطقوس الشخصية األخرى، عندما تتحوؿ الصحة الجيدة أو الحظ السعيد إلى مرض 
أو حظ سيء. وفي بعض األماكف تمثؿ األقنعة جزء مف العممية القضائية. وفي الواقع، غالبا ما يكوف ىناؾ 

ألحداث المختمفة. فعندما تكوف ىناؾ مجتمعات مقنعة، أي جماعات داخؿ ثقافة معينة تداخؿ كبير بيف ىذه ا
 تنظـ وتمارس الحفالت التنكرية، فإنيا يمكف أف تقـو باألداء في أي مف أو كؿ مف ىذه المناسبات.

ويمكف أف تشير األقنعة أيضا إلى التغيرات الموسمية والسنوية. ففي المجتمعات التي تعتمد عمى 
زراعة، قد يساعد استخداـ األقنعة عمى ضماف أف المحاصيؿ ستنمو جيدا ، ويمكف أف تدخؿ في طقوس ال

تتعمؽ بالحصاد الجيد. ويقدـ التقويـ الديني دورة أخرى مف األحداث السنوية التي يمكف أف تكوف فرصة 
كا الالتينية. وكما يقوؿ ليش لمتقنع، كما في العديد مف الدوؿ التي تنتشر فييا الكاثوليكية في أوروبا وأمري

Leach فإف مشاركة األقنعة يمكف أف تستمر فعال كأحد جوانب ىذه األحداث الجارية، حتى إذا كانت ،
 طبيعتيا الدينية تتغير أو تتراجع، عندما تتحوؿ "األياـ المقدسة" إلى عطالت.

ؼ الشخصية، أو في وفي ىذه الحاالت، نجد أف بعض أشكاؿ التحوؿ ػ سواء في المكانة والظرو 
األحداث التاريخية ػ ترتبط بالتنكر، والذي يمثؿ وسيط تحوؿ في حد ذاتو. ويبدو ظاىريا أف كؿ ىذا مرتب 
وقابؿ لمتفسير. ومع ذلؾ، نجد أف كيفية مشاركة المقنع في إحداث ىذه التحوالت المختمفة ال بد أف تكوف إما 

 فتراض أف المقنع ىو الذي يضمنيا بصورة ما. مباشرة أو متسقة. حيث يتمثؿ اإلغراء ىنا في ا
ويمكف افتراض وجود مثؿ ىذه العالقة المباشرة بصورة مبررة في الحاالت التي تدخؿ فييا األقنعة 
في طقوس العالج. ويؤكد ىذا الرأي حقيقة أنو في العديد مف الثقافات يكوف األشخاص المؤىميف بقدرات 

لى حالة استحواذ األرواح ػ جديريف أيضا بالقدرات  أخرى عمى التحوؿ ػ مثؿ القدرة عمى التحوؿ مف وا 
العالجية. ويصطحب التحوؿ إلى كياف غير عادي )الشخص المقنع( أو حالة غير عادية )استحواذ األرواح( 

 معو قوى غير عادية لتحويؿ أحواؿ اآلخريف.
لؾ، ال يتضح غالبا أف األمر ويؤدي كؿ ىذا إلى جعؿ القناع جوىريا ومركزيا بالنسبة لمحدث. ومع ذ

كذلؾ في الواقع. ففي حالة النموذج األفريقي، غالبا ما تكوف ىذه الطقوس عممية طويمة ومعقدة جدا وال 
تتحقؽ مف خالؿ عمؿ واحد. وعادة ما يتـ استبعاد المرشحيف مف الحياة العادية لعدة أشير. ولذلؾ فإنو 

تماـ، فإف مشاركة المقنعيف يمكف أف تغيب عف االىتماـ في عندما تكوف العممية الطقوسية ىي موضع االى
 الواقع.

 Victorويتمثؿ أحد أقوى تفسيرات الطقوس في التفسير الذي قدمو األنثروبولوجي فيكتور تورنر 

Turner .حيث ركزت مناقشة تورنر عمى المرحمة االنتقالية، أو المرحمة "الحدية" في الطقوس كما يسمييا .
ه فترة انتقالية في كؿ عممية التحوؿ الطقوسي التي تتصؼ بالسموؾ الغامض، وىي مرحمة حيث تعتبر ىذ
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تحدث في إعادة التصنيؼ عندما تصبح الحاالت السابقة غير عممية، في حيف تكوف الحاالت الجديدة في 
 مرحمة التشكيؿ. فيي ليست شيئا محددا بصورة واضحة، وىي فترة مربكة وبينية. 

في زامبيا. فينا يعتبر التنكر جزء مف  Ndembuتورنر تجربتو الخاصة بيف النديمبو وتعكس مناقشة 
تطور الذكور. ولكف تورنر نادرا ما يذكر ىذه الحقيقة، 
وال يقدـ تفسيرا قويا ألىمية األقنعة، إذ يصفيا ببساطة 

وحوش. فقد تـ تجاىؿ األقنعة في خضـ أقنعة بأنيا 
يز كؿ اإلجراءات التي الطقوس الممحة والمعقدة التي تم

تحتاج إلى تفسير. وربما يكوف مف الدقة أف نقوؿ إف 
 القناع يكمؿ التحوؿ االجتماعي وال يحققو بالضرورة.

وبالرغـ مف ذلؾ، حاوؿ عدد مف المعمقيف  أف 
يظيروا مدى مالءمة حدية ىذا التحميؿ لتفسير التنكر. 
حيث يختمؼ القميؿ عمى ذلؾ. فعندما يظير المقنعوف، 
نجد أف سموكيـ غالبا ما ال يشير مباشرة إلى أف ىدفيـ 
يتمثؿ في تقديـ القوة والسمطة لإلجراءات المتبعة، أو 

ريا وتوجيييا. ويمكف أف يكوف في أف يكوف تفسي
لمجموعات المقنعيف التي تظير معا خصائص مختمفة. 

، يفترض أف قناع Bourgeoisفكما يقوؿ بورجواز 
في زائير لديو  Yakaلدى الياكا  kakungoالكاكونجو 

القدرة عمى القفز فوؽ المنازؿ وأشجار النخيؿ والتحرؾ 
 األقنعة األخرى في ثقافات عديدة. بسرعة كبيرة، وىذه الخصائص يشترؾ فييا مع 

وتتصرؼ بعض األقنعة بعدوانية، حيث تستخدـ العصى والسوط بصورة مزعجة لممشاىديف، ويقاؿ 
إف البعض منيا متشبع بقوى خطيرة لدرجة أنو ال يستطيع غير المختونيف لمسيا. ومع ذلؾ، ىناؾ أقنعة 

نعة خميعة، وأخرى متحفظة، وبعضيا محرج بصورة أخرى تتصرؼ برقة وتختمط بحرية بالمشاىديف. وىناؾ أق
مفتعمة ومستفزة، والبعض اآلخر جاد. وعندما نأخذ أية مجموعة مف األقنعة في مجمميا، نجد أنيا تكوف 

 توليفة متناقضة وغامضة مف السموكيات.
 
 

 األقنعة واألداء المسرحي
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رواية محددة. فيي تنتقؿ وتتحرؾ الحظنا في ىذه األمثمة أف األقنعة تقـو باألداء بدوف وجود 
وترقص؛ ولكنيا ال تؤدي دراما تصاعدية تراكمية، 
خاصة في مثاؿ أفريقيا الوسطى المذكور بالتفصيؿ. 
فيي ال تدار بصورة مسرحية في الواقع، بالرغـ مف 
أنو يمكف أف يكوف ليا حضور أو مساعديف، في 
حركتيا اليوجاء غير المقيدة التي غالبا ما ترفض 

لتوجيو". فيي تحدث أثرا دراماتيكيا ولكنيا ليست "ا
 مسرحا عمى اإلطالؽ.

ومع ذلؾ، وبالرغـ مف األمثمة التي تناولناىا، 
نجد أف الكتب العامة عف األقنعة غالبا ما تعتبر 

المسرح بمثابة السياؽ المناسب لمحفالت التنكرية، وأف مفردات األداء المسرحي تنتشر في مناقشة التنكر. وال 
شؾ أف معظـ ىذا نابع مف ارتباط التنكر بتطور المسرح التراجيدي والكوميدي في العالـ القديـ، كما يقوؿ 

ح التراجيدي اليوناني، كاف ر الحقا. إذ أف التقميد الدرامي أصبح اآلف معكوسا. ففي المس Jenkinsجنكنز 
يفسروف أىميتيا بأنيا حالة  يعتقد أف األقنعة تساعد عمى التصوير بنشر خصائص مستقرة كاف الجميع

 إنسانية عامة. 
وبعبارة أخرى، كاف الطابع الفردي لمقناع في المسرح الكوميدي في القرف الخامس قبؿ الميالد يسمح 
لمممثؿ بيجاء شخصيات أثينية مشيورة. ومع ذلؾ، غالبا ما ينظر اآلف إلى ارتداء القناع عمى أنو قيد عمى 

لو. فاألداء الجيد يوصؿ الرسالة بالرغـ مف القناع، وليس بسببو. ولكف كما مواىب الممثؿ، وليس مساعدا 
يقوؿ جنكنز، نجد أف تركيزنا عمى األقنعة كوسيمة لمتنكر يتعارض مع استخداـ األقنعة كمحدد لمشخصية في 

 المسرح اليوناني، وىو ما يسميو "قيمة الوجو" ػ أي الوجو كأداة لمكشؼ وليس اإلخفاء.
 Johnالمناقشة النقدية لمعديد مف المسرحيات أو األفالـ الحديثة )مثؿ أداء جوف ىيرت وىكذا فإف 

Hurt  في "الرجؿ الفيؿThe Elephant Man كانت تركز غالبا عمى تحدي ارتداء القناع بالنسبة ألداء )"
لوجو. ولذلؾ ينجح الممثميف البارزيف الذيف يقوموف بتوصيؿ الرسائؿ ػ جزئيا عمى األقؿ ػ مف خالؿ تعبيرات ا

 الممثؿ المعاصر المشيور بأدائو بدوف األقنعة مف خالؿ التغمب عمى ىذا القيد. 
فالقناع يعزؿ ويطمس؛ حيث يفرض ىوية تبدو أحيانا مستقمة تماما عف جيود الممثؿ، كما في حالة 

باني التقميدي أيضا، الرجؿ الفيؿ. ومع ذلؾ، نجد مف الطريؼ أف المسرح اليوناني، وخاصة مسرح التنكر اليا
ليما ممثموىما المشيوروف. فمـ يكف استخداـ القناع ضمانا أكيدا إلخفاء شخصية الممثؿ، حتى إذا كانوا ال 

 يظيروف كما يفعؿ ممثمو المسرح والسينما اليـو في أداء غير مقنع.
داء قناعو. حيث الممثؿ الياباني نو قبؿ ارت الستعدادات  ةوصفوىناؾ مف الدراسات ما اىتـ بتقديـ 

يصبح األداء ذاتو أكثر تعقيدا بسبب حقيقة ظيور القناع، والذي غالبا ما يكوف غير معبر أو محايد، وذلؾ 
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عكس األقنعة المستخدمة في المسرح اليوناني. فالمسرح مؤثث بطريقة متناثرة، وىناؾ دعائـ قميمة لممساعدة 
في الحركة واإليحاء بتنشيط األداء. فقبؿ الصعود إلى عمى توصيؿ أو إبراز المعنى. وتقـو ميارة الممثؿ 

 المسرح، يدرس الممثؿ قناعو، ويفكر بنفسو في دوره بتقمص الشخصية التي سيؤدييا.
ويظير موقؼ مماثؿ نوعا ما في العديد مف المجتمعات األفريقية. فغالبا ما تتضمف الحفالت 

جد أف وجود المقنع داخؿ الحفؿ أمر معروؼ. وىنا يوجد التنكرية تمثيؿ كيانات مف عالـ األرواح، ومع ذلؾ ن
لغز واضح، ألنو يبدو مف غير المنطقي أف نقبؿ حقيقة وجود الكياف الممثؿ في الحفؿ وفي نفس الوقت 

 نعترؼ باآلليات التي تمثمو. 
مف ومع ذلؾ، فإف استحواذ الروح عمى المقنع، والذي يعتبر جزء مف التوقعات األفريقية في العديد 

التاريخييف  Nōالحفالت، يستبعد كؿ مضاميف التصنع. وىكذا فإنو بينما استطاع إيرفف تحديد ممثمي النو 
 .المشيوريف، كما فعؿ جنكنز بالنسبة لممسرح المقنع  اإلغريقي القديـ

ويعتبر ميرجاف الرقص الشعبي مرادفا "لمحفؿ التنكري" أيضا. حيث يقـو المومرز باألداء بأزياء 
ما يكوف ارتباطيا بالشخصية الممثمة ضعيفا نوعا ما. حيث يتكوف الزي مف أثواب فضفاضة أو مالبس عادة 

 ذات شرائط مف القماش، ويكمميا غطاء رأس بارز مرتفع. 
وبالرغـ مف عدـ استخداـ أقنعة ثابتة ذات مالمح منحوتة، إال أف النتيجة الفعمية تتمثؿ في إخفاء 

تنكر العديدة في أماكف أخرى، ال يتـ التعرؼ عمى الشخصية المصورة بالمعايير الممثؿ. وكما في تقاليد ال
البصرية فحسب ػ ففي حالة )الفارس( نجد أف الصياغة المفظية التي يقدـ بيا نفسو تجعؿ شخصيتو ال لبس 

 فييا، بالرغـ مف أف ارتباطو النيائي بالحروب الصميبية قد يغيب عف معظـ المشاىديف المعاصريف.
 

 األقنعة كشعارات
ىناؾ الكثير مف األمثمة ػ باستثناء صناعة األقنعة 

التي تصنع فييا األقنعة ألسباب سوى ػ كتذكارات سياحية 
في  Legaاستخداميا في الحفالت التنكرية. حيث نجد أف الميجا 

زائير توسعوا في مفيـو القناع أكثر مف غيرىـ. إذ يمخص 
الموضوع كما  Daniel Biebuyckاألنثروبولوجي دانييؿ بيبوييؾ 

يمي: "تستخدـ األقنعة بمجموعة مدىشة مف الطرؽ. فيي تمبس 
عمى الوجو، وعمى الرأس، وعمى مؤخرة الرأس، وعمى الصدغيف، 
وقرب الكتفيف، وأعمى الذراعيف وعمى الركب؛ وتربط إلى عمود، 
وتثبت بسور، أو توضع عمى األرض؛ ويتـ أرجحتيا أو سحبيا 

 . ".مف لحاىا ..
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ويتضمف الدخوؿ إلى المراتب المختمفة لمجموعة سرية عند الميجا انتقاؿ معرفة مقتصرة عمى  
األعضاء فقط، وغالبا ما تتعمؽ بطرؽ السموؾ، في صورة تعميمات شفيية يجب تعمميا. وتعمؿ القطع األثرية 

ري بيف شكؿ الشئ مف مختمؼ األنواع، بما فييا األقنعة، كمذكرات تفصيمية، بحيث ال يوجد ارتباط ضرو 
 والدرس األخالقي الذي يمثمو بالنسبة "لمف يعمموف". 

قالدات عاجية صغيرة عمى شكؿ أقنعة  Pendeوفي أماكف أخرى في وسط أفريقيا، يصنع البندي 
ويعطونيا لممرشحيف لمرجولة الرتدائيا حوؿ رقابيـ. ويمثؿ ىذا شيئا أكبر مف مجرد استخداـ أقنعة ذات أبعاد 

العاجية والنحاسية الشييرة في نيجيريا. ويقاؿ إف  Beninكنوع مف الزينة، مثمما حدث مع أقنعة البنيف مناسبة 
أقنعة البندي العاجية عبارة عف شارة لممرشح وتذكرة بالتعاليـ التي يجب أف يظؿ المرشح ممتزما بيا. وينتج 

 في ساحؿ العاج أقنعة مصغرة ألغراض مماثمة. Danالداف 
االستخدامات فردية بالطبع، حيث ترتبط بمكانة أو نفوذ المرشح أو مف يرتدييا. ومع  وتعتبر ىذه

 Kubaذلؾ، يمكف أف تستخدـ األقنعة أيضا بطريقة رمزية بما يوضح طبيعة الحدث. حيث نجد لدى الكوبا 
فكرة أف  Binkleyلرجولة. ويوضح بنكمي اقتراب الصبية مف مرحمة افي زائير أف األقنعة تمثؿ عنصرا في 

ىناؾ تقميديف مختمفيف لمترشيح لمرجولة عند الكوبا، وأف كال منيما لو أسموب التنكر الخاص بو واألغاني 
 والرقصات المرتبطة بو. 

وبالرغـ مف أف األقنعة تقـو باألداء 
في عممية الترشيح )كما وصفيا ماؾ 

Mack  في الفصؿ األوؿ(، فإف عرضيا
شارة إلى عمى جدار الترشيح يقدـ عرضا لإل

الطبيعة األسطورية الكاممة التي تبرز 
عممية الترشيح. وبالنسبة ألفراد المجتمع 
الذيف ال يشاركوف بصورة مباشرة في 
اإلجراءات المطولة ليذه العممية، فإنيـ 
يستمروف طواؿ ىذا الوقت بمثابة رمز 
وعالمة عمى األحداث التي تجري في 

وف الغابات خارج حدود القرية. فيـ يمثم
تقسيما لممكاف، وتمخيصا لمسمطة التي 

إلى الرجولة، وذلؾ الصبية يتحوؿ في ظميا 
 مف خالؿ استعراض الشعارات المناسبة التي تشمؿ األقنعة.

ولذلؾ فإف القوؿ بأف األقنعة يمكف أف تكوف رمزية ال يعني أنيا أصبحت مجرد رموز انتزعت مف 
عيفة. ففي الواقع، نجد أف كؿ ىذه الحاالت توثؽ العممية سياؽ أصمي لو معنى وأىمية وأصبحت عاجزة وض
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العكسية. وذلؾ ألف وجود سمطة وقوة لألقنعة في سياؽ معيف ىو الذي يجعؿ ليا معنى في سياؽ آخر، 
 حتى إذا كانت ىذه األقنعة لـ تعد تستخدـ في األداء. 

ألقنعة قوية جدا في حد ذاتيا، ويتمثؿ االمتداد المنطقي ليذه األمثمة في الحالة التي تصبح فييا ا
وذلؾ لدرجة أنو ال يمكف ارتداؤىا بأماف عمى اإلطالؽ، حتى إذا كاف نمط صناعتيا يعني أنو يمكف 

في الكاميروف. فينا نجد أف  Bangwa، فإف ىذا الموقؼ يوجد لدى البانجوا Brainارتداؤىا. وكما يقوؿ بريف 
األقنعة عمى أكتافيـ. وذلؾ ألف ىذه األقنعة أصبحت قوية  " يحمموفNight Societyأعضاء "جمعية الميؿ 

 جدا سحريا أو أسطوريا لدييـ، بحيث ال يمكف وضعيا عمى رؤوس البشر.
 
 

 .1144يونيو  4وؿ مرة في مجمة الترجماف ، العدد أنشر ىذا المقاؿ 
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