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�صون الرتاث...
�صوابط ونواظم

                  

                                             وزيرة الثقافة
                  الدكتورة لبانة م�شّوح 

لي����ص عبث���اً اأن تعن���ى ال�صعوب برتاثه���ا ال�صعبي، واأن حتر����ص كل احلر�ص على حمايت���ه و�صونه؛ فهو 
االإرث وهو اجلذور، ومن اأنكر اإرثه واأهمله كمن اجتّث جذوره، ف�صّل هائماً يخبط خبط ع�صواء يف لّج ال 
يع���رف ل���ه ق���راراً من موؤثرات ح�صارية غريبة الهوية، تغرقه بدل اأن تنجيه، وتفقره بدل اأن تغنيه، يتيه 

فيها بدل اأن تعينه على ت�صحيح امل�صار واإنارة ال�صبيل.
تهتم اجلامعات يف �صتى اأرجاء العامل بالرتاث ب�صّقيه املادّي والالمادّي كعلم قائم بذاته ُيدرَّ�ص 
وُتف���رد ل���ه االأبح���اث؛ فال���رتاث ال�صعبي ج���زء ال يتج���زاأ من الهوي���ة الثقافية الت���ي ر�صم مالحمها 
نات جتّل���ت فنون���اً ور�صوم���اً ونقو�ص���اً، واأنغاماً،  و�ص���اغ مفرداته���ا ع���ر التاري���خ جمل���ة عنا�ص���ر ومكوِّ
واحتف���االٍت وع���اداٍت، واأفراح���اً واأتراح���اً، وطقو�ص���اً، ومهن���اً، واأدوات، ومه���اراٍت متوارث���ًة، وماأثوراٍت 
�صعبي���ًة ومعتق���داٍت، واأمث���ااًل، وق�ص�ص���اً وحكاي���اٍت �صعبيًة جتري عل���ى األ�صنة النا����ص تختزل جتارب 
و�صلوكيات وروؤى وفل�صفة حياة، تر�صم مالمح �صخ�صيتهم اأفراداً وجمتمعات، وتعك�ص درجة وعيهم 
ي اأوجهه���ا، وحتديد �صماتها،  وعالقته���م فيم���ا بينه���م ومبا حوله���م. وقد داأب الدار�صون عل���ى تق�صّ
وحتلي���ل عنا�صره���ا، وتف�صري دالالتها، وتاأويل اأمناطها، ورّده���ا اإىل اأ�صولها، وا�صتنباط ما ينظمها 

من قوانني وما يحكمها من ممار�صات.
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ولعل���ي ال اأجان���ب ال�ش���واب يف اّدعاء اأن عراق���ة ال�شعوب ُتقا����س، فيما تقا�س، بغن���ى تراثها ال�شعبّي 
وتنّوع���ه واتِّ�ش���اع طيف���ه. و�شوري���ة مثال ح���ّي لرتاث �شعب���ّي وا�شع مبجاالت���ه،    غن���ّي مبكوناته، ملهم 
بحيويت���ه وجت���ّدده؛ ت���راث يحق لن���ا، ونحن اأبن���اء احل�ش���ارة الرا�شخة جذوره���ا يف التاري���خ، املتجّددة 
���ب اأنف�شنا حامني له، مطّورين الأ�شكاله وجتلياته، كّل يف  اأغ�شانه���ا، الغني���ة ثمراتها، يحّق لنا اأن نن�شِّ

حقله وميدانه.
اإّن حماي���ة  ال���رتاث الثق���ايف و�شون���ه اإمن���ا هو �ش���ون لتاريخ عريق، وحماي���ة ملعامل هوي���ة ثقافية نعتز 
ناته���ا؛ ويك���ون ال�شون ه���ذا بح�شر عنا�شر هذا الرتاث على �شعته���ا، وتوثيقها بتو�شيف خ�شائ�شها  مبكوِّ

على غناها، ومن ثّم باإ�شالح وترميم االأ�شياء املتعلقة بها ملتابعة  ا�شتعمالها والتمتع بجمالها.
لكّن �شون الرتاث يكون اأي�شاً بتطوير اأدواته وتنويع اأ�شكاله واخلروج به من التقليد اإىل االبتكار 
فاالإبداع. يخطئ يف قناعتي من يظن اأن يف حتنيط الرتاث حماية له، واأن تكراره يف قوالبه التقليدية 
دون اأي جتدي����د اإمن����ا ه����و جت�شي����د الأ�شالته. ب����ل اإن هاج�س ال�شون ُيل����ي علينا اأحيان����اً تطوير االأ�شل 
واإغن����اَءُه مب����ا يحفظ����ه ويكّمل����ه ويغنيه جمااًل واإبداع����اً. ال بل اإّن اإع����ادة توظيف الرتاث وفق����اً ملتطلبات 

الع�شر ودجمه يف احلداثة ُيك�ِشبه قيمة م�شافة، وي�شمن ا�شتمراره وديومته.   
م���ن ه���ذا املنطل���ق، عم���د �شيزار بران���دي �شاحب النظري���ة ال�شه���رة يف الرتمي���م  اإىل و�شفه باأنه 
»اللحظ���ة املنهجي���ة التي ُيقدر فيها العمل الفني يف �شكله املادي ويف ازدواجيته التاريخية واجلمالية، 

بهدف نقله اإىل امل�شتقبل«.
وال يت���ّم ذل���ك بطريق���ة ع�شوائي���ة، ب���ل يخ�ش���ع ل�شواب���ط دقيق���ة ولنواظ���م علمي���ة، وتراع���ى فيه 
مب���ادئ اأخالقي���ة ب�شيط���ة، هي التدخل باحل���د االأدنى، وا�شتعم���ال العنا�شر وامل���واد املنا�شبة، واللجوء 
اإىل االأ�شالي���ب القابل���ة لالإزالة فيما لو كانت النتيجة خمالفة للمراد، والتوثيق الكامل لكّل االأعمال 
املنج���زة. وغالًب���ا م���ا يك���ون هن���اك مفا�شلة بني احلف���اظ على مظه���ر العن�شر الرتاث���ي واالإبقاء على 
ت�شميم���ه االأ�شل���ي وخ�شائ����س امل���واد الت���ي �شن���ع منها، م���ن جه���ة، واإمكاني���ة اإدخال عنا�ش���ر جديدة 

وتغيرات يكن العدول عنها، من جهة اأخرى.
ِبعت يف تكوين العن�شر  على القائمني على اأعمال احلفظ وال�شيانة اأن يراعوا اإذن املنهجية التي اتُّ
م بها. وال منا�س من اأن  الرتاثّي، واأن يحافظوا على روح العمل والقيم الكامنة وراءه والنية التي قدِّ

يفهموا معنى العمل ومغزاه، وعمق دالالته وعميق تاأثره الفكرّي والنف�شي.
ال���رتاث اإذن م���ادة بح���ث حقيق���ّي، وال يجوز ب���اأي حال من االأح���وال اال�شتخف���اف اأو اال�شت�شهال يف 
ى لهذه املهمة ال�شعبة ينبغي اأن يك���ون متمكناً من اأدواته، اأميناً على  تناول���ه وحمايت���ه، والذي يت�شدَّ

مادته؛ فرتاثنا اأحد مكونات تاريخنا، وركن اأ�شا�شي من اأركان هويتنا ون�شيجنا الوطني.
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َة منها على وجه التحديد-  َة الرتاثيَّ ولق���د وج���دُت يف بحٍث طويٍل)1( يف هذا املجال اأنَّ الأغنيَة عمومًا-وال�ش���عبيَّ
َف �شمَن �شبعة اأمناٍط عامة، هي الآتية: ميكُن اأن توظَّ
1-الأغنيُة حتقُق الإيهام بواقعّية الن�ص ال�شردي. 

2-الأغنية مبنزلة مفتاٍح �شعري اأو مو�شيقي للن�ص ال�شردي.
3-الأغنية ت�شهُم يف ربط مفا�شل الّن�ّص، وحتمُل  ُبعدًا رمزيًا عميقًا.

4-الأغنية ت�شفي طابعًا حمّليًا على الّن�ّص، وت�شاِعُد يف بناء خ�شو�شّية املكان. 
5-الأغنية ت�شهُم يف ر�شِم ال�شخ�شيات. 

6-الأغنية مبنزلة النبوءة اأو الإر�شاد للن�ص ال�شردي.
7-الأغنية تدَفُع ال�شرد، وتفتُح َلُه الأبواب.

ول ُب���ّد م���ن الإ�شارة اأن هذه الأمناط لي�شت نهائي���ة اأو �شاملة، فهي رهن بالن�شو�ص الت���ي ا�شتطعُت اأن اأح�شَل 
عليها، واأن اأدر�شها. 

ولو توقفنا مبقدار ما ت�شمح لنا م�شاحة هذه الزاوية عند دور الأغنية الرتاثّية يف حتقيق واقعية الن�ص ال�شردي 
لراأين���ا اأن الغاي���ة الأه���م عند القا����ص اأو الروائي اأن يخلَق �شخو�ش���ه والو�شط الذي تتحرك في���ه، والعالقات التي 
ة حقيقّية- مبعنى اأنها حتر�ص  ترب���ط ال�شخ�شيات اإحداها بالأخرى، ب�شورٍة متما�شكة ومقنعة، �شواء كانت الق�شّ
عل���ى اأ�ش���د ال�شب���ه والتماثل بَن ما ميكن اأن يكون قد حدَث فعاًل يف احلياة، وب���ن احلكاية التي تقّدمها، اأم خيالّية 
متام���ًا- مبعن���ى اأنها تتجاوز كل ماألوف اأو حمتمل احلدوث من حولنا. وم���ا داَم الإن�شاُن مولعًا بالغناء واملو�شيقا يف 
الواقع اليومي، فلماذا ل يكون كذلك يف الق�شة والرواية، اإن هذا الأمر ي�شهم يف بثِّ الدماء يف عروِق ال�شخ�شّيات 

الورقّية، فتبدو حّيًة ر�شيقة.
اإن ق���درة الكات���ب على اإيهامنا هي التي جتعلنا قراء م�شتمتع���ن، ومن هنا يحدُث �شيٌء من التكامل بن الكاتب 
واملتلق���ي، اإذ مي���الأُ الأوُل الثاين حتى ينت�ش���ي وي�شعد ويتغري مبا �شمَع وقراأ. ومينُح الق���ارُئ الكاتَب ما يجعله يفي�ُص 

باأ�شياء جديدة وكثرية يقولها.
اإن هذا الإيهام قادٌر على جعلنا ننظُر اإىل الق�شة نظرة ع�شوّية، فرناها كائنًا حّيًا، ومبقدار ما يكون القا�ص اأو 
الروائي مقنعًا يف ر�شم �شخ�شية ال�شيد )�ص( اأو )ع( بجعله يتنف�ص وياأكل ويغّني ويحب ويعي�ص متامًا كاأيِّ �شخ�شية 

من حلٍم ودم، مبقدار ما ميكننا من اإدراك نوع العامل الذي تعي�ص فيه هذه ال�شخ�شية.
وو�شائل القا�ص اأو الروائي كثرية لتحقيق ذلك الإيهام الفني بحقيقة املجتمع التخييلي الذي يبنيه، ولعّل اأهّمها 
هو خلق راٍو ما، اأو عّدة رواة يوّجهون ال�شرَد؛ فاإذا باملوؤلف يختفي عن الأنظار، ويبتعد وكاأن ل عالقة لُه بهذا العامل 

الذي يت�شّكل بن يدي القارئ.
واحلقيقة اأنني وجدُت الأغنية يف كثرٍي من الن�شو�ص ال�شردية ت�شهُم يف خلق مثل هذا الإيهام �شواء وعى املوؤلف 

ذلك اأم ل؟
فف���ي رواي���ة »اأولد حارتن���ا«، لنجيب حمفوظ نقُع على اأغني���ات كثرية تندرُج �شمن ه���ذا ال�شكل من التوظيف، 

فلننظر مثاًل اإىل بع�ص النماذج:
ل لأنَّه ع�شى الأمر، والثاين لأنه  -يف بداية الرواية تقريبًا، وبعَد اأن طرَد »اجلبالوي« ابنيه اإدري�ص واأدهم )الأوَّ

)1(  - انظر: قارب الأغنيات واملياه املخاتلة/ توظيُف الأغنية يف الق�شِة والرواية، ثائر زين الدين، احتاد الكتاب العرب، دم�شق 2001.
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وق���َع �شحّية اإغواء اإدري����ص( نرى اإدري�ص يف اأكرث من مكان يردُد بع�ص الأغنيات �شاخ���رًا من اأخيه، و�شاعيًا لإثارة 
غ�شبه، ومن ذلك وقوفه اأماَم كوخ اأدهم وغناوؤُه ب�شخريٍة �شريحة:

واحد قتله الهوى والثاين خذوه الأحباب«)1( »كّنـــــــــا تالتـــــــــــة طلعنــــــا اجلبـــــــــل ن�صطـــــــــــــاد 
ول���ن ن���درك ال�شخرية املحمولة عل���ى اأجنحة هذه الأغنية اإل ح���ن نعلم اأن اأدهم –رغم ط���ردِه من منزل اأبيه 
اجلب���الوي- عا�َص مكافحًا، فرحًا بابني���ِه هّمام وقدري، اآماًل اأن يعيَد اجلبالوي هذي���ن ال�شابن اإىل رعايته، لكن 

قدري يقتُل اأخاه، فيفقُد الأُب ابنيِه وُحْلَمُه يف العودة، وهنا تاأتي �شخريُة اإدري�ص ال�شابقة.
-النموذج الثاين متّثُلُه اأغنية »حّمودة الفتّوة«، العائد مع الفجر خممورًا يغّني بل�شاٍن متلعثم، فال ُتقّدم الأغنية 

اإل ذاتها:
وتخ�ّش احلــارة تتطّوح تتـــرمي »يا واْد يا �ُصَكري ت�صرب تنجلي  

ومتز اجلنربي«)2( وعامّلي فنجري   
-النموذج الثالث تقّدُمُه اأغنية ال�شبية وهم يتحّلقون حوَل »جبل« الذي اأخرج الثعابن من بيوت احلارة:

جبل يا قاهر الثعابني«)3( »جبـــــل يا ن�صري امل�صاكني  
ويف رواي���ة غال���ب هل�ش���ا »�ُشلطانة«، نق���ع على بع�ص النم���اذج املوافقة له���ذا النمط من التوظي���ف. حن ي�شُعُر 
»جري�ص« ال�شاب الريفي- بالتعب من الدرا�شة يخرُج اإىل باحة الدار مرّوحًا عن نف�شِه ومغّنيًا اأغنية �شعبّية اأردنّية:

يــــا ُعلبـــــــــــــــــة العّطـــــــــــــــــارْة »لّيـــــــا ولّيـــــــــــــــا يا �صــــــــــــــارْة  
وكل �صاب باخذلـه بنّيْه«)4( ُبكــــره بت�صيـــــــــر الغــــــــــــــارْة  

غ���ري اأن الأغني���ات عند اأبطاِل غالب هل�شا ل تلبُث اأن تخرُج عن هذا النم���ط، وكاأنها ترغب يف القيام مبهماٍت 
اأخ���رى اإ�شاف���ًة اإىل دوره���ا يف حتقيق الإيهام، ومن ذلك اأن بع�شه���ا َحّمَل َهّمًا وجودّيًا عامًا، وق���اَل ب�شورٍة ما: اإن 
الإن�شان عابٌر على هذه الأر�ص، وهو –على حد تعبري نيت�شه- ج�شر، ومن َثمَّ فقد دعت تلك الأغنيات اإىل اقتنا�ص 

الفرح مهما كاَن �شغريًا وطارئًا يف حياٍة كّلها اأمل وموت:
واملــــــــوت مـــــــــا َعّنــــــــــْه »�صباب قوموا العبوا  
ما ين�صــــــــــَبع ِمنــّْه«)5( والعمــــر �صقحة َقَمْر  

ويف مو�شع اآخر تن�شد الفتيات داعيات للتمتع باحلياة، وقد اأو�شَك العر�ُص اأَْن ينتهي:
زيــــــــــــــــــدوا َحالُتــــــــــــــــه »يا �صبــــابني ال�صــــــــاي  
يحـــــــــرق حياتــــــــــــه«)6( والّلي ما يحب الكيْف  

و�شنج���ُد لحق���ًا اأن الأغني���ة يف »�شلطانة« ت�شطلُع ب���اأدوار اأخرى مهّم���ة، لكنها ل تندرُج حتَت ه���ذا النمط من 
التوظيف.

 وق���د تاأت���ي الأغني���ُة ال�شعبّيُة مبنزلة مفت���اح �شعري للن�ص كما يف رواي���ة الروائي اجلزائ���ري وا�شيني الأعرج: 
»�شمري الغائب/ ال�شاهُد الأخرُي على اغتيال مدن البحر«..

يف �صـــوق الذهب يلقاْه »اللـــــي م�صّيـــــع ذهـــــْب  
ميكــــن �صـــــنه وين�صـــــاه يــــــع ُمــــــْب   اللــــي م�صّ

ويــــن الوطــن يلقاْه«)7( يع وطْن   ب�ش اللي م�صّ
رة، �شعرية اأو  ول اأري���ُد هن���ا اأن اأُ�شهَب يف احلدي���ِث عن تقنّية ت�شدير الن�ص، بن�شو�ص اأُخرى ُتراثّي���ة اأو ُمعا�شِ
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نرثّية، لكّن من اجلدير بالذكر اأن هذِه التقنّية ُتدخل الن�صَّ اجلديد يف تعالٍق مع القدمي، وا�شرتفاٍد َلُه، مما يرثي 
الأّول، وي�شّل���ط  علي���ه اإ�شاءات خا�شة، ت�شُع بَن يدي املتلّقي مفاتيَح مهّمًة للن�ص اجلديِد؛ فكرّيًة اأو فنّيًة اأو نف�شّيًة 
وم���ا اإىل ذل���ك، وِمْن َثمَّ قد يلعُب القوُل الذي َتَّ ا�شتهالُل الن�ص اجلديد بِه دورًا بنائيًّا مهّمًا، من خالِل ج�شٍر غري 

ُب بيَنُه وبَن  ما يليه على يد القارئ طبعًا.. منظور ُين�شَ
َم الفكرَة الأ�شا�ص التي بنيت عليها الرواية؛ وهي: �شياُع  نت الأغنية من اأن تقدَّ ويف املثال الذي بن اأيدينا، متكَّ

الوطن، فقدانه، وِمْن َثمَّ �شياُع الأحباب اأي�شًا..
�شيج���ُد  املتلقي نف�شه من���ُذ البداية، مع بطل العمل »احل�شن بن املهدي« بن حمّم���د ال�شحفي اجلزائري، ابن 
ق�شنطينة، الذي ميّثُل جمموعة من  النا�ص  الأنقياء ال�شرفاء، مّمن مل ي�شت�شلموا لإرادة الع�شف والطغيان، يف اإذابة 

وجه الوطن البهي وطم�ص معامله امل�شرقة، وامت�شا�شِه و�شلبه.
تب���داأُ مقاوم���ة »احل�شن بن املهدي« مبحاولة ك�شف وتعرية التزيي���ف، الذي يتمُّ على اأيدي جمموعة طفيلّية من 
ّيعت اأ�شماوؤهم، واأقاَم  النا�ص؛ فال�شهداء الذين دفعوا دماَءهم لتحرير البالد من الفرن�شين وعمالئهم، ُغّيبوا و�شُ
املتنّف���ذوَن ُن�شب���ًا لأقربائهم، مّمن مل يطلقوا طلقًة يف وجه امل�شتعمر، وَحَمل���ت املوؤ�ش�شات وال�شوارع اأ�شماًء مل يكن 
ام، فوج���َد »احل�شن بن املهدي«، نف�شه يبحث عن ه���ذا الوطن املُغيَّب، مبتدئًا  الكث���ري منه���ا وطنّيًا يف يوٍم من  الأيَّ

هداء.  بدماء ال�شُّ
ة الأوىل، بل جندُه يرفدها باأغنيات اأخرى، اإنُه يفتتح  ف وا�شيني الأعرج عند ا�شتخدام الأغنية العراقيَّ ولن يتوقَّ

ة: الف�شل الثاين »�شارع املهدي بن حمّمد«، باأغنية �شعبّية جزائرّية هذِه املرَّ
دّوار العجــــب رانــــي فيــــه، ــــا،    »اهلل، اهلل يا مّيــــا يا ِحنَّ
واإذا �صربْت نندم عليه«)8(.   ، اإذا كّليـــــــــت يبــــــان عـــــــــليَّ
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ا« هو ا�شم جّدِتِه، وكاأنَّه يريُد اإقناعنا اأنه وبطله  احل�شن �شخ�ص  و�شي�شرُي الروائيُّ يف اأحد الهوام�ص اإىل اأن »ِحنَّ
ار العجب«، اأي ه���ذِه البالد الغريبة، و�شيدخ���ل حاناِتها، وَيلقى  واح���د. ويف ه���ذا الف�شل �شرنى البطل يج���وُب »دوَّ
النا�ص املك�شورين املخذولن، مبن فيهم »خرية« زوجة ال�شهيد �شالح، التي راحت بعد ا�شت�شهاِد زوجها تبيُع اخلبَز 

واأ�شياء  اأخرى.
ة، بل يف منت  ها جمهول، لي�َص يف ا�شتهالِل الكتاب اأو الف�شول هذِه املرَّ و�شتاأتي  مقاطع اأخرى من اأغنيات بع�شُ

الرواية، و�شيح�شُن  الروائي توظيفها بحيث ت�شاعد يف منو ال�شرد، وتر�شيخ الفكرة الدافعة للعمل، 
تبق���ى م�شاألٌة جديرٌة بالت�شاوؤل: ملاذا اختاَر وا�شين���ي الأعرج، وهو الروائي اجلزائري، اأغنيًة �شعبّيًة من اأق�شى 
ِة، و�شياع الوطن؟.. اأما كاَن باإمكانه مثاًل اأن يعرَث على اأغنية مغربّية اأو  امل�ش���رق العربي، تتح���ّدُث عن فقداِن الأحبَّ

ليبّية اأو جزائرّية تفي بالغر�ص؟… 
اإن حمت���وى العم���ل ومعماره ي�شيان باأن الأمر مل يكن عفويًّا، وال�شته���الل املق�شوُد مل يكن حليًة لتزين الن�ص، 

واإن �شدق اجتهادي، فاإنَّ الأعرج اأراَد اأن يوؤكَد اأمرين: 
ة، َمْنَبَهًة على هذا الرابط الأزيل بن  اأ-وحدة الثقافة العربّية، واملوروث العربي؛ مبا فيه الأغنيات ال�شعبيَّ  

ال�شعب الواحد املجّزاأ. 
ب - تعميم احلالة التي تر�شدها الرواية على املنطقة العربيَّة، واإن كانت جتري اأحداُثها يف بلٍد واحٍد من هذا 

الوطن الكبري. 
وجن���د القا����ص ال�شوري حممد خالد رم�شان يف جمموعته الق�ش�شّية: »تاأّب���ط �شرًا يبحث عن رغيفه«، مغرمًا 
بتوظيف الأغنية ال�شعبّية ال�شامّية حتديدًا يف خمتلِف ق�ش�شِه، وب�شكٍل غزيٍر، مما يجعلني اأقوُل: اإن اإحدى غايات 
ا�شتح�ش���اره تل���ك الأغنيات، هي الرغبة يف حفظها من ال�شي���اع، ول �شيَّما اأنها اأغنيات قدمي���ة جدًا، مع حماولته  
جع���ل تل���ك الأغنيات تر�شم املكان يف فرتة زمنية حمددة، فلو اأخذنا مثاًل ق�شت���ه  الق�شرية: »يوم خم�شيني طويل 
مل ينت���ه بع���د« لوجدناُه ي�شتخدُم فيها خم�َص اأغنيات خمتلفة، تاأت���ي ُمتعاقبة يف ذاكرة البطل؛ الرجل ذي اخلم�شَن 
عامًا، الذي ي�شري مع اخليوط الأوىل للفجر اإىل عملِه ال�شاق، حيث �شي�شرُب مبعول�ِه طوال النهار…، ومَع �شريط 
عمره الذي �شيمرُّ اأمام عينيه  منذ �شنوات طفولته اإىل حلظتِه الراهنة،  �شتنثال الأغنياُت اخلا�شة بكل مرحلة من 

مراحِل حياتِه، ها هو ذا يتذّكر اأغنيَة ال�شبيان وهم يرق�شون حتت املطر:
عــــلى قرعــــة بنـــــت اأختي »�صــــــــّتي يا دنيــــــي �صــــــــّتي  
�صــــــّمتو عبــــــــــــد النبــــــــــــي بـي    بنــــت اأختي جابت �صَ
طلـــــــــع قـــــــــــر�ش زلبيـــــْه حطيتــــــــــــــــــو باخلابيــــــــــــهْ  
طلــــع �صحــن جمّدرْه«)9( حطيتــــــــــــو بالطنجــــــــــرهْ  

ُه حتاوُل باحلركات والأ�شوات انتزاع  ُث���مَّ بعد ذلك، وحن ي�شف كيَف �شرَق الغراُب قطعة ال�شابون، وبداأت اأمُّ
القطع���ة ي�شتح�شُر ذهنُه تلَك الأغنية التي راح يغّنيها ه���و وال�شبيان للغراب علَّهم يفلحون باإقناِعِه اأن يعيَد قطعة 

ال�شابون:
يا قــــــــــاْق يا درب ال�صـــــــــّكْه »يا قــــــــاْق يا حّكـــــــــْه َمّكــــــْه  
يا قاْق حلوه و�صمينْه«)10( يا قـــــاْق مــــــرَتَك اأمينـــــــــــْه  

ر ُعر�َشُه الب�شيط والزغاريد، فتاأتي زغرودُة الأم: وتتاىل الذكريات، حتَّى يتذكَّ
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قاعد على املرتبه وبحكم �صــــلطاين  »قاعد على املرتبْه هال�صْب زبداين  
ريتـــو مهّنا وريتـــو دوم فرحـــان«)11( قاعـــد على املرتبْه واأخواتــو بغنولو  

ة اأن هذِه الزغرودة هي اإحدى الزغرودات القدمية التي توؤّدى يف  و�شي�شرُي الكاتُب يف هام�ٍص من هوام�ص الق�شَّ
اأعرا�ص الزبداين ، و�شيتابُع �شريُط الأغنياِت حتى ينتهي العمل، ويجرُّ الرجل املنهك نف�شه اإىل البيت..

ول���و ُعدن���ا اإىل رواية �شبَق اأَْن اأ�ش���رُت اإليها رواية »�ُشلطان���ة« للروائي الأردين غالب هل�ش���ا، لراأينا كيَف متّكنت 
، زراعي يو�شُك اأن يغلب على حياة اجلنوب ال�شوري والقرى الأردنية، حيث  الأغنية ال�شعبية من ر�شِم منط اإنتاجيٍّ
ها البغال  جتري فيه معظُم  اأحداث الرواية؛ ها هي اأغنيُة »الّدرا�شن« الذين يقفوَن فوق الألواح اخل�شبّية التي جترُّ

تتعاىل:
دوري يا ما اأحلى خد الفالحة«)12( »دوري دوري يـــا حمــــــرا يا لّواحـــــــْه  

وت�شِهُم يف ذلك اأي�شًا اأغنياُت حفالت ال�شمر والأفراح ب�شكٍل غري مبا�شر:
جتك ال�صم�ش وال�صوبه ــــاد خــــــــــــّلي املنجْل   »ح�صّ
بني النـــهد والثوبْه«)13( �صف لك �صربين ظالل  

نًة اإىل احُل���ب، وي�شفان اإغراء املراأة  فه���ذان البيت���ان من اأغني���ِة اإحدى املغّنيات � واإن كانا يحم���الِن دعوًة مبطَّ
الريفّية، ذات النهدين الكبريين املرتفعن، بحيث ي�شّكالِن �شاِترًا ميكن لرجٍل اأن يحتمي به من ال�شم�ِص � اإلَّ اأنهما 

ي�شيئاِن  اأي�شًا جانبًا من ُمعاناِة احل�شاِد الذي احرتَف الزراعة مهنًة لُه. 
و�شتتمكّ���نُ الأغني���ةُ عند غالب هل�ش���ا من تقدمي ذلك ال�شراع الذي ل يزالُ دائ���راً بن  منطن من الإنتاج هما 
الزراعي والرعوي يف القرية العربّية عمومًا؛ لنقراأ مثاًل اإحدى اأغنيات الُعر�ص التي توؤّدى من قبل جوقة من ال�شّبان 

وقائدها ُترافقهم امراأة ترق�ُص رق�شة اخلنجر متحّدية قائد اجلوقة:
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»اجلوق������������ة:
ل يـــــــــــا حنيفـــــــــي يا ولــــــــــْد هــــال، هــــــــال، بـــــك ياهــــــال  

قائد اجلوقة:
َح�ّصــــــــبها طبخـــــة بنـــــدورْه هذا عودة، وقع باجلورْه  

 اجلوق���������ة:
ل يــــــــا حنيفــــــي يا ولــــــــــــْد هــــال، هــــــــال، بـــــك ياهــــــال  

القائد باإيقاع بطيء:
واليـــوم طّبـــــاْخ بندورة«)14( من بعد ما اأنا عقيد ركاْب  

وق���ْد ل يخفى عل���ى القارئ ما يف البيتن الثاين والرابع من �شخرية من منط الإنتاج الزراعي، ففي حن يتكّون 
طع���ام البدوي من اللحوم واللنب والتمر ياأكُل الفالحوَن بقولهم مطبوخًة بالبندورة، وغريها، ويتحّوُل الفار�ُص من 

قائٍد للغزو، اإىل طّباخ بندورة � كما تعّب الأغنية �.
وتتمّك���ُن الأغني���ُة عند حيدر حيدر يف روايت���ِه »�شمو�ص الغجر«، من تقدمي موقٍف فك���ريٍّ اأيديولوجي ل�شخ�شّية 

)بدر الدين نبهان(، وهي اإحدى ال�شخ�شيتن الرئي�شتن يف العمل.
تقوُد ال�شرد على امتداِد مئة و�شتٍّ و�شبعن �شفحة، اإحدى �شخ�شّيات الرواية، وقد �َشّماها الروائي )راوية( ُرمّبا 
له����ذا ال�شبب. ورغم اأن )راوي����ة( ُتخبنا من اللحظة الأوىل اأنها �شرتوي لنا �شريته����ا الذاتّية؛ حكاية اأ�شرتها، التي 
ميكن اأن تكون حكاية حياة اأي اأُ�شرة يف بالد امل�شرق العربي، رغَم ذلك- مبا يعنيِه من اأن )راوية( تقف عند نقطة 
النهاي����ة، و�شتعود عَب �شرٍد ا�شتذكاري طويل لتب�شَط اأحداَث املا�ش����ي وجمرياِته- تبداأُ بعد ذلك بقليل- ومن خالِل 
م����ا ميك����ن ت�شميته بال�شرد ال�شت�شرايف- َك�ْشَر نظام الأحداث وتواليها، وتقدمي الكثري من الوقائع التي �شتحدُث بعد 

زمن طويل، على تلك التي ميكن اأن تكون بدايًة لل�شرِد، ومن ذلك قولها يف ال�شفحِة التا�شعة من الرواية:
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»ح���َن �شاأ�ش���األ رجَل الهجراِت واملنايف، الذي اخرتُتُه واختاَرُه القدر �شديق���ًا وحبيبًا: اأهناَك اأقدار حمتومة يف 
نهاية املطاف؟ �شيكوُن جواُبُه حا�ِشمًا با�شتدلِلِه التنويري: الب�شر هم �شانعو اأقدارهم وم�شاِئرهم..«)15(.

اإن هذا التنويع الغزير بن ال�شتذكار وال�شت�شراف �شواء اأكان ا�شت�شرافًا تكميلّيًا اأم تكرارّيًا مينُح ال�شرَد قدرًة 
على اخللِب والت�شويق والإمتاع.

تاأت���ي الأغني���ُة التي �شبقت الإ�ش���ارة اإليها �شمَن موجٍة، من موج���اِت التذّكر التي ت�شي���ب )راوية(، وذلك بعَد 
اأن ت�شاع���دت الأزمُة يف البي���ت، ووجدت نف�شها تتلّقى ال�شتائم من اأخيها ال�شاب���ط، الذي مل يكتِف بذلك، بل َلفَّ 
ارخًا: »خليلُة فل�شطيني ُم�شّرد و�شيوعي �شافل«)16(، بينما اكتفى  �شعره���ا على يِدِه، وراح ي�شرب راأ�شها باحلاِئِط �شَ
الأُب )ب���در نبه���ان( بعباراٍت بدت )لراوية( م�شرحّية ج���دًا: »كفى.. كفى.. اأوقفوا هذِه املهزل���ة«)17(. عندها يبداأُ 

�شريُط الذكريات باملرور اأمام با�شرتي )راوية( ليقّدم ال�شورة الأوىل )لبدر نبهان(؛ ال�شورة املختلفة:
»الزم���ن الع���ذب، املنّور واملفتوح على اآفاق الأمل. بدر نبهان الرجل الع�شامي، وهو يقتلع ال�شخور من الأر�ص، 
ويرميه���ا بقّوة ج�ش���دِه على التخوم. يع�ّش���ب الأثالم من احل�شائ�ص ال�ش���ارة، وينُقُل الأ�شمدة عل���ى كتفه، ثمَّ يغرُق 
يف املي���اِه والأوح���ال، وهو يزرُع الف�شت���ق والباذجنان والفليفلة وال���ذرة وبذور عباد ال�شم����ص، يهيئ م�شاكب اخل�ص 

والبقدون�ص والنعناع و الب�شل الأخ�شر والهندباء وال�شلق، حتى ل حتتاج الأُ�شرة اإل اأر�شها.
وهو الآن ي�شبح يف خ�شم العرق والتعب ُمن�شدًا باعتزاز واحتفال الروح امل�شيئة:

�صرب اخلناجر ول حكم النذل فّيا ا يا مولّيـــــــا   ا مويـــــل الهــــوى، مُيّ مُيّ
وراوي���ة نبه���ان، البنت املدّللة، حبيبة والدها ورفيقته دائمًا: ح�شن �شبي كما كان يحلو َلُه اأن ي�شّميني، جتّهُز له 
ال�ش���واء على منقل احلط���ب..«)18( لقد جاَء ا�شتذكار راوية ل�شورة الأب الأوىل مبنزلة ال�شتنجاد، وال�شتجارة من 
ُه املطّلقة..  اللحظ���ِة الراهن���ة، اإنها �شورة )بدر نبهان( الذي رف�َص ظلَم والدِه الإقطاعي )�شعيد نبهان(، فاأخَذ اأُمَّ
ُه »�شرب اخلناجر ول حكم النذل فّيا«)19(.  وت���رَك جمد اآل نبهان وراَءُه، وهاَجَر اإىل لبن���ان.. وهو يغّني وترافُقُه اأمُّ
و�شتالزُم���ُه ه���ذِه الأغنية �شبعًة وع�شرين عامًا، لأنه���ا �شتمّثُل موقفُه من كل ما هو قامٌع وم�شتغ���لٌّ وُم�شن، و�شتمّثُل 

بالن�شبة )لراوية( زمَن احلما�شِة والأمِل والتاأّلق والتوق اإىل م�شتقبل اأجمل.
و�شتق���وُل )راوية( ع���ن والدها يف ذلَك الزمن: »نادرًا م���ا انتَبَه يومًا اإىل نف�شه كفرٍد اأن���اين باحٍث عن ال�شهوة 
والرغائ���ب ال�شخ�شّي���ة وحّب المتالك. يف غمرِة انهماِك���ِه بالعامل ن�شَي ذاَتُه، امت���زَج بالآخرين والعمل وال�شيا�شة 
وحل���م الثورة واحلرّية والعدال���ة، واهبًا اأناُه لتغيري العامل، ووهم اإ�شراق فجٍر جدي���ٍد لالإن�شان، ما انحنى يومًا، ول 

هان �شوى يوم اعتقلوُه واأذّلوُه بقوة الع�شِف و�شطوِة اجلاّلد«)20(.
و�شتقتدي )راوية( نف�شها باأغنيِة اأبيها التي مّثلْت ذات يوم موقفُه من الدنيا، حن ُتقرر رف�ص ما يجري حولها، 
ه���ا هي حت���اور اأختها بي�شان: »ما كنُت متاأّكدة مما يجو�ُص يف داخلي، واأنا اأرم���ي عبارتي: �شاأرحل الآن اأو غدًا عن 

هذا البيت اإىل الأبد. ما عاَد يل مقام ول خبز هنا.
-تفعلَن ما فعَل يوَم هرَب من بيت اأبيه. ال�شرية اإياها ُت�شتعاد!

-ف�ّش���ري كم���ا ت�شائن. ه���و كان يغّني مواَلُه ال���ذي تعرفن: �شرب اخلناج���ر ول حكم النذل فّي���ا. واأنا �شاأغّني 
مّوايل«)21(.

لق���د متّكن���ت اإذْن اأغنية واح���دة على ل�شان )ب���در النبهان(، م���ن اأن تخت�شر، وتكّثف موقف ه���ذِه ال�شخ�شّية 
الفكري وال�شيا�شي مما يجري حولها، خالل الن�شف الأول من حياِتها، دون اأن يكون هناك داع لل�شرح والتف�شري.
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لي�تتس البحث يف التتراث ال�سعبي �سهاًل، 
هتتم ذلتتك، وذلتتك لنتتدرة  واإن اعتقتتد بع�سُ
اأن التتراث  الدرا�ستتات، والعتقتتاِد بع�تتسٍ 
وال�سعتتر  ال�سعبتتي،  واالأدب  ال�سعبتتي، 
ال�سعبتتي، والغنتتاء ال�سعبتتي، وكل متتا لتته 
عالقتتة مبفهتتوم »ال�سعبتتي« هتتو تتتراث ال 
قيمة لتته، اأو منخف�س القيمتتة اإذا كان ذا 
قيمتتة، قيا�ستتًا بال�ستتوق ال�سعبتتي، والثوب 

ال�سعبي، والطعام ال�سعبي .
لقتتد اأهمتتل تراثنتتا قرونتتًا حتتتى بتنتتا 
غتتر قادريتتن علتتى درا�ستتته اإال ب�سعوبتتة 
لتتوال  متناهيتتة، وكاد ي�سيتتع �سطتتٌر منتته 
االهتمتتام اجلتتاد بهذا اجلانتتب من الراث 

متتن بع�تتس الباحثتتن الغيوريتتن كمثل من 
نحن ب�سدد جتربته يف الكتابة واالأر�سفة 
واالإخال�تتس للبيئتتة التتتي اأمدتتته مبعجم 
كامل ا�ستطاع من خالله اأن يوثق ويوؤر�سف 
تاريخ وجغرافية الغناء ال�سعبي الفراتي، 
يف حو�تتس الفتترات عامتتة وحمافظة دير 
عبتتد  والباحتتث  ال�ساعتتر  خا�ستتة  التتزور 
النا�ستتر احلمتتد، التتذي غادرنتتا على حن 

غرة دون �سابق موعد مع الرحيل .
رحتتل عبد النا�ستتر يف اأوج عطائه ون�ساطه 
بكل ما  يخ�س الكلمة وتعبها اللذيذ، بعد �سرة 
وم�ستترة ا�ستمرت ن�ستتَف قرن يف خلتتق الكلمة 

وتعبها امل�سني بكل �سوق وحب وحبور .

عتتتتتلي الّدنتتتتتتدح

ل حار�س الفرات .. يرتجَّ
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رحل الذي قال عنه ال�شاعر العربي �شوقي بغدادي 
يف تق���دمي ديوانه »دفرت الغزل«: عب���د النا�شر احلمد 
�شاع���ر فراتي حت���ى النخاع، هذا م���ا يواجهك منذ اأن 
تبداأ مب�شاحبته �شاع���رًا �شواء اأقراأته يف الف�شحى اأم 
يف العامي���ة الديري���ة _ ولي�س غريب���ًا اإذْن اأن نواجه 
�شاع���رًا رومان�شي���ًا ريفيًا ب���كل ما يف ه���ذه ال�شفة من 

م�شاعر .
رح���ل عبد النا�ش���ر احلمد اأحد رواف���د الفرات يف 
منطقة اجلزي���رة �شعرًا وعلمًا واأدب���ًا واأخالقًا ومروءة 

وكرمًا وكرامة .
رحل عب����د النا�شر احلمد  �شاحب ال�شعر املثمر 
املغ����دق، كيف ال ومن يقراأ وي�شتمع لروحه حني يقراأ 
نب�����س قلبه يدخل من باب االألف����اظ املاألوفة البعيدة 
����ر وخ�شونت����ه، ليت�شل����ل اإلينا عبري  ع����ن جف����اء التقعُّ
الفرات ب�شوته ال�شجي م����ن زاوية املاألوف والعامي 
وال�شعبي، لنجد �شعره متداواًل بني العامة واخلا�شة 
بني الري����ف واملدينة بني طبقات الع�ش����اق واملثقفني 
واأهل احل����رف واحلرفة، وه����ذه العبقري����ة يف اللغة 

و�شال�شتها حت�شب لل�شاعر ال عليه؛ اإذ حققت وجوده 
م����ا  االأزيل وامل�شتم����ر اإىل م����ا بع����د الرحي����ل، وال �شيَّ
الق�شائ����د املغناة التي اأب����دع يف اأدائها فّنانو ال�شف 
االأول يف الغن����اء العرب����ي. وم����ا ق�شي����دة »الع�شرين 
ع����ام« التي اأب����دع يف غنائه����ا الفنان العرب����ي الكبري 
�شع����دون جاب����ر، اإاّل خ����رُي مث����ال ودليل عل����ى ر�شالة 
ال�شاعر الفنية يف خدم����ة وتوظيف املفردة الفراتية 
لتك����ون �شفرية للمنطق����ة اإىل قل����ب كل عا�شق عربي 

عرب امتداد االأيام واالأزمان.
) بياع من ي�شرتي

حلمي ومواويلي
ينطيني قلبه اخللي

و ياخذ �شهر ليلي
مليت من ح�شرتي 

و اللي هدم حيلي
بيعوين تايل قلب 
ما ظل قلب بيه (

يف ه���ذا املقطع نرى االإف�شاح املبا�ش���ر؛ اإذ ارتبط 
احلب باللغة العامية املفهومة من 
خ���الل قدرة ال�شاعر يف ال�شيطرة 
عل���ى ف�ش���اء املعن���ى، ويف القدرة 
عل���ى توظيف الزم���ن امل�شتمر مع 
اأ�شب���ح  ال���ذي  املجه���ول  املتلق���ي 

الركن االأ�شا�س يف الق�شيدة.
رح���ل عب���د النا�ش���ر احلمد، 
تداخ���ل  ال���ذي  الف���رات  وبق���ي 
وتوا�شج مع روح���ه �شعرًا وذكرى، 
فال حديث وال حوار وال طريق وال 
م���اء م���ن دون الف���رات يف حقيبة 
�شف���ره الت���ي كان النه���ر املراف���ق 
ن�ش���ف  ط���وال  لنا�ش���ر  الوحي���د 
ق���رن من الزمن، يق���ول يف ديوان  

»تراتيل لغيالن الدم�شقي«:
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اأنا رجل فراتي.
بعيداً عن دروب الدير ما اأح�ش�شت بالعمر.

م�شاماتي فدادين لبذر الآه وال�شكوى.
واأحداقي كينبوعني من حزٍن ومن بلوى.
ويغفو بني اأهدابي احرتاٌق مزمٌن وروؤى.

اأنا رجل فراتي.
ب�شيط مثل لون احللم يف عني املحبينا.
اأحب النخل والرمان والأعناب والتينا.

خرايف باآمايل كعمر النهر.
مذ �شحكت بوجه الكون اأزهار املهنينا .

اأن���ا رج���ل فرات���ي .. بعي���داً ع���ن دروب الدي���ر م���ا 
اأح�ش�شت بالعمر.

نعم يا �شديقي م�شى العمر كما لو اأنك اأردت له اأن 
يكون، فكان يف الفرح واحلزن وقليل من امل�شرة واالأمل . 

»الراح راح وم�شى ل تزود همومي
يازي تقلي �شعجب وتدور علومي 

لو ما تلوم الب�شر �شكيت اأنا هدومي
و خليت كل البلد تبجي حواليه«

ه���ذا النب����س من دي���وان دف���ر املولي���ة، واملولية 
اإرث ح�ش���اري �ش���وري مرتبط باحل�ش���ارات القدمية 
م���ا باأعي���اد الربي���ع وع�شت���ار، حم���ل  الدي���وان  وال �شيَّ
خ�شب املنطقة ككل مع الركيز على البعد اجلغرايف  
للهجات اجلزي���رة واملفردة التي امت���ازت بقوة املعنة 

وخ�شوبة املبنى .
رحل عب����د النا�شر احلمد الباحث يف واقع الغناء 
يف حمافظ����ة دير ال����زور وفه����م ال�شخ�شي����ة العربية 
يف املنطقة كج����زء من الذاك����رة ال�شعبية، من خالل 
التعرف على واقع الغن����اء وتاأثري التاريخ واجلغرافية 
يف غن����اء املولي����ة، والفرق ب����ني املولي����ا واملواليا وبني 
املولي����ة يف بقي����ة ال����دول العربي����ة من حي����ث »ال�شكل 

والوزن وامل�شمون«.
رح���ل عب���د النا�شر احلمد لي���رك لنا اإرث���ًا كبريًا 
م لنا  لقادم االأجيال، تذكر االأيام اأنَّ الفرات اخلالد قدَّ
حار�شًا اأمينًا �شتبقى ن�شو�شه �شيفًا ال ي�شداأ وال يهرم 

حامُله الفار�ُس.

�شعدون جابر
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خلَّف لنا اأجدادنا كثريًا من ن�صو�ص احلكمة 
الت��ي تعال��ج م�ص��اكل احلي��اة املختلف��ة، والتي 
توارثتها الأجيال واأخذت �صيغة اأمثال �صعبية 
وحكم يتداولها النا�ص يف اأيامنا هذه لالتعاظ 
وال�ص��ري مبوجبه��ا. وق��د و�ص��ع ه��ذه الأمث��ال 
واحلك��م رج��اٌل ا�صتهروا على م��ر الزمن، و�صار 
النا���ص يقولون: ق��ال فالن، وقال ف��الن. ومن 
اأبرز ه��وؤلء الرجال احلكي��م الآرامي  اأحيقار 
Ahiqar الذي ُتن�صب اإليه جمموعة من احلكم 
والأمث��ال الت��ي �صاع��ت يف منطقتن��ا العربية، 
وانت�ص��رت يف املناط��ق املج��اورة، وُن�صب��ت اإىل 
�صخ�صي��ات من تلك املناطق. وقب��ل اأن نتحدث 
عن تلك احلكم والأمثال لبد لنا من التعريف 

باأحيقار، ومتى عا�ص؟ وما ق�صة حياته؟ 
اأحيق���ار حكي���م اآرام���ي عا����ش يف الق���رن ال�ساب���ع 
قب���ل امليالد يف زم���ن ازدهار الإمرباطوري���ة الآ�سورية 
احلديث���ة، التي كان الآراميون يخ�سعون لها، وا�ستطاع 
بع�سه���م الو�س���ول اإىل مراتب قيادية فيه���ا؛ وعمل يف 
خدمة امللكني الآ�سوريني �سنحريب )704 � 681 ق. م( 
ون )680 � 669 ق. م( وزيرًا وم�ست�سارًا.  وابنه اأ�سرحدُّ
لكنه عل���ى الرغم من الغنى الذي ح�س���ل عليه، وعلى 
الرغم من تزّوج���ه ب�ستني امراأة مل يرزق اأولدًا. وبناًء 
عل���ى ن�سيح���ة الآلهة تبنى اب���ن اأخته »ن���ادان، نادين« 
)املعطي(، واأعطاه معظم ما ميلك من ثروات واأموال، 
وعلَّم���ه اأ�سول احلكم���ة والعلوم املختلف���ة التي يعرفها 
م���ن كتابة وقراءة واأدب وح�س���اب وفل�سفة وطب وعلوم 
وفل���ك واأ�ساط���ر. وبعد اأن بلغ م���ن العمر عتي���ًا �ساأله 

ون  عّمن يقرتح خليفة له يف من�سبه لدى  امللك اأ�سرحدُّ
املل���ك، فاأجابه باأن ابن اأخته »نادان، نادين« هو املوؤهل 
الوحيد ل�سغل من�سب م�ست�سار امللك، فوافق امللك على 
ذل���ك. اإل اأن »ن���ادان« تاآمر على خال���ه، واأوقع به عند 
املل���ك واتهم���ه بالتاآمر علي���ه، فاأمر املل���ك بقتله. لكن 
اأحيق���ار جنا  م���ن املوت على يد اجل���الد  الذي اأوكلت 
اإلي���ه مهمة اإعدام اأحيق���ار، لأن اأحيقار كان قد خلَّ�ش 
ه���ذا من موت حمقق يف �سابق الأيام.  فتظاهر بتنفيذ 
���اأَ اأحيقار يف مكان لي�س���ل اإليه اأحد.  اأم���ر امللك، وَخبَّ
وبعد ع���دة �سن���وات تعر�ش املل���ك الآ�س���وري لمتحان 
فك���ري من قبل فرعون م�سر، وعجز كل من كان لديه 
م���ن حكم���اء وم�ست�سارين ع���ن حل الأحجي���ة الفكرية 
ر امللك  الت���ي طرحها الفرع���ون امل�سري. عندئ���ذ تذكَّ
الآ�س���وري م�ست�س���اره اأحيقار، وندم عل���ى الأمر بقتله. 
فاأخربه الذي اأوكل���ت اإليه مهمة الإعدام اأن اأحيقار ما 
زال حيًا. ح���لَّ اأحيقار بعد ذلك اأحجية فرعون م�سر، 
وك�س���ف للملك �س���وء تدبر »نادان« �س���ده، وطلب منه 
ال�سم���اح ل���ه مبعاقب���ة نادان كم���ا يريد. وبع���د موافقة 
ب اأحيق���ار نادان حت���ى املوت بع���د اأن وبخه  املل���ك عذَّ
مبجموعة  من احلك���م كانت على هيئة ن�سائح للحياة 
تتعلق تعلقًا اأ�سا�سّيًا بال�سدق والكذب واحلكمة والوفاء 
والتقوى وال�ستقامة وحفظ ال�سر و�سيانة الل�سان. وقد 
ع���رت بعث���ة اأملانية يف الع���ام 1906 عل���ى ن�سخة منها 
مكتوب���ة باللغة الآرامية على اإح���دى ع�سرة ورقة بردي 
يف جزي���رة فيلة بجنوبي م�سر تع���ود اإىل اأواخر القرن 
اخلام�ش قب���ل امليالد، ن�سرها امل�ست�سرق اإدوارد زاخاو 
E. Sachau يف الع���ام 1908، واأعاد ن�سرها بتو�سع يف 

د. عي������د مرع��������ي 

ِمْن تراثنا ال�ّشعبّي القدمي
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الع���ام 1911. وق���د انتقلت هذه الن�سائ���ح اإىل �سعوٍب 
وبل���دان �ستى، وتركت اأثرها يف اآداب ال�سعوب املختلفة 
كما يف �سفر طوبيا و�ِسف���ر الأمثال واأيوب واملزامر يف 
العهد القدمي، ويف ِحكم اأي�سوبيو�ش عند الإغريق، ويف 
ِحك���م لقمان عند الع���رب. ترجمه���ا اإىل اللغة العربية 
ل م���رة اأني�ش فريحة يف الع���ام 1962، واأ�سدرها يف  اأوَّ
ب���روت بعنوان »حكيم من ال�س���رق الأدنى القدمي«. ثم 
عربها مرة اأخرى املط���ران غريغوريو�ش بول�ش بهنام، 
واأ�سدرها يف كتاب بعن���وان »اأحيقار احلكيم« يف العام 

 .1972

 ومنها: اّتِق �سرَّ من اأح�سنت اإليه. ومن حفر حفرة 
لأخي���ه وقع فيها. وافرح بالقليل الذي بيدك، ول تطمع 

بالكثر، فيمتنع عليك.
- يا بن���ّي، ل ُتذع كل كلمة، ول ُتف�ِش كل اأمر يخطر 
ل���ك، لأن يف كل مكان عيون���ًا واآذان���ًا، فاحفظ ل�سانك 
مراقب���ًا، ول تدع���ه يدم���رك. يقابل ه���ذا يف العربية: 

»ل�سانك ح�سانك، اإن �سنته �سانك«. 
- اأعظ���م ما تراقب راقب فم���ك، واأغلق قلبك على 
كل م���ا ت�سم���ع، لأن الكلم���ة كالط���ر اإذا اأر�سلته���ا فلن 

ت�ستطع ا�سطيادها ثانية. 

اأحيقار واقفًا اأمام ملك اآ�سور، وفوقهما الهالل رمز »�سني« اإله القمر
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ن اأقوال فمك، ث���م اأطلقها ن�سيحة لأخيك،  - ح�سِّ
اإن دمار الفم اأ�سد خطرًا من دمار احلرب. 

- اإنن���ي ذق���ت احلنظ���ل، وكان طعمه م���رًا قا�سيًا، 
ولكن ل مرارة اأكر من الفقر.

- رفع���ت الرمل وحملت امللح، فل���م اأجد �سيئًا اأثقل 
ين.  من الدَّ

- حملت التنب ورفعت النخالة، فلم اأجد اأخفَّ من 
ال�سيف. 

- اخل�سوم���ة تعك���ر امل���اء ال�سايف ب���ني الأ�سدقاء 
اخلل�ش. 

- اإذا نطق ال�سغر باأموٍر عظيمة فاإن اأقواله ترفع 
من �ساأن���ه، فنطقه يرفع���ه؛ لأنه من الآله���ة، واإذا كان 

حمبوبًا لدى الآلهة، فاإنها متنحه ما ينطق. 
- التقى النمُر العن���زة، وكانت مقرورة، فقال لها: 
، و�ساأغطيك بجلدي. فاأجابت العنزة وقالت  هلمي اإيلَّ
للنمر: كيال يوؤخذ جلدي عني دعني و�ساأين، لأن النمر 

ل يحب الظبي اإل ليمت�ش دمه.  
- ل توت���ر قو�سك، ول تطلق �سهمك على ال�سديق، 

لئال تهب الآلهة مل�ساعدته، فرتد ال�سربة عليك. 
���رت قو�س���ك، واأطلقت �سهمك على من هو  - اإذا وتَّ

اأكر برًا منك فاإن تلك خطيئة اأمام  الإله. 
- ل تقرت����ش من ال�سرير، اإن ذلك حمٌل ثقيل، فاإن 
فعل���ت فلن جتد راح���ًة لنف�سك حتى تلق���ي احلمل عن 
كاهلك، فاحلمل لذيذ عند احلاجة اإليه، ولكن اإعادته 

لأ�سحابه ميالأ البيت خرًا. 
- كّل م���ا ت�سمع���ه يجب اأن تتفح�س���ه باأذنيك، لأن 

جمال املرء ب�سدقه، وب�ساعته بكذب �سفتيه. 
- اإذا كان العر����ش قائمًا على الك���ذب فاإن الكذب 

�سيذلُّه اأخرًا، و�سيب�سق بوجهه. 
- ل حتتقر ما لي�ش م���ن ن�سيبك، ول ت�سته ال�سيء 

العظيم املمنوع عنك. 
- ل تف�ش ِ اأ�سرارك ل�سديقك، لأن ا�سمك لن يبقى 

حمرتمًا لديه. 

- ل تق���اوم من ه���و اأعلى منزلة من���ك، ول تناف�ش 
من هو اأقوى من���ك، لأنه �سياأخذ ن�سيبك وي�سيفه اإىل 

ن�سيبه، فاإن هذه حالة ال�سعيف مع القوي. 
- ل تكن حمتاًل، ول تدع حكمتك َتْنَطِفئ. 

م���رًا  تك���ن  يبتلع���وك، ول  تك���ن حل���وًا كي���ال  - ل 
فيب�سقوك. 

ر، ول  يقاب���ل هذا يف العربية: »ل تك���ن رخوًا فُتع�سَ
ْلبًا فُتك�سر«.  �سُ

- اإذا اأردت ي���ا بن���ي اأن ترتفع فتوا�س���ع اأمام الإله 
الذي ُيذل املتكرب، ويرفع املتوا�سع. 

- اإن العيون ال�ساحلة لن ُتظِلم، والآذان ال�ساحلة 
، والفم ال�سالح �سُيع�سق.  مَّ لن ُت�سَ

- اإن الإن�سان ل يعرف ما يف قلب رفيقه، واإذا وجد 
الرجل ال�سالح رجاًل �سريرًا فليحذره. الرجل ال�سالح 

ل ُيرافق الرجل ال�سرير ول يتعامل معه. 
- اإذا قب����ش الرج���ل ال�سرير عل���ى تالبيب ثوبك، 
فاترك���ه بني يديه، وات�سل ب�سما����ش )اإله ال�سم�ش: اإله 

العدالة(، فاإنه �سياأخذ ثوبه ويعطيك اإياه. 
- ل ُتِر الب���دوي البحر، ول ال�سيدوين )من �سكان 
مدينة �سيدا الواقعة على �ساحل البحر املتو�سط(، لأن 

عملهما خمتلف. 
واإىل جانب ه���ذه الن�سخة املكتوب���ة باللغة الآرامية 
رياني���ة يعود تاأريخها  ن�سخة اأخرى مكتوب���ة باللغة ال�سُّ
الالهوت���ي  حفظه���ا  الأوىل  امليالدي���ة  الق���رون  اإىل 
والفيل�سوف ال�سري���اين يعقوب الرهاوي )633 – 708 
م( ال���ذي نقله���ا ع���ن فيل�س���وف �سرياين اآخ���ر هو مار 
اأف���رام ال�سري���اين )306 – 373 م(، ي�سرد اأحيقار يف 

مقدمتها ق�سته التي يقول فيها: 
»بق���وة اإلهية، �ساأكت���ب اأمثال، اأي: ق�س���ة، اأحيقار 
احلكيم كاتب �سنحري���ب ملك اآ�سور ونينوى. يف ال�سنة 
ون، ملك اآ�سور  الع�سري���ن ملُلك �سنحري���ب بن اأ�سرح���دُّ
ونين���وى، كنت اأنا اأحيقار كاتب امللك. وقيل يل ملَّا كنت 
ولدًا �سغرًا: اإنك ل���ن ُترزق ابنًا. اأما الروة التي كنت 
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اأملكه���ا فق���د كان���ت اأعظم مما 
ي�ستطي���ع امل���رء و�سف���ه. تزوجت 
�ست���ني ام���راأة وبنيت له���ن �ستني 
ق�س���رًا، ولكن���ي مل اأرزق ول���دًا. 
فبني���ت يل اأن���ا اأحيق���ار مذبح���ًا 
عظيم���ًا م���ن اخل�س���ب، واأوقدت 
فوقه النار، وو�سعت عليه طعامًا 
اأ�سحي���ة رج���ٍل  طيب���ًا، وقدم���ت 
�سال���ح، وقلت: اأيه���ا الرب اإلهي، 
اإذا م���ت ومل اأجن���ب ول���دًا فماذا 
�سيقول النا����ش عني ؟ �سيقولون: 
اإن اأحيق���ار البار ال�سالح العادل 
ال�سادق متقي اهلل وخادمه مات 
ومل يرتك ول���دًا ابنًا يتوىل دفنه، 
ول ابنة. وه���ذه ممتلكاته وثروته 
لي�ش لها من يرثها من بعده كاأنه 
رج���ٌل حلت عليه اللعن���ة. اأت�سرع 
ذك���رًا  ابن���ًا  ترزقن���ي  اأن  اإلي���ك 
لرم���ي ال���رتاب على عين���ي يوم 

اأموت. بعد ذلك �سمعت �سوتًا يقول: يا اأحيقار الكاتب 
احلكي���م لقد منحتك كل ما طلبت ونلته مني، واأما اإين 
مل اأرزق���ك ابن���ًا فاأمٌر يجب علي���ك اأن تتقبله، ول تقلق 
ول تنزعج، فها هو نادان ابن اأختك �سي�سبح ابنًا لك، 
وعندما يكرب يف القامة، ميكنك مع تربيته وتن�سئته اأن 

تعلمه كل �سيء". 
ثم يتاب���ع بقية الق�س���ة كما اأوردناه���ا يف البداية، 
ويق���ول يف خامتته���ا: »مل اأكن اأنقطع ع���ن تعليم ابني، 
فاأ�سبعت���ه العل���م واحلكمة كم���ا اأ�سبعته اخلب���ز واملاء، 
وكن���ت اأق���ول له: ا�سمع ي���ا ُبني ن���ادان، وافهم كالمي، 
واعت���رب ن�سائحي، واذك���ر كالمي ِذك���َرَك كالم الإله 

ون�سائحه«.
ومن احِلكم التي وجهها اإليه: 

1- يا بن���ي نادان، اإن �سمعت كلم���ة فاتركها متوت 

يف قلب���ك، ول تب���ح به���ا لإن�سان كيال ت�س���ر جمرة يف 
فم���ك فتكويك، وترتك و�سمة يف نف�سك، ويغ�سب الإله 
ف على الإله.  عليك، فتكون مكروهًا يف الأر�ش، وجتدِّ

2- يا بن���ي، ل تبح بكل ما ت�سمع، ول تقل �سيئًا عن 
كل ما تراه. 

  يقابلها بالعربي���ة: »ل تقل كل ما ت�سمع، ول ت�سمع 
كل ما ُيقال«.

3- ي���ا بن���ي، ل ترف���ع عيني���ك اإىل ام���راأة متربجة 
متكحل���ة، ول ت�ستهها بقلب���ك، فاإنك اإن اأعطيتها كل ما 
ملك���ت يديك فلن جتد فيها خ���رًا، وتقرتف اإثمًا اأمام 

الإله.
4- ي���ا بن���ي، لت���زِن بام���راأة �ساحبك لئ���ال يزين 

اآخرون بامراأتك.
5- ي���ا بن���ي، ل تكن عجوًل مت�سرع���ًا ك�سجرة اللوز 
الت���ي ُتزه���ر قب���ل كل الأ�سج���ار، ويوؤكل ثمره���ا بعدها 

ر�سم جداري لأحد الكتاب من الع�سر الآ�سوري احلديث



22

جميع���ًا، بل ك���ن �سويًا عاق���اًل هادئ���ًا متاأني���ًا ك�سجرة 
الت���وت، فاإنها تورق اآخر الأ�سج���ار، ولكن ثمرها ي�سبق 

كل الأثمار. 
يقابلها بالعربية »يف الت���اأين ال�سالمة، ويف العجلة 

الندامة«.
6- ي���ا بني، اخف����ش عينيك اإىل اأ�سف���ل، واخف�ش 
�سوتك، وانظر اإىل الأ�سفل باأدب، لأنه لو كان بالإمكان 
بن���اء بيٍت بال�سوت العايل لبن���ى احلمار بيتني يف يومٍ  
واح���د، ولو اأن القوة الكب���رة وحدها جتر املحراث، ملا 

فارق النر منكب اجلمل. 
7- يا بني، نقل احلجارة مع رجٍل حكيم اأف�سل من 

�سرب اخلمرة مع رجٍل جاهل. 
8- ي���ا بني، لن ت�سل اإذا جال�ست حكيمًا، ولكن مع 

ال�سال لن تتعلم احلكمة. 
9- ي���ا بني، جال�ش احلكيم ت�سبح حكيمًا مثله، ول 

جتال�ش طويل الل�سان واملهذار كيال حُت�سب نظره. 
10- يا بني، ل تاأكل مع قليل احلياء حتى اخلبز. 

11- ي���ا بن���ي، ل تق���رتب من امل���راأة امله���ذارة ول 
ال�سخابة .

12- يا بني، ل جتلب عليك لعنة اأبيك واأمك، كيال 
حُترم الفرح بنعم بنيك. 

13- ي���ا بن���ي، ارمِ  حجارًة على الكل���ب الذي ترك 
�ساحبه وتبعك. 

14- يا بن���ي، اإين حملت املل���ح، ونقلت الر�سا�ش، 
ْين امل�ستح���ق، فلي�سدد الإن�سان  فلم اأجد اأثقل م���ن الدَّ

دينه، ول يقرت�ش. 
15- يا بني، حمل���ت احلديد ونقلت ال�سخور، فلم 

اأجد اأثقل من الرجل الذي ي�سكن يف بيت حميه. 
16- يا بني، اأعم���ى العني اأف�سل من اأعمى القلب، 
لأن اأعم���ى العني يهتدي اإىل طريق���ه ب�سرعة، في�سلكه. 
اأم���ا اأعم���ى القلب فاإنه يحي���د عن الطري���ق امل�ستقيم، 

ويهيم يف ال�سحراء، فيتيه يف الظالم.
ويقابل���ه بالعربي���ة: »الأعمى اأعمى القل���ب، اأعمى 

العني  ول اأعمى القلب، اأعمى القلب مفتح العينني«. 
17- ي���ا بن���ي، �سدي���ق قريب خ���ٌر م���ن اأخ بعيد، 
وال�سيت احل�سن خٌر من اجلمال الباهر، لأن ال�سيت 

احل�سن يدوم اإىل الأبد، واأما اجلمال فيذبل ويزول. 
ويقابل���ه بالعربي���ة: »ج���ارك القري���ب ول اأخ���وك 

البعيد«.  
18- ي���ا بني، اإن الك���راع بيدك اأف�س���ل من الفخذ 
يف ِق���ْدِر غ���رك، و�س���اة قريبة خ���ٌر من بق���رة بعيدة، 
وع�سفور واحٌد بي���دك اأف�سل من األف ع�سفوٍر طائر. 
والفقر الذي يجم���ع خر من الغنى الذي يفرق، ورداٌء 
م���ن �سوف تلب�سه اأف�سل من احلرير واخلز والأرجوان 

الذي يلب�سه الآخرون. 
يقابل هذا بالعربية: »ع�سفور باليد ول ع�سرة على 

ال�سجرة«.  
19- ي���ا بني، ل ُتطلق الكلم���ة من فمك حتى تزنها 
يف عقل���ك، لأنه خ���ر للرجل اأن يتع���ر يف عقله من اأن 

يتعر بل�سانه. 
20- ي���ا بن���ي، اإذا وق���ف امل���اء دون عائ���ق يقف يف 
طريق���ه، اأو ط���ار طائ���ٌر دوَن اأجنحة، اأو �س���ار الغراب 
اأبي����شَ كالثلج، اأو اأ�سب���ح املرُّ حلوًا كالع�س���ل، فحينئٍذ 

ي�سر اجلاهل حكيمًا. 
21- يا بني، ل تقاوم رجاًل يف اأوج قوته، ول تناف�ش 

النهر يف طغيانه. 
22- يا بن���ي، اإن عني الإن�سان كنب���ع املاء، ل ت�سبع 

من املال حتى متتلئ بالرتاب.
نقول يف العربية: »ل ميالأ العني اإل حفنة تراب«. 

23- يا بني، اإذا اأردت اأن تكون حكيمًا فامنع فمك 
من الكذب، ويدك عن ال�سرقة، فبذلك ت�سبح حكيمًا. 
24- يا بني، اإن اليد التي �سبعت بعد جوع ل جتود، 

وكذلك اليد التي جاعت بعد �سبع.
نقول يف العربية: »خذ من اأيد كانت َماْلأى وفرغت، 

ول تاأخذ من اأيٍدٍ  كانت فارغة وامتالأت«. 
25- ي���ا بني، ل تنظر عيناك جمال امراأة، ول َتْرُن 
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اإىل جم���اٍل لي�ش لك، لأن كثرين هلك���وا بجمال امراأة 
وحبها كالنار الالهبة. 

26- ي���ا بني، خٌر ل���ك اأن ي�سربك العاقل احلكيم 
ع�سيًا كثرة، من اأن يدهنك اجلاهل بطيٍب معطر. 

27- ي���ا بني، ل تتدخ���ل يف زواج ام���راأة؛ لأنها اإذا 
�سقيت لعنتك، واإذا �سعدت فلن تذكرك.

ويقابله بالعربية: »ام�ش ِ بِجنازة ول مت�ِش بجوازة«. 
28- اإن اخلنزي���ر لو طال ذنبه �سب���ع اأذرع ل يقوم 
مقام احل�سان، ول���و لن �سعره وبرق، ملا اأمكن الكرمي 

اأن يركبه.
29- يا بن���ي، اإن الآثم ي�سقط ول ينه�ش، اأما البارُّ 

فاإنه ل يتزعزع؛ لأن الإله معه.
30- ي���ا بني، كنت يل كفراخ ال�سنونو التي �سقطت 
َفْته���ا هرٌة، وقالت لها: ل���و مل اأكن اأنا  م���ن ع�سها، فَتَلقَّ
لأ�سابكّن �سر عظيم. فُقْلَن لها: لهذا و�سعتنا يف فيك. 
31- يا بني، كنت يل كال�سجرة التي قالت لقاطعيها: 

لو مل يكن باأيديكم قطعة مني ملا هاجمتموين.  

وعرف العرب قبل الإ�سالم ِحكم اأحيقار واأمثاله، التي 
ظهرت بو�سوح يف احلكم والأمثال املن�سوبة للقمان احلكيم 
ال���ذي ما من معلومات موؤك���دة عن الزمن الذي عا�ش فيه، 
اأو ع���ن اأحداث حياته، واملنطقة التي عا�ش فيها. واملعروف 
عنه عند اأغلب املوؤرخني والكتاب العرب القدامى كالثعلبي 
يف ق�س����ش الأنبياء، واجلاحظ يف البي���ان والتبيني، وابن 
قتيب���ة يف عي���ون الأخبار، وابن عبد رب���ه يف العقد الفريد، 
وغره���م، اأنه كان له ابن علَّم���ه منذ �سغره اأ�سول احلكمة 
على هيئة عظ���ات وق�س�ش معربة، متامًا كما فعل اأحيقار 

مع ابن اأخته نادان، نورد بع�سًا منها فيما ياأتي: 
- ي���ا بني، اخ���رِت املجال�ش على عينك، ف���اإن راأيت 
قوم���ًا يذكرون اهلل فاجل�ش اإليه���م، فاإنك اإن تكن عاملًا 
ينفعك ويزْدك علمًا، واإن تكن م�ستاأهاًل يعلموك، ولعل 
اهلل يطالعهم برحمته فتعم���ك معهم. واإذا راأيت قومًا 
ل يذكرون اهلل فال جتل�ش اإليهم فاإنك اإن تكن عاملًا فال 
ينفعهم علمك، واإن تك���ن جاهاًل يزيدوك جهاًل، فلعل 

اهلل يطالعهم بالعقوبة، فتعمك معهم. 

ر�سم جداري مللك اآ�سوري واأمامه �سخ�سية مهمة
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- ي���ا بن���ي، ك���ن عب���دًا لالأخي���ار، ول تك���ن خلياًل 
لالأ�سرار. 

وازحمه���م  العلم���اء  جال����ش  بن���ي،  ي���ا   -
بركبتي���ك، ول جتادله���م فيمنع���وك حديثهم، 

والط���ف به���م يف ال�س���وؤال، واإذا ترك���وك ف���ال 
تعجزهم فيملوا منك. 

- ي���ا بن���ي، ل تاأم���ر النا�ش بالرب وتن�س���ى نف�سك، 
فيكون مثلك مثل ال�سراج ي�سيء للنا�ش ويحرق نف�سه. 

ر�سم تخيلي لأحيقار، وهو يحل اأحد الألغاز يف م�سر
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- ي���ا بن���ي، ل حتق���رن م���ن الأم���ور �سغاره���ا، اإن 
ال�سغار ت�سر كبارًا. 

- يا بني، اإياك والكذب؛ فاإنه يف�سد دينك، وينق�ش 
مروءتك عند النا�ش، عند ذلك يذهب حياوؤك وجاهك 
وُتهان، ول ُي�سمع منك اإذا حدثت، ول ُت�سدق اإذا قلت، 

ول خر يف العي�ش اإذا كان هكذا. 
-  ي���ا بني للحا�سد ثالث عالم���ات: يغتاب �ساحبه 

اإن غاب، و يتملقه اإذا �سهد، وي�سمت فيه بامل�سيبة. 
- ي���ا بني، ثالث���ة ل ُيعرفون اإل يف ثالث���ة مواطن: 
ل ُيع���َرف احللي���م اإل عند الغ�س���ب، ول ال�سجاع اإل يف 

احلرب، ول تعرف اأخاك اإل عند احلاجة اإليه. 
- ي���ا بني، اإن العامل احلكيم يدعو النا�ش اإىل علمه 
بال�سم���ت والوق���ار، والأخرق يطرد النا����ش عن علمه 

بالهذر والإكثار. 
- ي���ا بني، ل ت�سحك م���ن غر عجب، ول مت�شِ  يف 

غر اأرب، ول ت�ساأل عما ل يعنيك. 
- يا بني، اأكلت احلنظل وذقت ال�سرب فلم اأَر �سيئًا 
اأمّر من الفقر، فاإن افتقرت فال حتدث به النا�ش كيال 
ينتق�س���وك، ولكن ا�ساأل اهلل تعاىل من ف�سله، فمن ذا 
ع  الذي �ساأل اهلل فلم يعطه، اأو دعاه فلم يجبه، اأو ت�سرَّ

اإليه فلم يك�سف ما به. 
- ي���ا بني، اإين حملت اجلن���دل واحلديد وكل حمل 
ٍ ثقي���ل، فلم اأجد اأثقل م���ن جار ال�سوء؛ وذقت املرارات 

كلها فلم اأذق �سيئًا اأمرَّ من الفقر. 
-  يا بني، اإن من يرحم ُيرحم، ومن ي�سمت ي�سلم، 
ومن يق���ل اخلر يغنم، وم���ن يقل ال�س���ر ياأثم، ومن ل 

ميلك ل�سانه يندم. 

- ي���ا بن���ي، اإن احلكمة اأجل�س���ت امل�ساكني جمال�ش 
امللوك. 

- يا بني، اإن تاأدبت �سغرًا انتفعت به كبرًا. 
- ي���ا بن���ي، كذب م���ن ق���ال: اإن ال�س���ر ل ُيطِفئُه اإل 
ال�س���ر، اإن كان �سادق���ًا فليوق���د ن���ارًا اإىل جان���ب نار، 
ولينظ���ر هل ُيطفئه���ا، ولكن ال�س���ر ل يطفئه اإل اخلر 

كما ُيطفئ املاء النار. 
- يا بن���ي، كن لني اجلانب، قري���ب املعروف، كثر 
التفك���ر، قليل ال���كالم اإل يف احلق، كث���ر البكاء قليل 
الفرح، ول مت���ازح ول ت�ساخب، ول مت���ار. واإذا �سكت 

فا�سكت يف تفكر، واإذا تكلمت فتكلم بحكم. 
-  يا بن���ي، اإن الل�سان مفتاح اخلر وال�سر، فاختم 
على فيك اإل من خر، كما تختم على ذهبك وف�ستك. 
- يا بني، ا�ستع���ذ باهلل من �سرار الن�ساء، وكن من 
خيارهن على حذر، فاإنه���ن ل ي�سارعن اإىل اخلر، بل 

هن اإىل ال�سر اأ�سرع. 
وانتقل���ت حك���م واأمثال اأحيق���ار اإىل ب���الد الإغريق، 
وظهرت على ل�سان �سخ�سية اأ�سطورية ا�سمها اأي�سوبيو�ش 
�ساغه���ا عل���ى األ�سنة احليوان���ات. علم���ًا اأن ذلك مل يكن 
جدي���دًا، فبدايات���ه ظه���رت يف ب���الد �سومر من���ذ الألف 
الثال���ث قب���ل املي���الد، اإذ يظهر الكل���ب والث���ور واحلمار 
واخلروف والأ�سد والعنزة والذئب يف كثر من احلكايات 
املكتوب���ة باللغ���ة ال�سومري���ة واخلط امل�سم���اري. وميكننا 
الق���ول: اإن احلكايات التي ترد عل���ى ل�سان احليوانات يف 
كت���اب »كليلة ودمنة« م���ا هي اإل ا�ستم���رار لتلك التقاليد 
القدمية الت���ي ن�ساأت يف بالد �سومر يف الألف الثالث قبل 

امليالد، وانت�سرت يف جميع املناطق املجاورة.

املراجع: 
1 – اأني�ش فريحة، حكيم من ال�سرق الأدنى القدمي، بروت 1962. 

2 – �سهيل قا�سا، اأحيقار، حكيم من نينوى واأثره يف الآداب العاملية القدمية، بروت 2005. 
3 –عي���د مرع���ي، معجم الآله���ة والكائن���ات الأ�سطورية يف ال�س���رق الأدنى الق���دمي، الهيئة العامة 

ال�سورية للكتاب، دم�سق 2018. 
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لن جت��َد حرفة جتذرت يف �أعماق تاريخنا، 
و�أ�صبح��ت ج��زءً� ال يتج��ز�أ م��ن تر�ثن��ا؛ �إال 
َدَهمه��ا طوف��ان �حلد�ثة ب�ص��كل �أو باآخر، ومن 
هذه �حلرف حرفة ت�صني��ع �لَق�ش �لتي ��صُتهر 
به��ا �لري��ف �ل�ص��وري و�لت��ي حظي��ت باهتمام 
�ل�صي��د�ت، ويحافظ عليها كبار �ل�صن ويقومون 
بتعليمها لالأجيال �لالحقة، وهي �ليوم تو�صك 
�أن تنقر���ش. كان��ت تبد�أ يف �ل�صي��ف يف مو�صم 

ُد �لقمح، ث��م ينقل �لقمح  �حل�صاد، ح��ن ُيح�صَ
�إىل �لبيادر لدر�صه و�إخر�ج �حلبوب من �صنابله 

وتنعيم ق�صه، وتقدميه للحيو�نات �صتاء.
حرفة �صناعة الق�ش م���ن احلرف اليدوية الرتاثية 
التقليدي���ة العريق���ة اجلميل���ة الت���ي تتوارثه���ا الأجيال 
املتعاقب���ة يف الريف ال�صوري، فهن���اك كثري من القرى 
ال�صوري���ة كان �صكانها ميتهنون ه���ذه احلرفة القدمية 
اجلميل���ة؛ لأن اأه���ايل ه���ذه الق���رى الب�صيط���ة حتتاج 

د. ناهد حممود ح�صن

�صناعة الق�ش
حرفة الن�صاء ال�صوريات القدمية يف الريف ال�صوري
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اإىل اأطب���اق واأواٍن خمتلف���ة الأ�ص���كال والأحجام، لنقل 
م�صتلزم���ات عمله���م وطعامه���م اإىل احلق���ول، ونق���ل 
اإنتاجهم الزراع���ي بالعك�ش من احلق���ول اإىل البيادر، 
ومنه���ا اإىل املنازل. فقد برعت ن�ص���اء مدينة ال�صويداء 
يف �صناع���ة اأطب���اق واأوان متعددة الأحج���ام؛ بدلاً من 
ال�ص���واين و�صح���ون الطع���ام؛ و�صناعة �ص���ال حفظ 
املوؤن والفواك���ه؛ ف�صااً عن املاب����ش. وا�صُتهرت ن�صاء 
قرية »ب�صورم« اإحدى قرى حمافظة طرطو�ش ب�صناعة 
اأطب���اق الق�ش لتاأمني احتياجاتهن املنزلية منها، ولكن 
تراجع���ت ه���ذه احلرفة كث���ريااً حتى ل يذك���ر اليوم يف 
القري���ة كله���ا �صوى قل���ة قليلة مم���ن ي�صنع���ن اأطباق 
الَق����ش. وهناك كثري م���ن القرى يف منطق���ة م�صياف 
ي�صتهر �صكانها بهذه احلرفة القدمية اجلميلة، وتتميز 
قرية »احلليونة« يف منطق���ة م�صياف بهذه املهنة التي 
حاف���ظ كبار ال�صن عليها، وعلَّموه���ا لاأجيال الاحقة 
حت���ى ل تختفي وت���زول، ف�ص���ااً عن بع�ش ق���رى ريف 
دم�صق وجبل ال�صيخ وريف حوران، التي ا�صتهرت بهذه 

احلرفة. 
ن  حظيت �صناعة الَق�ش مبوقع مهم لدى الن�صاء ممَّ
امتهن ه���ذه احلرفة، وكان ا�صتعم���ال الأدوات الق�صية 
م���ن العنا�صر الأ�صا�صي���ة يف احلياه اليومي���ة للريفيني 
يف �صورية، فقد تعلم���ت الكثري من ال�صيدات يف القرى 
هذه احلرفة اليدوية، وورثنها عن اأمهاتهن وجداتهن، 
وجرت العادة على الهتم���ام بتعليمها للفتيات يف �صن 
�صغرية كمعظ���م الأ�صغ���ال اليدوية املنزلي���ة التي تدل 
على مهارته���ن وقدرتهن على حتم���ل م�صوؤولية احلياة 
الزوجي���ة، فاأ�صبح���ت �صناعة الق�ش م���ورد رزق رديفااً 
للزراع���ة، يوّفر اأدواتهم املنزلي���ة ال�صرورية، ويعينهم 
عل���ى جت���اوز حياة الفق���ر الت���ي عا�صوه���ا وتقيهم �صر 
وا اأولده���م وعلموهم دون  الع���وز. ومن هذا امل���ورد ربَّ
اأن يحتاج���وا اإىل طلب امل�صاعدة م���ن اأحد، فاأ�صبحت 
�صنعته���م الوحي���دة ومل يتخل���وا عنه���ا، فعمل���وا عل���ى 
املحافظة على هذا املوروث وا�صتمراره ملا له من اأهمية 

يف حي���اة الأ�ص���رة. فقد ر�صم���ت الن�ص���اء بالق�ش امللون 
حكاي���ات متوا�صلة ع���ر ال�صنني، واأ�صبح���ت مع تطور 
احلي���اة �صكااً من الفلكلور الفاح���ي والرتاث ال�صعبي 
ملعظم مناطق الريف ال�صوري التي ل تزال حتافظ على 

هذه ال�صناعة التي توارثتها الأجيال املتعاقبة.
اأعطيت حرفة الق����ش و�صناعتها اأهمية م�صاعفة، 
لكونها تعتمد على املواد الأولية ال�صرورية التي توّفرها 
البيئ���ة املحلي���ة، واأهمه���ا الق����ش املنت�ص���ر يف املناطق 
جميعه���ا، حيث يتوف���ر القمح وال�صع���ري واأنواع خمتلفة 
من النباتات التي تنمو عل���ى الأنهار، وميكن ا�صتعمال 
�صيقانها كث���ريااً يف �صورية، ولكن ا�صتعمال احل�صادات 
ى اىل �ص���حِّ امل���ادة الأولي���ة  الآلي���ة حل�ص���اد القم���ح اأدَّ

الأ�صا�صية.
وت�صمل ه���ذه ال�صناعة منتوجات متنوعة؛ كاأطباق 
الَق����شِّ التي ت�صتعم���ل للطعام، واملن�صفة الت���ي ُت�صتعمل 
للخبز، والقبعة، وهي لنق���ل احلبوب، وُت�صتعمل اأدوات 
�صغرية جلم���ع البي����ش، وُت�صتعمل الأطب���اق املزخرفة 
���ال والقفف ذات  الت���ي تو�صع يف �صدر املن���زل، وال�صِّ

الألوان الزاهية والنقو�ش اجلميلة.
ا�صتعم���ل الإن�ص���ان الق����شَّ والق�ص���َب من���ذ القدمي 
ل�صناع���ة اأدوات���ه، وحلم���ل الأ�صياء ونقله���ا وحفظها، 
���ال والقف���ف والأطباق  فاحلاج���ة دفعت���ه لبتكار ال�صِّ
ل�صتعمالت���ه املنزلي���ة، وت���دل اللُّق���ى الأثري���ة وبقاي���ا 
الق�صي���ات امل�صنوع���ة قدميااً عل���ى اأن الإن�صان ا�صتعمل 
الَق����شَّ والق�ص���ب واأنواعااً اأخرى من الألي���اف النباتية 
املتوف���رة يف بيئت���ه ل�صن���ع اأدوات���ه، كم���ا ا�صتعملها يف 
���ه اجلم���ايل وذوق���ه الفن���ي بابتكار  التعب���ري ع���ن ح�صِّ
الر�ص���وم واإدخ���ال الأل���وان الت�صكيلي���ة عل���ى الأطب���اق 

واحل�صر واللوحات الق�صية.
وا�صتم���رت احلرف���ة حت���ى وق���ت قري���ب يف تلبي���ة 
احتياجات الإن�صان؛ اإذ اإنها م�صنوعٌة من مواد طبيعية 
تائ���م ال�صح���ة، وتقاوم احل���رارة وال���رودة، وت�صمح 
بتهوية الأطعمة املحفوظ���ة فيها التي تدوم وقتااً طويااً 
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جدااً، فق���د جرى العتناء بها جيدااً، وجتفيفها بعد كل 
ا�صتعمال.

وب�صب���ب احلاج���ة اليومي���ة مل�صنوع���ات الق����ش يف 
ال�صنوات املا�صية، غدت يف كل بيت تنتقل من جيل اإىل 
جيل، ففي ال�صابق كانت الن�صاء حتاول اإبراَز براعتهن 
به���ذه احلرف���ة، ويت�صابق���ن للتباه���ي به���ا، والتناف�ش 
ب�صرعة اإجنازه���ا واإتقان العمل ودقت���ه وجماله و�صنع 
اأف�ص���ل الأطباق واأجملها من خ���ال الر�صوم اجلديدة 
والأ�ص���كال املمي���زة املر�صومة التي تدخ���ل يف الأطباق. 
وقدمي���ااً كان���وا ي�صع���ون يف احل�صبان يف اأثن���اء خطبة 
الفت���اة اأن تكون ماهرة يف �صنع اأطب���اق الق�ش. وكانت 
هذه ال�صناع���ة طق�صااً من الطقو����ش الجتماعية، وما 

زالت رائدة اإىل وقتنا احلا�صر.
وهناك من يح���ب املحافظة على عاقته باملا�صي، 
فق���د اأوىل النا����ش هذه احلرف���ة اهتمام���ااً خا�صااً عر 
الع�صور؛ لأنها ترتب���ط بتاريخنا وذكرياتنا من الزمن 
اجلمي���ل ال�صعبي الفاح���ي، لذلك جنده���ا معرو�صة 
الرتاثي���ة  التقليدي���ة  واملتاح���ف  ال�صعبي���ة  بالأ�ص���واق 
والكرنف���الت )الحتف���الت(، ويف حم���ات التح���ف 
القدمي���ة اليدوي���ة حماِفظ���ةاً عل���ى اأ�صالته���ا ومكانتها 
وموروثنا ال�صعبي وهويتنا العربية الأ�صيلة ذات الطابع 
اجلم���ايل، واأ�صبحت رم���زااً لرتاثنا الثق���ايف اجلميل، 
اإذ تتمت���ع اأطب���اق الق�ش وال�ص���ال باأ�صكاله���ا املختلفة 
بجاذبي���ة خا�صة متتزج باحلنني للع���ودة اإىل الطبيعة. 
وُياح���ظ اأن معظم البيوت احلديث���ة تقتني على الأقل 
قطع���ة من الق�ش تتفاخر بها ج���زءااً من ديكور لتجميل 
املنزل، وثمة الكثري من النا�ش يقتنون كثريااً من اأطباق 
الق�ش اجلميل���ة وامللونة ذات الر�صوم املميزة، وهذا ما 
ي�صجع على العودة اإىل العمل به من جهة، وعلى تطوره 
من جهة اأخرى. لذلك ل اأعتقد اأن هذه ال�صناعة ميكن 
اأن تن�ص���ى اأو ته���دد بالن�صي���ان؛ لأن اأ�صخا�ص���ااً كثريين 
مولعون به���ذه ال�صناعة، يحبونه���ا ويحاولون احلفاظ 
عليها؛ لكونه���ا من الرتاث اجلميل؛ وُتَع���دُّ من الهدايا 

املقربة للقلوب واملحبب���ة للنا�ش جلمال منظرها الذي 
ما زالت العني تع�صق روؤيته. 

وج���ذور حرفة الق����ش قدمية، فهي مهن���ة متوارثة 
وعريق���ة تختل���ف ع���ن غريه���ا باأنه���ا غ���ري حم�صورة 
بعائ���ات اأو اأ�صخا����ش، اأو طبق���ات اجتماعي���ة معينة، 
فممار�صتها تتعلق بالهواي���ة واملزاج، ورغبة ال�صيدة يف 
تعلمه���ا وممار�صتها، فمن املمكن لأي امراأة اأن تتعلمها 
م���ن دون معلم اأو مر�ص���د؛ لأنها حرف���ة ب�صيطة تعتمد 
على املهارة ال�صخ�صية، وُت�صتعمل فيها اأدوات ب�صيطة. 
وهذه احلرف���ة خا�صة بالن�صاء؛ اإذ اإنن���ا نادرااً ما جند 
رج���ااً يعمل بها. وهذه املهن���ة تعتمد على الذوق والفن 

وال�صر، وهي تتنا�صب طبيعة الن�صاء.
ب�صناع��ة  �ملرتبط��ة  �ملادي��ة  �لعنا�ص��ر   •

�لق�ش:
1- �ملو�د �الأولية �الأ�صا�صية: 

اعتم���دت �صناعة اأطب���اق الق�ش واأدوات���ه املختلفة 
على عدة مواد اأولية اأ�صا�صية:

اأ- الق�ش الطبيع���ي: يتكون من �صويقات »عيدان« 
القم���ح، ويعد م���ادة اأ�صا�صي���ة، ويف�صل العم���ل به، اإذ 
تعتم���د �صناع���ة الق�ش يف �صورية على �ص���وق اأو عيدان 
القمح بالدرج���ة الأوىل. هذه املادة النباتية الب�صيطة 
يجري اإنتاجها بعد احل�ص���اد بالطريقة اليدوية؛ اأي: 
املنج���ل. وُي�صتعمل الَق�شُّ من بع����ش النباتات الرية: 
عد« الذي ينمو على امل�صتنقعات يف مناطق  كنبات »ال�صَّ
جب���ل ال�صيخ، اأو نبات ق�صب الرب���ار الذي ينمو على 
�صف���اف الأنهار يف حم�ش وغوط���ة دم�صق واجلزيرة 
ال�صوري���ة، اأو نب���ات ال�صنيبل���ة الذي ينم���و يف املناطق 
ال�صاحلي���ة. وُي�صتعم���ل الق�ص���ل ال���ري؛ وه���و �ص���اق 
نب���ات املكان�ش حل�ص���وة الطبق اأو القف���ة، بحيث يلف 
عليه الق����ش؛ ف�صااً عن ق�ش ال�صع���ري والذرة، وق�صور 

اخليزران، وال�صباغ.
ب- الق����ش ال�صناع���ي: عل���ى الرغ���م م���ن تراثية 
�صناعة الق�ش وم�صتقاته���ا، اقتحم البا�صتيك عاملها، 
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وقدم لها ق�صااً �صناعي���ااً ملونااً و�صهل ال�صتعمال، فمنذ 
�صن���وات ب���داأ يظه���ر يف ال�ص���وق العي���دان ال�صناعي���ة 
البا�صتيكية امللونة »الق�ش البا�صتيكي«، وهو ذو األوان 
متع���ددة ج���دااً، والعمل به اأك���ر �صهولة م���ن ا�صتعمال 
الق����ش الطبيعي؛ لأن���ه اأكر ليونة، لكنه���ا لي�صت جيدة 
كالعيدان التي جنمعها من �صنابل القمح. وكانت بع�ش 
الن�ص���اء ت�صتعمل خيطان البا�صتيك امللونة حتى تعطي 
�صكااً لل�صينية اأو حت�صل على الر�صم الذي ترغب فيه. 
ورغم ظهور الق�ش ال�صناعي ما زال الكثريون يف�صلون 
ق�ش القمح الطبيع���ي؛ لأنه �صحي اأكر ورائحته اأف�صل 
وطريق���ة �صناعته ه���ي املف�صل���ة لديه���م. وهناك من 
ل العمل به ب�صبب األوانه املميزة. وهو منت�صر الآن  يف�صِّ
بك���رة ب�صبب املعامل البا�صتيكي���ة التي تنتج ب�صرعة، 
ولن���درة الق����ش الطبيعي. وميكن اأي�ص���ااً ال�صتفادة من 

احل�صر املهرتئة باإعادة تدويرها مرة اأخرى.

2- �الأدو�ت �مل�صتعملة ل�صناعة �لق�ش:
ا�صتعم���ل يف مهن���ة �صناع���ة الق����ش اأدوات عديدة 

ب�صيطة جدااً، مثل:
اأ- املق�ش: لت�صذيب روؤو�ش الق�ش.

ب- املخلَّ���ة: ت�صبه امل�صمار، لكنها اأكر حجمااً منه، 
ُت�صتعمل لتثبيت الق�ش، وربطه بع�صه ببع�ش.

ج- املِ�سلَّ���ة: وه���ي اإبرة كبرية احلج���م ي�صل طولها 
اإىل ع�صرة �صنتميرتات.

د- القطف���ة: وه���ي �صكني كبرية، وح���ادة ت�صتعمل 
لق�شِّ الق�صب.

ه�- املخرز: يعد الأداة الأ�صا�صية يف ت�صنيع الق�ش، 
وه���و اأداة حاّدة مذببة بطول يرتاوح ما بني 7 و10�صم، 

وي�صتعمل يف ثقب اأعواد الق�ش وثنيها.
ومن هذه الأدوات ناحظ اأن هذه ال�صناعة يدوية 

بامتياز.
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• ��صتعماالت �الأدو�ت �مل�صنوعة من �لق�ش:
اإن حاجة الإن�ص���ان اإىل اأدوات م�صنوعة من الق�ش 

بالأ�صكال والأحجام املختلفة كثرية، منها:
1- ُت�صتعم���ل الأطب���اق يف املطب���خ لنق���ل الطع���ام 
وحفظ���ه، ولو�صعها حت���ت الأوعي���ة ال�صاخنة، ولتقدمي 
وجبات الطعام الرئي�صة فقط؛ وهي الفطور، والغداء، 
والع�ص���اء؛ فللطعام نكه���ة خمتلفة عندم���ا يو�صع على 
اأطباق الق�ش؛ ف�صااً عن ال�صتعمالت املنزلية الأخرى، 
وي�صم���ى »طبق املائدة«، ويبلغ قطره م���رتااً تقريبااً، وما 
ت���زال الأ�صر يف الأرياف ت�صتعمله لو�صع اأطباق الطعام 
عليه، يو�صع على الأر�ش، وتتحلق حوله الأ�صرة لتناول 
الطعام. وعادة ت�صتعمل الأطباق الكبرية امللونة لتقدمي 
الطعام عليها لل�صي���وف اأو يف املنا�صبات، اأما الأطباق 
ال�صغرية غ���ري امللونة »ال�ص���واين« فُت�صتعمل يف البيت 

لتقدمي الفاكهة والبذور )البزورات(.
2- ُت�صتعَمل الأطباق لو�صع خبز ال�صاج بعد َخبزه، 
وهي عملي���ة �صحية جدااً؛ لأن الأطب���اق امل�صنوعة من 
الق����ش الطبيعي ل تتاأث���ر بحرارة اخلب���ز الطازج، ول 
توؤث���ر فيه، كما ُت�صتعم���ل لن�صِف الفريك���ة على الطبق، 

وغطاءاً لاأواين.
3- ُت�صتعَم���ل اأطباُق الق�ش واأوانيها لنقل املنتوجات 
الزراعي���ة يف احلق���ول »َغلَّة الأر����ش« يف مو�صم قطف 
الزيت���ون اأو مو�صم احل�صاد، اإذ كان طبق الق�ش ينتقل 
من البي���ت اإىل الأر����ش الزراعية؛ حمم���ولاً فوق راأ�ش 

املراأة الريفية.
4- ُت�صتعَم���ل الأطب���اُق وال�ص���ال لقط���اف الت���ني 
والعنب وبع�ش الفواكه الأخرى، ولذا ت�صنع قبل مو�صم 
ال خا�صة حلمل  القطاف، كما يرغب يف ا�صتعمال ال�صِّ
�ش، والعد����ش، اأو تخزينها  احلبوب؛ كالقم���ح، واحِلمَّ

وت�صويل »غ�صيل« بذور القمح.
5- ُت�صتعم���ل لأغرا����ش الزينة؛ ف�ص���ااً عن عر�ش 

املنتجات الغذائية يف املحال.
6- هناك اأدوات م�صنوعة خلدمة ال�صيدات ك�صلَّة 

اأدوات اخلياط���ة، و�صلَّ���ة ديارة الأطف���ال، و�صلَّة اأدوات 
الزينة واحُللي.

7- هناك اأدوات مرتبطة بالعادات والأفراح، ففي 
م على اأطباق  الأعرا�ش مثااً كان الطع���ام ال�صعبي ُيقدَّ
الَق����شِّ ح�صرااً، كم���ا كانت الن�صاء يتباري���َن لعر�ش ما 

عندها من اأطباق.
• طريقة �صناعة �لق�ش:

حتت���اج ه���ذه ال�صناع���ة اإىل وقت طوي���ل وجمهود 
وانتب���اه عاٍل، فقد كانت الن�صاء ينتظرن مو�صم ح�صاد 
القمح كل عام بفارغ ال�صر ليبداأن بجمع �صنابل القمح 
وال�صوفان وممار�صة حرفتهن الت���ي اكت�صبنها وورثنها 
اتهن يف �صناعة الأطباق وال�صواين  م���ن اأمهاتهن وجدَّ
و�صاِل الق�ش وغريها من الأ�صكال الأخرى التي ت�صنع 
من الق����ش، فاأ�صبحت ه���ذه ال�صناعة م���ن هواياتهن 
املف�صل���ة يف اأوقات الف���راغ الطويلة الت���ي يق�صينها يف 
منازلهن بعد اأن يك���ر اأبناوؤهن، وين�صرفوا لاهتمام 
ب�صوؤونهم اخلا�صة. و�صناعة الق�ش تتم على مرحلتني:

تب���داأ ه���ذه املرحل���ة يف  1- �ملرحل��ة �الأوىل: 
ال�صي���ف، حني جتتم���ع الن�صاء والفتي���ات يف نهاية كل 
مو�ص���م ح�ص���اد على البي���ادر اأو اأر����ش احل�صاد، وهو 
م���ا يعرف بحقل القمح، حي���ث جتمع اأكوام املح�صول، 
وتب���داأ الن�صاء بجمع �صيق���ان »�صناب���ل« القمح اجليدة 
والقوي���ة وترتيبه���ا بع���د ف�ص���ل ال���ورق وال�صناب���ل عن 
العي���دان؛ لكونها قوي���ة ومرنة ومتواف���رة بكرة خال 
اأي���ام احل�ص���اد، واختي���ار اجل���زء املنا�ص���ب والأمث���ل 
ل�صناعة لوحة فنية مزخرفة وذات األوان تدخل الفرح 
والبهج���ة للقلب؛ اإذ تاأخذ امل���راأة الريفية ال�صنابل التي 
تراها منا�صب���ة ل�صنع الأطباق. ويكون اجلزء املنا�صب 
م���ن اأ�صفل ال�صنبلة اإىل العق���دة الأوىل يف ال�صاق الذي 
يتمي���ز بالطول والرفع )الّدّق���ة(. وعادة ما يكون طول 
ه���ذا اجلزء ما ب���ني 35-و40�ص���م، ثم تف�ص���ل روؤو�ش 
ال�صنابل ع���ن ال�صاق، وتنزع عنه���ا الأغلفة التي تبطن 
ال�ص���اق، فتكون عيدان القمح ه���ي املخلفات املهمة من 
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املح�ص���ول املخ�ص�ش للطعام، ولك���ن تكون ال�صتفادة 
منها ب�صنع اأدوات مفيدة من الق�ش يحتاج اإليها البيت 
، اإذ جتمع املراأة ه���ذه الأجزاء وتخ���ّزن وُتربط  دائم���ااً
عل���ى �صكل ح���زم، وتعلقها اإىل حني َب���دء ف�صل ال�صتاء 
للعم���ل بها. وت�صتمر املراأة به���ذه العملية حتى جتمع ما 
يكف���ي حاجتها اإىل ما ترغ���ب يف �صناعته. واإىل جانب 
ه���ذا النوع من الق����ش حتتفظ املراأة بكمي���ة من الق�ش 
اخلايل من ال�صنابل، ولكن من دون تهذيب؛ ل�صتعماله 

يف ال�صناعة اأي�صااً، وهو ما يطلق عليه »احل�صوة«.
2- �ملرحل��ة �لثانية: تبداأ املرحل���ة الثانية من 
الت�صني���ع باإعداد ه���ذه املواد من اأجل َب���دِء الت�صنيع؛ 
وذل���ك باإح�ص���ار الق����ش املنا�ص���ب له���ذه ال�صناع���ة، 
وتنظيف���ه يف مغا�ص���ل وا�صع���ة ببطء، ثم يف���رز، وُتزال 
عنه بقايا اآثار احل�صاد، ثم جتري عليه عملية ال�صبغ 
والتلوي���ن جلعلها اأدوات بهيجة وجميل���ة ت�صبه اأع�صاب 
���ا ُت�صَبغ  الأر����ش املتنوعة، فق���د كانت العي���دان �صابقاً

بالأل���وان املتعددة من خ���ال و�صعها يف اإن���اء نحا�صيِّ 
ف���وق النار مع ال�صبغ���ة واملاء وكمية م���ن امللح، بحيث 
يغلي الَق�ش م���ع ال�صبغة واملاء بدرج���ات حرارة عالية 
ملدة �صاعت���ني تقريبااً، وبع���د ذلك تثبت الأل���وان جيدااً 
حتى ل متت���زج، ويكون بالإم���كان تلوين���ه باللون الذي 
تري���ده املراأة، وهناك �صبغات خا�صة له. ثم بعد الغلي 
ُيجف���ف الق�ش حت���ت اأ�صعة ال�صم�ش عل���ى الأ�صطح قبل 
ال�ص���روع يف العمل به. اأما اإذا اأردن لونااً اأ�صفر مميزااً، 
فاإنه���ن يح�صل���ن على ه���ذا اللون بنقع الق����ش يف املاء 
املمزوج بالرماد م���دة �صاعتني. وعن���د اإ�صافة الألوان 
اإىل عي���دان الق�ش تبداأ ن�صاء القري���ة بالتفنن ب�صناعة 
الأطب���اق، وكل ح�ص���ب ذوقه���ا. ومن ثم تب���داأ الأ�صكال 
الهند�صية الت���ي ُتر�َصم على الطبق تاأخذ �صورة اأجمل، 
لك���ن ا�صُتبدل بها اليوم الق����ش امل�صنع البا�صتيكي ذو 
الأل���وان الزاهية والأ�صهل ا�صتعم���الاً. وبعد �صبغ الق�ش 
وجتفيفه تق���وم الن�صاء بتليني الق�ش، ث���م تاأخذ حزمةاً 

اأطباق من الق�ش امللون
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م���ن الق�ش ال���ذي يحتاج اإلي���ه للعمل الف���وري، وتبللها 
بامل���اء حتى ت�صب���ح طرية ومرن���ة، ثم ت�صتع���د الن�صاء 
للب���دء بعملي���ة الت�صني���ع، ول �صيما يف ف�ص���ل ال�صتاء؛ 

نظرااً للوقت الطويل، وقلَّة الأعمال الزراعية.
• �الأ�صكال و�الأدو�ت �مل�صنوعة من �لق�ش:
هن���اك اأدوات واأ�ص���كال متعددة ُت�صَن���ع من الق�ش، 
وت�صتعم���ل يف البي���ت لأغرا�ش عدي���دة، فُت�صَنع اأوعية 
لو�ص���ع اخلبز فيه���ا، وطب���ق العجني ال���ذي تو�صع فيه 
اأقرا����ش العج���ني، وطب���ق ال�صف���رة للطع���ام، وبع����ش 
الأطب���اق الدائري���ة الت���ي ت�صي���ق يف اأعاه���ا، ويو�صع 
فيه���ا اأدوات اخلياط���ة م���ن مق����شٍّ وخيط���ان وبع�ش 
الل���وازم. ومن هذه الأدوات: اأطباق الق�ش »ال�صواين«، 
وال�صال، وكرا�صي الق�ش، واملكان�ش، واملهفة، والُقبعة، 
واجلونة، والرتويج، والقوط���ة، واملعاط. فجميع هذه 
الأدوات ت�صن���ع من امل���واد نف�صها، باأ�ص���كال خمتلفة، 

ر. منها: الكبري وال�صغري والعميق واملجوَّ
1- �أطباق �لق�ش »ال�صواين«:

�صناع���ة اأطباق الق�ش من احلرف اليدوية القدمية 
التي اأو�صكت اأن تندث���ر، ول يقوم بعملها اإل القليل من 
الن�صاء ب�صبب قلة الطلب عليها، ويطلق عليها ال�صواين 
مفردها �صينية، وحتتوي عل���ى اأ�صكال واألوان واأحجام 

خمتلفة.
اأما عن طريقة �صنعها فتقوم املراأة باإذابة الأ�صباغ 
يف ماء مغلي، وتنقع كل جمموعة بلون خمتلف �صاعتني 
تقريبااً، وجتفف حتت اأ�صعة ال�صم�ش، وقبل العمل ينقع 
َة �صاعٍة تقريبااً حتى ُي�صبَح على درجة  الق����ش باملاء مدَّ
من الل���ني ت�صاعد على َجْدلِه ومتابع���ة ت�صنيعه. وتبداأ 
عملي���ة الت�صني���ع باأن تخت���ار املراأة ث���اث ق�صات غري 
ملون���ة غالب���ااً وجتدله���ا كال�صف���رية، ثم تلفه���ا دائريااً 
بدائ���رة قطرها 1-1.5�صم لت�صن���ع العقدة الأ�صا�صية 
الت���ي يعتمد عليها يف جناح الطب���ق ومتانته ومتا�صكه، 
ث���م تب���داأ بثني الق����ش حول العق���دة دائري���ااً، وهذا ما 
ي�صمى ب���دور ال�صيني���ة. وتكون العملية باإح���داث َثْقب 

�صغ���رٍي با�صتعم���ال املخ���رز واإدخ���ال الق�ص���ة في���ه، ثم 
ثنيها دائريااً بدوائ���ر مرتا�صة حتى ت�صل اإىل النهاية، 
فت�صمه���ا اإىل احل�ص���وة امل�صنوع���ة من الق����ش الطري 
ن املراأة الأطباق بح�صب قدرتها ومهارتها  الرفيع. وُتلوِّ
خمرجة اأ�صكالاً هند�صية جميلة. وت�صتمر العملية حتى 
ي�صب���ح الطبق باحلجم الذي ت���راه منا�صبااً. وقد يكون 
قطر الطبق ما بني 35 و 100�صم. وعند النتهاء تختم 
بع�ش الن�صوة الطبق؛ اأي: ُتنهي ت�صنيعه بقطعة �صغرية 
من القما����ش تثبت بوا�صط���ة اخليط والإب���رة، وبذلك 
حُتفظ نهاية الدور الرئي�ش للطبق بطول 4-6�صم حتى 
يبقى متما�ص���كااً وم�صونااً من التلف اإىل اأطول مدة من 
الزم���ن. ول تن�صى املراأة اأن ت�صكل يف الدور الأخري من 
الطب���ق مثلث���ااً �صغريااً بارتف���اع 3�صم تقريب���ااً لُي�صتعمل 

قةاً للطبق على احلائط. عاَّ
ويف اأثناء العمل تق���وم العاملة بزخرفة الطبق عن 
طريق احلياكة بالق�صات امللونة بر�صم اأ�صكال هند�صية 
متناظ���رة كاخلط���وط املنك�ص���رة واملتعرج���ة واملثلثات 
وال���ورود والنجوم، اأو بع�ش اأ�صكال الطيور واحليوانات 

ح�صب مهارتها وذوقها.
اأم���ا زمن �صن���ع الطب���ق الواحد في�صتغ���رق ما بني 
اأ�صبوع واأ�صبوعني تبعااً مل�صاحته. ويجري التحكم بقطر 
الطب���ق بطريق حتديد عدد الدوائر الق�صية التي توؤلفه 
والت���ي عادة ما تكون ب�صماك���ة واحدة �صواء كان الطبق 
كب���ريااً اأم �صغريااً. اأما اأ�صكال الأطباق فهي متنوعة بني 
ما هو م�صط���ح اأو مقعر؛ اإمنا بارتفاعات متفاوتة اأقلها 

دوران واأكرها �صتة ح�صب الغر�ش املراد.
2- �صناعة �ل�صالل:

هي من ال�صناعات ال�صعبية املتوارثة عر الأجيال، 
وه���ي عملية ن�ص���ج يدوي اأو حياكة مل���ادة طبيعية ت�صكل 

�صلة اأو زهرية اأو اأ�صكالاً اأخرى متقاربة.
وال�ص���ال اأوعي���ة للنق���ل باأحج���ام خمتلف���ة ي�صل 
احلج���م الكب���ري منه���ا اإىل �َصَعة ع�صرين كيل���و غرامااً، 
وي�صم���ى »ال�ص���ل«، واأم���ا ال�صغ���رية منها ف���ا تتجاوز 
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�َصعته���ا الكيلو غرام الواحد. ولها اأ�صكال خمتلفة منها 
املتط���اول العمودي، ومنها الدائ���ري امللتف. ولكل �صلة 
ي���د تتاءم مع حجمه���ا و�صكله���ا. اأما األوانه���ا فتتموج 
بدرج���ات الألوان ال�صحراوية م���ن الذهبي الفاحت اإىل 
البن���ي الفاحت. وُت�صتعمل ال�ص���ال لأغرا�ش �صتى؛ اإذ ل 
غن���ى للفاح عنها لنقل اخل�ص���ار والفاكهة واملنقولت 
من احلقل اإىل البي���ت اأو ال�صوق، ونقل وجبات الطعام 

التي يتناولها يف اأثناء العمل يف احلقل. 
ت�صن���ع ال�ص���ال من الق����ش ال�صمي���ك اأو من ق�صور 
اخلي���زران اأو الق�ص���ب اأو بح�ص���ب العن�ص���ر الطبيعي 
املتوف���ر يف البيئة املحيطة بطريق���ة فنية جميلة فيكون 

منها اأوعية جميلة مت�صعة و�صحية يف ا�صتعمالتها لنقل 
الفاكه���ة واخل�صار. ول نزال ن���رى �صانعيها يف قرانا، 
فف���ي دم�صق وحلب مث���ااً ت�صنع من الق�ص���ب، اأما يف 
الأري���اف التي تكر مياهه���ا فُي�صتعمل نبات �صف�صاف 
احلياف لكرته، وهن���اك اأربع طرائق اأ�صا�صية ُمتبعة 
ْفر،  يف �صناعة ال�صال، هي: الن�ص���ج، والتوَءَمة، وال�صَّ

واللف.
ّناع جدائل خمتلفة من  يف كل طريقة ي�صتعمل ال�صُ
متها، وتتكون ال�صداة من  املواد لتكوين �ُصداة ال�صلة وحُلْ
دعامة جمدولة ُت�صمى الرمق، اأما اللُّْحَمة فتتكون من 
جدائ���ل ُن�صجت برمق ال�ُص���داة، وت�صمى هذه اجلدائل 

              طبق من الق�ش الطبيعي
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النا�صج���ات. ياأتي العام���ل بالق�صب، فيق�ص���ره وي�صقه 
م���ن املنت�ص���ف بو�صاط���ة �صك���ني كبرية خا�ص���ة تدعى 
»القطف���ة«، ثم ينق���ع الق�صب بامل���اء مّدة ي���وم كامل، 
ثم مي�صك بق�صبتني ويلفهم���ا باأُخريني لفة واحدة من 
الأ�صف���ل اإىل الأعل���ى حتى تكون قاع���دة ال�صلة، وترتك 
ح���واف الق�ص���ب لتم�صك غريه���ا. وهكذا يك���ون اللف 
عة، ثم الرتفاع املطلوبني،  دائريااً حتى الو�صول اإىل ال�صَّ
ثم تكون �صناعة اليد، وذلك بلف الق�صب ب�صكل لولبي 
لفات عدة حول ح�صوة من القما�ش اأو الق�ش على �صكل 
قو�ش، ويثبته���ا بقوة بو�صاطة املخرز على جانبي ال�صلة 

من الأعلى.
3- كر��ص��ي �لق�ش: ي�صتهر بها البيت الدم�صقي، 
وه���ي معروفة يف دم�ص���ق منذ 600 ع���ام، فمنذ ب�صعة 
عق���ود من الزم���ن كان���ت الكرا�صي امل�صنوع���ة تعتمد 
عل���ى الق�ش واخل�صب؛ وهم���ا املادت���ان الأ�صا�صيتان يف 
�صناعتها التي تك���ون يدوّية، وهي يف كل بيت دم�صقي، 

وتعّد من اأ�صا�صيات���ه، وقد كانت اإىل جانب بحرة باحة 
البيت وداخل الغرف؛ ف�صااً عن انت�صارها يف الدكاكني 
واملقاه���ي. ولكن الأمور تغ���ريت حينما غزت الكرا�صي 
الرخي�ص���ة الثم���ن امل�صنوعة م���ن البا�صتيك واملعدن 
ال�ص���وق املحل���ي، ولك���ن حالي���ااً ع���ادت تل���ك الكرا�صي 
اإىل البي���وت بع���د م�صّي �صنوات عل���ى ن�صيانها؛ وهو ما 
جع���ل الور�صات التي تعمل يف جم���ال �صناعة الكرا�صي 
ن�صاطه���ا  تعي���د  اأو اخلي���زران  الق����ش  م���ع  اخل�صبّي���ة 
وت�صرتج���ع جمدها يف البي���ع. وترتكز تلك الور�صات يف 
ب���اب اجلابية والقن���وات خا�صة. فبع���د اإح�صار الق�ش 
الن���اجت عن القمح بعد ح�صاده، ُيبلَّل باملاء نحو اأربع اأو 
خم����ش �صاعات، وُيغطى بقطعة من اخلي�ش املبلول، ثم 
يعمل عل���ى مت�صيطه مب�صط خا�ش، لأن الق�ش عري�ش، 
وامل�ص���ط عب���ارة ع���ن قطع���ة خ�صبي���ة فيه���ا جمموعة 
م�صامري على �صكل م�صط ال�صعر لتقطيعه، حتى ي�صبح 

ل على الكر�صي. ك�صعر البنات، ثم ُيجّدل، وُي�صكَّ

كرا�صي الق�ش
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وتت���وزع الأنواع امل�صنعة منه ما بني الكنبة وكر�صي 
ال�صف���رة وكر�ص���ي ال�صتعم���ال اخلارج���ي اأو الداخلي. 
و�صناعة الكر�صي الواحد حتتاج اإىل وقت قد ي�صل اإىل 
يوم كامل، بعد مرحلة جتميع الق�ش التي ت�صتغرق ثاثة 

اأيام متتالية.
4- �ملكان���ش: ت�صن���ع م���ن الق�ش، وم���ن احلرف 
املنت�ص���رة، وُت�صتعم���ل املكن�ص���ة اأداة منزلي���ة مفيدة يف 
التخل����ش من الغب���ار والأو�صاخ. وت�صن���ع املق�صات من 
م�ص���دات خ�صبي���ة يجمع الق����ش بينها عل���ى �صكل مثلث 
تق���رب قاعدته م���ن 60�ص���م، ويثبت يف اإح���دى زواياه 
مقب����ش متني من الق�ش نف�صه، ثم يعمد اإىل ربط ذلك 
ال�ص���كل وخياطت���ه بخيوط قوي���ة لياأخذ �ص���كل املق�صة. 
وهن���اك نوعان م���ن املكان�ش: الناع���م واخل�صن، وكلها 

اأدوات ت�صتعمل للتنظيف املنزيل.
5- �ملهف��ة »م��ر�آة �ملكح��ل«: ه����ي ن����وع م����ن 
الأطب����اق، ولك����ن بحجم �صغ����ري؛ اإذ يبل����غ قطرها ما 

ب����ني 20 و22�صم، ويثبت يف الدور الأخري منها خيوط 
م����ن ال�صوف بطول 5 – 6 �صم؛ لت�صاعد على حتريك 
الهواء عن����د ا�صتعمال املهفة له����ذه الغاية. وكثريااً ما 
تثب����ت يف و�صط املهفة م����راآة �صغ����رية قطرها نحو 7 
�صم ت�صتعمله����ا الن�صاء عادة عندما تكتحل اأو تتزين. 
وكانت ت�صنع عادة للعرائ�ش. وجتتهد املراأة يف تلوين 

ة.  املهفة باألوان عدَّ
6- �لُقْبَع��ة: هي وعاء م���ن الق�ش ُي�صتعمل حلفظ 
الأدوات املنزلي���ة ال�صغرية، مث���ل: اأدوات زينة املراأة، 
ونق���ل املحا�صيل اأو اأي م���واد اأخرى، وت�صنع من الق�ش 
اخلال�ش، وبالطريق���ة التي ُي�صَنع �صناعة الطبق بها، 
وعندم���ا ت�ص���ل اإىل احلجم املنا�صب تعم���ل املراأة على 
ت�صكي���ل حافة جدار دائري له���ا، وت�صتمر ببناء احلافة 
اجلداري���ة من الق�ش حت���ى ت�صل اإىل ارتف���اع منا�صب 
عل���ى �ص���كل �صل���ة كبرية، ث���م يخت���م دور النهاي���ة كما 
يخت���م طبق الق�ش. وغالبااً ما يكون قطر القبعة 25�صم 

مناذج متنوعة من �صناعات الق�ش 
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، وارتفاعها ما بني 10 و20�صم. واأكر القبعات  تقريب���ااً
ت�صنع ملونة ومزخرفة.

7- �جلونة: ت�صنع بطريقة �صنع القبعة نف�صها، 
ولكنه���ا متتاز بكر حجمه���ا، وتت�صع لنحو 30 اأو 40 كغ 
م���ن القمح. واأكر اجلون تعمد املراأة اإىل اإحاطتها من 
اخلارج بجلد املاعز اأو البقر؛ حفاظااً عليها من التلف، 
ة زمنية ممكنة. وُت�صتعَمل حلفظ  وك���ي تخدم اأطول مدَّ

الزيتون واحلبوب.
ويج: طبق ق�ش ُي�صتعمل مكيالاً للدقيق، يحمل  8- �لترِ
فيه الدقيق امل�صتعمل عند عملية اإعداد اخلبز يف الطابون. 
وهو مبوا�صفات القبعة نف�صها، ولكنه بحجم �صغري؛ اإذ يبلغ 

قطره 15 �صم تقريبااً وارتفاع جداره 7-10 �صم. 
9- �لقوط��ة: ن���وع اآخر من طب���ق الق�ش حماط 
بجدار. ت�صنع القوطة م���ن الق�ش امللون بطريقة ت�صبه 
اإىل ح���دٍّ م���ا �صناعة القبع���ة، ولكن بف���ارق ب�صيط؛ اإذ 
يك���ون ارتف���اع اجل���دار عادة اأك���ر من قط���ر القوطة، 
وي�صن���ع اجلدار ب�ص���كل �صبه ك���روي يف الثلث���ني الأول 
والث���اين من اجلدار، ث���م يبداأ اجل���دار بالنحناء اإىل 
الداخ���ل لي�ص���كل ب���اب القوطة بحج���م قد ي�ص���ل اإىل 
ن�ص���ف طول قطر القوطة. وم���ن الن�صاء من جتعل لها 
قة ت�صل يف منت�صفها اإىل 10�صم ارتفاعااً من باب  عاَّ
القوط���ة. وللقوط���ة ا�صتعمالت عدي���دة، اأهمها: حفظ 
امل���واد الغذائي���ة اخلا�ص���ة كالل���وز والف�صت���ق واحللوى 

اجلافة واليقطني والزبيب وغريها.
10- �ملع��الط: ي�صنع املعاط م���ن الق�ش، ومن 
فروع الزيت���ون الرفيع���ة اخل�صراء الطري���ة، ومعاط 
، وُي�صتعم���ل جلمع ثم���ار التني اأو  الق����ش �صغ���ري ن�صبي���ااً
بي����ش الدجاج وغ���ريه، ويكون على �ص���كل القبعة، لكن 
قة كب���رية اأكر من تلك  ج���داره اأقل ارتفاع���ااً، وله عاَّ

التي ت�صنع للقوطة.
11- �ملرجوف��ة: هي وعاء من الق����ش لها �صكل 
اجل���رة، وت�صتعم���ل حلفظ العن���ب املجف���ف »الزبيب« 

والتني املجفف.

12- �ملن�صف��ة: هي طبق دائ���ري ُي�صتعمل حلفظ 
اخلبز وحت�صري العجني.

13- �لفر���ش: ه���و طب���ق دائري م�صط���ح تقريبااً 
يرتاوح قطره بني 70 و100�صم، وُي�صتعمل لو�صع اأواين 
الطعام عليه عند تن���اول الطعام، اأي: يكون بديااً عن 

الطاولة.
ة: طبق دائري مرتفع احلواف، قطرها  14- �لقفَّ
عري�ش ُي�صتعمل لو�صع القمح وجتفيفه به، كما ُي�صتعمل 

لنقل الفاكهة واخل�صار من احلقل.
15- �لكب��ك: هو طبق مقعر اأ�صب���ه بالقبعة يعلق 
من اأ�صفله بحبل يف �صقف املطبخ، وينزل عند احلاجة؛ 

لتغطية الطعام وحفظه من احل�صرات والقوار�ش.
16-  �لقف��ورة: هي وعاء عميق ت�صيق فتحته يف 
ة، وُي�صتعمل  الأعلى قليااً عن قاعدت���ه، وله اأحجام عدَّ
حلفظ بع�ش الأطعمة اجلافة؛ كالزبيب والتني واللوز، 
وت�صتعمل���ه امل���راأة حلف���ظ اأدوات اخلياط���ة م���ن اإب���ر 

وخيطان واأزرار.
17- خزين��ة �لعرو���ش: ه���ي طب���ق خمروطي 
كب���ري، قاعدت���ه �صيق���ة، وفتحت���ه وا�صع���ة، ل���ه غطاء 
خمروطي اأي�صااً، ت�صتعمله العرو�ش حلفظ جهازها، اإذ 
تتطل���ب عرائ�ش اليوم الق�ش باأ�صكال خمتلفة، من اأجل 
اأخ���ذه مع »جهاز العرو����ش« على اأنه ل���ون من العادات 
والتقالي���د التي م���ا زالت متاأ�صلة يف الق���رى والأرياف 
املحافظة على الطقو����ش القدمية يف مرا�صم الزفاف؛ 
ا خمتلفة ور�صومااً معينة،  اإذ تطلب تلك العرائ�ش نقو�صاً

اأو قد ُتنق�ش عليها اأ�صماء معينة.
18- �جلمام��ات: ه���ي اأطب���اق �صغ���رية، حوافها 

عالية تو�صع فيها الفواكه واحلبوب.
19- �لكو�ي��ر: مفردها »ك���وارة« وهي م�صنوعة 
من الق�ش والرتاب؛ ملقاومة عوامل الطبيعة من حرارة 

وبرودة، وكانت ُت�صتعمل اأوعية كبرية حلفظ احلبوب.
لق���د دخلت هذه احلرفة )�صناعة الق�ش( معار�ش 
املهن اليدوية التي اأقيمت يف اخلارج، وقد لقت اإقبالاً 
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كبريااً من الأجانب والعرب الذين عروا عن انبهارهم 
مبه���ارة وجمالية �صن���ع الأطب���اق و�صال الق����ش التي 
و�صفوه���ا بلوحه فني���ة، واقتنوا بع�صه���ا ليعلِّقوها على 
نوا عمل ال�صيدة  جدران اأبهاء )�صالونات( بيوتهم، وثمَّ
الريفية ال�صورية التي اأبدعت يف هذه احلرفة الرتاثية.
والكث���ري ل ُيَعّد �صناع���ة الق�ش حرف���ة فح�صب، بل 
تراث���ااً وتاريخ���ااً عريق���ااً ممل���وءااً بق�ص����ش وذكريات 
حمببة اإليهم، اإذ ترتافق ممار�صة هذه احلرفة بطق�ش 
اجتماع���ي جتتمع في���ه الن�صاء والفتي���ات الريفيات يف 
بي���ت اإحداه���ن كل م�ص���اء، ول �صيَّما يف ف�ص���ل ال�صتاء 
���ر كل منهن  ح���ول مدف���اأة احلط���ب يف الغالب، وحت�صِّ
طبقها، وجمموع���ة من الق�ش وخم���رزااً ليقمن بديارة 
اأطباقه���ن يف اأثن���اء م�صامراته���ن يف لي���ايل ال�صت���اء. 
لدي���ارة  �صناعته���ن  ميار�ص���ن  متحلق���ات  ويجل�ص���ن 

اأطباقه���ن، ويتبادل���ن الأحادي���ث والق�ص����ش يف اأمور 
القرية واأخبار النا�ش؛ اإ�صافة اإىل تناول التني املجفف 
والزبيب واجل���وز، والتناف�ش لإجناز م�صنوعات الق�ش 
ب�صرعة ق�ص���وى، وابتكار ر�صوم جديدة، اإذ تدخل الأم 
، ف���كل واحدة منه���ن تري���د اأن تثبت  وابنته���ا يف حت���دٍّ
اأن طبقه���ا الأجم���ل للتباه���ي به، ومن ث���م �صيكون من 
ن�صيب العرو�ش التي يك���ون عر�صها قريبااً؛ لت�صع عليه 
)م�صاغها( من ذهب ومال، فتك�صب �صانعته �صهرة يف 
القري���ة والقرى املجاورة، ويك���ون لها عائد مايل جيد. 
وكل عرو�ش يخرج مع جهازها اأنواع عّدة من الأطباق. 
و�صي���دات القري���ة ك���ن اأي�صااً يغن���ني الأغ���اين الرتاثية 
والأهازي���ج ال�صعبية التي كانت تراف���ق تدوير الأطباق 
حني يجتمع���ن اأمام بيوته���ن يف اأثناء عمله���ن الطويل 
يف �صناع���ة اأطباق الق�ش، تلك الأغاين والأهازيج التي 

مناذج متنوعة من �صناعات الق�ش 



38

كان���ت ترددها الن�صوة لإ�صفاء جو من املتعة والت�صجيع 
والف���رح، وتعك�ش روح امل�صاركة بني �صي���دات القرية اأو 

احلي. ومن الأغاين الرتاثية يف منطقة دم�صق:
غنوا ي� بن�ت غنوا ب�سغل الق�ش وت�أّنوا

وحطوا طبق على طبق وخلوا الع�مل يتهنوا
غنوا غنوا ي� بن�ت انقعوا ب�ملي الق�س�ت

ه�توا طبق الزبيب�ت واحكوا للع�مل عنو
غنوا على اأكل التني والطبق بدوا ايدين

يلله ارق�سوا تنني تنني وال�سبح �سحك �سنو
هكذا كانت الن�صوة ين�ص���دن، وهن ي�صنعن اأطباق 

الق�ش و�صاله.
وم���ن الأغ���اين ال�صعبي���ة التي تردده���ا الفتيات يف 

مناطق حوران وال�صويداء والزبداين:
�سبع� بن�تك ي� خ�يل �سبعتهن �سغلوا ب�يل

اأول واحدة منهن بت�كل �سل بت�سكل فل
وت�ين وحدة منهن معه� �سلة فيه� الغلة

وت���دل الأمثل���ة ال�صعبي���ة و�ص���ور التعب���ري الكث���رية 
املتوف���رة يف البيئ���ة ال�صورية على ال�صل���ة، وعلى جتذر 
هذه احلرفة يف امل���وروث ال�صعبي ووجودها يف كل بيت 
وح�صورها يف الوع���ي اجلمعي. ومن تلك ال�صتعمالت 

املتعددة:
حزين وقع ب�سل تني: كناية عن حمدث النعمة.

ب���دي �سلتي ب���ا عنب: كناية عمن ل يريد الدخول 
يف �صجار.

را�سو قد ال�سل: تعبري عن كر حجم الراأ�ش.
ق����م من القفة وقعد ع�لدن���ب: تعبري عن �صخ�ش 

مغمور ا�صتهر فجاأة.
• �أ�صباب تر�جع حرفة �صناعة �لق�ش:

حرف���ة  اأو  مهن���ة  تراجع���ت  الأخ���رية  الآون���ة  يف 
�صناع���ة الق�ش كثريااً، وهناك اأ�صب���اب عديدة اأ�صهمت 

بانح�صارها، منها:
1- انح�ص���ار زراع���ة القم���ح التي ُتَع���دُّ اأ�صا�ش هذه 

احلرفة؛ لأنها قائمة على �صيقان القمح. 

2- ظه���ور اأدوات جدي���دة، واعتم���اد املزارعني يف 
ح�ص���اد القم���ح ودر�صه على اآلت احل�ص���اد التي تنزع 

احلبوب، فا تغدو ال�صنابل �صاحلة ل�صناعة الق�ش.
3- اأ�صهم���ت احلداث���ة يف انح�ص���ار ه���ذه احلرف���ة 
ن، بدلاً من  ح���ني جرى اإدخال اخليط البا�صتيكي امللوَّ
�صيق���ان القمح »الق����ش« التي حتت���اج اإىل تق�صري ونقع 
باملياه و�صبغ قب���ل ال�صتعمال، فقد كانت بع�ش الن�صاء 
اللوات���ي يعملن يف هذه احلرف���ة ي�صعن اخليوط امللونة 
يف الآني���ة الق�صية م���ع �صيقان القم���ح؛ لإ�صفاء زخرفة 
تزي���ن الطبق خا�صة من خ���ال الر�صوم والت�صميمات 

املختارة.
4- احلداثة ق�صت باإحال بع�ش الأجهزة احلديثة 
يف البيت حمل الأواين والأطباق الق�صية، مثل: الثاجة 
واخلزان���ة »النملي���ة«، واجلون���ة الت���ي كان���ت ت�صتعمل 
حلفظ الفواكه واخل�صار؛ والبيوت مثااً ان�صرفت عن 
اإنتاج خبزها بداخلها؛ وم���ن َثمَّ فقدت املن�صفة دورها 

يف حفظ اخلبز.
5- اإن تغي���ري منط احلياة و�صع���ف املردود املادي؛ 
ف�صااً ع���ن مناف�صة املنتجات احلديث���ة، اأدى هذا كله 
اإىل تراج���ع رغب���ة الفتي���ات بتعليم احلرف���ة؛ ومن ثم 

تناق�ش عدد اخلبريات بها، و�صعفت اليد العاملة.
هذا، واإن اجلي���ل اجلديد من ال�صبايا مل يعد لهن 
ارتباط بالأر�ش، وهن ل يبدين اهتمامااً بهذه احلرفة. 
ث���م اإن ُبعد اجلميع ع���ن الرتاث ب�صبب غ���زو احلداثة 
له���م، وعدم وجود جهات حتاف���ظ على الرتاث وتدرب 
اجلي���ل اجلديد على اإتقان مث���ل هذه احلرف لإحيائها 

جمددااً، اأ�صهم ذلك كله يف انح�صار �صناعة الق�ش.
فمع التطور الكبري الذي ت�صهده جمتمعاتنا، وتعدد 
ال�صناع���ات اليدوي���ة احلديث���ة ومناف�صته���ا للقدمية، 
وظه���ور الأواين البا�صتيكي���ة واملعدني���ة والزجاجي���ة 
لتلبي���ة متطلب���ات احلي���اة الع�صري���ة ال���ذي قل���ل من 
اهتمامه���م به���ذه ال�صناعات اليدوي���ة، = كان تراجع 
كبري يف �صوق ا�صتهاك الأدوات امل�صنوعة من الق�ش، 
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 ، وانخفا����ش الطل���ب عل���ى الأدوات امل�صنوع���ة يدوي���ااً
وحتول���ت هذه ال�صناعة من حاج���ات منزلية �صرورية 
لزم���ة لا�صتعم���ال اليوم���ي ومتطلب���ات اأ�صا�صي���ة كما 
كانت يف القدمي اإىل اأ�ص���كال للزينة من حتف ت�صتعمل 
يف زين���ة املنازل تعلق على اجلدران كلوحة فنية جميلة 
املنظر حتفظ ال���رتاث، اأو )ديكورات( تزين املطاعم، 
اأو واجهات املن���ازل، اأو هدايا يقتنيها ال�صياح، واأخذت 

تقت�صر على الأعرا�ش يف اأكاليل الورود.
ورغ���م ذلك ا�صتمرت ن�ص���اء حمافظة ال�صويداء يف 
ممار�ص���ة هذه املهنة، كما ل ي���زال الكثريون يف القرى 
والأري���اف يوا�صلون مهنتهم بهمة وثبات معلنني حبهم 
لهذه املهنة الن�صائية التي جتاوز عمرها مئات ال�صنني، 
فهن���اك من يحب املحافظة على عاقته باملا�صي، وقد 
ت�صتعملها الن�صاء يف منازلهن ب�صبب حبهن واعتيادهن 
التعام���ل معه���ا، وتف�ص���ل منظره���ا اجلمي���ل وتفتخر 

باقتنائها.

النا����ش قدمي���ااً ُيقبل���ون على �ص���راء اأطب���اق الق�ش 
كثريااً، اأم���ا يف الوقت احلايل فا اأحد يطلب الأطباق. 
وه���ذا العم���ل يحت���اج اإىل التحل���ي بال�ص���ر والراعة 
واملك���وث يف املنزل م���دة طويلة، واجله���د املبذول فيه 
كب���ري، والعم���ل اليدوي عاّم���ة يحت���اج اإىل جهد كبري. 
و�صناع���ة الق�ش ت�صبب اأملااً يف اليدي���ن والأكتاف؛ لأنها 
حتتاج اإىل �صدٍّ و�صغ���ط؛ كي ت�صبح امل�صنوعات متينة 
ومتنا�صقة، وت�صفي هذه املتانة والتنا�صق عليها اجلودة 
والإتق���ان، لتعم���ر �صن���ني طويلة. ولكن رغ���م التعب يف 

العمل يظّل م�صّليااً.
ولي�صت ثمة منظمات حمددة تعنى بهذه احلرفة 
اإل م����ا تق����وم به بع�����ش اجلمعي����ات الأهلي����ة املهتمة 
بتمك����ني املراأة م����ن خال تعليم احلرف����ة كجزء من 
احلفاظ عل����ى الرتاث وم�صدر دخ����ل حمتمل. ومن 
املنظم����ات الت����ي عمل����ت يف ه����ذا املج����ال: الحت����اد 
الع����ام للجمعي����ات احلرفية، وغرف����ة �صياحة دم�صق 
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يف وزارة ال�صياح����ة. وم����ن الواج����ب املطالبة باإحياء 
ه����ذه احلرف����ة خا�ص����ة م����ن خ����ال تاأ�صي�����ش مركز 
ى من ال�صيدات  لإحي����اء الرتاث وال�صتعانة مب����ن تبقَّ
اخلب����ريات يف هذا املجال، وتدري����ب اجليل اجلديد 
م����ن ال�صبايا عليها وتوعيته����ن باأهمية �صون تراثنا 
اجلمي����ل وحفظ����ه، وكلنا اأم����ل اأن يبقى له����ذه املهنة 
ع�صاق يتعلمونها ويتابعون العمل فيها، ويخ�صى على 

ه����ذه احلرفة من الندثار؛ لأنه����ا ذات قيمة معنوية 
تعك�ش فن الريف ال�صوري وح�صارته.

ه���ذه احلرفة دخلت يف معار�ش املهن اليدوية التي 
اأقيم���ت يف اخل���ارج يف دبي وميان���و ومعر�ش احلرف 
ال���ذي اأقي���م يف ال�ص���ني، ف�صااً ع���ن معار����ش لبنان 
والأردن وُعم���ان، و�صه���دت اإقبالاً كبريااً م���ن الأجانب 
والع���رب الذين عروا عن انبهاره���م مبهارة وجمالية 
�صن���ع اأطب���اق و�ص���ال الق����ش ال�صورية الت���ي و�صفوها 
بلوح���ة فنية، واقتن���وا بع�صه���ا ليعلِّقوها عل���ى جدران 
ن���وا عمل ال�صي���دة الريفية  )�صالون���ات( بيوته���م، وثمَّ

ال�صورية التي اأبدعت يف هذه احلرفة الرتاثية.
اإن هذه احلرفة ل ميكن اأن تندثر، فالإن�صان مهما 
تطور، واخرتع من و�صائل جديدة، ل ميكنه اأن ي�صتغني 
ع���ن ه���ذه ال�صناع���ات اليدوي���ة الب�صيط���ة واجلميل���ة 
والقريبة من القلب، وهي غري مكلفة، لكنها حتتاج اإىل 

بع�ش الذوق الفني وبع�ش الوقت.
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حتتل الأغاين ال�شعبية مكانًا بارزًا بني اأنواع 
الإب��داع الفني ال�ش��عبي يف جمتمعنا، ويف غريه 
م��ن املجتمع��ات، وذل��ك لرتباطها باملنا�ش��بات 
العامة واخلا�ش��ة، وم�ش��ايرتها ل��دورة احلياة 
الت��ي مير بها اأفراده الذين كان لهم اأكرب الأثر 
يف ازدهارها وانت�شارها، واحتفاظ املجتمع بها، 

وترديده لها كلَّما دعت احلاجة اإىل ذلك.

وي���رى يوليكاف�سك���ي اأنه ل ب���د اأن تنت�س���ب الأغنية 
ال�سعبية اإىل ال�سعب، فهو �ساحبها وموؤلفها، وملحنها، 
ول ترتبط مببدع معني، وتتناقلها الذاكرة ال�سعبية من 
جي���ل اإىل جي���ل �سفهيًا دون حاجة لتدوي���ن اأو ت�سجيل، 
وه���م يغنونها دائمًا جماعي���ًا اأو فرديًا، بغر�ض الت�سلية 
اأو الرتفي���ه، لأن الأغني���ة ترتب���ط بوظيف���ة اجتماعي���ة 
معين���ة، اأو طقو����ض اأو منا�سب���ات حم���ددة، مثل اأغاين 

العمل والأفراح والأطفال)1(.
ويق���ف ريت�س���ارد فاي����ض يف اجلانب 
املقابل ملا يقف في���ه )بوليكاف�سكي(؛ اإذ 
يرى »فاي����ض« اأن الأغنية ال�سعبية لي�ست 
بال�س���رورة ه���ي الأغني���ة الت���ي خلقه���ا 
ال�سع���ب، ولكنه���ا الأغني���ة الت���ي يغنيها 
ال�سعب، والتي توؤدي وظائف يحتاج اإليها 

املجتمع ال�سعبي)2(.
وميكن و�سف الأغنية ال�سعبية باأنها 
الأغني���ة الت���ي تت�سم بال�سي���وع والنت�سار 
باحليوية واملرونة، وهي دارجة الأ�سلوب، 
وت���وؤدى باللهج���ة العامي���ة، وتزدهر بني 

الأميني يف املجتمعات ال�سعبية.
وتع���ني الأغنية ال�سعبي���ة النا�ض على 
اإجناز الأعمال ال�ساق���ة وال�سعبة، تقوم 
بوظيفة الرتفيه وامل���رح واإ�ساعة البهجة 

وال�سرور)3(.
وت�سهد مرحلة الطفولة لونًا اآخر من 
الأغ���اين ال�سعبية تتميز م���ن غريها من 
الأل���وان الأخ���رى ب�سم���ات خا�سة، وهي 

ع����و�ض الأحم��������د

التهاليل يف الأغنية ال�شعبية
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م���ا ا�سطل���ح على ت�سميته���ا باأغاين ترقي����ض الأطفال 
اأو اأغ���اين امله���د الت���ي ت�سي���ع يف املجتمع���ات ال�سعبية، 
وُتْع���َرف با�سم تهاليل الأطفال، وه���ي التي تغنيها الأم 
لطفلها اأو لطفلتها، وهي تهدهده كي ينام، اأو يكف عن 
البكاء، اأو تغنيها ملالعبته ومداعبته وترقي�سه وتعليمه 
احلركات البدائية الب�سيطة من �سري وحتريك اليدين 

وت�سفيق.. اإلخ.
وتتمي���ز ه���ذه الأغ���اين باأنه���ا ق�س���رية يف العادة، 
ومكونة م���ن مقطوع���ات �سغرية، تكرره���ا الأم مرات 
ومرات حتى ين���ام الطفل اأو يكف ع���ن البكاء، وتتميز 
باأنه���ا هادئ���ة الأداء، خافتة الن���رة، باإ�سافة اإىل اأنها 
لي�ست جماعية يف اأدائه���ا، وذلك لعدم منا�سبة الغناء 

اجلماعي هنا لوظيفة الأغنية)4(.
و)التهالي���ل( ح�س���ب ال�سط���الح ال�سائ���ع يف بالد 
ال�س���ام هي اأغنية ترقي�ض الأطفال، وتعك�ض – يف قول 
اأغل���ب من طرقه���ا - جممل اآم���ال الأم واأحالمها التي 
ترغب اأن تراها تتحق���ق م�ستقباًل يف طفلها ذكرًا كان 

اأم اأنثى.
وه���ي ت�سرتعي النتب���اه من حي���ث اإن تلك الأماين 
قدمية قدم الإن�سان، فرغم التطور يف جمال )العمل( 
اأو جم���ال )ال�سناع���ة( اأو )الإنتاج( ن���رى الأم تتمنى 

تها من قبل. لطفلها ما متنته اأمها لها وجدَّ
ُفه���ا اأحم���د اأب���و �سعي���د يف  و)التهليل���ة( كم���ا ُيَعرِّ
كتاب���ه )اأغاين ترقي�ض الأطف���ال عند العرب(: الغناء 
لالأطفال عند ال�سعوب ال���رتمن بالكلمات املوزونة التي 
ت�سحب عادة مداعبة الطفل وحتريكه يف املهد لينام.

وه���و جزء م���ن الغن���اء الفولكلوري الع���ام املجهول 
الن�س���اأة الذي ج���رى على األ�سنة العام���ة بني النا�ض يف 
الأزمن���ة القدمي���ة؛ توارثت���ه الأجي���ال ط���وال فرتة من 
الزم���ن امت���دت حتى جت���اوزت ع���ّدة ق���رون. ول تقال 
التهليل���ة لذاتها، واإمنا هي اأداة م�ساحبة لعملية مادية 
� حركي���ة، تتمث���ل يف )املداعبة/املالعبة/التحريك(، 
وجع���ل الطفل ينام، وينتقل من ع���امل الوعي اإىل عامل 

الالوع���ي، كاأن مل�سمون التهليلة ولطريقة اأدائها تاأثريًا 
)تخديريًا(، )نقليًا( يف الطفل)5(.

ووظيف���ة التهليلة مماثل���ة لوظيف���ة ال�سعر، حُتدث 
نًا يف نف����ض �سامعها، غ���ري اأن �سامع التهليلة  فع���اًل معيَّ
لي����ض بال�سام���ع الع���ادي، اأي: لي�س���ت له املق���درة على 

ا�ستيعاب اللغة التي ي�ساغ بها م�سمون التهليلة.
فال�سامع الع���ادي ي�ستوعب لغة ال�سعر واقرتانه مبا 
ي�سمى )مو�سيقا( ال�سعر وغريها من العنا�سر الفنية، 
الت���ي حتدث م���ا هو متعارف عليه ب���� )فعل ال�سعر( يف 

�سامعه اأو قارئه.
اأم���ا يف )التهليل���ة( فيب���دو اأن ال���دال ينف�سل عن 
املدل���ول، اأي: اإن لغ���ة التهليلة ت�سب���ح مبنزلة ال�سوت 
اخل���ايل من )دللة لغوية( معين���ة، وم�سمون التهليلة، 

يبدو منعدمًا.
ونالح���ظ بالتجرب���ة اأن الطفل اإذا لف���ظ له القول 
التهليل���ي بطريق���ة عادية غري منغم���ة مل حتدث عنده 
ا�ستجابة لها، اأي: لو كان الطفل يبكي، ولفظ له القول 
التهليلي ملا توقف عن البكاء، ولو كان مهياأ للنوم اأي�سًا 

ملا اأخذه النعا�ض.
وو�سعية ال�ستقبال الت���ي تتمثل يف ا�ستلقاء الطفل 
يف مه���ده اأو بني يدي اأمه مع توفر عن�سر الأداء �سرط 
خارجي مهّم حني يق���رتن بالغناء املنغم �سيكون للقول 
التهليل���ي مفعول���ه يف تخدي���ر الطفل وجل���ب النوم له. 
والقول التهليلي يعتمد التوزيع الكمي لعدد من املقاطع 
ال�سوتية على عدد من املقاطع القولية )= �سطر البيت 
ال�سعري(. اإذ يكون عدد الوحدات ال�سوتية يف املقطع 
من القول م�ساوي���ًا اأو معادًل للوحدات ال�سوتية)6(، يف 
املقط���ع الأول من الق���ول التهليل���ي، ويف املقطع الثالث 
والراب���ع. ومن اجتماع عدد املقاط���ع ال�سوتية املوزعة 
توزيعًا متع���ادًل على املقاط���ع يكت�سب الق���ول التهليلي 
ل للناطق  م�سحة ترنيم���ة جتعله مماثاًل لل�سع���ر، وُتخوَّ

ًا يغلب عليه الرتخيم ال�سوتي. تاأديته اأداًء مرمنَّ
وقد اأطلق اأحمد اأبو �سعيد وغريه على هذه ال�سكلية 
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)ال���وزن(، وه���ي الت���ي جتعل )الق���ول التهليل���ي( قوًل 
مماث���اًل لل�سعر يف اإح���داث فعله يف الطف���ل، وهو فعل 
متميز يجل���ب الهدوء لنف�ض الطفل، ويقوده اإىل النوم، 
وهذه ال�سمة ال�سكلية لها مفعول نف�سي و)ف�سيولوجي( 

خا�ض من �ساأنه اأن يحدث يف الطفل حالة النوم.
واعتماد املرتمن على الطبقة ال�سوتية املنخف�سة ل 

يتجاوزها يف جميع مقاطع التهليلة.
واأجود مثال على ذلك تهليلة )نامي... نامي( التي 

حلنها مار�سيل خليفة.
والأداء عام���ل م�سرتك بني املر�س���ل واملر�سل اإليه، 
يجعل من التهليلة خطابًا يتقبله الطفل، والتهليلة دون 

الأداء لي�ست تهليلة)7(.
اأم���ا العامل الثاين يف التهليل���ة فهو م�سمونها، اأي: 
املدل���ول ال���ذي يو�سله جمم���وع ال���دالت امل�ستعملة يف 

القول التهليلي.
وم���ن اأب���رز م�سام���ني التهاليل )جمم���وع الدالت 
امل�ستعملة يف الق���ول التهليلي(: الرجاء )للولد اأن ينام 

نومًا هادئًا بحرا�سة اهلل واملالئكة(.
والوعد )باإح�سار هدية للطفل مكافاأة على �سلوكه 

احل�سن(.
والتحذير لتجنيبه من املخاطر املختلفة.. وتخويف 

الطفل بالكائنات املرعبة )الذئب، الغول()8(.
واإب���داء الإعجاب بالطفل وتع���داد �سفاته احل�سنة 
وبثه احلب، ث���م التنبوؤ مب�ستقبل باه���ر للطفل، وتعليم 

الطفل بع�ض الأمور احلياتية.
ويقول عب���د الرحمن احلوراين: عندم���ا تبداأ الأم 
بالهده���دة والتهالي���ل والرتانيم يكت�س���ب الطفل حلنًا 
ممي���زًا، ك�سيء جديد ل���ه، فاأغ���اين الرتانيم تخ�سها 

الأم لتنومي طفلها يف املهد.
والأغ���اين اخلا�سة بالطفل تتغن���ى بها الأم ومتدح 
اأطفاله���ا، فتبال���غ يف حما�سن ابنته���ا وجمالها، وتبالغ 
بق���وة باأ�ض ولدها، وتتمن���ى له ال�سح���ة والعافية. ويف 

هذا التغني انعكا�ض للماأثورات الدينية:

 واذبح لك جدي وكب�شي يوم املبارك يوم مت�شي
 وف����دا ل��ع��ي��ون��ْه ك��ل �شي ي���ا رب ت��خ��ل��ي��ه ���ش��امل

اأم���ا الرتانيم للطف���ل فهي خا�سة لل���رتمّن بها عند 
تن���ومي الطف���ل، وقت يك���ون م�ستعدًا لإغما����ض عينيه، 
وال�ست�سالم للنوم، ويكون ع���ادة هادئًا، فتاأتي ترانيم 
الأم املغن���اة بحنان عام���اًل م�ساعدًا، اإ�ساف���ة اإىل هزِّ 

ال�سرير، لتاأمني النوم للطفل:
 واذب���ح ل��ك ج��وز احلمام ن���������ام ي�������ا ح����ب����ي����ب����ي ن�����ام
 وال��و���ش��اي��د ري�����ش ن��ع��ام)9( وف��را���ش��ك  اجل���وخ   الأخ�شر

اأم���ا عن���د الرتقي����ض في�سم���ع الطف���ل األوان���ًا من 
الأ�سوات ال�سريع���ة املتوترة، واملرافقة لتحريكه ورفعه 
اإىل الأعل���ى، اأو دغدغت���ه يف رجلي���ه اأو �س���دره، وتغني 

الأم:
الت�شْه الت�شه  الت�شه   اأم�������ك ع����ج����وز وه���ر����ش���ه َع 
امدحدح ختيار   عر�شه من عر�ش الفر�شه واأب���وك 

وجت���د الأم احلوراني���ة يف الرتاني���م لطفلها تعبريًا 
ب�سيطًا و�سادق���ًا عن احتجاجها عل���ى واقعها ال�سائد، 
والعالق���ات الجتماعي���ة الت���ي تتحك���م في���ه، فتغن���ي 

مرتمنة، وتبث �سكواها لطفلها:
ي���ا الأهل يا الأه���ل/ يا حملى لياليك���م/ يا ماحلى 

النوم/ بفية عالليكم/. ثم:
ر/�سار العفن ن�سيبي/ل هو فار�ض  رب���ي َق�سم وقدَّ
ْر/ول تاج���ر يجيبي/ت���ايل حّراث/معرت/واأمه  امع�سَّ

خزية ال�سيب/.
وعندما يهاجر زوجها للعم���ل خارج �سورية، ت�سعر 
بامللل، وكاأنه اإبر تخز ج�سمها الطري، ولتحرك لواعج 
ال�س���وق والرغبة باللقاء، فتم�س���ك ب�سرير طفلها، وهو 

نائم، وترتمن، وتنتحب بلوعة، وتقول:
امتى يدق الب���اب/ امتى يعودوا الأحباب/وافرا�ض 

اأمك يبكي/ينادي اأبوك اللي غاب/ ثم:
ي���ا عني حاجة بكا/يا عني حاجة نوح/يا بنت كوين 

على/الفرقة طويلة روح
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وتناجي طفلها:
نامت عيونك يا كبدي/وعيون رب اخللق ما نامت/

وربك كرمي وما يف �سّدة/على خملوق دامت/)10(
اأما هدهدة الأطفال لكي يناموا فيقول عبد الرزاق 
كيالين عنها: الهده���دة يف حمافظة حماة غناء تلقيه 
الأم عل���ى م�سامع طفلها ب�سوت ه���ادئ وحلن بطيء، 
وهي ته���زُّ بيدها �سريره اأو اأُرجوحت���ه لكي ينام، وهذه 

بع�ض الهدهدات:
� ن���ام يا ابن���ي ن���ام، ولأدبحلك )لأذب���ح لك( طري 
احلم���ام، طري احلم���ام ل ت�س���ّدق، عم بحك���ي لبني 

لينام.
� ن���ام يا ابني نام، ح���الأ )حلق( اأملا�ض ما يل )لي�ض 
يل(، نام ي���ا ابني نام اأبوك ما ا�سرتى يل، نام يا ابني 

رب ال�سما ما بين�ساين.
� ونام���ي ي���ا عين���ي نام���ي، ويا عن���ّب الزين���ي، واإن 
�س���اء اهلل ينام )حمم���د( حلطو )لأ�سع���ه( بح�سيني 

)بح�سني(.)11(
� نيمت���ك باملرجوحة )الأرجوحة(، خفت عليك من 

ال�سوحة باهلل عليك )�سر�سوحة( هزي لبني لينام.
� وعندما يب���داأ الطفل بامل�سي مي�س���ك الأهل بيده، 

وي�سجعونه على ال�سري، وهم ين�سدون:
دادي َدادي َي���ا هلل وي���ا هلل، َدادي ودادي ي���ا ما �سا 
هلل، دادي داي )حمم���د مي�س���ي( دادي دادي ل دب���ح 
���ة، دادي دادي بتم�سي  ���ة وبطَّ كب�س���ي، دادي دادي �سطَّ
�سي، دادي دادي بحطو  ْ القطة، دادي دادي خاروف حمحِ
)اأ�سعه( بكر�سي، دادي دادي يا اأم اأحمد، دادي دادي 

مرتو )امراأته( بتْحَرْد.)12(
ومن الرتانيم الهادئة اجلميلة يف تنومي الطفل:

� َنيَّمتك بعباتي، يا �سكر نباتي باهلل عليكن خياتي، 
وا لبني لينام. هزُّ

� َنيَّمتك بالعلِّية، خفت عليك من احليَّة باهلل عليك 
ي لبني لينام. �سبحية: هزِّ

والرتنيم���ات الت���ي تقوله���ا الأم لطفله���ا لتنومي���ه، 

وت�سقي���ه م���ن خالله���ا حنان���ًا وحليب���ًا، تقوله���ا، وهي 
منحنية عليه تهدهُد له من فوق �سريره لينام على هذه 
الرتنيم���ات، ونذكر منه���ا كما يقول حمم���ود حمفوظ 

�سّمور يف بحثه )الرتاث يف جريود(:
احلمام ن������ام ي�����ا اأم�������ي ن���ام ط��ر   لذبحلك 
لينام يا حمامات ل تناموا اب��ن��ي  ع   ب�شحك 

وقد تتبعها برتنيمات هادئة وموؤثرة مثل:
يا حادي العي�ش مثل العني داريهم

يا حادي العي�ش ُخْذ روحي وخليهم
كانوا �شالطني نزلوا عن كرا�شيهم

�شاروا دراوي�ش وربي ما قطع فيهم
يا حادي العي�ش �شّلم يل على اأمي

هي حنونه وهي ت�شاألك عني
يا جامع ال�شمل جتمعني اأنا واأمي

حلكي لها ق�شتي وا�شكي لها همي
نامت عيونك يا اأمي وعني اهلل ما نامت

وعمرها �شّدَة على خملوق ما دامت
�شوها القلوب اللكم ق�شت وما لنت

وقلوبنا اللينة بالعهد ما خانت)13(
وي���رى الباح���ث الدكت���ور عب���د الرحم���ن اأيوب يف 
درا�سته عن التهالي���ل يف املنطقة الفالحية من الأردن 
مبقاطعة عجلون، وامتداد ملنطقة حوران، اأن م�سامني 
التهاليل يف املنطقة ال�سمالية من الأردن تتوزع اإىل عّدة 

حماور، وي�ستمل كل حمور على عدد من امل�سامني:
فاملحور الدين��ي: ي�ستمل على ذكر النبي والذكر 
في���ه �سف���اء للمري�ض، وال�سع���ي يف حمب���ة الر�سول مثل 
الذه���اب اإىل مك���ة، والق�س���اء والق���در، واحل���ث عل���ى 
ال�س���الة، والتو�س���ل هلل ولر�سوله لالإبق���اء على الأولد، 
وال�سوم، وموا�سلته على حتقيق الأمنية، وطلب الرعاية 
الإلهي���ة، واحلث على اأداء الفرو����ض الدينية والرتهيب 

من يوم القيامة، واحلث على اأداء فري�سة احلج)14(.
ومن ن�سو�ض هذه التهاليل:
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ي���ا  م�سطفى/ل���ولك  ي���ا  ل���ولك   �
ه���ادي/ ما قطع���ت احلجاج/من وادي 

ول وادي.
� ي���ا عني حاجة ب���كاَء/ يا عني كوين 

على الفرقة طويلة روح/
هذا املقدر وهذا اإلّلي انكتب بالّلوح.

ثل���ك م���ا َج���ا ي���ا بني/ي���ا قر�ض  � محِ
اجلبني/مث���ل م���ا جاب���ن ن�س���وان/ ورد 
مفت���ح بالب�ستان/مثلك ما جابن �سيلة/

ورد مفتح بجنينة/مثلك ما جابن حدا/ 
ورد مفتح بالندى.

� ي���ا رايح���ني ع���ن النب���ي اآخ���ذوين 
مبحاملكو/لين حديد ول بولد اأثقلكو/

ادي وزادي يتعبكو/روح���وا طريق ال�سالم،  واإن كان زوَّ
اهلل والنبي معكو)15(.

اأم��ا املح��ور الجتماع��ي في�سم���ل: احلث على 
ال�س���ر، والت�سحي���ة م���ن اأج���ل التعاون ب���ني الرفاق، 
والت�س���دي للظلم، وم���رارة هجرة العائل���ة والأحباب، 
والت�س���دي للح�سد، والتذمر من الظلم، ومعاتبة الغري 
م���ن اأجل اأخالقه ال�سيئ���ة، والبتهاج بعودة من كان يف 
الغربة، واحلث على حت�سي���ل املعرفة، والتغني مبزايا 
الطف���ل، وذكر جم���ال الطفل، وتن���ومي الطفل، وحمبة 

الطفل من قبل والديه.
� نام ي���ا عني ابني نام/بذبحل���ك طري احلمام/ يا 

حمام ل تخاف/ب�سحك َع ابني تينام.
� نامي يا عني رائد/ يانني وياننة/ يا عني راوؤودة/

ويا ع�سفور اجلنة/
� نام���ت عيون���ك/ وعني اهلل م���ا نام���ت/ ول ظلت 

�سّدة/ على خملوق وما دامت
� حممد حمادة /يا �سّيد الولدة/يا اأمه بتحبه/ ويا 

اأبوه بزيادة.
يا حبي���ب اأم���ه واأبوه/ريته���م م���ا يعدموه/يعدموا 

القطة والفارة/

ويلِّي نامي بالكوارة/يا حبي���ب اأمه واأبوه/ريتهم ما 
يعدموه.

� روح���ي ي���ا جاجة/تع���ي ي���ا جاجة/يا رب���ي تخلي 
البوبو/يق�سينا احلاجة/

روحي يا حمامة/البوبو بده ينام بال�سالمة.)16(
املحب���ة دون  في�سم���ل:  العاطف��ي،  املح��ور  اأم��ا 
حتديد، التغ���زل )بامل���راأة اأو الرجل(. وم���ن ن�سو�ض 

هذا املحور:
� م���رق م���ن ه���ون يتلف���ت حواليه/وَي�ْس���وي البيت 

والنازل حواليه/ 
ك�سفت نهي���د خلي ب���ني احلوالية/فناج���ني اليمن 

واإلهن كعاب.
� ي���ا اهلل جتيب العوايف/حلبيبي دوم/يا اهلل جتيب 

النع�ض/يا اهلل جتيب النوم
� يا نوال يا طقطوقة /يا اأم الُغرة املفروقة/ �ُسقناع 

اأبوك �ُسوقة/ 
� األفني يف خط القلم/ث���وب خمرخ�ض لأمك/وربع 

الغرب لعمك
ه ليه  ول�سع اأبوك ما َعلحِْم/يا خالك طالع زعالن/بدُّ

مهرة وح�سان.)17(
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ومل���ا كان اأغلب الأغاين ال�سعبية تقع �سمن مو�سوع 
الأف���راح واحلب وال���زواج وال�سع���ادة والراحة، وجدنا 
حظ���ًا وافرًا م���ن اأغاين الطفولة والتهالي���ل يف الأغنية 
ال�سعبي���ة الفل�سطينية كتهليلة )قال���ت الغزالة للنبي( 
التي ي���رتمن بها وتغن���ى يف مدينة اخللي���ل. واللحن يف 
ه���ذه الأغني���ة اإلقائي غري م���وزون، اأم���ا كلماتها فهي 

�سهلة وا�سحة ت�سرد ق�سة غزالني واأمهما:
اهلل ق���ال���ت ال����غ����زال����ة ل��ل��ن��ب��ي ن���������������ب���������������ي   ي����������������������ا 
اأي���ام �شبعة  ولدي   ب��������اجل��������وع وال����ع����ط���������ش ال��ه��م 
 ي���ا ك��اف��ر اط��ل��ق ال��غ��زال��ة ق��������ال ال����ن����ب����ي ل���ل���ك���اف���ر
اأي��ام  ب��������اجل��������وع وال����ع����ط���������ش ال��ه��م ولده���ا �شبعة 
 وراحت تطف�ش يف الرباري قام الكافر اطلق الغزالة
ونيمتهم ونام يا ابني زيهم)18(اطعمت ولدها وا�شقتهم

وهن���اك تهليلة اأخ���رى بعنوان )َنيَّمت���ك يف العلِّية( 
من تهليالت الطفل يف قرى عديدة يف فل�سطني:

ال��ع��ل��ي��ة يف  احَليَّة ن���ي���م���ت���ك   خويف عليك من 
 بركن على �شوتك بنام ت���ع���ال���ي���لَ���ُه ي����ا ب���دري���ة
املرجوحة يف   خويف عليك من ال�شوحة نيمتك 
 بركن على �شوتك ينام ت��ع��ال��ي��ل��ُه ي���ا غ��ن��دورة

����������ي �������ي ِننِّ اأوِننِّ

اإن ه���ذا التعبري »اأونن���ي« ي�ستعمل كثريًا عند تنومي 
الطف���ل، وهو لي�ض عربيًا، بل اإيط���ايل له املدلول نف�سه 

الذي ن�ستعمله يف اأثناء تهليلنا للطفل.)19(
وت���ردد الأم بع����ض الأغاين ال�سعبي���ة اأو الرتنيمات 
عندم���ا يح���ني موعد ن���وم الطف���ل، وتق���وم الأم بحمل 
طفله���ا وهدهدته عل���ى رجليها اأو ح�سنه���ا حتى ينام 
الطف���ل، وقد تع���ود الطفل قب���ل نومه ذل���ك، فال ينام 

غالبًا اإل بعد �سماعها. ومن هذه الأغاين:
� نن���ي عل���ى النني واإي�ض ب���دك يا �سليم���ان مني... 

هيه... هيه
� يا هدهد على الكروم هذه عطيه للمحروم هيه... هيه
� ي���ا رب ته���دا ي���ا �سامر وت�سك���ت واأذب���ح لك جوز 

الكتكت هيه... هيه

ب�سح���ك عليك ي���ا كتكت ب�ض �سامر يه���دا وي�سكت 
هيه... هيه

� اأن���ا �سوفتو يا ن�سوان وعابر عل���ى بيت رويان وفرو 
ال�سيته )لبا����ض فل�سطيني للرجال( على زهر الب�ستان 

هيه... هيه...
� يا ول���د يا اأبو الريالة وال���دار منك مالنة واجلمل 
يخب���ط بخّف���ه واحل�سان يلع���ب على الطوال���ه هيه... 

هيه...)20(
ويف م�سر تعرف هذه باأغاين تهنني الأطفال، وهي 
الأغ���اين الت���ي تغنيه���ا الأم لطفلته���ا اأو لطفلها، وهي 
تهدهده كي ينام اأو يكف عن البكاء؛ اأو تغنيها ملالعبته 
ومداعبت���ه وترقي�س���ه وتعليم���ه احل���ركات البدائي���ة 

الب�سيطة من �سري وحتريك لليدين، وت�سفيق.
والأغ���اين الآتي���ة تركز عل���ى اإعج���اب الأم بطفلها 

اإعجابًا كبريًا، فتقول الأغنية:
� يا وله يا وله../ يا حبيبي يا حبيبي../يا دوا للعني 

تطيبي../
واأنا خدتك من ن�سيبي/ق�سموا املال يا حبيبي.../

خدتك اأنا من ن�سيبي...)21(
وكم���ا كان���ت اأغ���اٍن توج���ه للطف���ل الذك���ر تتغن���ى 
مبحا�سن���ه، كان اإىل جانبه���ا اأي�س���ًا اأغ���اٍن توج���ه اإىل 
البن���ت ال�سغرية تك�سف عن م�ساع���ر الأم جتاه ابنتها 
و�سعادته���ا به���ا، واأمنياتها لها، فهي فرح���ة بها، لأنها 
�س���وف ت�ساعده���ا يف �س���وؤون البيت، وجتع���ل الآخرين 

يرتكون اأعمالهم، ويقعون اأ�سرى ح�سنها.
تقول الأغنية:

عن���د  اكحِ  ودَّ املناديل../وا����ض  اأم  ي���ا  حل���وة  ي���ا   �
الوح�سني../

نهم/ اأنا يا اأمي ما ني�ض منهم/دانا جاية اأزيِّ
� مل���ا قال���وا دي بنيَّه/قال���وا احلبيب���ه جايه/تعجن 

وتخبز يل/ومتال يل البيت ميَّه.)22(
ه احلديث اإىل البنت  وتنّبه هذه الأغاين الت���ي ُتوجِّ
ال�سغ���رية عل���ى جماله���ا خا�س���ة، وما يفعل���ه جمالها 
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بالنا����ض، وهو ما يتفق مع ت�س���ور املجتمع ال�سعبي لكل 
�ض  م���ن الولد والبنت. فبينما تركز الأغ���اين التي ُيرقَّ
بها الأطفال على �سفات الرجولة، واملركز الجتماعي 
�ض  ز الأغ���اين التي ُترقَّ ال���ذي تتمن���اه الأم لبنها، ُتركِّ
به���ا البنت على ما يرتبط بالأنوث���ة من جمال وح�سن، 

د هذا املعنى: والأغنية الآتية ُتوؤكِّ
�ست البنات ريدي/من ح�سنك ن�سف ريقي/

والنا�ض يف غ�سب ور�سا/واأنت يف التزاويدي.
وت�سيف الأغنية الآتية تاأكيدًا اآخر، فتقول:

يا بن بيقولك اأبوكي/ما تطلعي�ض ف يالأياله/
اله)23( يحمر ورد خدودك/يجروا وراك اخليَّ

والأغني���ة ال�سعبي���ة، ول �سيم���ا التهالي���ل، تبلغ اأوج 
ازدهاره���ا يف املجتمع���ات ال�سعبية، اإذ لي����ض لها ن�ض 
ن، �سواء كان ه���ذا الن����ض �سعري���ًا اأم مو�سيقيًا،  م���دوَّ
و�سم���ة املرونة الت���ي تت�سم بها ت�ساعده���ا على اأن تظل 

حمفورة يف ذاكرة النا�ض.
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اخلم�سيني��ات  )يف  �سغ��ارًا  كن��ا  ح��ن 
يف  كان  الع�سري��ن(،  الق��رن  م��ن  وال�ستيني��ات 
حوارين��ا كث��ر م��ن امله��ن اليدوي��ة املزده��رة، 
ولكنها مل ت�سمد اأم��ام التقدم التقني، فتوارت 
ع��ن الأنظ��ار وانقر�س��ت، تاركة لن��ا ذكرياتها 
اجلميل��ة. و�ساأتوق��ف عند عدد م��ن هذه املهن 
الت��ي �سهدُته��ا ب��ل عاي�سُته��ا. وك��م كان جيلنا 
يقف قريبًا من اأ�سحابها ماأخوذًا بهم، منده�سًا 
م��ن اأ�ساليبهم يف عملهم، تلك الأ�ساليب التي ل 
تخلو من طرافة ت�سدن��ا اإليها. واملهن اليدوية 
الت��ي �سنتعرفه��ا وغره��ا م��ن امله��ن، ا�ستم��رت 
ع�س��رات ال�سنن، وبع�سها مئ��ات ال�سنن. وكان 
ا�ستمرارها ب�سبب توارثها من الآباء والأجداد 
اإىل الأبن��اء واحلفداء، حت��ى غلب ا�سم املهنة 
على اللقب العائلي لكثر منهم، ومع مرور الأيام 
اأ�سبحت املهنة هي اللقب العائلي. وهناك كثر 
م��ن العائ��ات التي لقبها مهنة، مث��ل اآل املنجد 

واملبي�ض والرّتا وال�سمكري وغرها.
كان العامل��ون يف ه��ذه امله��ن قريب��ن من��ا، 
ب��ل بع�سه��م اأقرباوؤن��ا اأو جرانن��ا، وكث��رًا م��ا 
كن��ا نذه��ب اإليه��م لأم��ر يتعلق مبهنته��م. وكنا 
ن�ساعده��م اأحيان��ًا، يف ق�س��اء بع���ض الأم��ور. 
رمب��ا كان الأمر عاديًا وقتئذ. لكننا الآن ن�سعر 
مبتع��ة تلك الأيام اخلوايل، ملا فيها من ب�ساطة 

وطيبة ونقاء.

املنجد العربي:
كان التنجي���د من اأهم املهن اليدوي���ة فيما م�ضى؛ 
وكان املنجدون منت�ضري���ن يف اأنحاء املدينة كّلها، ففي 
احلي الواحد من اأحياء دم�ضق كان كثري من املنجدين؛ 
ف���كّل بيت بحاج���ة اإىل ُفُر�ش وُل�ُحف وخم���دات. وهذا 
الن���وع م���ن التنجيد ي�ضم���ى بالتنجيد العرب���ي، متييزًا 
له من ن���وع اآخر م���ن التنجيد، وهو تنجي���د الكنبايات 
والكرا�ض���ي. واملنجد العربي بحاج���ة اإىل دكان وا�ضعة 
امل�ضاح���ة، تكفي لفر����ش اللُُّح���ف مبقا�ضاته���ا الكبرية 
وال�ضغرية. واملواد الأ�ضا�ضية امل�ضتخدمة يف هذه املهنة 
ه���ي ال�ضوف والقطن. اأما ال�ض���وف في�ضتخدم حل�ضو 
الُفر�ش، والقط���ن ي�ضتخدم حل�ض���و اللُُّحف واملخدات. 

اأحم����د بوب�������ض

مهن يدوية منقر�ضة

قو�ش التنجيد
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وكانت هذه املهنة تنتقل بالوراثة من الآباء اإىل الأبناء 
لأجيال متعاقب���ة، حتى اإن كثريًا م���ن الأ�ضر يف �ضورية 

اأ�ضبح لقبها العائلي )املنجد(.
واأول عم���ل يقوم به املنجد ندف ال�ضوف اأو القطن 
باأداة خا�ضة ت�ضمى القو�ش، الذي ي�ضبه الآلة املو�ضيقية 
)الهارب( ولكن بوتر وحي���د؛ ي�ضع ال�ضوف اأو القطن 
اأمام���ه عل���ى الأر����ش، ثم ُي�ض���ك القو�ش م���ن قب�ضته 
ويقرب���ه م���ن ال�ض���وف اأو القطن، وي�ض���رب على وتره 
مبطرقة خ�ضبية. وهذه العملية تهدف اإىل جعل القطن 
اأو ال�ض���وف منفو�ضًا. ثم ياأت���ي بعد ذلك �ضنع اللحاف 

اأو الفرا�ش كلٌّ على حدٍة.
* �سنع اللحاف:

اأول خطوة يف �ضنع اللحاف خياطة القالب مع ترك 
اأح���د الأطراف مفتوحًا، والقال���ب هو الوعاء القما�ضي 
الذي ُيح�ضى بالقطن. وتكون الواجهة عادة من قما�ش 

ال�ضات���ان امللون اللم���اع، واخللفية من قما����ش الكتان. 
وبعد اأن يلأ املنجد القالب بالكمية املطلوبة من العهن 
املنفو�ش، يوزعها توزيعًا منتظمًا داخل القالب بوا�ضطة 
�ضي���خ م���ن احلديد. ثم ي�ض���ّد الفتحة الت���ي اأدخل منها 
القط���ن، بعد ذلك ياأتي دور التنجيد؛ اإذ يقوم بطريقة 
يدوي���ة بخياط���ة دروب متوازية متقاري���ة على م�ضاحة 
اللحاف، ويتف���ن يف ر�ضم اأ�ضكال جميل���ة ت�ضد الزبون 
ل�ضرائه. وي�ضتخدم يف اخلياطة هذه اإبرة كبرية ت�ضمى 
)امليرب(. وخيوط امللحف التي ي�ضتعملها يدلكها قبل 
ا�ضتعماله���ا بقطعة م���ن ال�ضمع اخلا����ش لت�ضبح اأكرث 
متان���ة. ول ين�ض���ى اأن ي�ضع يف اأ�ضبع���ه الو�ضطى قطعة 
معدنية على �ضكل طربو����ش ت�ضمى )الك�ضتبان(، يدفع 
به الإب���رة لتخرتق اللحاف اإىل الوج���ه الآخر، وحتمي 
اأ�ضبعه من وخزاتها. وبع���د اأن ي�ضبح اللحاف جاهزًا 

يعلقه على اأحد جدران الدكان لرياه الزبائن.

تنجيد اللحاف



50

* �سنع الفر�سة:
�ضن���ع الفر�ضة يب���داأ بخياطة القالب م���ن القما�ش 
الكت���اين بالقيا����ش املطلوب، م���ع ترك اأح���د الطرفني 
العر�ضني مفتوح���ًا. ويح�ضو الفر�ض���ة بالكمية املطلوبة 
من ال�ض���وف املندوف، ويوزعه داخ���ل الفر�ضة توزيعًا 
منتظم���ًا بوا�ضط���ة ال�ضي���خ، اإذ ي�ضرب �ضط���ح الفر�ضة 
ب���ه باجتاه���ات خمتلفة، حت���ى ي�ضبح توزي���ع ال�ضوف 
منتظم���ًا، ث���م ي�ضّد الفتح���ة خياطة. بع���د ذلك يخيط 
م���ا بني وجه���ي الفر�ضة للرب���ط بينهما عل���ى م�ضافات 
منتظم���ة، والغر����ش من ذل���ك تثبيت ال�ض���وف داخل 
الفر�ض���ة وع���دم جتمع���ه اأثناء نق���ل الفر�ض���ة اأو طيها، 
وت�ضم���ى هذه اخلياط���ات )م�ضام���ري(. وتاأتي اخلطوة 
الأخرية بتلبي����ش الفر�ضة الوج���ه القما�ضي من قما�ش 
خا����ش يكون مزخرفًا بر�ضوم جميل���ة؛ لت�ضبح جاهزة 

لل�ضتعمال.

* �سنع املخدة:
�ضن���ع املخ���دة �ضهل، اإذ يجه���ز قالبها م���ن قما�ش 
الكت���ان، ثم يح�ض���ى بالقطن، وي���وزع داخل���ه بانتظام 
ب�ضرب���ه بال�ضيخ، وُتك�ض���ى بعد ذلك بوج���ه من قما�ش 

الكتان امللون اأو غريه من الأقم�ضة.
وكان يف دم�ضق �ضوق خا�ش لبيع الفر�ضات واللُُّحف 
واملخ���دات، يف الق�ض���م الأول من �ض���ارع مدحت با�ضا. 
وكان م�ض���در ب�ضاعتها الور�ض���ات الكثرية املتوزعة يف 

دم�ضق.
ولك����ن م����ع دخ����ول الن�ض����ف الث����اين م����ن القرن 
الع�ضري����ن حياتن����ا، ب����داأت مهن����ة التنجي����د العربي 
ترتاجع، حتى اختفت متامًا، لتحل حملها الفر�ضات 
الإ�ضفنجية اأو فر�ض����ات )ال�ضليب كونفورت( وحلف 
)الديك����رون(؛ لت�ضب����ح ه����ذه املهن����ة م����ن ذكريات 

املا�ضي اجلميل.

تنجيد الفر�ضة
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م�سلح بابور الكاز:
بابور الكاز )اأو ببور ال���كاز( كان اأيام زمان الأداة 
الرئي�ضة لطه���و الطعام وت�ضخني املاء. وهو جهاز يعمل 
بوق���ود الكريو�ضني )زي���ت الكاز(. ويتاأل���ف من خزان 
وقود �ضب���ه اأ�ضطواين ارتفاعه نحو ع�ضرة �ضنتيمرتات، 

حديدي���ة  اأرج���ل  ث���لث  عل���ى  حمم���ول 
معقوفة م���ن الأعلى نح���و الداخل لتحمل 
وع���اء الطب���خ. ويف اأعل���ى اخل���زان راأ�ش 
الباب���ور املج���وف الذي يت�ض���ل باخلزان، 
وي�ضل���ه الكريو�ض���ني ع���ن طري���ق فتح���ة 
م�ضرتك���ة بينهم���ا. ويف جانب���ه فتحة مللئه 
بالكريو�ضني، وحتتها لولب �ضغري لإطفاء 
الباب���ور عند النتهاء م���ن ا�ضتعماله. ويف 
جانب اآخر )الدّفا�ش( الذي ُي�ضغط عدة 
مرات كي يخرج الكريو�ضني من )الفالة( 
ويتجم���ع يف ال�ضح���ن اأ�ضف���ل الراأ�ش بغية 
اإ�ضعاله. وكان اأف�ضل اأنواع البوابري )بابور 
بريو�ش(. وهذه الت�ضمية ن�ضبة اإىل قرية 

�ضويدي���ة اخرُتع فيه���ا يف اأواخر الق���رن التا�ضع ع�ضر. 
ودخل الباب���ور �ضورية يف اأربعيني���ات القرن الع�ضرين. 
وقبله كان ُي�ضتخدم موقد احلطب، ووجوده لي�ش حكرًا 
عل���ى دم�ضق، ب���ل كان م�ضتخدمًا يف املناط���ق ال�ضورية 

كّلها ويف البلدان املجاورة.

ندف القطن
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* ا�ستخدامه:
ولت�ضغيل البابور تق���وم ربة املنزل اأوًل مبلء خزانه 
بالكريو�ض���ني، ثم ت�ضغط )بالدّفا����ش( عدة مرات كي 
يخرج الكريو�ضني من )الفال���ة( ويتجمع يف ال�ضحن، 
بع���د ذلك ت�ضعله بعود ثقاب وتنتظر حتى ترتفع حرارة 
الراأ����ش جي���دًا، ث���م ت�ضغ���ط الدفا�ش م���ن جديد عدة 
م���رات، فينطلق اللهب م���ن الراأ�ش، وتب���داأ ربة البيت 
بعملي���ة الطه���و. وقد ي�ضع���ف الله���ب ب�ضب���ب ان�ضداد 
)الفال���ة( باأو�ض���اخ، فتنظفها ربة البيت ب���اأداة ت�ضمى 
)النكا�ضة(، وهي قطعة معدنية طويلة يف طرفها �ضلك 
مع���دين قا�ش تدخل���ه يف )الفالة(. وبع���د النتهاء من 

الطهو حتّل اللولب فينطفئ البابور.
* اإ�ساحه:

نتيج���ة  اأعط���ال  لع���دة  ال���كاز  باب���ور  يتعر����ش 
ا�ضتخدامات���ه الكث���رية، وي�ضل���ح ه���ذه الأعطال مهني 
خمت����ش ي�ضم���ى )م�ضل���ح باب���ور ال���كاز(، اأو ي�ضم���ى 
اخت�ض���ارًا )بواب���ريي( اأو )�ضمك���ري(، وهناك عائلة 
دم�ضقي���ة ُتلقب به���ذه الكلم���ة. وقد يكون عن���ده دكان 
ي�ضتقب���ل في���ه البواب���ري وي�ضلحه���ا، وقد يك���ون مهنيًا 

ج���واًل، يحمل عدته ب�ضن���دوق، ويتجول 
ين���ادي  وه���و  والق���رى،  احل���ارات  ب���ني 
)م�ضل���ح باب���ور ال���كاز(، ويوؤديها بنغمة 

مو�ضيقية كي يلفت الأنظار اإليه.
ال���كاز فتتمث���ل  اأعط���ال باب���ور  اأم���ا 
بخل���ع اإحدى اأرجل���ه، فيق���وم البوابريي 
بلحمه���ا باأداة خا�ضة، وق���د يكون العطل 
يف الدفا����ش، فيق���وم باإ�ضلح���ه وتغيري 
جلدت���ه، ولك���ن العط���ل الأه���م يكون يف 
الراأ�ش ح���ني يتوقف عن ال�ضتعال ب�ضبب 
ك���رثة جتم���ع الأو�ض���اخ داخل���ه بحيث ل 
يجدي معها ا�ضتخ���دام النكا�ضة، فيفّكه 
امل�ضل���ح، ويحرق���ه بله���ب ق���وي ي�ضدره 
باب���ور خا����ش عن���ده، ثم ي�ضل���ه مبنفاخ 
خا����ش، وي�ضغط���ه عدة م���رات بعد نزع 
)الفال���ة(، فتخ���رج الأو�ضاخ املرتاكمة داخ���ل الراأ�ش. 
ثم يعيد الراأ����ش اإىل مكانه يف البابور، لي�ضبح جاهزًا 

اأق�ضام بابور الكاز

نكا�ضة البابور
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لل�ضتخ���دام م���ن جدي���د. ونتيج���ة ك���رثة ال�ضتخدام 
يهرتئ اجلر�ش الذي يتّوج راأ�ش البابور نتيجة احلرارة 
ال�ضديدة الت���ي يتعر�ش لها، فُي�ضرتى جر�ش جديد من 
البقالية، ويو�ضع مكانه، ومهم���ة اجلر�ش توزيع اللهب 

بانتظام حول الراأ�ش.
وللبوابري قيا�ضات؛ فهن���اك القيا�ش ال�ضغري الذي 
ي�ضتخ���دم لتجهي���ز ال�ضاي والقه���وة، وهن���اك القيا�ش 
الو�ض���ط ال���ذي ي�ضتخ���دم ع���ادة يف املن���ازل، والقيا�ش 
الكبري الذي ي�ضتخدم للقدور الكبرية، وكان ي�ضتخدمه 
باع���ة ال���ذرة امل�ضلوق���ة )العراني����ش( وباع���ة ال�ضوندر 
امل�ضلوق اأو الفول النابت اأو البليلة يف عرباتهم، اإ�ضافة 

اإىل ا�ضتخدامات اأخرى.
ومع اقتح���ام الن�ضف الثاين من الق���رن الع�ضرين 
حياتن���ا، بداأت مهن���ة )البواب���ريّي( ترتاج���ع، اإىل اأن 
اختف���ت متامًا، نتيج���ة ا�ضتخدام مواقد الغ���از التي ل 
تخلف الهباب )ال�ضحار( الذي كان يخلفه بابور الكاز.

املبي�ض:
تبيي�ش النحا�ش م����ن املهن اليدوية 
�ضتيني����ات  حت����ى  رائج����ة  كان����ت  الت����ي 
الق����رن الع�ضري����ن وما قب����ل، حني كانت 
معظ����م الأدوات يف املن����زل من النحا�ش 
)القدور وال�ضحون وامللعق والكبجاية 
والكفكري وغريها(، وكانت بحاجة بني 
فرتة واأخرى للتبيي�ش لإزالة ما علق بها 
من �ضوائب نتيج����ة ال�ضتخدام، ولإزالة 
وانقر�ض����ت  ال�ض����ارة.  ال�ض����داأ  طبق����ة 
النا�����ش  ان�ض����راف  بع����د  املهن����ة  ه����ذه 
النحا�ضي����ة،  الأواين  ا�ضتخ����دام  ع����ن 
احلديث����ة  الأدوات  مكانه����ا  لتح����ل 
الأدوات  اأو  �ضتي����ل(  )ال�ضتانل�����ش  مث����ل 
الزجاجي����ة املقاومة للح����رارة وغريها. 
وتبيي�����ش النحا�ش م����ن املهن اخلطرية 
عل����ى اأ�ضاحبها نتيج����ة ا�ضتخدام املواد 

الكيميائي����ة التي تلم�ش اأيديه����م، ونتيجة احلرارة 
العالية التي يتعر�ضون لها.

ونتيج���ة رواج ه���ذه املهن���ة يف دم�ضق، هن���اك اأكرث 
من عائل���ة دم�ضقية حتمل لقب )مبي�ش(. وهذه املهنة 

كانت منت�ضرة يف اأنحاء �ضورية والبلدان املجاورة.
* طريقة العمل:

املبي�ش ه���و املهني الذي يعالج الأدوات النحا�ضية، 
ويعيده���ا بي�ضاء لمعة. وقد يتل���ك دكانًا يار�ش فيه 
مهنت���ه، وق���د يكون ج���واًل يحم���ل اأدواته عل���ى ظهره، 

ويجوب احلارات والقرى.
وتر�ض���ل الأ�ضر اأدواتها النحا�ضية اإىل املبي�ش الذي 
يق���وم مبعاجلتها عل���ى عدة مراحل: اإذ يب���داأ بت�ضخني 
القطع���ة النحا�ضية على النار، ثم ي�ضع بداخلها الرمل 
ويفركه���ا بقطعة من اجللد حتى تتخل����ش من ال�ضداأ 
والأو�ض���اخ العالقة بها. اأما املبي����ش الذي يتلك دكانًا 
ي�ضنع يف اأر�ضها حفرة بعمق نحو املرت، في�ضع الأواين 

املبي�ش
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الكب���رية )الطناج���ر( وي�ض���ع حتتها الرم���ل، ثم ي�ضع 
الرم���ل بداخله���ا ويغطيه بقطع���ة جلد، ث���م ينزل اإىل 
احلفرة وي�ضع قدمي���ه داخل الطنجرة ويفرك بقدميه 
ينة وي�ض���رة، وبذل���ك تتنظف الطنجرة م���ن الداخل 
واخل���ارج يف الوق���ت نف�ضه، وهذه الطريق���ة مريحة له 
اأكرث من الف���رك باليد. وكان يف حارتن���ا بحي امليدان 
الدم�ضقي دكان مبي����ش، فكنا نقف قرب املحل نتفرج 
علي���ه مبتعة، وهو يق���ف يف احلفرة ويتك���ئ بيديه على 
اأر�ش الدكان ويدور ينة وي�ضرة وهو يفرك الطنجرة، 

فكاأنه يرق�ش )ال�ضامبا(.
بعد النتهاء من فرك الوعاء بالرمل، تاأتي املرحلة 
الثانية، حني يذيب مادة الق�ضدير مع الن�ضادر، مكّونًا 
م���ادة من�ضهرة �ضاخن���ة جدًا، ثم يغم����ش قطعة قطن 
كب���رية بال�ضائل، ويفرك بها داخ���ل الإناء حتى ي�ضبح 
اأبي����ش لمعًا، ويعيد الكرة من اخل���ارج، وبعد النتهاء 
م���ن العملي���ة يغ�ض���ل الوع���اء بامل���اء، لي�ضب���ح جاهزًا 

لل�ضتعمال. 
اأّم���ا املبّي����ش الثابت )�ضاح���ب ال���دكان( فيحمل 
النا����ش الأواين اإلي���ه يف املح���ل، وياأخذونه���ا يف الي���وم 

الت���ايل، واأما املبي����ش اجلوال في�ض���رخ باأعلى �ضوته: 
»مبي����ش طناج���ر �ضح���ون ملع���ق...«. فينادي���ه من 
يحتاج���ون اإىل تبيي����ش اآنيته���م، فيفر����ش عّدت���ه على 
اأر�ش الطريق، ويق���وم بتبيي�ش الأواين بجانب املنزل، 
حينما ينتهي من عمله ي�ضلم الأواين لأ�ضحاب املنزل، 

ويقب�ش اأجرته.
وُت���روى عن املبي�ضني الطرف���ة التالية: فتح مبي�ش 
دكانًا يف اإحدى احل���ارات. واأقبل النا�ش يودعون عنده 
اآنيته���م ليبي�ضها لهم. ويف الي���وم التايل اأعاد لكل بيت 
اأواني���ه مبي�ض���ة، ومع كل قطعة اأعطاه���م قطعة اأ�ضغر 
منه���ا، فم���ع الطنجرة الكب���رية طنجرة �ضغ���رية، ومع 
ال�ضح���ن الكبري �ضح���ن اأ�ضغر منه وهك���ذا.. وعندما 
�ضاأل���وه: مَل ه���ذه القط���ع الزائ���دة؟ اأجابه���م ب���اأن كل 
قطعة م���ن قطعهم ولدت يف اللي���ل قطعة �ضغرية. ويف 
اليوم الت���ايل جمع النا�ش جمي���ع الأواين النحا�ضية يف 
منازلهم واأر�ضلوها اإىل املبي�ش طمعًا يف اأن تولد قطعًا 
جدي���دة، ومل يبق يف املن���ازل قطعة نحا�ش واحدة. ويف 
ل املبي�ش جميع الأواين النحا�ضية من  الليلة التالية َرحَّ
حمل���ه وتركه فارغ���ًا. ويف النهار الت���ايل ح�ضر النا�ش 

املبي�ش
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لت�ضتل���م اآنيته���م مع اأولده���ا، فوج���دوا املبي�ش يبكي. 
وعندم���ا �ضاألوه اآنيتهم، قال لهم: اإنها ماتت. فارتفعت 
اأ�ضواتهم حمتجة: »كيف مت���وت الأواين النحا�ضية؟..
هذا هراء«. فاأجابهم: »اأم�ش الأول �ضدقتم اأن اأوانيكم 
ول���دت، فكيف ل ت�ضدقون اليوم اأنه���ا ماتت؟ وكل من 

يولد ل بد اأنه �ضيموت«.
املجلخ:

املجلخ هو ذلك احلريف الذي ي�ضحذ وي�ضّن الأدوات 
احلادة القاطعة كال�ضكاكني واملق�ضات، واملناجل التي 
ت�ضتخدم يف ح�ضاد القم���ح يف الريف. وعدته يف ذلك 
اآل���ة ب�ضيطة يحملها على ظهره، ويج���وب بها احلارات 
والق���رى مناديًا: »جملخ �ضكاك���ني، مق�ضات، �ضباري، 
خناجر، مناجل...«. وم���ا اإن ي�ضمعه النا�ش حتى ياأتوا 
اإلي���ه مبا يري���دون �ضنه من اأدوات تك���ون قد تثلمت من 

كرثة ال�ضتعمال.
واأداة املجل���خ يف عمل���ه دولب خ�ضب���ي كبري يت�ضل 
بق�ضاط جلدي مع دولب اآخر �ضغري يحمل حجر اجللخ 

ال���ذي ي�ضمى )حج���ر الن���ار(، وهو عبارة ع���ن قر�ش 
دائري. فحني يريد املجل���خ �ضحذ قطعة ُيدير الدولب 
الكب���ري بدوا�ضة ي�ضغط عليه���ا برجله، وتنتقل احلركة 
اإىل ال���دولب ال�ضغ���ري وحج���ر اجللخ، ولك���ن ب�ضرعة 
دوران اأكرب بكثري من الدولب الكبري. ويبداأ مبلم�ضة 
القطع���ة الت���ي يري���د �ضحذها بحج���ر الن���ار، فينطلق 
ال�ضرر بغزارة. وحني كنا �ضغارًا كنا نقف بالقرب منه 
م�ضتمتع���ني مبنظر ال�ض���رر املتطاي���ر. وي�ضتمر باجللخ 
حت���ى ي�ضلح التثلي���م، ويزيل ال�ضوائ���ب العالقة بالأداة 
من �ض���داأ واأو�ضاخ، فتع���ود الأداة لمعة حادة. ويقب�ش 
اأج���ره مقابل ذل���ك مبلغًا زهيدًا من النق���ود ل يتجاوز 
الفرن���كات القليل���ة. ويف الريف قد ياأخ���ذ اأجرة عينية 

كالطحني اأو البي�ش اأو غريهما.
وم���ع دخول التقني���ات احلديثة انقر����ش عمل هذا 
املجل���خ، وحت���ول التجلي���خ اإىل مهنة حديث���ة ت�ضتخدم 
فيها الآلت الكهربائية بدل الدولب البدائي، وتنوعت 
الأدوات الت���ي حتتاج اإىل جل���خ، فاإ�ضافة اإىل ما ذكرنا 
جاءت �ضف���رات فرامات اللح���م الكهربائي���ة واأموا�ش 
احللق���ة و�ضكاك���ني مقاطع ال���ورق يف املطابع وغريها 

من الأدوات.

املجلِّخاآلة اجللخ
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تق�سي�ض الكرا�سي:
اأيام زمان كانت كرا�ضي الق�ش هي الأكرث انت�ضارًا، 
وكان���ت مهن���ة تق�ضي�ضها م���ن املهن اليدوي���ة الرائجة. 
وتق�ضي����ش الكر�ض���ي يعن���ي تغطي���ة مقع���ده )مو�ض���ع 
اجللو�ش( بالق�ش. وكانت هذه املهنة من املهن الرائجة 
يف دم�ض���ق منذ مئ���ات ال�ضن���ني. ويف �ضبعينيات القرن 
الع�ضري���ن ب���داأت كرا�ض���ي الق�ش ترتاجع اأم���ام هجمة 
الكرا�ضي البل�ضتيكية حت���ى اختفت اأو كادت. وهناك 
نوعان من الكرا�ضي التي ُتق�ّش: كرا�ضي الق�ش وكرا�ضي 

اخليزران. وما يهمنا هنا كرا�ضي الق�ش.
* طريقة العمل:

كان���ت �ضناع���ة كرا�ض���ي الق�ش مت���ر مبرحلتني: 
�ضناع���ة هي���كل الكر�ض���ي اخل�ضب���ي عن���د جناري���ن 
خمت�ض���ني بذل���ك، وكان���وا ي�ضنع���ون اإ�ضاف���ة اإىل 
الكرا�ض���ي اأ�ضّرة الأطف���ال اخل�ضبية اله���زازة. وبعد 
�ضنع هي���كل الكر�ض���ي اخل�ضبي ياأت���ي دور تق�ضي�ضه. 
وكان���ت املح���لت بنوعيها تق���ع على جانب���ي ال�ضارع 

الرئي�ض���ي بح���ي املي���دان يف املنطقة املمت���دة ما بني 
باب امل�ضلى وال�ضويق���ة. فبعد �ضنع الهيكل اخل�ضبي 
للكر�ض���ي ينتق���ل اإىل حم���ل التق�ضي�ش. ومت���ر عملية 
التق�ضي�ش بعدة مراحل، وي�ضتخدم فيها نبات احللفا 
الذي ينب���ت يف امل�ضتنقع���ات و�ضف���اف الأنهار، وهو 
نب���ات م���ر الطع���م ل ي�ضلح علف���ًا للحيوان���ات. ويف 
دم�ض���ق كان ُيجلب من م�ضتنقع بح���رية العتيبة التي 
ينته���ي عنده���ا نهر ب���ردى يف اأق�ضى �ض���رق الغوطة 
ال�ضرقي���ة اأو م���ن �ضهل الغ���اب. وُيبلَّل بامل���اء لي�ضبح 
طريًا، ثم ُي�َضط ب���اأداة خا�ضة لي�ضبح كال�ضعر، ثم 
ُيَلفُّ وُيجدل لي�ضبح على �ضكل حبل طويل. بعد ذلك 
يب���داأ الق�ضا�ش برتكيبه عل���ى مقعد الكر�ضي بطريقة 
فني���ة، وبت�ضكيلت جميل���ة. ويظه���ر التق�ضي�ش على 
�ضكل ثلثة مثلثات قواعده���ا اأ�ضلع مقعد الكر�ضي 

املربع، وروؤو�ضها تلتقي يف و�ضط املقعد.
ثّم���ة اأن���واع م���ن كرا�ضي الق����ش، فهن���اك الكر�ضي 
ذو امل�ضن���د والكر�ضي املنخف����ش دون م�ضند، واأفخمها 

تق�ضي�ش كرا�ضي
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الكر�ض���ي وا�ض���ع املقع���د، ويك���ون ل���ه م�ضن���د خلفي 
وم�ضن���دان جانبي���ان اأق���ل ارتفاعًا للت���كاء عليهما 
باليدي���ن. وكر�ض���ي الق����ش �ضح���ي يف ا�ضتعمال���ه، 
فجميع مواده طبيعية لي�ضت �ضارة جل�ضم الإن�ضان. 
ويت����ش الرطوبة يف ال�ضتاء واحلرارة يف ال�ضيف، 

ويدوم ا�ضتخدامه �ضنوات كثرية.
ومنذ �ضتيني���ات القرن الع�ضري���ن حلت احلبال 
البل�ضتيكي���ة امل�ضطح���ة م���كان ق�ش نب���ات احللفا، 
بحب���ال  الكرا�ض���ي  بتق�ضي����ش  عمل���ت  فتوت���ي  ويف 
البل�ضتي���ك يف منطق���ة ال�ضويقة، وكن���ت اأ�ضتخدم 
لون���ني فيه���ا، واأ�ضبكه���ا عل���ى �ض���كل ر�ض���وم جميلة 
)مربعات ومثلثات(، وكنت اأتقا�ضى عن كل كر�ضي 
ع�ضرة قرو����ش. لكن حتى هذا الن���وع من الكرا�ضي 
انقر����ش فا�ضح���ًا املج���ال للكرا�ض���ي البل�ضتيكية. 
وكانت كرا�ض���ي الق�ش بنوعيها من اأ�ضا�ضيات البيت 
الدم�ضقي، يجل�ضون عليها يف باحة الدار حول بركة 

املاء. وهي خفيفة الوزن �ضهلة احلمل.

كرا�ضي ق�ش 

دكان بيع كرا�ضي الق�ش
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املق�ساتي:
املكان����ش  ه���و �ضان���ع  املق�ضات���ي 
امل�ضنوعة من الق�ش )املق�ضة(. وهي 
حرف���ة قدية تعود اإىل مئات ال�ضنني 
ا�ضتغل بها كثريون من اأهايل دم�ضق. 
واآخ���ر م���ن اأدركته���م م���ن �ضانع���ي 
املق�ض���ات ج���دي )والد اأم���ي(. وقد 
غل���ب عليه لق���ب املهن���ة )مق�ضاتي( 
على ن�ضبه العائلي. ومل يرث احلرفة 
عنه اأح���د م���ن اأبنائ���ه. وكان هناك 
باع���ة جوالون يبيع���ون املق�ضات على 
الدواب، كما كانت تباع يف الدكاكني.
وُت�ضن���ع املق�ض���ات م���ن نب���ات 

ي�ضب���ه نبات ال���ذرة، كان ُيباع يف �ض���وق متخ�ض�ضة 
بذل���ك يف حمل���ة القر�ضي بح���ي املي���دان الدم�ضقي 

عل���ى �ضكل ح���زم كبرية. وتب���داأ ال�ضنع���ة برتطيب 
الق�ش بامل���اء لي�ضبح طري���ًا. وُت�ضتخ���دم اآلة ت�ضمى 
املقع���دة، عبارة عن مقع���د بل قوائ���م يجل�ش عليه 
املق�ضاتي، وبعد جتهيز احلزمة 
املنا�ضب���ة م���ن الق����ش، ي�ضدها 
بحبل مو�ضول بط���ريف املقعدة 
اإىل قدمي���ه، ويحزمه���ا بخيط 
القنب )امل�ضي�ش(. وبعد عدة 
عملي����ات ت�ضبح مق�ض����ة جاهزة 
رب����ة  ت�ضتخدمه����ا  لل�ضتعم����ال، 
البي����ت يف كن�ش الغ����رف وباحة 
ال����دار. وكان����ت املق�ض����ة تباع يف 
الع�ضري����ن  الق����رن  �ضتيني����ات 
بل����رية ورب����ع. وم����ع دخ����ول عقد 
الق����رن  م����ن  ال�ضبعيني����ات 
الع�ضرين، ب����داأت مكن�ضة الق�ش 
تختفي ول �ضيما يف املدينة، بعد 
اأن ظهرت املكان�ش البل�ضتيكية، 
وب�ضبب ن����درة وجود نبات الق�ش 
نتيجة حت����ول اأماكن زراعته اإىل 

مناطق �ضكنية.
مق�ضاتي

مكان�ش ق�ش
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متهي��د يف ال�شناع��ات والفن��ون الدم�شقي��ة 
التقليدية

منذ فج���ر التاريخ متيزت دم�ص���ق ب�صناعات فنية 
تقليدي���ة اأعطت هذه املدينة هوي���ة مّيزتها، فاأ�صبحت 
ُتع���رف وت�صته���ر بها ع���ر التاريخ. وله���ذه ال�صناعات 
ج���ذور فني���ة متخ�صت ع���ن مع���ارف اأورثه���ا الأجداد 
للآب���اء فالأحفاد، ولها جوانب غنية ت�صتوجب احلفاظ 
عليه���ا وتطويرها، يف اإط���ار الأ�صالة والهوي���ة املميزة 
لكل منه���ا... فدم�صق كث���رًا ما تعرف ببل���د الروكار 
والدام�صك���و والأغب���اين، وه���ي موطن الزج���اج واملينا 
والقا�ص���اين، ومتحف اأعمال تكفيت النحا�س، وم�صدر 

اأعمال ال�صدف واملوزاييك.
وي�صتطي���ع امل���رء اأن يعي����س – اإن اأراد- مع مبدعي 
هذه ال�صناعات وحمرتفيها، ميعن النظر فيهم، وهم 
يعملون ب�صمت وداأب وبراعة ودقة واأناة ورحابة �صدر، 

فيعي�س حلظة الإبداع.
���ن  لق���د اأده����س ن�صي���ج ال���روكار اأكاب���ر املخت�صّ
بخفته ورقت���ه وحلوته، ومنهم من يفاخر اأنه ا�صتطاع 
اإن�ص���اء جناح يف داره على الط���راز الدم�صقي، املقاعد 
فيه م���ن املوزاييك وال�صتائر م���ن الأغباين والروكار، 
والطناف����س من �صناعاتنا اجللدية، والتحف والرثيات 

من ال�صناعات اخل�صبية واملعدنية والزجاجية.
التقليدي���ة  الفني���ة  ال�صناع���ة  جم���ال  يف  ونح���ن 
�ص���ر  جم���ال  يف  العبقري���ة،  جم���ال  يف  الدم�صقي���ة 
وم�صاب���رة وجمال���دة وداأب؛ فق���د ا�صتط���اع الفن���ان 
ت���ه اأن يتحدى الآلة. وكانت تتناهى  الدم�صقي يف حرفيَّ
اإىل الأ�صماع يف كثر من اأحياء دم�صق القدمية خا�صة 

اأ�صوات دع�صات ن���ول الن�صيج، وخلجات املكوك، كاأنها 
داة، يف  اأ�صداء الأوف وامليجانا ت�صرح بن اللحمة وال�صَّ
ن�صي���ج بديع من ال���روكار والدام�صكو، ون�صيج ال�صاية 

والدميا والآلجة..
ويحدثن���ا ح�صن كم���ال)1( عن معر����س ال�صناعات 
التقليدية الذي جاب عددًا من الدول الأوربية يف العام 
1958 واأثره يف نفو�س زائريه ده�صة واإعجابًا، ول �صيما 

1-  اأمن الفرع احلديث يف املتحف الوطني بدم�صق.

غ�ش�����ان ك�������ال�س 

الربوكار الدم�شقي
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من�صوجات ال���روكار والأغباين التي مل ي�صاهدوا اأروع 
منها:

يف وار�ص���و: طل���ب اإيل اأحد امل�صت�صرق���ن اأن اأزوره؛ 
ليطلعن���ي على قطعة من ب���لدي يف داره، يدخلني اإىل 
غرف���ة ب���داره مفرو�صة باأثاث من �صوري���ة، املقاعد من 
املوزايي���ك وال�صتائر من ال���روكار، ف�صًل عن التحف 
املعدنية والأواين واخل�صب وال�صدف.. ولكي يتم ذلك 
اجل���و الدم�صق���ي ارتدى م�صيف���ي عباءة م���ن �صنعنا، 

وارتدت زوجه ثوبًا من الروكار.. 
البولوني���ة  )الرتيبوت���ا(  �صحيف���ة  اأ�ص���ادت  وق���د 
ب�صناعاتن���ا التقليدي���ة وفنونها، ومم���ا قالته: الروكار 
اأعجوبة من اأعاجيب املن�صوجات ال�صورية بنعومته، ودقة 

ر�صومه، ويعد انت�صارًا رائعًا حققه ال�صانع ال�صوري.

تركزت اأنوال الن�صيج الدم�صقي يف اأحياء القيمرية، 
وال�صاغ���ور، وركن الدين، ويف الري���ف الدم�صقي. وقد 
ا�صتطاع���ت اأواخ���ر القرن التا�صع ع�ص���ر ومطلع القرن 
الع�صري���ن اأن تت�ص���دى لغ���زو امل�صنوع���ات الن�صيجية 
الأوربية، فوقف���وا باأنوالهم التقليدي���ة يف وجه الن�صيج 
ال���وارد من الغرب، وابتدعوا اأنواع���ًا من الن�صيج لقت 
اإقباًل حمليًا وعربيًا، وعامليًا كالدميا والآلجة وال�صالة، 
وج���ّددوا يف ن�صيج الروكار والدام�صكو والأغباين التي 
ل ت���زال رائج���ة حت���ى اأيامنا رغ���م مزاحم���ة الن�صيج 
الأجنب���ي؛ حت���ى اإن ال�صائ���ح ل يكاد ي�ص���ل اإىل دم�صق 
حت���ى ي�صعى لقتناء قطعة من تلك املن�صوجات، ول يوؤم 
زائ���ر اأجنبي دم�صق اإل ويلف���ت انتباهه ن�صيج الروكار 

والدام�صكو.
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الربوكار الدم�شقي:
ال���روكار ن�صيج حريري ا�صته���رت به دم�صق كثرًا 
م���ن اأكرث م���ن خم�صة ق���رون، وهو يعتمد عل���ى �صرانق 
حرير القز، وين�صج على الأنوال اليدوية التقليدية التي 

داة. توفر لهذا الن�صيج رقة اللحمة وال�صَّ
ون�صي���ج ال���روكار رقي���ق، ناع���م امللم����س، مقاوم، 
هفه���اف ي�صع���ب ن�صجه عل���ى الأن���وال الآلي���ة التي ل 
داة، وحنات حركة املكوك  تتوفر منها رقة اللحمة وال�صَّ
اليدوي���ة، وتع���دد األوان ر�ص���وم اجلاكار الت���ي تتطلبها 
الأ�صواق العاملية.. وقد ا�صتطاعت من�صوجات الروكار 
اأن تلبي حاجات الأ�صواق والأذواق املعا�صرة يف الأزياء 
والديكور، واملفرو�صات لل�صالونات الكرى، ف�صًل عن 
احلاجات الن�صائية م���ن اإي�صاربات وف�صاتن وحقائب، 
وربط���ات عن���ق للرج���ال اأو لف���ة اخل�ص���ر يف اللبا����س 

التقليدي، وال�صتائر واأغطية املفرو�صات..
ولل���روكار الدم�صق���ي �صهرة عاملي���ة طبقت الآفاق 
حتى و�صل���ت اإىل الق�صر امللكي يف بكنغهام بريطانيا 
حن طلب���ت ملكة بريطانيا اإليزابي���ت الثانية يف العام 
1947 اأن يك���ون ث���وب زفافها من ال���روكار الدم�صقي 

املو�صى بالذهب والف�صة.

وال���روكار الدم�صق���ي ن�صي���ج من خي���وط احلرير 
الطبيع���ي. وم���ن ه���ذا الروكار م���ا يدخ���ل يف ن�صيجه 
خي���وط دقيقة من الذهب اأو الف�صة على اأ�صكال ر�صوم 
الطيور والغ���زلن والراق�صات .. وهذا الن�صيج يتطلب 
جه���دًا ووقت���ًا، فال�صانع املاه���ر علي���ه اأن يجل�س وراء 
النول �صاعاٍت طويلًة متوا�صلًة ليتاح له ن�صج مرت واحد 
من ال���روكار. وكانت جتلب خيوط���ه، خيوط احلرير، 

من منطقة دريكي�س اأو قرى جبال ال�صاحل ال�صوري. 
كان ن�صج ال���روكار، ول �صيَّما زخارفه، يعتمد على 
اليد، وبالإبرة، بطريقة ما يعرف ب� )الغّل(. ومع ن�صوء 
ال�صناعات الن�صيجية احلديثة يف دم�صق قام )اأنطون 
مزن���ر( باإنتاج���ه عل���ى اأن���وال حديث���ة تعتم���د احلرير 
ال�صناع���ي مم���ا اأدى اإىل توقف الأن���وال التقليدية اإل 

قليًل، ب�صبب املزاحمة و�صرعة الإنتاج ووفرته.
وجت���در الإ�صارة هن���ا اىل النول التقلي���دي الوحيد 
املتبق���ي يف دم�ص���ق يف مدر�ص���ة العظ���م. وكان – قبًل 
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- ميار����س �صمن عائلت حم���ددة: النع�صان، النقطة، 
املزن���ر، ال�صكات���ي، متين���ي. ويف خط���وة جريئ���ة ق���ام 
)النع�ص���ان( باإنتاج ال���روكار على الأن���وال التقليدية، 
وباحلري���ر الطبيعي، مع بقاء بع�س الأن���وال التقليدية 

التي تنتج الروكار من احلرير ال�صناعي .
ولري���ب اأن الروكار املنتج اآلي���ًا ل تتوفر فيه جميع 
املي���زات الت���ي يقدمه���ا ال���روكار املنت���ج عل���ى النول 
التقليدي وباحلرير الطبيع���ي، ومن َثمَّ تكون املفا�صلة 

بينهما عند الطلب.
اأنواع الربوكار وزخارفه:

العنا�ص���ر  باخت���لف  تختل���ف  اأن���واع  لل���روكار 
امل�صتعمل���ة م���ع احلرير، فمن ال���روكار ما ه���و عادي 
)�صادة( اإل اأنه مل���ّون، وترتبط هذه الألوان بالأذواق، 

وح�ص���ب الطلب، وه���ذا الطل���ب يختلف م���ن دولة اإىل 
���ل، فالأملان – مثًل –  اأخ���رى؛ فلكل جمتمع لون مف�صّ
يف�صلون الل���ون الأزرق الرو�صي، وال�صويديون يرغبون 
يف لون الكرمي )الزهر الف���احت(، والأمريكان يرغبون 
يف الأل���وان الرمادية.. ونقو�ص���ه عديدة بدءًا من لونن 
حتى �صبعة األوان يف القطعة الواحدة. وت�صمى النقو�س 
باأ�صماء خمتلفة منها: اللوزة، البندقة، بندقة منقطة، 
بح���ارى، احلي���ات، الراق�صات، الب���وب، خيط عربي، 
معين���ات، يا�صمين���ة.. ومن ال���روكار ما ه���و مق�صب 
بخي���وط ذهبية اأو ف�صية، وقد تك���ون تلك اخليوط من 
مع���دين الذهب والف�صة. ودور ه���ذه اخليوط ينح�صر 
يف الر�ص���وم واأ�ص���كال الن�صيج التزييني���ة. وت�صمل تلك 
الر�صوم اأ�صكال اآدمية اأو نباتية اأو حيوانية، وقد جتتمع 

هذه الر�صوم يف مهاد ن�صيج واحد.
وكانت الر�صوم تنفذ على القما�س بالإبرة باأ�صلوب 
الغ���ل – كم���ا اأ�صلفنا –، ث���م اتبعوا اأ�صل���وب بطاقات 
اجل���اكار، وه���ي عملي���ة معق���دة ترتك���ز عل���ى الدقة 
املتناهية؛ فهم ير�صمون ال�صكل اأو العرق النباتي على 
ورق )ميليم���رتي( بعر�س 5 �صم اأو بعر�س 20 �صم يف 
حالة الن�ص���ج على نول 1400 �صن���ارة، فيتكرر ال�صكل 
كل 20 �ص���م، ويطبق���ون الر�ص���م على األ���واح كرتونية 
مثقبة ح�صب ال�صكل )اجلاكار( تكون يف اأعلى النول، 
وتك���ون بطاقات اجلاكار متحرك���ة ومرتبطة ب�صنانر 
الر�صم، ثم مير املكوك اخلا�س باخليوط العادية بن 
الأطواق، ويرفع املكوك اخلا�س باخليوط العادية بن 
الأط���واق، ويرفع املك���وك اخلا�س بالر�ص���م ال�صنانر 

بعدد الثقوب.
وجتدر الإ�صارة اأن عر�س القما�س بن 87 و90 �صم، 
وه���و غر قابل للغ�صيل. والنول ال���ذي ي�صنع بوا�صطته 
ال���روكار اآلة قدمية – حمدث���ة، م�صنوع من اخل�صب 
واحلديد، ارتفاعه ثلثة اأمت���ار ون�صف، وعر�صه مرت 
ون�ص���ف اإىل مرتين تقريبًا، يثب���ت عليه دولب )رول( 

يلف عليه القما�س املنتج.
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 اأما املكوك – الذي اأ�صرنا اإليه يف عملية ال�صنع – 
فهو اآلة خ�صبية على �صكل مغزل، تو�صع داخله اخليوط 
امللون���ة التي متث���ل خيوط اللحم���ة. اأم���ا ال�صبحة فهي 

عبارة عن كرتونة تر�صم عليها النق�صة ب�صكل ثقوب .
اآلية ت�شنيع الربوكار وتقنياته:

تو�صع �صلل احلرير على اآلة الكبابة، فتحولها اىل خيوط 
عل���ى بك���رات خ�صبية )اآلة الك���ر(، ثم توؤخذ ه���ذه البكرات 
وتو�ص���ع يف اآل���ة الزوي، وه���ي جتمع اخليوط م���ن بكرتن اأو 
اأك���رث على بكرة واحدة، وت�صم���ى املزواية، اأي: اإن اخليط – 

بعد عملية الزوي – ي�صبح ثنائيًا اأو ثلثيًا اأو رباعيًا.
وتو�ص���ع البك���رات املزوية عل���ى اآلة ال���رم )الفتل - 
املولي���ة( حي���ث تفتل هذه اخلي���وط الثنائي���ة اأو الثلثية 
بع�صها على بع�س لت�صب���ح على هيئة خيط واحد مروم 
وق���وي. ت���رم خيوط ال�صدى ع���ادة نح���و 500 برمة، اأما 
خي���وط احل���دف اأو اللحمة فت���رم اأقل م���ن 250 برمة. 
ث���م تو�صع البك���رات عل���ى )امل�صرب�صة( تو�صي���ح لت�صنع 
م���ن خي���وط البكرات �صل���ًل مت�صالبة تدع���ى )البنود(. 
ل من  اأم���ا ال�صدى –اخلط���وط الطولية للقما����س - فُتحوَّ
البكرات بوا�صطة طنبور كبر )اإ�صطوانة قطرها 2-5م( 
اإىل �صل���ل كب���رة وطويل���ة ي�ص���ل طوله���ا اإىل 240 م يف 
احلرير الطبيعي، واأكرث من ذلك يف احلرير ال�صناعي.

اأدوات وم�شتلزمات:
يف عجال���ة واإملاح���ات �صريعة؛ ل�صتكم���ال املو�صوع 
املتعلق بالن�صيج يدويًا اأو اآليًا، ن�صر اإىل بع�س املفردات 
وامل�صتلزمات وامل�صطلحات املت�صلة بهذا اجلانب، ول 

�صيما ما قام الأ�صا�س عليها:
احلائك، ال���ذي ين�صج خيوطًا من غزل اأو حرير اأو 
�ص���وف اأو كتان على هيئة خم�صو�ص���ة بوا�صطة النول. 
الغ���رز، واملطواي���ة، والزيركون، واملف���رك، وامل�صتعار، 
وامل���درج، واجل���رار، واملك���وك، وامل�ص���ط، والدو�صات، 
والدرءات، والن���ر، والبنجا، والطلي���ات، واجلحو�س، 
والتق���ل، والن�صابات، والزقازيق، والأم�صات، والكبابة، 

والفتال، والق�صار، وال�صباغ، واملزايكية، وامللقية.

ويلح���ظ اأن كث���رًا مم���ا ذكرن���اه يت�ص���م بلهجته 
الدم�صقية املتوارثة.

مراجع واإحاالت:
- اأب���و ت���راب، عبد املجيد – اأ�ص���را ر املهن تاريخًا 

وحا�صرًا)1987(.
- الأطر����س، رمي من�ص���ور – احلري���ر يف �صوري���ة 

)وزارة الثقافة 1996(.
- القا�صم���ي، حممد �صعيد، وجمال الدين – خليل 
العظم – قامو����س ال�صناعات ال�صامي���ة )دار طل�س 

.)1988
- كي���ال، منر، ماآثر�صامية يف الفنون وال�صناعات 

الدم�صقية )وزارة الثقافة 2007(.
- كال���رت، جوهان���ز ومارغري���ت بافال���وي وماري���ا 
زيرنيغ���ل - الفنون واحل���رف ال�صورية - ترجمة اإميان 

اليحيى )وزارة الثقافة 2012(.
الثق���ايف  للتنمية–ال���رتاث  ال�صوري���ة  الأمان���ة   -

اللمادي ال�صوري )2014(.
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تظه��ر الوثائ��ق اخلا�ض��ة ببي��ع الأرا�ض��ي 
وتق�ض��يمها يف جب��ل العرب ا�ض��تخدام وحدات 
متع��ددة لقيا�س الأرا�ض��ي قبل اأن ي�ض��بح املرت 
هو وح��دة القيا�س التي يوؤخ��ذ بها يف الدوائر 
املعنية يف الدول��ة. واإن كان املرت وحدة قيا�س 
ثابت��ة ل تتغ��ر قيمتها ب��ن منطق��ة واأخرى، 
فاإن وحدات القيا�س الأخرى التي ا�ض��تخدمت 
يف قيا�س اأرا�ضي اجلبل اختلفت مقاديرها بن 
منطق��ة واأخرى، فمثاًل ت��راوح الفدان بن 60 
دومن��ًا يف اإح��دى البل��دات اإىل 400 دومن��ًا يف 
بل��دة اأخرى، وجتاوز الدومَنننْ قلياًل يف ثالثة. 
يف هذا البحث الوثائقي ن�ضلط ال�ضوء على تلك 
الوح��دات ومقاديره��ا املختلفة يف �ض��تى قرى 
وبل��دات جبل العرب منذ نهاية القرن التا�ض��ع 
ع�ض��ر اإىل اأواخ��ر الق��رن الع�ض��رين، من خالل 
حج��ج البي��ع الت��ي جمعناه��ا م��ن الأهل��ن من 
اأكرث من 30 بلدة وقرية �ض��ملت تقريبًا معظم 
مناط��ق اجلبل يف مقارِن��ِه )جهات��ه( الأربعة، 

اجلنوبي وال�ضرقي وال�ضمايل والغربي.
وقبل �خلو�س يف وحد�ت قيا�س �الأر��ضي، ال بد �أن 
نعر����س ب�ضكل موجز لبع����س �مل�ضطلحات �مل�ضتخدمة 
يف و�ض���ف �الأر��ض���ي و�أ�ضكاله���ا، مع وثائ���ق تاأتي على 
ذك���ر �مل�ضطلحات م���ن �حلجج �ملوثق���ة لعمليات �لبيع 
و�ل�ض���ر�ء، �أو يف وثائ���ق ر�ضمي���ة �أو �ضب���ه ر�ضمية تتعلق 
بت�ضجي���ل وتق�ضي���م �أر��ض���ي �لق���رى وحتدي���د ملكي���ة 

�أ�ضحابه���ا. علما �أنن���ي تركت �لوثائق كم���ا كتبت دون 
ت�ضحي���ح لغ���وي �أو �إمالئي، �إال يف حاالت ن���ادرة ر�أيت 
م���ن �ملفي���د �الإ�ض���ارة �إليها ك���ي ال تربك �لق���ارئ، وقد 
و�ضع���ت �لت�ضحيح بني قو�ضني. كم���ا �أنني مل �أذكر من 
�لوثيقة �ضوى �لفقرة �لتي ت�ضري �إىل �مل�ضطلح �ملق�ضود 
تعريف���ه، ك���ي ال ت�ضبب قر�ءة �لوثائ���ق كاملة عبئًا على 
�لقارئ، لكن ميكن �الطالع على �لن�س �لكامل للوثيقة 

�الأ�ضلية من خالل �ل�ضور �ملرفقة.
الأرا�ض��ي  تو�ض��يف  يف  عام��ة  م�ض��طلحات 

الزراعية 
1- بيدر: 

قطع���ة �أر�س �ضلب���ة، يدر�س عليه���ا �لقمح وخالفه 
بعد ح�ضاده ونقله من �حلقل لفرز �حلبوب عن غريها 
)عب���د �لرحيم، 2012( وغالبًا ما تك���ون �أر�س �لبيدر 
تخ�س فالح���ًا معينًا �أو �أ�ضرة بكاملها. لكن يح�ضل �أن 
ي�ضتخ���دم �أر����سَ �لبيدِر ب�ضكل موؤق���ت بع�ُس �لفالحني 
دون �أن ميلكوه���ا، مقاب���ل �أجر م���ا �أو دون �أجر، ويكون 
�لبيدر يف هذه �حلالة قطعة �أر�س �ضلبة غري حمروثة، 
وال ي�ضتخدمه���ا �أ�ضحابها، كما هي �حل���ال فيما كانت 
علي���ه بع�س بيادر مدين���ة �ل�ضويد�ء. �أم���ا �الآن فاأ�ضبح 
��ضتخ���د�م �لبيدر ن���ادرً� حللول �حل�ض���ادة و�لدر��ضة 
ب���داًل من���ه حي���ث ال يحتاج �لف���الح يف ه���ذه �حلالة �أن 
ينق���ل حم�ضوله م���ن �أر�ضه �إىل مكان �آخ���ر. وكان يتم 
بي���ع �لبي���در الأكرث من �ضبب كرحيل �لف���الح من قريته 
وبيع �أر�ضه كاملة من �ضمنها �لبيدر، �أو �أن يبيع �لبيدر 

كم�����ال ال�ض������وفاين

وحد�ت قيا�س �لأر��صي و�أو�صافها
يف جبل �لعرب، من خالل �لوثائق
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مبفرده لعزوفه عن زر�عة �أر�ضه، �أو الأ�ضباب �أخرى. 
ه���ذه وثيق���ة بيع بي���در يف �أر��ض���ي قري���ة �مل�ضقوق 
بتاريخ 17 جماد �أول 1327 )يو�فق 5 حزير�ن 1909(: 

»بتاريخه �لو�قع 17 جماد �أول1327
ق���د ح�ض���رو� جمل����س عق���ده �لفريق���ن �لفري���ق 
�لأول حمم���ود ب���ن �ضالم���ي �حلجل���ي و�حلا�ضري���ن 
مع���ه يو�ض���ف عبي���د و�أخ���وه وحم���ود ب�ضن���ق و�بر�هيم 
�ل�ضريطي وبناء على �لر�ضا �لو�قع بينهما قد �باعو� 
يو�ض���ف عبيد ومن معه بر�هيم وحمود غلى �حلا�ضر 
معه���م م���ا ه���و له���م وملكه���م وحت���ت طل���ق ت�ضرفهم 
�لناف���ذ �ل�ضرعي، وهو كام���ل �لبيدر �لذي لهم بقرية 

�مل�ضقوق.. �إلخ« وثيقة رقم )1( )�حلجلي (
2- ب�ضتان 

�أر�س ت���زرع باأ�ضج���ار �لفاكه���ة، جمعه���ا ب�ضاتني، 
غالب���ًا م���ا تكون يف �أر��ض���ي جذ�ر �لقري���ة، ويف �أحيان 
�أخ���رى تكون �أبعد من ذلك كما ه���ي �حلال يف �أر��ضي 

�ضهر �جلبل �لتابعة ملدينة �ل�ضويد�ء و�لبعيدة عنها. 

3- حتميلة: 
قطع���ة من �الأر����س تلح���ق باحل�ضة الإمتامه���ا، �أو 
لتعوي����س ما نق����س منها جمعه���ا حتامي���ل. ويف �للغة 
حَم���َل �ل�ضيَء على �ل�ض���يء: �أحلقه به يف حكمه )وهب، 
2017( وياأت���ي ذك���ر ه���ذ� �مل�ضطلح يف ه���ذه �لوثيقة، 
وه���ي حجة بيع �أر�س يف قري���ة �أم �لزيتون تاريخها 12 

جماد �لثاين 1333 �ملو�فق ل 26 ني�ضان 1915: 
»�أن���ه يوم تاريخه �أدناه 12 جم���اد �لثاين 1333 قد 
ح�ض���ر جمل����س عق���ده �مل���دروج �أ�ضمائه���م �أدن���اه قد�م 
)�أم���ام( �ضه���ود �حلال وهم قب���الن عامر وفريق ثاين 
ف���وز�ت ر�ضر�����س عامر وكله���م من �أه���ايل �أم �لزيتون 
تبع���ة  وم���ن  دروز عثماني���ة  �ل�ضوي���د�  �لتابع���ة ق�ض���ا 
�لدولة �لعلية بناء عليه قد ��ضرت� فريق �لأول قبالن 
م���ن �لفريق �لثاين فوز�ت قطعاتن )قطعتي( �أر�س 
يف جو�ر قريتنا �ملذكورة من �ضرقي م�ضيل عمرة وهم 
حتميل���ة �لبح�ض���ة وحتميلة كرم �لذي���ب ومن �لغرب 
م�ضي���ل �أم �حلي���ات ومن �لقبل مل���ك ... ومن �ل�ضمال 

فالح يحرث على فد�ن بقر يف �ضلخد يف ثالثينات �لقرن �لع�ضرين
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مل���ك �ضاح���ب �لتحميل���ة �لثاني���ة وهي���ا ك���رم �لذي���ب 
يحده���ا من �ل�ض���رق رب���اط �أر��ضي قري���ة عمرة ومن 
�لغ���رب حتامي���ل �لبح�ض���ة... �إلخ« )�لوثيق���ة رقم 2( 

)مهنا (.
4- تربيعة:

وه���ي �أر����س مربعة �ل�ضكل ق���د ي�ضغ���ر حجمها �أو 
يك���ر. �لرتبيع���ة مذكورة يف ه���ذه �لوثيق���ة وهي حجة 
معاو�ض���ة يف �أر��ض���ي قرية �جلنينة بتاري���خ 2/ �آذ�ر/ 

:1952
»�أن���ه بتاريخه �دناه قد �ضح �لر�ضا و�لتفاق فيما 
بن �لفريقن فريق �أول حمد �ل�ضحناوي قد �أعطى 
�إىل فري���ق ث���اين ��ضد �لبدي���ن �ضهم �لن���و�وي بتمامو 
)بتمام���ه( م���ن تربيعة ب���و عفا�س على رب���اط �ضقا... 

�إلخ« )�لوثيقة رقم 3( )�ل�ضحناوي(.
5- جذ�ر: 

جذ�ر �أو َجَذر، هي �الأر�س �ملجاورة للدور، و�الأر�س 

�ملحيط���ة بالقري���ة. »وق���د نظ���م �جل���ذر يف �جلبل يف 
�لن�ض���ف �لثاين م���ن �لق���رن �لتا�ضع ع�ض���ر ومل يوؤكد، 
فيما �إذ� كان تنظيمه ت�ضجيعًا من �ل�ضلطة �لعثمانية �أم 
كان بد�ف���ع ذ�تي من �ل�ضكان وهذ� هو �الأرجح، وبذلك 
�نت�ضرت �لكروم و�أ�ضجار �لفاكهة على م�ضاحات حتيط 
بالقري���ة. وكان ير�ع���ى يف توزيعه���ا ع���دد �الأفدن���ة �أو 
�الأ�ضه���م �لتي ميتلكها �لفرد يف �لقرية، ومل يعد �جلذر 
مو�ض���ع تق�ضي���م، وذلك يف حال���ة �إع���ادة �لتق�ضيمات. 
ُد م�ضاحَة �أر��ضي �جلذ�ر  )�ضبلر، 2004( وبذلك ُي�َحدِّ
�أه���ُل �لقرية، ففي قرية ملح مث���اًل حددت بنحو 2000 
مرت م���ن حدود �ملعم���ورة فيه���ا« )�لبا�ض���ط، 2020(. 
وه���ذه وثيقة بي���ع �ضقفة �أر�س يف ج���ذ�ر قرية �جلنينة 

بتاريخ 7 ني�ضان 1942:
»�أنه بتاريخه قد ح�ضرو� مبجل�س عقده �لفريقن 
�لبالغ���ن �لر��ضدين وه���م يف حالتاً تعترب �ضرعا وهم 
فري���ق �أول �ضلم���ان ب���ن منر �ضاحلة قد ب���اع من ملكه 
�خلا����س �ملت�ضل �إليه ب���الإرث �ل�ضرعي من و�لده �إىل 
فري���ق ثاين علي بن حمد �ضاه���ن �ل�ضحناوي وذلك 
�ملبي���ع هو �ضقفة �أر�س يف ج���ذ�ر �لبلدة �جلنينة �أعني 
�ضرق���ي �ل�ضيعة يف �ملقلب���ي �لغربية... �إل���خ« )�لوثيقة 

رقم 4( )�ل�ضحناوي(.
6- حاكورة: 

َب�س ل���زرع �الأ�ضجار ُقرَب  �حلاك���ورة هي �أر����س حُتْ
ور، جمعها حو�كري، وتع���رف �أي�ضًا با�ضم جنينة �أو  �ل���دُّ
حديق���ة. يف �لوثيقة �لتالية مثال عل���ى هذ� �مل�ضطلح، 
وه���ي حجة بيع حاكورة يف �أر��ضي بلدة ملح بتاريخ 28 

�آب 1946: 
»�أن���ه حن تاريخه و�أمام �ضهوده �أقر و�أنا يف �ضحة 
�لعق���ل و�لب���دن �بعة )بع���ت( �ىل �حلا�ضر معي يحيى 
رزق ما هو ج���اري يف ملكي �لنافذ �ل�ضرعي �حلاكورة 
م���ن  يحده���ا  �ل���ذي  �لبل���د  قبل���ي  �لكاينة)�لكائن���ة( 

�لغرب... �إلخ«. 
)�لوثيقة رقم 5( )رزق(.
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7- ذينة: 
قطعة �ضغرية م�ضتطيل���ة يف �أر�س وعرة ت�ضبه �أذن 

�حليو�ن .
8- َجل: 

جزء من �أر�س زر�عي���ة )وال �ضيَّما �لكروم( يحدد 
بج���در�ن �ضميكة )حبالت مث���اًل( �أو �أي حدود ُفر�ضت 
بحك���م ��ضت�ضالح �أر�س �لكرم قب���ل زر�عته. غالبًا ما 
كانت �لكروم ت�ضم���ى �أجز�وؤها باجلاليل )جمع جل(. 
ويطلق ��ضم �جلل �أي�ض���ا على �جلزء �مل�ضت�ضلح يف تلة 
�أو ه�ضب���ة بع���د �أن متت ت�ضوي���ة �أجز�ئها ب�ض���كل �أفقي 
لي�ضهل ��ضتخد�مها. ويف�ضل بني �جلل و�الآخر جدر�ن 
��ضتنادي���ه قوية حلمل تر�ب �الأر�س �مل�ضت�ضلحة. وهذ� 
�لنظ���ام م�ضتخدم م���ن قبل �ملز�رع���ني يف دول عديدة 
تغل���ب على �أر��ضيها �ملناط���ق �جلبلية، كما هي �حلالة 
يف �ليم���ن و�لياب���ان. ويف �ليمن ت�ضم���ى هذه �جلاليل 

�ملدرجات. 
9- ربع:

ج���رت �لع���ادة يف ق���رى �جلب���ل �أن تق�ض���م �أر��ضي 
�لقري���ة �إىل �أربع���ة �أرباع، وي�ضمى كل رب���ع با�ضم عائلة 
م���ن �لقري���ة �أو با�ض���م �أح���د وجهائها �أو ن�ضب���ة ملنطقة 
معين���ة م���ن �أر��ض���ي �لقرية، وتع���ود ملكي���ة �لربع �إىل 
جمموع���ة من �أه���ايل �لقرية من �أ�ض���رة و�حدة �أو عدة 

�أ�ضر جتمعهما قر�بة �أو عالقة ما على �الأغلب.
يف �لوثيقة �لتالية نرى حتدي���د �أرباع قرية �لقرعة 
�لعائ���دة �أر��ضيه���ا الأهل عرم���ان و�ملوؤرخة يف 28 متوز 

 1924:
.....«

�أول: خرب���ة �لقرع���ة تق�ضم �إىل �أربع���ة �أرباع وفقا 
لعادته���ا �لقدمي���ة ت�ضع���ة و�أربع���ون فد�ن���ا وه���م رب���ع 
ورب���ع  �ل�ضيامع���ة  ورب���ع  �حللبي���ة  ورب���ع  �جلر�مق���ة 

�لعطاونة... �إلخ« )�لوثيقة رقم 6( )�أبو خري(.
�أما �لوثيقة �لتالية فه���ي تخ�س �أرباع قرية �ضنرية 
�لتي �ضميت باأ�ضم���اء وجهائها لي�ضم �لربع �أر�س ذلك 

�لوجي���ه و�أقارب���ه �أو �ملقربني من���ه. ويع���ود تاريخ هذه 
�لوثيق���ة �إىل 25 ربي���ع �الأول 32 �ملو�ف���ق �إىل 20 �ضباط 

1915
»بيان تق�ضيم رباع �ضنريي 

رب���ع يو�ضف �حلج���ار ... ربع ح�ضن �أبو ع�ضاف ... 
ربع �ل�ضيخ .... ربع يو�ضف �ل�ضعدي... �إلخ«.

 )�لوثيقة رقم 7( )�ل�ضعدي(.
 وكانت ه���ذه �الأرباع تخ�ضع الإع���ادة �لتق�ضيم كلما 
دع���ت �حلاج���ة �إىل ذلك، ون���رى يف �لوثيق���ة �ل�ضابقة 
فق���رة تن����س عل���ى �أال تت���م ق�ضم���ة جديدة قب���ل مرور 

ع�ضرين عامًا. جاء يف �لوثيقة: 
»بتاريخ���ه �أدن���اه ق���د �ض���ح ر�أين���ا ومت �تفاقنا على 
ق�ضم���ة بلدن���ا كل رب���ع كم���ا ه���و م���دروج �أع���اله عل���ى 
�لو�جهتن كما مق�ضوم و�أنو ل عاد ي�ضري ق�ضمة على 

�لو�حهتن قطعا �إىل مرور ع�ضرين �ضني... �إلخ«.
ويب���دو �أن �إع���ادة ق�ضم���ة �الأر��ض���ي كان �ضرورّيًا، 
وياأت���ي بالفائدة عل���ى �أ�ضحاب �الأر����س، فتتم �لق�ضمة 
بع���د �تفاق �الأكرثية �إن كان فيما يخ�س �الأرباع �الأربعة 
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�أو ق�ضم���ة ربع و�حد منها كما يف هذه �لوثيقة �ل�ضادرة 
ع���ن قائمقامية �ضلخ���د الإعادة ق�ضمة رب���ع يف �أر��ضي 

قرية عرمان و�ملوؤرخة يف 21 ت�ضرين �لثاين 1938
»�جلمهورية �ل�ضورية 
حمافظة جبل �لدروز 

قائمقامية ق�ضاء �ضلخد 
عدد 1755 

�إىل �ل�ضادة علي �ضيموعة وهز�ع �ملتني 
�أ�ضح���اب  �أكرثي���ة  ب���ن  نظ���ر� لالتف���اق �جل���اري 
�لأم���الك يف �لربع �لذي تنتمون �إليه وحيث من هذ� 
�لتف���اق ينج���م فائدة كب���رية ووفقا للعو�ئ���د �ملرعية 
�أ�ضب���ح ملقدمي �مل�ضبطة �حلق بق�ضمة �لربع وجتميع 
�لأر��ض���ي ح�ضب معرفة �أ�ضح���اب �خلربة فيه. لذلك 
ل �أرى مانع���اً م���ن مو�فقتك���م عل���ى ح���ل �لرب���ع م���ع 
رفقائك���م وق�ضم���ة �لأر��ض���ي ب���روح �لألف���ة و�مل�ضاو�ة. 

طالب���اً �إليك���م تنفي���ذ ه���ذ� �لطل���ب �لذي ه���و حق من 
حقوق �لفالحن ر�جياً عدم �ملر�جعة بذلك و�ل�ضالم 
21 ت�ضرين ثاين 1938 قائمقام �ضلخد« )�لوثيقة رقم 

8( )�أبو خري(.
10- رقبة:

�أر�س م�ضتطيل���ة حتيط بها تخوم وعرة، وهي �أكر 
من �لذينة �لتي مر ذكرها.

11- �ضهم:
حق���ل م�ضتطيل غالب���ًا �أعر�س م���ن �ل�ضر�ط. )ج( 
�ضه���ام. وجند ذكرً� لل�ضهم يف هذه �لوثيقة، وهي حجة 
عي�ض���ة )معاو�ضة( يف �أر��ضي قرية �لبثينة، وتاريخها 

17 �ضباط 1940: 
»�حلمد هلل وبه ن�ضتعن

�أن���ه بتاريخه �أدناه قد �تفقو� �لفريقن فريق �أول 
�ضالمي بو زيد وفريق ثاين زيد عامر كلهم من قرية 
بثين���ة تابع���ة ق�ضاء �ضهب���ا قد جرت �لعيظ���ة بيناتهن 
ق���د عا����س فري���ق �أول فري���ق ث���اين �ضهم �أر����س فد�ن 
غربي ت���ل مرعي على حماددة �لهيث. ثم �أعطاه زيد 
عام���ر �إىل �ضالم���ي �ملذكور عو��س ه���ذ� �ل�ضهم �أر�س 
ث���ور وثالثة �أفد�ن ب�ضهم �لعر��ض���ي... �إلخ« )�لوثيقة 

رقم 9( )عامر(.
12- �ضر�ط: 

حقل �ضغ���ري م�ضتطي���ل �ل�ضكل. ويقول���ون لل�ضر�ط 
�ل�ضغ���ري: �ضر�ط���ة. كان يلجاأ �أهل �لقري���ة �إىل تق�ضيم 
�الأر����س على �ضكل �ضر�ط من �أجل �ضهولة �لو�ضول �إىل 
�الأر����س من �لطريق �لعام دون �حلاجة �إىل �ملرور على 
�أر��ض���ي �جلري�ن، فلو متت �لق�ضمة على �أ�ضكال مربعة 
�أو م�ضتطيل���ة �ضيحت���اج �الأم���ر �إم���ا �إىل �ض���ق طرق بني 
�حل�ض�س �أو �أن ي�ضطر �جلار �أن مير من �أر�س جاره، 
فكان يح�ضل �أن يكون عر����س �حل�ضة ع�ضرة �أمتار �أو 

�أكرث بقليل وبطول ي�ضل �إىل مئات �الأمتار.
ه���ذه وثيقة حتوي ه���ذ� �مل�ضطلح، وه���ي حجة بيع 

�أر�س يف بلدة �لكفر بتاريخ 25 �ضباط 1926: 
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»�حلمد هلل وحده
�أن���ه بتاريخه ح�ض���رو� �أمام �ضه���وده �أدناه حممود 
�ملاأي���د و�أولده و�أخوه هايل وحمم���د وهالل وف�ضلله 
وباع���و� �حلا�ض���ر معه���م ح�ض���ن �ب���و هرمو����س م���ن 
ح���رب�ن و�ملبي���ع ه���و قطع���ة �أر����س �ضلي���خ م���ع ريعه���ا 
بخ���ر�ج قريتن���ا مكانه���ا �ل�ضهر �ضرق���ي �لبلد يحدها 
م���ن �لقبل ر�ضيد غرب� م���ن �ل�ضرق يو�ضف بو حجيلة 
م���ن �ل�ضم���ال �ضه���اب منهنا م���ن �لغرب �ضال���ح طر�د، 
ويتب���ع ذل���ك �لقطع���ة �ملح���ددة �ض���ر�ط يق���ود �ض���رق 
ب�ضم���ال عل���ى ر�حة من م�ض���رق ملك ح�ض���ن مهنا... 

�إلخ« )�لوثيقة رقم 10( )�أبو فرحات(.
13- �ضفعة: 

قطع���ة �أر�س قريب���ة من �ل���دور، غالبًا م���ا ت�ضبح 
خم�ض�ضة للبناء. 

جن���د ��ضتخ���د�م ه���ذ� �مل�ضطلح يف ه���ذه �لوثيقة، 
وه���ي حجة بيع �ضفعة يف قرية �مل�ضقوق بتاريخ 20 ربيع 

�الأول 1331 )يو�فق 26 �ضباط 1913 (:
»بتاريخ���ه �أدن���اه قد ح�ض���رو� جمل�س عق���ده �أمام 
�حلجل���ي  �ضالم���ة  ب���ن  حمم���ود  �أول  فري���ق  �ضه���وده 
عبي���د،  �ضلم���ان  �آخ���ر  فري���ق  وفه���د  يو�ض���ف  و�ولده 
وكالهم���ا م���ن �ض���كان قري���ة �مل�ضق���وق دروز عثمانيون 
تبع���ة ناحي���ة �ضلخد وقد ب���اع فريق �آخ���ر �ضلمان �ىل 
حمم���ود و�أولده يو�ض���ف وفه���د �ضفعت���ه �ل���ذي هي يف 
د�ر �مل�ضرتي���ن و�ضفعة �لبايع يف قرية �مل�ضقوق... �إلخ« 

)�لوثيقة رقم 11( )�حلجلي(.
14- �ل�ضقفة:

قطع���ة من �الأر�س غالبًا م���ا تكون قريبة من �لبلد، 
�أي يف جذ�ر �لقرية �أو �لبلدة. 

وقد ذك���رت يف )�لوثيقة رقم (4 وهي حجة بيع يف 
�أر��ضي قرية �جلنينة بتاريخ 7 ني�ضان 1944

»�أنه بتاريخه قد ح�ضرو مبجل�س عقده �لفريقن 
�لبالغ���ن �لر��ضدين وه���م يف حالتاً تعترب �ضرعا وهم 
فري���ق �أول �ضلم���ان �بن منر �ضاحل���ة قد باع من ملكه 

�خلا����س �ملت�ضل �ليه ب���الإرث �ل�ضرعي من و�لده �ىل 
فريق ثاين عل���ي �بن حمد �ضاهن �ل�ضحناوي وذلك 

�ملبيع �ضقفة �أر�س يف جذ�ر �لبلدة �جلنينة... �إلخ«.
15- ُطبنة: 

بن���ة هي جزء م���ن �لربع يف تق�ضي���م �لقرية �أو  �لطُّ
�لبلدة، وُيلجاأ لها يف ح���ال كانت �أر��ضي �لقرية كبرية 
كما هي �حل���ال يف �أر��ضي ملح �أو عرم���ان، �أو �أر��ضي 
�ضهر �جلبل �لتابعة ملدينة �ل�ضويد�ء، وتختلف م�ضاحة 
بن���ة باخت���الف م�ضاحة �لرب���ع يف كل قرية. وغالبًا  �لطُّ
بنة �أر��ضَي متلكها عائل���ة معينة �أو عدة  ُد �لطُّ ما حت���دِّ
بنة  عائالت يجمعها ر�بط �جتماعي، و�أحيانًا حتدد �لطُّ
نب يف  خالف ذلك. يف �لوثيق���ة �لتالية ذكٌر لبع�س �لطُّ
�أر��ض���ي �ضهر �جلبل �لتابع���ة ملدينة �ل�ضوي���د�ء، وهي 
وثيق���ة ��ضت���الم �أر��ضي بني �أفر�د �أ�ض���رة لهم �أر�س يف 

تلك �ملنطقة يف �ل�ضويد�ء بتاريخ 1973/6/16
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»�حلمد هلل وحده
�لبالغ���ن  �لفريق���ن  �تفق���و�  ق���د  بتاريخ���ه  �أن���ه 
�لر��ضدي���ن وهم���ا باحلال���ة �ملعتربة �ضرع���ا فريق �أول 
ج���ادو مهنا نعي���م و�أولده �ضابر وفاي���ز وفو�ز ومنري 
وفري���ق �آخر ولده حم���د جادو نعيم كلهما من مدينة 
�ل�ضوي���د�ء بن���اًء فري���ق �أول ج���ادو و�أولده ق���د �ضلمو� 
�أر�ضه���م �خلم�ضة م�ضاه���م يف طبنة �جلمح على فريق 
�آخ���ر حمد �ملذكور �ي من غبيب �ضر�ج �ىل �آخر طبنة 
�آل نعي���م �ملح���دودة �ضرق���ا �أر����س بل���دة بو�ض���ان وغربا 
م�ضي���ل غبي���ب �ض���ر�ج و�ضم���ال طبن���ة �آل �لع�ضعو����س 
ورفاقه���م وجنوب���ا خ���رز�ت �لقين���ة للبل���د مت���ت عل���ى 
�لأرب���ع جه���ات و�ضلم فري���ق �آخر حم���د �ىل فريق �أول 
و�لده ج���ادو و�أخوته م�ضهمه يف جميع �أر��ضي �جلبل 
�ي يف طبن���ة باب �ل���روم و�لعنز وطبنة �لروم �ل�ضرقي 
وطبنة �ل�ضع���اف وطبنة عن �حلالوة مقابل �مل�ضاهم 
�لذي �ندرجو �أعاله يف طبنة �جلمح ... �إلخ« )�لوثيقة 

رقم 13( )�ضخر(.

�أم���ا �لوثيقة �لتالية فتبني �أن �أ�ضحاب ربع �لنبو�ين 
يف �أر��ض���ي قرية �أم �لرمان �تفق���و� على تطبني ربعهم 
)�أي تق�ضيم���ه �إىل ط���نب( و�لوثيق���ة بتاري���خ 26 كانون 

�لثاين 1934: 
»بتاريخ���ه �أدن���اه ق���د �تفق���ت �آر�وؤن���ا عموم���ا نحن 
�أه���ايل ربع �لنبو�ين من �أربعة رباع قريتنا �أم �لرمان 
عل���ى ق�ضمة �أر��ضي �لربع من �ضمن �لن�ضية �لغربية 
وق���د �تفقنا عل���ى تطبن �لّطب �أي �لرب���ع �ربع ُطَب 
وكل ُطبنة ت�ضعة فد�دين ليطبق �لربع �ضتة وثالثن 

فد�نا ... �إلخ« )�لوثيقة رقم 14( )�لنبو�ين(.
ة:  16- عَر�ضَ

كل �أر����س مع���دة للبن���اء �أو م���ا ه���و يف حكمها غري 
جاري���ة مبلكية �جلهات �لعام���ة �أو جهات �لقطاع �لعام 
تقع �ضمن حدود �لعمر�ن يف �جلهات �الإد�رية. )قانون 

�لعر�ضات، 2010(.
�لوثيقة �لتالية هي حجة بيع �أر�س معدة للبناء )�أي 

�إنها عر�ضة باملفهوم �لر�ضمي لها( وهي بتاريخ 
حديث نوعًا ما يف 5/ 7 / 1975 

»�أنه بتاريخه �أدناه ... لقد باع �لفريق �لأول حمد 
�ل�ضع���ار �إىل �لفريق �لث���اين فايز �حلا�ضر معه قطعة 
�أر����س معدة للبن���اء يف موقع �ل�ضنديان���ة �ل�ضمايل... 

�إلخ« )�لوثيقة رقم 15( )�ضخر(.
17- قرطة: 

قطعة �ضغرية من �الأر�س يف ر�أ�س �ل�ضهم.
18- ق�ضيمة:

 �أر����س قابل���ة للق�ضم���ة، وهي م���ا ت�ضم���ى باالأر�س 
�الأمريي���ة �أو �مل���ريي، وال ز�لت ه���ذه �لت�ضمية موجودة 
ومعتم���دة حت���ى �الآن، وتظهر يف �لقي���ود �لعقارية �لتي 
ت�ض���در عن د�ئرة �مل�ضالح �لعقاري���ة. وقد تعني �أي�ضًا 
�أر�ض���ًا تخ�س �ضخ�ضًا معين���ًا كاأن نقول »ق�ضيمة فالن« 

�أي �الأر�س �لتي تخ�ضه.



71

19- َقطعة: 
 قطع���ة، بفتح �لق���اف، حمرفة عن قطع���ة، بك�ضر 
�لق���اف، قطع���ة و��ضع���ة منب�ضط���ة م���ن �الأر����س. نرى 
ذكره���ا يف ه���ذه �لوثيقة، وه���ي قائم���ة باأر��ضي قرية 

�جلنينة بت�ضمياتها �ملختلفة ومنها: 
» قطع���ة �ضام���ن، قطعة بوعلي، قطع���ة �ل�ضيخ... 

�إلخ« )�لوثيقة رقم 16( )�ل�ضحناوي(.
20- كرم:

قطعة �أر����س م�ضابه���ة للب�ضتان، لكن ت���زرع ب�ضكل 
�أ�ضا�ض���ي باأ�ضج���ار �لكرم���ة، و�أحيان���ًا �لت���ني، تختل���ف 
م�ضاحتها من مالك �إىل �آخ���ر ح�ضب �إمكانية �ضاحبها 
�أو م�ضاح���ة �الأر�س �ملعدة لهذ� �لغر�س. ويطلق �لتعبري 
�أحيان���ًا عل���ى �أر�����س �أخرى ت���زرع باأ�ضج���ار خمتلفة، 
وت�ضم���ى ح�ضب نوع �ل�ضج���رة �ملزروعة فيها، مثل: كرم 
�لزيتون، وكرم �لعنب، �أو كرم �لتني... �إلخ. جند مثااًل 
عل���ى م�ضطل���ح �لك���رم يف �لوثيقة �لتالي���ة، وهي حجة 
معاو�ض���ة على ح�ض�س يف ك���رم باأر�س قري���ة �لبثينة 

بتاريخ 6 ت�ضرين �لثاين 1927:
»بتاريخ���ه �أدن���اه نق���ر ونع���رتف نح���ن �لو��ضعن 
��ضماءنا و�أختامنا �لفريقن فريق �أول ظاهر وفار�س 
�لنم���ر و�لفري���ق �لثاين ��ضح���اذي �لقا�ض���ي و�ضالمي 
�ب���و زيد لق���د جرت بينه���م عي�ضة عل���ى ح�ض�ضهم يف 
�لكرم �لذي �ضمايل �لعمريي �لذي بيد ظاهر وفار�س 

�لنمر... �إلخ« )�لوثيقة رقم 17( )عامر(. 
21- معناي: 

ج���زء من �حلقل يقتطع���ه �لف���الح لتجزئة �لعمل 
وت�ضهيل���ه، طوله���ا غري حم���دد، وقد ال يتج���اوز �ضتني 
م���رتً�، وعر�ضها عر����س �حلقل. وعليه���ا �ملثل »جازة 
حم���زة بر�����س �ملعن���اي«. وللمثل حكاي���ة معروفة عن 
�ض���اب كان يحرث �الأر�س م���ع و�لده، فتوق���ف فجاأة، 
وطل���ب من���ه �أن يزوجه يف �حل���ال. رد علي���ه و�لده �أن 
ينتظ���ر حتى ينج���ز� عملهما لك���ن حم���زة �أ�ضر على 
�ل���زو�ج يف �حلال، عندها ق���ال �لو�لد �ضاخرً�: »طيب 

��ضر حت���ى نخل�س هاملعناي«. وق���د ذهبت مثال ملن 
ي�ضتعجل يف �إنفاذ �الأمور.

وجتم���ع �ملعن���اي على معاين، كما ه���و و�رد يف هذه 
�لوثيق���ة وهي حج���ة معاو�ضة �أر�س يف قري���ة �جلنينة 

بتاريخ 14 نو�ر 1931: 
»�أن���ه بتاريخ���ه �دناه ق���د جرة �ملعاو�ض���ة فيما بن 
�لفريق���ن �لبالغ���ن �لر��ضدي���ن فري���ق �أني�س زحالن 
ق���د �أعطى م���ن �أر�ض���ه و�أر�س ولد عم���ه فهد زحالن 
�أر����س فد�ن���ن ون�ض���ف �لث���ور يف �ضه���م �ل�ضح���رة م���ن 
�لر�����س �ل�ضرق���ي ق���در �ضت���ة مع���اين �إىل فري���ق ث���اين 
عل���ي حم���د �ل�ضحن���اوي... �إل���خ« )�لوثيق���ة رقم 18( 

)�ل�ضحناوي(. 
22- �لو�جهة:

جهة من �أر��ضي �لقرية �أو �لبلدة تخ�ض�س لزر�عة 
ن���وع معني م���ن �ملح�ض���ول، وغالب���ًا ما تق�ض���م �أر��ضي 
�لقري���ة �إىل و�جهت���ني، و�أحيان���ًا �إىل ث���الث و�جهات، 
ح�ضب خ�ضوبة �الأر�س. وجدير بالذكر �أنه عند تق�ضيم 
�أرب���اع �لقرية فاإن �أر��ضي �لربع يجب �أن ت�ضملها جميع 
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�لو�جه���ات كي���ال يخ�ضر �لف���الح زر�ع���ة �أر�ضه عندما 
يكون �ملو�ضم يحتم ترك �الأر�س دون زر�عة، فاملعروف 
�أن �الأر�س تزرع مبح�ضول معني يف �ضنة وحم�ضول �آخر 
يف �ضن���ة ثانية، وترتك دون زر�عة يف �ملو�ضم �لثالث، �أو 
ت���زرع باخل�ض���رو�ت كالبندورة و�لبطي���خ و�لكو�ضا، ما 

ي�ضميه �لفالحون )�ل�ضحر�(.
يف �لوثيقة �لتالية �إ�ضارة �إىل ��ضطالح )�لو�جهة( 
وه���ي حجة بيع �أر�س يف قري���ة عنز يف 7 �ضعبان 1312 

هجري )يعادله 2 �ضباط 1895(.
»�لد�عي لتحريره 

�أن���ه بتاريخه ح�ضر جمل�س عق���ده زعل �لنابل�ضي 
م���ن قري���ة عنز وب���اع من �حلا�ض���ر معه في���ه �ضليمان 
دروز  جب���ل  �لتابع���ة  �ضلخ���د  قري���ة  م���ن  ؟؟  حم���زة 
ح���ور�ن كالهما من تبعة �لدول���ة �لعلية وذلك �ملبيع 
ه���و كام���ل �ر����س ف���د�ن �ل�ضايع���ة يف خر�ج قري���ة عنز 
عل���ى �لو�جهت���ن �ل�ضرقي���ة و�لغربي���ة ب���دون د�ر بيعا 
بات���ا �ضحيح���ا �ضرعي���ا... �إل���خ.« )�لوثيق���ة رق���م 19( 

)�حلجلي(.

وحد�ت قيا�س �لأر��ضي يف جبل �لعرب 
1- �لفد�ن:

يق�ض���د بالف���د�ن ر�أ�ض���ان م���ن �لبق���ر ي�ضتخدمان 
جلر �ملحر�ث، و�لف���الح �ملقتدر يجعلهما ثورين الأنهما 
�الأقوى. �أما �الأقل ق���درة و�لفقر�ء فيمكن �أن ي�ضتبدلو� 
حمارين بفد�ن �لبقر، وبهذه �حلالة تكون �ضوية �لعمل 
�أقل فائ���دة، و�أكرث تعبًا على �لف���الح. وقال �ل�ضاعر يف 

ذلك: 
ني���ال قلبك يا �للي حترث على ثور ما عل قلبي غري 

حرث �حلمري
 والحقًا ��ضتخدم حيو�ن و�حد كالكدي�س �أو �لبغل. 
�أم���ا �لف���د�ن كوح���دة قيا����س فهو م�ضطل���ح قدمي 
ي�ضتخدم لقيا����س �الأر��ضي �لزر�عي���ة وهو معروف يف 
م�ضر من���ذ ع�ضر �مل�ضريني �لقدماء، و��ضتمر كوحدة 
�لقيا����س لالأر��ض���ي �أو �الأطي���ان �لزر�عي���ة حتى �الآن، 
ا كوحدة قيا����س لالأر��ضي  كم���ا ي�ضتخدم �لف���د�ن �أي�ضً
�لزر�عي���ة يف �ل�ضود�ن و�ضوري���ة، وهو نظام قيا�س غري 
م���رتي. ورغم �أنه حم���دد يف م�ضر بنح���و 4200 مرتً� 
مربع���ًا ،فف���ي �ضورية ويف جبل �لع���رب حتديدً� يختلف 
مقد�ره بني قري���ة و�أخرى ترت�وح بني 60 دومنًا و400، 
ويح�ض���ب عل���ى �أ�ضا�س ما يق���وم به �لف���د�ن من حر�ثة 
طيل���ة �لع���ام، وبذل���ك يختلف مق���د�ره م���ن قرية �إىل 
�أخ���رى ح�ضب م�ضاحة �أر��ضي تل���ك �لقرية. ففي قرية 
�ضنرية يع���ادل �لفد�ن 140 دومن���ًا )�ل�ضعدي 2020(. 
وي�ض���ل يف قرية �إمت���ان، و��ضع���ة �الأر��ض���ي، �إىل 400 
دومٍن. ويح�ض���ل �أن تختل���ف م�ضاح���ة �لف���د�ن �ضم���ن 
�أر��ض���ي �لقرية �لو�حدة، كم���ا هي �حلال يف قرية ملح 
�لت���ي يرت�وح �لف���د�ن فيها م���ن 250 دومن���ًا �إىل400، 
وذل���ك ح�ضب ق�ضم���ة �الأر��ض���ي، فملح �أعي���دت ق�ضمة 
�أر��ضيه���ا �أكرث م���ن مرة، فبع���د ق�ضمتها عل���ى �أ�ضا�س 
�الأرباع �أعيد تق�ضيمها �إىل 16 طبنة، فاختلفت م�ضاحة 
�لفد�دين فيه���ا بني طبنة و�أخ���رى )�لبا�ضط 2020(. 
�أم���ا يف �ل�ضويد�ء فقد �عتمد مقد�ر �لفد�ن مبا يحرثه 
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�لف���د�ن بيوم و�حد، فبلغ مقد�ره دومنني �أو يزيد قلياًل 
ح�ضب طبيعة �الأر�س �لت���ي يتم حرثها. �لوثائق �لتالية 
هي حجج بي���ع وغريها قدرت �الأر��ض���ي فيها بالفد�ن 
يف مو�ق���ع خمتلفة من جبل �لعرب، ويظهر من خاللها 
�أي�ضًا �ضروب خمتلفة من �لت�ضميات للفد�ن، مثل فد�ن 
ج���ر�ر، وفد�ن خط���اط، وفد�ن �ضم�ض���ي، و�ضناأتي على 

تعريفها من خالل �لوثائق �لتي تذكرها. 
ه���ذه وثيقة من قرية �ضنرية ه���ي تنازل عن دعوى 
م���ن �أحد �الأه���ايل �أقامها على �أهل �ضن���رية بتاريخ 15 
�ضباط 1328 رومي، �ملو�فق1912 ميالدي، يذكر فيها 
م�ضطلح )فد�ن �ضم�ض���ي(، ويعني »�أر�س زر�عية دون 

دور وبيادر«: كما جاء يف �لوثيقة نف�ضها: 
......«

��ضق���اط ع���ام ع���ن جمي���ع �لدع���اوي و�أخ���ذو� م���ن 
فري���ق �أول �ر�س ثالث فد�دين م���ن �أ�ضل ماية فد�ن 
�أر����س �ضم�ضي بدون دور وبيادر ... �إلخ« )�لوثيقة رقم 

20( )�ل�ضعدي(. 
وهذه وثيق���ة بيع �أر�س يف قري���ة �أم �لزيتون قدرت 
م�ضاحتها بالفد�ن و�لقري�ط، �لذي �ضياأتي ذكره الحقًا 

جلزء من �لفد�ن، وهي بتاريخ 1 �أيلول 1952:
»بتاريخه �أدناه 

ق���د ح�ضرو� �أمام �ضهوده فريق �أول �لأمري طالل 
عام���ر و�ل�ضي���د ح�ض���ن عام���ر و�ل�ضيد ط���رودي عامر 
كلهما من �ضكان قرية �ضهبا و�أنهما باعو� �إىل �حلاظر 
)�حلا�ض���ر( معاه���م فريق ث���اين �ل�ضي���د متعب كرباج 
من �ضكان قرية �أم �لزيتون �ر�س فد�ن وخم�ضة ع�ضر 
قري�ط �ر�س من ملكهم �خلا�س يف خر�ج �أم �لزيتون 
يف مبل���غ قدره وبيانه ثمانية �آلف وميتن وخم�ضون 
لرية �ضورية ل غري و�لأر�س �ملذكورة هي �أر�س فد�ن 
وخم�ضة ع�ضر ق���ري�ط يف ربع �لكر�بجة منق�ضمة من 
ع�ض���رون )ع�ضرين( فد�ن وقد �ض���ارت ملك �مل�ضرتي 
خط���اط على �أربع���ة جهات �لقرية م�ضاعه���ا ومائه... 

�إلخ« )�لوثيقة 21( )مهنا(.

ويظه���ر يف هذه �لوثيقة م�ضطلح )فد�ن خطاط(، 
ويعني �أن �لفد�ن تتوزع �أر��ضيه على كّل جهات �لقرية، 

كما ذكرنا عند �لكالم على �لو�جهة. 
و�لوثيقة �لتالية هي حجة رهن )رهنية( يف �أر��ضي 

قرية �جلنينة يف 23 �آب 1927: 
»�أنا �ملوقع ��ضمي �أدناه مزيد قا�ضم �ضوي من قرية 
�جلنينة قد �أرهنت ما هو ملكي وحتت مطلق ت�ضريف 
�ل�ضرع���ي وه���و ن�ض���ف �أر�ض���ي ف���د�ن ج���ر�ره يف قرية 
�جلنين���ة �ملت�ضلة �إيل من و�لدي بالإرث �ل�ضرعي من 
ق�ضمة فد�ن علي حامد رهنا �ضحيحا بايجاب وقبول 
وت�ضل���م وت�ضليم من �جلانب���ن ... �إلخ« )�لوثيقة 22( 

)�ل�ضحناوي(.
يرد يف �لوثيقة م�ضطلح فد�ن جر�ر، وهو مياثل يف 
�ملعن���ى �لفد�ن �خلطاط، �أي �إن���ه يتوزع على كّل جهات 

�لقرية. 
وه���ذه وثيقة بي���ع �أر�س يف �ل�ضوي���د�ء �ملدينة تقدر 

ل 1949: بن�ضف فد�ن بتاريخ 17 كانون �الأوَّ
»بتاريخ���ه �أدن���اه ح�ض���ر جمل����س عق���ده كل م���ن 
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�لفريق���ن �لبالغ���ن �لر��ضدي���ن �لأول يو�ض���ف ح�ضن 
كم���ال �لدين و�لث���اين حمد قا�ضم ب���الن كالهما من 
�ض���كان مدينة �ل�ضويد�ء وقد ب���اع �لأول للثاين ما هو 
ملك���ه وحت���ت مطل���ق ت�ض���رف ي���ده و�ملبيع ه���و قطعة 
�أر����س كاينة مبوقع ك���رم �لنبعة �ملت�ضلة �إليه �رثا من 
و�ل���ده �ملحددة �ضرقا مل���ك �ل�ضاري حمد وغربا ملك 
�ضلي���م قا�ض���م ب���الن و�ضم���ال يو�ض���ف حم���د�ن جربوع 
وجنوب���ا �أب���و ح�ض���ن ف�ض���ل �هلل جربوع مت���ت حدودها 
م���ن �جله���ات �لأربع���ة وه���ي عب���ارة ع���ن مفل���ح ن�ضف 
فد�ن تقريبا مببلغ قدره وبيانه ت�ضعون لرية �ضورية 

... �إلخ« )�لوثيقة 23( )بالن(.
ونالح���ظ هن���ا �أن قطع���ة �الأر����س و�ض���ط �ملدين���ة 

ون�ض���ف �لفد�ن ال ميك���ن �أن يكون مبئ���ات �لدومنات، 
ب���ل هو �ألف مرت وم���ا يزيد قلياًل؛ الأنَّ ف���د�ن �ل�ضويد�ء 
يح�ضب عل���ى �أ�ضا�س ما يحرثه �لفد�ن بيوم كما ذكرت 

�ضابقًا، ويقدر بنحو دومنني �أو �أكرث بقليل.
و�لوثيق���ة �الأخ���رية ه���ي حجة بي���ع �أر����س فد�نني 
يف �أر����س �ضن���رية �لتي يقدر �لفد�ن فيه���ا 140 دومنًا، 
و�حلج���ة بتاري���خ 11 كان���ون �الأول 1317، وهذ� تاريخ 
روم���ي عثم���اين يعادل���ه �ضن���ة 1319 هج���ري و1902 

للميالد:
»بتاريخ���ه �أدن���اه �ق���ر و�أع���رتف �أين �أن���ا �لو��ض���ع 
��ضم���ي وختم���ي بذيله �أدناه قد بعت و�لدتي ميثا بنت 
�ملرح���وم �ل�ضي���خ ح�ض���ن �لأطر����س فد�ن���ن �أر�س من 
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�أ�ض���ل �ح���دى ع�ض���ر فد�ن م���ن �أر��ض���ي قري���ة �ضنرية 
�للذي���ن ه���م ملك���ي وحت���ت ت�ض���ريف بالطري���ق �حل���ق 

�ل�ضرعي ... �إلخ« )�لوثيقة 24( )�الأطر�س(.
ولذلك تكون م�ضاحة �الأر�س �ملذكورة 280 دومنا �و 

280 �ألف مرٍت مرّبٍع.
2- �لثور: 

��ضطل���ح عل���ى ت�ضمية �أر����س ثور لن�ض���ف �لفد�ن، 
فالف���د�ن �لذي يح���رث �الأر�س غالبًا م���ا يكون ثورين، 
ولذل���ك �ضمي ن�ضف �لفد�ن ث���ورً�. وينطبق على �أر�س 
�لثور م���ا ينطبق على �لفد�ن من حي���ث �مل�ضاحة، فهي 
50 دومنًا �إذ� كان �لفد�ن مئة دومن و200 دومٍن �إذ� كان 
�لفد�ن �أربعمئة، وهكذ�. �أما �إذ� كانت �الأر�س مب�ضاحة 
ربع فد�ن فت�ضمى �أي�ضًا �أر�س ن�ضف ثور. وينطبق على 
�أر����س �لثور ما ينطب���ق على �أر�س �لف���د�ن يف و�ضفها 
باجل���ر�ر �أو �خلط���اط... �إل���خ. فيقال ثور ج���ر�ر وثور 
خط���اط وثور �ضم�ض���ي... �إلخ، كما نالح���ظ يف �لوثائق 

�الآتية:
ه���ذه وثيق���ة عبارة ع���ن تعهد يتعل���ق باأر�س ثور يف 

قرية ملح �أو خازمة تعود لعام 1935: 
»�أق���ر �أنا �لو��ضع ��ضم���ي فيه �أدناه �أنني �أتعهد �إىل 
عب���د �لك���رمي رزق �أن���ه �إذ� �نطل���ب .. م���ال وع�ضار عن 
�أر����س �لث���ور عن �ضن���ة 1933 �أكون �أن���ا �مل�ضئول ل يعنا 
عب���د �لكرمي حيث دفعت خم�ضماي���ة غر�س عن �لثور 
مبوج���ب �ضرك���ي من���رت رقمه���ا 69204 وح�ضبت عبد 

�لكرمي بها ... �إلخ« )�لوثيقة 26( )رزق(. 
و�لوثيق���ة �لتالي���ة هي حجة بيع ن�ضف ث���ور �أو �ضتة 

قر�ريط يف �أر��ضي �أم �لزيتون تعود لعام 1938: 
»ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم 

�حلمد هلل وحده بتاريخه ح�ضرو� �أمام �ضهودهن 
فريق���ن فري���ق �أول متع���ب �بن عبا�س كرب���اج وفريق 
ث���اين خلي���ل مهنا وب���اع فري���ق �أول متعب كرب���اج �إىل 
خليل مهنا �أر�س ن�ضف �لثور وهي �ضتة قر�ريط على 
�لأرب���ع جهات مبائها وم�ضاعه���ا و�أر��ضيها وجميع ما 

يخ�ضه���ا م���ن تو�ب���ع �لفالح���ة... �إل���خ« )�لوثيقة 27( 
)مهنا(. 

وه���ذه وثيقة �أخرى هي حجة بيع ثور جر�ر يف قرية 
�أم �لزيتون بتاريخ 16 متوز 1954:

»بتاريخه �أدناه
ق���د ح�ضر �أمام �ضه���وده فري���ق �أول معذى قبالن 
عامر من قرية �أم �لزيتون �لتابعة لق�ضاء �ضهبا و�أنه 
ق���د ب���اع �إىل �حلاظرمع���اه فريق ث���اين حممد ح�ضن 
�جلرماين �أر�س ثور جر�ر يف خر�ج �لبلد �ملذكورة يف 
مبل���غ قدره وبيان���ه ثالثة �آلف لرية �ضوري���ة... �إلخ« 

)�لوثيقة رقم 28( )مهنا(.
3- �لقري�ط: 

�لقري�ط هو ج���زء من 24 جزًء� من �لفد�ن، ويتبع 
�لف���د�ن من حي���ث �مل�ضاحة �أي�ض���ًا؛ �إذ تق�ض���م م�ضاحة 
�لف���د�ن عل���ى 24 ملعرفة م�ضاحة �لق���ري�ط، فالقري�ط 
يف �أر����س قرية �ضن���رية �لتي تبلغ م�ضاح���ة فد�نها 140 
دومن���ًا هو نحو خم�ضة دومنات و885 م���رتً� مربعًا، �أما 
يف قري���ة مثل ملح فق���د ي�ضل �لقري�ط فيه���ا �إىل �أكرث 

من 15 دومنًا. 
�لوثيق���ة �لتالي���ة هي تعه���د بدفع مبلغ م���ن �ملال �أو 
ت�ضلي���م �ضتة قر�ري���ط �أر�س يف ملح بتاري���خ 29 ني�ضان 

:1932
»فق���ط ت�ضع���ة ل���ري�ت عثم���اين ذه���ب ل غري غب 
م���رور �لبي���در �لقادم م���ن تاريخه �أدن���اه �دفع خلاطر 
و�أم���ر يحي���ا رزق �ملبل���غ �ملرق���وم �عاله وق���دره ت�ضعت 
ل���ري�ت عثماين ذهب ل غ���ري و�لقيمة قر�ضه بذمتي 
��ضتلمته���م ذهبا عينا �دفعهم يف حلول �لدعوة �ملعينة 
و�ذ� تاأخ���رت ع���ن �لدف���ع وق���ت �لإيج���اب ��ضلم���ه رب���ع 
ف���د�ن �ضتت قر�ريط جر�رة على ثالث جهات... �إلخ« 

)�لوثيقة رقم 29( )رزق(.
4- �ملر�ضة:

 �ملر�ضة ه���ي حبل رفيع م�ضنوع يف �لعادة من مو�د 
ليفي���ة كالقن���ب و�لكت���ان �أو �لقطن و�أحيان���ًا �ل�ضوف، 
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بال�ضتيكي���ة.  م���و�د  م���ن  ت�ضن���ع  موؤخ���رً�  و�أ�ضبح���ت 
��ضتخدم���ت �ملر�ض���ة يف قيا����س �الأر��ض���ي، وح�ضب���ت 
م�ضاحته���ا على �أ�ضا����س طول تلك �ملر�ض���ة دون حتديد 
ذل���ك �لطول، لك���ن يف �لع���ادة يحدد ط���ول معني لها، 
ويختل���ف ذلك من قري���ة �إىل �أخ���رى، و�أحيانًا يختلف 
طوله���ا �ضمن �لقري���ة �لو�ح���دة، كما تظه���ره �لوثائق 

�الآتية:
�لوثيق���ة �الأوىل حجة بيع �أر����س يف ملح بتاريخ 11 

ت�ضرين �الأول 1931:
»�ضب���ب ت�ضط���ريه وموج���ب حتريره �أن���ه بتاريخه 
ول���دى �ضهوده �ملدونة ��ضماه���م يف �أدناه فقد ح�ضرو� 
�أمامنا فريق �أول �ضعيد فندي فرج من �أهايل و�ضكان 
قري���ة مل���ح �ل�ض���ر�ر �لتابع���ة لق�ضاء �ضلخ���د وقد �قر 
بر�ضاه و�ختياره ونطق من ل�ضانه باأنه قد �أباع ما هو 
ل���ه وجاري حتت مطلق ت�ضرف���ه �لنافذ �ل�ضرعي �إىل 
�حلا�ض���ر �أب���و ح�ضن عارف حالوة م���ن قرية �لباروك 

م���ن جبل لبنان وذلك �ملبيع هو ت�ض���ع مر�ضاة ون�ضف 
�أعن���ي طول �ملر�ض���ة ثمانية ع�ضر ذر�ع وثالثة �أرباع يف 
�أر�س �أبو مغ�ضب... �إلخ« )�لوثيقة رقم 30( )رزق(.

نالحظ من خ���الل �لوثيقة �ل�ضابق���ة �أن �ملر�ضة يف 
مل���ح طوله���ا 18 ذر�عًا وثالث���ة �أرباع �ل���ذر�ع، و�أحيانًا 
بزي���ادة ربع ذر�ع �أي 19 ذر�عًا، وت�ضاوي نحو 13 مرتً�. 
لك���ن ه���ذ� �لقيا�س لي�س ه���و �لوحيد للمر�ض���ة يف ملح، 
فهناك مر�ضة ت�ضم���ى )مر�ضة �لبلد �لكبرية(، وطولها 
37 ذر�عًا، و�أحيانًا 37 ذر�عًا ون�ضفًا كما يف �لوثيقتني 

�الآتيتني:
�الأوىل حج���ة بي���ع �أر����س يف قري���ة مل���ح بتاري���خ 9 

حزير�ن 1931:
»�ضبب حتريره وموجب ت�ضطريه �أنه يوم تاريخه 
ح�ض���ر �أمام �ضه���وده علي ح�ضن مقلد من قرية ر�مه 
و�أب���اع ما ه���و له وبي���ده وجاري حتت مطل���ق ت�ضرفه 
�لناف���ذ �ل�ضرعي غلى حن �ضدوره �ىل �حلا�ضر معه 
عارف قا�ضم حالوة من قرية �لباروك ق�ضاء �ل�ضوف 
وذل���ك �ملبيع قطعتان �أر�س يف خ���ر�ج قرية ملح �عني 
�ضرق���ي �لقري���ة �ملذك���ورة يف موق���ع �لتمري�س �حدهم 
موق���ع يف �أر����س �أب���و مغ�ضب من جهة �لغ���رب �ملت�ضل 
�إىل �لباي���ع م���ن �أولد فن���دي ف���رج ع���ن عي�ض���ة بي���در 
وق���در �ل�ضقف���ة �ملذكورة �ثن���ي ع�ضر مر�ض���ة يف مر�ضة 
�إل���خ«  �ل���ذي طوله���ا �ضبع���ة وثالث���ن ذر�ع...  �لبل���د 

)�لوثيقة رقم 31( )رزق(.
و�لوثيقة �لثانية هي حجة معاو�ضة يف �أر��ضي قرية 

ملح بتاريخ 1954/1/2:
»بيوم تاريخه �أدناه نحن �ملوقعن �أدناه فريق �أول 
�ضلم���ان عب���د �هلل �حللبي وفريق ث���اين فار�س يو�ضف 
�حللب���ي وقد ج���رى �لتفاق بطريقة �حل���ق �ل�ضرعي 
وه���ي عي�ض���ة �أر����س بينن���ا كم���ا يل���ي – �أول- ق���د �أقر 
فري���ق �أول �ضلم���ان �ملذك���ور باأن���ه ق���د �أعا����س �إىل من 
مع���ه فريق ثاين مر�ضة وربع �أر�س باملر�ضة �لتي يبلغ 
طوله���ا �ضبع���ة وثالثون ذر�ع���اً ون�ضف مبوق���ع �أر�س 
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ك���رم �حلنو جن���وب �لبلدة... �إل���خ« )�لوثيقة رقم 32( 
)�حللبي(.

5- �حلبل: 
��ضتخ���دم �حلبل لقيا�س �الأر��ضي بالطريقة �ملتبعة 
يف �ملر�ض���ة نف�ضها. و�ختلف ط���ول �حلبل من قرية �إىل 
�أخرى �أي�ض���ًا. ويالحظ من خالل �لوثائق �أن م�ضطلح 
�ملر�ضة ��ضتخ���دم يف �ملقرن �جلنوبي من �جلبل، بينما 
��ضتخ���دم �حلبل يف �ملقرن �ل�ضم���ايل. وكما هي �حلال 
م���ع �ملر�ضة فاإن طول �حلب���ل يختلف بني قرية و�أخرى، 
و�أحيان���ًا يختل���ف طوله �ضمن �لقري���ة �لو�حدة كما هو 

�حلال يف قرية �جلنينة تو�ضحه �لوثائق �الآتية:
ه���ذه وثيق���ة معاو�ضة على �أر����س يف قرية �جلنينة 

بتاريخ 25/�آذ�ر/ 1949:
»�أن���ه بتاريخ���ه �دن���اه ق���د ج���ر� حتري���ر �لعي�ض���ة 
�لت���ي بينن���ا نح���ن �ملوقع���ن ��ضمائن���ا فري���ق �ول على 
حم���د �ل�ضحن���اوي وفري���ق ث���اين حم���د يو�ض���ف �ب���و 
غ���امن وكالهما من �هايل و�ض���كان قرية �جلنينة من 
�عم���ال جبل �لدروز وتلك �لعي�ضة هي من 1931 و�ن 
�حدن���ا حم���د �عط���ا �ىل فري���ق �ول عل���ي �ل�ضحناوي 
�ضبع���ة و�ضتون حبل ب�ضهم �ل�ضح���رة بالر��س �ل�ضرقي 
باأر����س �لفد�ن عو�ضا عن �ملاخذهم حمد بر��س �ضهم 
�حلم����س م���ن علي بار����س �لثالثة فد�دي���ن من درب 
�لهيت ومغرب و�لذين طلع طولهم ثالثة ع�ضر حبل 
ط���ول �حلب���ل �أح���د ع�ض���ر ذر�ع... �إل���خ« )�لوثيقة 33( 

)�ل�ضحناوي (.
نالح���ظ يف �لوثيقة �ل�ضابقة �أن طول �حلبل ي�ضاوي 
11 ذر�ع���ًا، لكن من خالل �لوثيق���ة �لتالية نالحظ �أن 
�حلب���ل فيها ي�ضاوي 13 ذر�ع���ًا ون�ضفًا، وهي حجة بيع 

�أر�س بتاريخ 30 متوز 1960:
»بتاريخ���ه ح�ضرو� جمل�س عق���ده �لفريقن وهم 
يف حال���ت تعت���رب �ضرع���ا فري���ق �ول ��ض���د �ل�ضحن���اوي 
وفري���ق �لثاين حممد �ل�ضحناوي وقد باع فريق �أول 
�ىل �لفريق �لثاين ما هو ملكه وحتت مطلق ت�ضرفه 

مبذر مد حنطة يف �ضهم �جلرذون �لذي يحده �ضرقا 
طري���ق �حلن���و وغرب���ا طري���ق من���رة و�ضم���ال �لباي���ع 
وجنوب���ا تر�بيع �ولد حمود وذلك �ملبيع على �لقيا�س 
و�حلب���ل ثالث���ة ع�ض���ر ذر�ع ون�ض���ف... �إل���خ« )�لوثيقة 

34( )�ل�ضحناوي(.
وهذه وثيقة جميلة حتدد قيا�س �حلبل بعدة وحد�ت 

قيا�س، ويعود تاريخها �إىل 25 �آذ�ر 1935:
»�أن���ه بتاريخ���ه ق���د �ض���ح �لر�ض���ا و�لتف���اق فيم���ا 
ب���ن �لفريق���ن �لبالغ���ن �لر��ضدين فري���ق �ول على 
�ل�ضحن���اوي وفري���ق ث���اين ر�ض���ا �حلام���د مب���ا �نه���م 
�لفريق���ن �تفقو على قيا����س �لربعية �لتي م�ضرتيها 
م���ن ر�ضا �ملذكور يف �ضهم �ل�ضحرة �لتي د�خلة يف كرم 
عل���ي و�لت���ي يف �ضه���م �ضرق���ي �ل�ضيعة وذل���ك �لقيا�س 
عل���ى ف���د�ن �ضرق���ي �لدب���ي مبذر م���د �ل���ذي يقا�س يف 
�حلب���ل طوله ت�ضع���ة و�ضتون حبل �إل باع وعر�س ثلث 
حبل و�أربع �أقد�م ون�ضف طول �حلبل �ثنن و�أربعون 
ق���دم ون�ض���ف بقدم حايف �عني ط���ول �حلبل �ذرع �ضتة 
ع�ض���ر ذر�ع ون�ض���ف ثل���ث �عن���ي عر����س �أر����س �لفد�ن 
�ل���ذي �قت�ضن���اه يف �ل�ضه���م �ملذكور �ضبع���ة �أذرع ون�ضف 

ربع �لذر�ع ... �إلخ« )�لوثيقة 35( )�ل�ضحناوي(.
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�أم���ا يف قري���ة �أم �لزيتون ف���ال يوجد �ض���وى قيا�س 
و�ح���د للحبل، وه���و 16 مرتً�، ومثاله يف ه���ذه �لوثيقة، 

وهي حجة بيع �أر�س بتاريخ 15 ني�ضان 1957:
»�حلمد هلل وحده

بتاريخ���ه �ن���ا �ملوقع ��ضمي فيه �دن���اه ح�ضن يحيى 
عام���ر م���ن �ضهب���ا �ق���ر ة�ع���رتف بانن���ي ق���د بع���ت �ىل 
�ل�ضي���د خلي���ل مهنا من قري���ة �م �لزيت���ون �ضتو حبال 
�ر����س مربع طول كل حب���ل �ضتة ع�ضر مرت ل غري يف 
موقع كرم �ضرقي �لبلد ... �إلخ« )�لوثيقة 36( )جمال 

مهنا (.
6- �لذر�ع:

 �ل���ذر�ع هو وح���دة قيا�س تقليدي���ة لقيا�س �لطول، 
ويعتم���د عل���ى ط���ول �ل�ضاعد: م���ن �ملرف���ق �إىل طرف 
�الإ�ضب���ع �لو�ضط���ى. و��ضُتخ���د�م �ل���ذر�ع يف كث���ري من 
�لقيا�ض���ات يف مناط���ق خمتلفة من �لع���امل يف �لتاريخ 
�لق���دمي ويف �لع�ض���ور �لو�ضطى ويف �لع�ض���ور �حلديثة 

�ملبكرة.)ويكيبيديا - ذر�ع(.

يف جب���ل �لع���رب �تفق على ط���ول �ل���ذر�ع �أن يكون 
70 �ضم)�لبا�ض���ط 2020(، و�عتمد يف حتديد وحد�ت 
قيا�س �أخرى مثل �ملر�ضة و�حلبل �للذين مر ذكرهما. 

�لوثيق���ة �لتالي���ة �ض���ك مبي���ع الأر�س مع���دة للبناء 
قي�ض���ت بال���ذر�ع �ملربع يف مدين���ة �ضلخ���د، وتاريخها 

 .1960/10/23
»...ن���وع �ملبي���ع قطع���ة �أر����س معدة للبن���اء �لو�قع 
يف �حل���ي �ل�ضم���ايل �ل�ضرق���ي ب�ضلخد مبوق���ع �ضفيح 
م�ضاحته���ا �ألف���ن و�أرب���ع مائ���ة م���رت مرب���ع ل غ���ري 
حدوده���ا من �جلنوب... �إل���خ« )�لوثيقة 37( )ح�ضني 

�ضخر(.
7- �لق�ضبة: 

نادرً� ما ت�ضتخدم �لق�ضبة كوحدة قيا�س يف �أر��ضي 
جب���ل �لعرب، فه���ي م�ضتخدمة �أك���رث يف دم�ضق وريفها 
ومناط���ق �أخرى م���ن �ضورية. ومع���روف �أن �لق�ضبة يف 
دم�ض���ق و�ضو�حيه���ا تعادل 25 مرتً� مربع���ًا، وي�ضتخدم 
�مل�ضطل���ح عادة كوحدة م�ضاح���ة، لكن يف �الأ�ضل يجب 
�أن نعل���م �أن �لق�ضب���ة ط���واًل ت�ضاوي تقريب���ًا 5 يارد�ت 
ون�ضف، �أي ما يعادل 5.029 مرت� يف ح�ضابات �لنظام 

�لدويل )ويكيبيديا / ق�ضبة(.
ع���رثت على هذه �لوثيقة �لتي قي�ض���ت �الأر�س فيها 
بالق�ضبة، وهي حجة بي���ع �أر�س يف قرية مفعلة بتاريخ 

:1973/1/29
»ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أن���ه بتاريخه ح�ض���ر جمل�س عقده و�أم���ام �ضهوده 
كل من �لفريق���ن �لبالغن �لر��ضدين �أحدهم فريق 
�أول ن�ض���ار جني���ب �لربيح���ي و�لفري���ق ث���اين جني���ب 
��ضماعيل غامن وكلهم من �أهايل و�ضكان قرية مفعلة 
تابع���ن ملحافظ���ة �ل�ضوي���د�ء وقد ب���اع فري���ق �أول �إىل 
فري���ق ث���اين جني���ب طري���ق... عر�ض���ه ق�ضب���ة �أعن���ي 
�ثن���ا ع�ضر قدما وطوله خم����س ق�ضبات ون�ضف طول 
�لق�ضب���ة خم�ض���ة �أذرع بثمن ق���دره... �إل���خ«. )�لوثيقة 

38( )�ضخر(.
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نالحظ يف �لوثيقة �أنه قدر طول �لق�ضبة ب� 5 �أذرع، 
ولي����س خم�ضة �أمت���ار، ومل �أ�ضتطع �أن �أتبني �إن كان هذ� 
عرف���ًا ملقد�ر �لق�ضبة يف جبل �لعرب �أم هناك مقادير 

�أخرى، لندرة ��ضتخد�م هذه �لوحدة يف �جلبل.
�لت���ي  �لب���ذ�ر  بكمي���ة  د  ���دَّ حُتَ قيا����س  وح���د�ت   -8

ت�ضتهلكها �أر�ٌس ما عند زر�عتها: 
قب���ل ��ضتعر��س بع�س �لوثائ���ق �لتي تاأتي على ذكر 
تل���ك �لوح���د�ت ال ب���د من �حلدي���ث عن وح���دة �لوزن 
�الأ�ضا�ضي���ة �لت���ي تعتم���د يف وزن �حلبوب، وه���ي �ل�ُمد 
و�أج���ز�وؤه، ويحدد وزن �ملد على �أ�ضا�س وزن �لقمح على 
�الأغل���ب، فاملد هو 20 كغ من �لقم���ح، وهو �ضاعان من 
�حلب، و�ل�ضاع ه���و مكيال من �خل�ضب و�ضو�ه تكال به 
�حلب���وب و�ضو�ها �ضعته نحو 10 ك���غ من �حلنطة، وهو 
ُم يف �ل�ضاع  ن�ضف �مل���د .وعند �لكيل يعباأ �لقمح، وُيَعرَّ
�إىل ما فوق حافته بالقدر �لذي ي�ضمد فيه �لقمح فوق 
تلك �حلافة. وهناك مكيال �آخر بنف�س �ملو��ضفات لكن 
�أ�ضغر حجم���ًا هو �لثُّمنية، و�ضعتها ثمن �ل�مد، �أي 2.5 
كغ، و�لثمنيتان ت�ضاويان ربعية، وهي مقد�ر ربع مد، �أي 
ما يعادل 5 كغ. وهناك مقادير �أخرى �أقل من �ل�ضاع �أو 
�لثمني���ة مثل م�ضح �ل�ضاع، �أي ملوؤه حتى حافته باإمر�ر 
�ليد على �ل�ضاع الإز�لة ما ز�د على �حلافة، ومثل ذلك 
م�ض���ح �لثمنية. كذل���ك خناق �ل�ض���اع، �أي �متالوؤه �إىل 
م���ا دون �حلافة، ومثله خن���اق �لثمنية .)وهب، 2017، 

.)132
 يف �لوثائ���ق �لتالي���ة ��ضتخدم���ت وح���د�ت �لقيا�س 
حتددها كمية �لبذ�ر �لتي ت�ضتهلكها �الأر�س �ملق�ضودة. 
هذه وثيقة بيع �أر�س يف قرية �جلنينة بتاريخ 13 ت�ضرين 

ل 1935: �الأوَّ
»�أن���ه بتاريخ���ه �دن���اه ق���د ح�ض���رو� �م���ام جمل����س 
عق���ده كل م���ن �لفريق���ن �لبالغ���ن �لر��ضدين فريق 
�أول �ضالم���ي �ب���ن �ضليم���ان �لذي���اب قد باع م���ن ملكه 
�خلا����س �ملت�ض���ل ب���الإرث م���ن و�ل���ده �إىل فريق ثاين 
عل���ي حمد �ل�ضحن���اوي وكالهم���ا من �أه���ايل و�ضكان 

قري���ة �جلنين���ة �لتابعة لق�ضاء �ضهب���ا وذلك �ملبيع هو 
مب���ذر ثالثة �مد�د ون�ضف حنط���ة يف موقع �ل�ضحرة 
�أر����س ف���د�ن �ض���رط بتمام���و و�ضد����س �لف���د�ن �لثاين 
م���ن �لر�����س �ل�ضرقي �أعني مب���ذر ن�ضمد)ن�ضف مد( 
و�لذي���ن يحدهم جنوبا مل���ك �لبايع... �إلخ« )�لوثيقة 

39 ( )�ل�ضحناوي(.
وهذه وثيقة �أخرى ح���ول بيع قطعة �أر�س �أخرى يف 

قرية �جلنينة �أي�ضا بتاريح 3 ني�ضان 1946:
»�حلمد هلل وحده 

�أن���ه بتاريخ���ه لدى �ضهوده �أدناه ق���د ح�ضرو� �أمام 
جمل�س عقده كل م���ن �لفريقن �لبالغن �لر��ضدين 
فري���ق �أول ه���الل حممد نا�ضر دين قد باع �إىل فريق 
لق�ض���اء  �لتابع���ة  و�ض���كان قري���ة �جلنين���ة  ث���اين �يل 
�ضهب���ا حمافظ���ة جبل �ل���دروز، وذلك �ملبي���ع هو مبذر 
خن���اق �لثمني���ة �أر�س يف موق���ع �ضه���ام �ل�ضحرة غربي 
�لقري���ة يف �أر�س �لف���د�ن وثور... �إل���خ« )�لوثيقة 40( 

)�ل�ضحناوي(.
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وكذلك هناك �أر�س مبذر ربعية ومبذر ثمنية ومبذر 
ثمنية ون�ضف ومبذر خن���اق �ل�ضاع �إلخ. والحظت من 
خالل �لوثائق �أن هذه �لوح���د�ت م�ضتخدمة يف �ملقرن 
�ل�ضم���ايل �أكرث م���ن ��ضتخد�مها يف مق���ارن �أخرى من 

�جلبل.
م���ن �لوثائ���ق �لنادرة يف ه���ذ� �ل�ضي���اق، يف �ملقرن 
�لقبلي، ه���ذه �حلجة لبيع قطعة �أر�س يف �أر��ضي قرية 

�مل�ضقوق بتاريخ 15 �أيلول 1933: 
»�أن���ه ي���وم تاريخ���ه ل���دى �ضه���وده �أن���ا �ملوق���ع �أدناه 
ح�ض���ن ر�فع �لري�ضاين م���ن ق�ضبة �ضلخد قد ��ضتلمة 
م���ن حمم���ود �حلجل���ي حج���ة قطع���ة �أر����س مبوق���ع 
�مل�ضكن���ة ب���ذ�ر �أربع���ة �أم���د�د على مبل���غ ق���دره... �إلخ« 

)�لوثيقة رقم 41( )�حلجلي(. 
ومع���روف �أن كمي���ة �لب���ذ�ر �لت���ي تاأخ���ذه �أر�س ما 
تختل���ف �أحيانًا ع���ن �أر�س �أخ���رى ح�ض���ب خ�ضوبتها، 
ولذل���ك ف���ال غرو �إن كان���ت م�ضاحة مب���ذر مد يف هذه 

�لقرية مثاًل تختلف عن قرية �أخرى، ولذلك كان يعتمد 
يف حتديد �مل�ضاحة على من يبذر �الأر�س )�لبّذ�ر(. يف 
�لوثيق���ة �لتالية نالحظ كتابة جم���ل توؤكد ذلك ،)على 
ذمة �لب���ذ�ر( و�لوثيقة حج���ة بيع يف �أر��ض���ي قرية �أم 

�لزيتون بتاريخ 4 �آذ�ر 1940: 
»ب�ضم �هلل �لرحمن �لرحيم

�أن���ه نه���ار تاريخه قد ح�ضرو� جمل����س عقده �أمام 
�ضه���وده �لغريق���ن فري���ق �أول حم���د�ن عرب���ي وفريق 
ث���اين خليل مهن���ا و�ن �لفريق �لأول حم���د�ن �ملذكور 
ق���د ب���اع مبذر ث���الث رباعي ث���الث ثم���اين بالطو�يل 
برب���ع بيت عربي وث���الث ثماين بالقر�م هلي ب�ضقفت 
عل���ي عام���ر باملقلبي �لغرب���ي و�ض���ارو� �جلملي ثالث 
رباعي على موجب ذمت �لبذ�ر هلي يبذرهن... �إلخ« 

)�لوثيقة رقم 42( )مهنا(.
9- �لدومن: 

وح����دة قيا�س مل�ضاحة �الأر�����س، ��ضتعملت يف �لدولة 
�لعثمانية الأول مرة، وبقيت على هذ� �حلال حتى يومنا 
ه����ذ�. وت�ضتعمل هذه �لوحدة حت����ى �ليوم يف �لدول �لتي 
كانت �ضمن �لدولة �لعثمانية �ضابقًا، ولكن م�ضاحة هذه 
�لوح����دة تختلف من بل����د �إىل �آخر، فف����ي �لعر�ق يعادل 
2550 م����رتً� مربع����ًا، ويف �ضم����ال قر�س يع����ادل 2337 
م����رتً� مربع����ًا، �أما يف ب����الد �ل�ضام في�ض����اوي 1000 مرٍت 
مرّبٍع. ومن �ملهم للتذكري �أن �لدومن كان يعادل 919.3 
مرتً� مربعًا قبل �نهيار �لدولة �لعثمانية، وبعد �نهيارها 
تق����رر تغيري قيا�س �لدومن �إىل 1000 مرت مربع بدل من 
�ملقا�س �الأخري يف عهد �النتد�ب �لريطاين و�لفرن�ضي. 
يف جب���ل �لع���رب ع���رف ��ضتخد�م �ل���دومن كوحدة 
قيا�س �أ�ضا�ضي���ة، وال �ضيَّما عند �لتعام���ل مع موؤ�ض�ضات 
�لدول���ة �ملعني���ة، ورغ���م ��ضتخ���د�م وحدة �مل���رت ب�ضكل 
ر�ضم���ي ال ز�لت وحدة �لدومن ت�ضتخ���دم كتعبري �ضفوي 

للداللة على م�ضاحة �الألف مرت.
يف �لوثيق���ة �لتالية ��ضتخدم �ل���دومن كوحدة قيا�س 
لتحدي���د �أر��ض���ي �أح���د �أهايل قري���ة خلخل���ة. �لوثيقة 
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موجه���ة م���ن خمت���ار خلخل���ة �إىل قائمق���ام �ضهب���ا يف 
:1956/2/18

»)بع���د حتدي���د �لأر��ض���ي بالدومن يف ج���دول(... 
نح���ن خمت���ار وهيئ���ة �ختياري���ة قري���ة خلخل���ة ن�ضهد 
�أن �ملدع���و �ضاب���ر �ملغو����س من قريتن���ا خلخلة وميلك 
�أر��ض���ي غ���ري م�ضجل���ة �ملبين���ة �أع���اله �أر��ض���ي زر�عية 
�إل���خ«  وي�ضتثمره���ا...  ميلكه���ا  بالدومن���ات  �ملح���ددة 

)�لوثيقة 43( )�ملغو�س(.
وه���ذه وثيقة �أخ���رى هي حجة بيع ك���رم يف �أر��ضي 

مدينة �ل�ضويد�ء يف 1957/8/12:
»�حلمد هلل 

�ضبب حتريره وموجب ت�ضطريه
بتاريخ���ه ح�ض���ر �أم���ا �ضه���وده �لرجل���ن �لبالغن 
م���ن  ح���امت  قا�ض���م  حمم���د  �أول  فري���ق  �لر��ضدي���ن 
�أب���و ح���ال  �ل�ضوي���د�ء وفري���ق ث���اين فار����س حمم���ود 
م���ن حمل���ه وه���و �أن �لفري���ق �لأول ب���اع م���ن �حلاظر 
مع���ه �لفري���ق �لثاين ك���رم �ضليخ مبوقع ك���روم �لنبعة 
باأر��ضي �ل�ضوي���د�ء �ملحدود �ضرقا حممد قا�ضم بالن 
وغرب���ا مل���ك �ضلي���م مزه���ر و�ض���ركاه و�ضم���ال توفي���ق 
مرع���ي �لباروكي وجنوبا ملك يو�ض���ف و�ضلمان بالن 
مبوج���ب �ضند متليك رقم 123 تاريخ 1955/8/6 رقم 
�ل�ضن���د 49 م�ضاح���ة �ثن���ا ع�ضر دومن���ا... �إلخ«)�لوثيقة 

44( )بالن (.
جند يف هذه �لوثيقة �أن وحدة �لدومن كانت معتمدة 
يف �ل�ضج���ل �لعقاري يف �ضورية قبل �عتماد وحدة �ملرت، 
وق���د ��ضتمر ه���ذ� حتى ف���رتة قريبة ح���ني حلت وحدة 
�مل���رت بدل �لدومن، و�أ�ضبحت وح���دة �لقيا�س �الأ�ضا�ضية 

�ملعتمدة يف �ضجالت �لدولة �ل�ضورية.
10- �ملرت:

�ملرت ه���و وحدة �لقيا�س �لر�ضمي���ة �لتي ت�ضتخدمها 
�لدولة �الآن يف حتديد م�ضاحة �الأر��ضي يف �ضورية، وقد 
�ألغيت جميع �لوح���د�ت �ل�ضابقة و�أ�ضبح �لبيع و�ل�ضر�ء 
ب���ني �لنا�س يعتم���د على �ملرت كوحدة قيا����س. ورغم �أن 

�لنا����س تبيع �أر��ضيها �أحيانًا ح�ضب �الأعر�ف �ل�ضابقة، 
كاأن تق���ول: �إن���ك بعت ك���ذ� فد�نًا من �لكرم���ة، �أو كذ� 
دومنًا من �لزيتون ف���اإن �لت�ضجيل �لر�ضمي لعقود �لبيع 

و�ل�ضر�ء يتم ح�ضب �مل�ضاحة �ملحددة باملرت. 
هناك ع�ض���ر�ت �الآالف م���ن وثائق �لبي���ع الأر��ضي 
حمددة باملرت هي ب���ني �أيدينا جميعًا، وال د�عي الإثبات 

ذلك من خالل عر�س �لوثائق.
11- حالت بيع لأر��س غري حمددة �مل�ضاحة: 

وج���دت ب���ني �لوثائ���ق حج���ة بي���ع �أر����س مل حتدد 
م�ضاحته���ا، بل �كتفى �لبائع و�ل�ض���اري بتحديد �الأر�س 
م���ن خالل �الأر��ضي �ملحيطة به���ا، �أي حدودها، ويبدو 
�أن �ل�ض���اري قدر م�ضاحتها نظريًا ور�ضي ب�ضر�ئها دون 
حتديد مل�ضاحتها، وهي حجة بيع كرم �ضليخ يف �أر��ضي 

�ل�ضويد�ء بتاريخ 1958/5/2:
»�حلمد هلل وحده

�ضبب حتريره وموجب ت�ضطريه
بتاريخ���ه ح�ض���ر �أم���ام �ضهوده �لرجل���ن �لبالغن 
�لر��ضدي���ن فري���ق �أول حمم���د د�وود �لغج���ري م���ن 
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�ل�ضوي���د�ء وفريق ثاين حم���د قا�ضم بالن من حمله. 
وه���و �أن �لفري���ق �لأول باع من �حلا�ض���ر معه �لفريق 
�لث���اين ك���رم �ضليخ مبوق���ع �ملحدود �ضرق���ا ملك ورثة 
�ضالمة �لع�ضعو�س وغربا ملك فار�س �ضعيد �لباروكي 
و�ضم���ال طري���ق ف�ض���ل �هلل جربوع وفار����س �لباروكي 
وجنوب���ا مل���ك �بر�هيم �خلطيب متت ح���دوده مببلغ 
ق���دره �أل���ف ل���رية �ضوري���ة... �إلخ«)�لوثيق���ة رقم 45( 

)بالن(.
ختام���ًا، ال بد م���ن �لتنويه �إىل �أهمي���ة هذه �لوثائق 
�لتي ��ضتقيت منها مو�د بحثي هذ� حلفظ تر�ث ذ�كرة 
�ضعبية عفا �لزمن على معظمها، وقد يعفو على ما بقي 
منه���ا يف قادم �الأيام. كل �ل�ضكر ملن حفظ هذه �لوثائق 
ما �أن معظمها مل تعد وثائق يعتد بها  من �ل�ضياع وال �ضيَّ
َرْت �الأر��ضي  َدْت وُحرِّ يف �لدو�ئر �لر�ضمية بع���د �أَْن ُحدِّ
بالط���رق �حلديثة، و�تخذت وح���دة �ملرت كوحدة قيا�س 
متعارف عليها يف قيا�س �الأر��ضي مهما كانت �أو�ضافها.
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علي بن ح�سيين عبيد: �ساعر ربابّي )ن�سبة 
اإىل الربابيية( ميين الزعميياء يف جبييل العرب. 
ولييد ون�سيياأ يف ال�سويييداء، وكان رئي�س حمكمة 
ونفيياه   .)1922  -1920( فيهييا  جزائّييية 
الفرن�سّيييون اإىل احل�سكيية، واأعيييد قبييل ثورة 
1925. وخا�س الثورة، ورحل بعدها مع �سلطان 
الأطر�ييس وعادل اأر�سالن اإىل وادي ال�سرحان. 
واّت�سييل باملهاجرين يف اأمييريكا وغريها ي�ستمّد 
معوناتهييم للثّوار ويلّبونييه. و�سّجل مبنظوماته 
جميع الأحداث اإىل اأن عقدت معاهدة 1936، 
وعاد الثّوار اإىل جبلهييم، فعاد )1937(، وُعننِّ 
مديييرًا للزراعيية يف بلييده. ونفييي اإىل النبييك 
الوظائييف  بع�ييس  يف  وعييّن   ،)1941-1938(
)1942( اإىل اأن كان رئي�سييًا مل�سلحة القت�ساد 

الوطنّي )1946( يف ال�سويداء، وتويّف بها.
مل يرتك منا�ضبة تخدم �لق�ضياّة �لعربياّة �إلاّ نظم بها. 

له »ربابة �لثورة« ط �ضنة 1945 من نظمه.
، ج4، �ص 282، د�ر  �لأعالم، خري �لدين �لزركل���ياّ

�لعلم للماليني، ط15/�أياّار 2010.

ن�سييييير اأبييو اإ�سييييماعيل

ال�شاعر علي عبيد
علي عبيد يف اأعالم الزركلّي

علي عبيد )1297-1379هـ = 1880 - 1959م()1(

1- �أخط���اأ �لزركلياّ يف تاريخ ولدة عل���ي عبيد، ومكانها؛ فعلي 
من مو�ليد عاليه،  لبنان 1865.



84

ويداء 1959( علي ح�سن عبيد )عاليه 1865 - ال�سُّ
املعروف بي »عن الزمان« يف مرا�سالت الثورة 

ال�سورّية الكربى
�أخباره:

ولد علي عبيد يف )عاليه- لبنان( عام 1865، وبد�أ 
���ى فيها بو�كري درو�ض���ه �لعلمياّة، لكن �لرياح جرت  يتلقاّ
، �ل���ذي �ضهر �ضيف  مب���ا ل ت�ضته���ي �ضفن �أبي���ه �لوطنياّ
عد�ئ���ه على �لعثمانياّني، فالحق���وه و�ضياّقو� عليه، حتاّى 
��ضط���راّ �إىل مغ���ادرة لبنان، و�لتفتي�ص ع���ن ركن �آمن، 
وَجَده يف جبل �لعرب، فا�ضتقراّ يف �ل�ضويد�ء حا�ضرته، 

وعلياّ يخطو نحو �ضنته �ل�ضاد�ضة.
و�لبد�ه���ة  بال���ذكاء  يتاّ�ض���م  �ل���ذي  �لطف���ل  عل���ياّ 
ى له �أن ين�ضاأ يف كن���ف �أ�ضرة مي�ضورة،  و�لطم���وح، ت�ضناّ
رة، غر�ض���ت يف نف�ضه �لقيم �لعلي���ا، وعلى ر�أ�ضها  متن���واّ
���ة حتاّى �لت�ضحي���ة، وحباّ �لعلم، وح���باّ �لنا�ص،  �لوطنياّ
و�لأخ���الق �لفا�ضل���ة، و�لكرم، و�ل�ضجاع���ة، وقد �أعاده 
قت هناك يف نف�ضه تلك  و�لده �إىل لبنان للدر��ضة، فتعماّ
 ، ه �لأدبياّ ، ومن���ا ح�ضاّ �ل�ضف���ات، وتفتاّح وعيه �ل�ضيا�ضياّ
ل خدمة  فًا، �ضاعرً�، هاج�ضه �لأواّ ًا مثقاّ حتاّى ��ضتوى �ضاباّ

وطنه ومو�طنيه.
ويف بل���ده لفت �ضد�ُد ر�أيه وحكمُته و�أخالقه �لطياّبة 
���ة كثرية بني  �لأنظ���اَر، فاأُ�ضندت �إلي���ه منا�ضب حكومياّ
���ة، �إذ تر�أاّ�ص  1890 و1925 تاري���خ قي���ام �لثورة �لوطنياّ
بلدية �ل�ضويد�ء، فاهت���ماّ بالتنظيم و�لعمر�ن وم�ضالح 
�لنا����ص، ث���ماّ �ملحكم���َة �جلز�ئياّة فيه���ا، ف���كان �ضعاره 
�لع���دل و�ل�ضتقامة و�لنز�هة، ثماّ �ضغل وظيفة حت�ضيل 

�ل�ضر�ئب يف مالياّة �ملحافظة. 
كان علياّ يغادر ميعة �ل�ضبا حني �ضارك يف حماربة 
���ني على �أر����ص �جلبل، كم���ا كان بني  جيو����ص �لعثمانياّ
قالئل �ضم���دو� �إىل جانب �لقائد �ضلطان �لأطر�ص يوم 

خفاّ لتحرير دم�ضق عام 1918. 
وكان يخط���و نحو �لكهولة حني �ض���ارك يف حماربة 
، فق���د ر�فق �لثورة �ل�ضورياّة  جيو�ص �مل�ضتعمر �لفرن�ضياّ

�لك���رى من���ذ �لتمهي���د له���ا، وكان و�حدً� م���ن �أم�ضى 
�لناه�ض���ني  و�أ�ضل���ب  قناديله���ا،  و�أ�ضط���ع  �ضيوفه���ا، 
باأعبائه���ا؛ ي�ض���ارك يف �لتخطيط ملعاركه���ا، ويقاتل يف 
�ر بعق���ل م�ضتن���ري، و�ضلف و�إب���اء؛ وكان  �ضف���وف �لث���واّ
ة  �أم���ني �ضراّ جلنتها �لعلي���ا، و�ضفريها للعالق���ات �لعاماّ
�ر، ومق�ضدً�  ���ة، وكانت د�رت���ه م�ضافة للث���واّ و�خلارجياّ
لكثريي���ن م���ن �أح���ر�ر �لع���رب و�لأجان���ب، وق���د و�ضع 
ف �لثورة، حتاّى نِفد ما عنده يف هذ�  �أرز�قه حتت ت�ضراّ

�ل�ضبيل.
��ضت�ضهد �بنه نايف يف معارك �ل�ضويد�ء، فازد�دت 
���دً�، ومل يكن نايف من �ضهد�ء �مل�ضادفة،  حما�ضته توقاّ
�ت �ملحتلاّني، كما فقد �بنه  ���ا كان مقد�مًا يهاجم قواّ �إمناّ

ر�ضيدً� بعيد �لثورة فقال:
�لقتام���ي  ي���وم  ر�ح  عناي���ف  وج���دي 

و�س���ط �ل�سوي���د� ب���اأّول �جلم���ع ق���ّد�م
و�ملالم���ي �لب���كا  ك���ر  ف���ادين  م���ا 

و�لل���ي فق���د �سهم���ن م���ا ظ���ّن ينالم
وبع���د �نح�ضار مداّ �لثورة، ونق���ِل مركز قيادتها �إىل 
د مع �أفر�د �أ�ضرته  �خلارج، عا�ص ق�ض���وة �ملنفى و�لت�ضراّ
عهم ويبعد �لياأ�ص ع���ن نفو�ضهم، وكانو�  ورفاق���ه، ي�ضجاّ
���ى يف  ���ة وغريه���ا حتاّ ي�ضتفتون���ه يف �مل�ضائ���ل �ل�ضيا�ضياّ

ر�ضائلهم.
ِرْكلي فيما كتب  كتب عن���ه �ل�ضاعر خري �لدي���ن �لزِّ
عن رحلته من �لقاهرة �إىل و�دي �ل�ضرحان1: »ومنهم2 
�أب���و نايف علي عبي���د، وهو من �أعقل م���ن ر�أيت فيهم، 
، لعلاّه يف �ل�ضبعني، وهو ع�ضو يف �للجنة  طاعن يف �ل�ضناّ
( مكرث، ح�ض���ن �ملعاين... وقد  ياّ �لعلي���ا، و�ضاعر )عاماّ
���ات ع���ن �لثورة �ضتكون من م���و�داّ �لتاريخ ملن  ن يومياّ دواّ

خ وقائع �جلبل يف ثورته«3. يوؤراّ

1-  ب���د�أت رحلت���ه بتاري���خ 12 ت�ضري���ن �لث���اين 1927. )حمد 
�جلا�ض���ر – يف �ضم���ال غ���رب �جلزي���رة، ����ص69-70( ع���ن كتاب 

: )رحالت يف بالدنا(. �لزركلياّ
�ر. ث عن �لثواّ 2-  يتحداّ

3-  �ملرجع �ل�ضابق،�ص78.
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ِركل����ي �أي�ض����ًا: »ول  وكت����ب �لزِّ
�أز�ل �أذكر كلمة قالها يل علي بك 
عبي����د و�أنا يف خمياّمهم: �نظر �إىل 
هذ� �حلرذون، يعي�ص يف �ل�ضم�ص 
ونح����ن   ، �ل�ضم�����ص  يف  ومي����وت 
�ضن�ضر �ضره، نعي�ص يف �ل�ضم�ص 
ومن����وت يف �ل�ضم�����ص، �أو نعود �إىل 

�أوطاننا و�أنوفنا �ضاخمة«4.
كان ع�ض���وً� يف  ���ه  �أناّ وذك���ر 

�للجنة �لعليا للمنكوبني.
�لوط����ن،  �إىل  عودته����م  بع����د 
�ضرفائ����ه  م����ع  �لن�ض����ال  و��ض����ل 
ت����ه ووحدت����ه، وق����د  م����ن �أج����ل عزاّ
تغناّى يف �ضع����ره بالث����ورة �ل�ضورياّة 
دً� جه����ود �أبطالها  �لك����رى، ممجاّ
�ضًا باملتخاذلني  وت�ضحياتهم، معراّ
و�ملاأجوري����ن �لطامع����ني مبكا�ضب 

رخي�ضة على ح�ضاب �لوطن. 
ورد  ���ا  مماّ مقتطف���ات  وه���ذه 

ر�ت قائد �لث���ورة �ضلطان  ع���ن �ل�ضاعر علي عبي���د يف مذكاّ
�لأطر�ص، تروي بع�ص �أخباره:

- �ضارك يف حماربة �جليو�ص �لعثمانياّة �لتي قادها 
ها معركة  �ضامي با�ضا �لفاروق���ياّ �ضنة 1910، ومن �أهماّ
ل،  �لَكْف���ر �لتي د�رت رحاها يف �لف���احت من ت�ضرين �لأواّ
وكان م���ن نتائجها خ�ضارة �لأعد�ء �أكرث من �ألف قتيل، 
هت �إىل �ضاعرن���ا تهمة قتل  بينه���م قائد �حلمل���ة، وُوجِّ
ذل���ك �لقائد، فهرب �إىل لبن���ان مب�ضاعدة ر�ضيد طليع 
ا وثاّق �ل�ضد�قة بينه وبني  قام �للجاة وقتذ�ك، مماّ قائماّ

ذلك �ملجاهد �لعربياّ �لكبري5.
- ُع���نيِّ رئي�ص كتاّاب يف حمكم���ة �لبد�ية يف حكومة 
فيها �لذي���ن يثق بهم  �جلب���ل �مل�ضتقلاّة، وكان م���ن موظاّ

قائد �لثورة �ضلطان �لأطر�ص6. 

4-  �ملرجع نف�ضه، �ص83 -84.
5- ر�جع �أحد�ث �لثورة، �ضلطان �لأطر�ص – �ص33 وحا�ضيتها.

6-  �ملرج���ع �ل�ضابق �ص 66، ويذكر �ضعيد �أبو �حل�ضن يف كتابه 

- ��ضت�ض���اف يف بيته �ملجاهد �إبر�هيم هنانو �لذي 
ي���ًا �إىل �ل�ضوي���د�ء، بع���د �إنهاء ث���ورة جبل  و�ض���ل متخفاّ
هه �إىل  �لز�وي���ة، وكان �ملجاه���د ر�ضي���د طلي���ع ق���د وجاّ
ذل���ك �لبيت7.عقد �أعيان �ل�ضوي���د�ء �جتماعًا يف بيته، 
عل���ى �إثر مظاهر�ت �ضباب �ملدينة �ملناه�ضة لكاربييه، 
ل  و�إطالق �ملجاهد ح�ضني مر�ضد �لنار على �ملالزم �لأواّ
موري���ل. وكان���ت غاي���ة �لجتم���اع در��ضة ذل���ك �لأمر، 

و�تاّخاذ �لقر�ر�ت �ملنا�ضبة8.
- �عتقل���ه �لفرن�ضياّون على خلفياّة تلك �لأحد�ث مع 
وز 1925.  بع����ص رفاقه، وَنَفوهم �إىل �حل�ضكة يف 14 متاّ
وُيذك���ر �أناّ م�ضلط با�ضا �ضيخ ع�ضرية �جلبور، طلب من 
قام ��ضت�ضافته���م يف بيته، مقابل و�ضع �ضتاّة من  �لقائماّ

)ن���ري�ن على �لقم���م �ص 57( �أناّ عل���ي عبيد كان رئي�ض���ًا للمحكمة 
�لبد�ئياّة يف �ل�ضويد�ء يف �أو�ئل �لع�ضرينياّات.

7- �ملرجع نف�ضه �ص 64.
8- �ملرجع نف�ضه �ص87.
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ر �ل�ضيخ م�ضلط من م�صاّ �حلكومة  �أبنائه مكانهم، وحذاّ
�إياّاهم باأياّ �ضوء مهما ح�ضل9. وظلاّو� منفياّني حتاّى بادل 

بهم �لفرن�ضياّون �أ�ضرى �لكفر و�ملزرعة.
- وكان م���ن �لناقمني على كاربيي���ه، فقد نقل عنه 
���ا �أب���ي ر��ضد �أي�ض���ًا �أناّه ق���ال: »�أنا ماأم���ور، ورئي�ص  حناّ
حمكم���ة �لبد�ية، ومع ه���ذ�، وج���د�ين ل ي�ضمح يل �أن 
�أبق���ى يف وظيفتي �إذ� رجع كاربيي���ه، ولي�ص هذ� فقط، 

ر �لبالد باخلر�ب...«10. بل �إذ� رجع، ب�ضاّ
- كان ينتم���ي حلزب �ل�ضتق���الل �إىل جانب رجال 
تلي، و�لأمري عادل �أر�ضالن،  وطنياّني منهم: �ضكري �لقواّ
ور�ضيد طليع، ور�ضيد عايل �لكيالين، مع عدد من �أبناء 

�جلبل كمحمد عزاّ �لدين �حللبي11.
- �تُّف���ق على �أن يكون �أحد �أركان قيادة �لثورة �لتي 
ل���ت يف موؤمت���ر رمية �لفخور، عل���ى �أعقاب �نت�ضار  �ُضكِّ
ي فيه �ضلط���ان با�ضا  �ملزرع���ة، وه���و �ملوؤمتر �ل���ذي �ضماّ
ًا للثورة، و�لدكتور �ل�ضهبندر مديرً�  �لأطر�ص قائدً� عاماّ

ل�ضوؤونها �ل�ضيا�ضياّة و�لناطق �لر�ضمياّ با�ضمها12.
- كان قائ���د �لثورة �ضلطان يعهد �إليه )مع �ضليمان 
���ة �لتي تخ�صاّ  �حللب���ي من عرم���ان( بالأعمال �لكتابياّ

�لثورة يف بد�يتها13.
- كان ب���ني م���ن حارب���و� يف �لغوط���ة، ث���ماّ �نتقل���و� 
�أح���د  ن14. وكان  �إقلي���م �لب���الاّ للم�ضارك���ة يف مع���ارك 
�ر:  9- �ملرجع نف�ضه �ص 92. و�لأربعة �لآخرون �ملنفياّون هم �لثواّ
ح�ضني �ضخر، علي فار�ص �لأطر�ص، برج�ص �لأطر�ص، يو�ضف هالل 
�لأطر����ص. �أورد ذل���ك �أي�ض���ا �لدكت���ور عبد �لرحم���ن �ل�ضهبندر يف 

ر�ته �ص18. مذكاّ
10- �ملرجع نف�ضه �ص 239.
11- �ملرجع نف�ضه �ص 321.
12- �ملرجع نف�ضه �ص 131.

13- وذلك يف �أو�ئل �أياّام �لثورة، وبعد �أن �أُلِّفت هيئة �لقيادة �لعليا 
للث����ورة، �أخذ يق����وم بهذه �لأعم����ال كلاّ من �لدكت����ور �ل�ضهبندر، ور�ضيد 
����اح �لأطر�����ص، يف حني كان �ضعي����د قرقوط  طلي����ع، وف����وؤ�د �ضلي����م، و�ضياّ
)ذيبني( يتوىلاّ �أحيان����ًا ن�ضخ �ملنا�ضري و�لبيانات �لتي ت�ضدر عن قيادة 

�لثورة. �أحد�ث �لثورة �ل�ضورياّة �لكرى، �ضلطان �لأطر�ص، �ص 108.
14- �ملرجع نف�ضه، �ص 169.

�ر عن �ل�ضويد�ء لع�ضوياّة  �خلم�ضة �لذي���ن �نتخبهم �لثواّ
، �ملكلاّف مبو�جهة نتائج حملة �أندريا15. �ملجل�ص �لوطنياّ
���ف ملقابلة في�ضل  - ُكلاّ���ف �مل�ضارك���ة يف �لوفد �ملوؤلَّ
ملك �لعر�ق يف �لأزرق، �أو�خر حزير�ن 1926، وهو يف 
ة،  �ر خا�ضاّ طريقه �إىل �أوربا، للتد�ول معه يف �ضوؤون �لثواّ
���ة، و�لتما�ص جتديد م�ضاعيه لدى �ملحافل  و�ضورية عاماّ
���ني �لوح�ضياّة،  ���ة، لو�ض���ع ح���داّ لأعم���ال �لفرن�ضياّ �لدولياّ

و�أ�ضاليب �لقمع �لتي ميار�ضونها16.
���ر�ت د. �ل�ضهبن���در �أناّه ح�ضر �جتماع  - وورد يف مذكاّ
���ار، 1927، وهو م���ن �لجتماعات �خلطرية  �ضال���ة 17 �أياّ
، و�لو�ضعياّة  �لتي تناول �لبحث فيها موقف �لثورة �حلربياّ
���ة �حلا�ضرة17. ويوم غادر �ل�ضهبندر �لأزرق �إىل  �ل�ضيا�ضياّ
ل 1926( كان بني من  ة )1 ت�ضري���ن �لأواّ �جلب���ل لآخر مراّ
ع���ادو� معه، وقد مراّ هوؤلء �أمام �جلي�ص �لفرن�ضياّ �ملخياّم 
يف ت���ل خ�ضر �إمت���ان، وكانت �لطائ���ر�ت �لفرن�ضياّة حتلاّق 
ف���وق روؤو�ضهم، وهم يف طريقهم �إىل خربة خازمة، حيث 
عق���د قائد �لث���ورة �ضلطان �لأطر�ص و�لدكت���ور �ل�ضهبندر 
وم���ن معهم���ا م���ن �ملجاهدي���ن جل�ض���ة خط���رية نهائياّة. 
ويف �مل�ض���اء خرجو� م���ن »خازم���ة« لقربها م���ن �ملع�ضكر 
، وكرثة �لعي���ون و�لأر�ضاد، ويف �لليل نامو� على  �لفرن�ضياّ
جالميد �ل�ضخر يف �لعر�ء، ويف �ل�ضباح عقدو� �جتماعًا 

يف مغارة »�لدباّكياّة« للتد�ول يف �ضوؤون �لثورة و�لبالد18.
- ث����م غادر مع رفاق����ه �إىل �لأزرق مقراّ قي����ادة �لثورة 
ى منهم  �جلديد، ثماّ �إىل و�دي �ل�ضرحان، وعاد مع من تبقاّ

�إىل �لأردن �ضنة 1932، ليقيم مع من �أقام يف �ل�ضلط.
لت لتوزيع ما  - كان �أحد �أع�ضاء �للجنة �ملحلاّياّة �لتي �ضكاّ

�ر يف منفاهم، من �إعانات مالياّة وعينياّة19. ي�ضل �إىل �لثواّ

15- �ملرجع نف�ضه، �ص 252.

16- �ملرجع نف�ضه، �ص 262.
ر�ت �ص107. 17- د. �ضهبندر – �لثورة �ل�ضورياّة، مذكاّ

18- �ملرجع �ل�ضابق، �ص111.
���ة �لكرى، �ضلط���ان �لأطر�ص �ص  19- �أح���د�ث �لثورة �ل�ضورياّ
327. ويف �ملرج���ع نف�ض���ه �أناّ �للجن���ة كان���ت برئا�ض���ة �لأم���ري عادل 

�أر�ضالن وع�ضوياّة: علي عبيد و�ضياّاح �لأطر�ص و�ضعيد عزاّ �لدين.
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- تر�أاّ�ص �لوفد �مل�ضافر �إىل �لقد�ص حل�ضور �ملوؤمتر 
�لإ�ضالم���ياّ �ل���ذي عق���د هن���اك، وبحثت في���ه �لق�ضياّة 
���ة، ولف���ت �أنظ���ار �ملوؤمتري���ن �إلي���ه، �أثن���اء  �لفل�ضطينياّ
رهم فيها �أناّ  �لكلمة �ملوجزة �ملوؤثاّرة �لت���ي �ألقاها، وذكاّ
�ملجاهدي���ن يف �ل�ضح���ر�ء لي�ص لديهم م���ا يفتدون به 

دة بال�ضياع �ضوى �لأرو�ح20. فل�ضطني �ملهداّ
- كان ع�ض���و� يف جلن���ة ت�ضف���ري �ملهاجري���ن م���ن 
�ر �إىل بلده���م �ضورية، �لت���ي �أُلِّفت يف مطل���ع �أياّار  �لث���واّ
ار  1937. ويف �ل�ضاعة �لتا�ضعة من �ضباح �لتا�ضع من �أياّ
���ان يف طريق �لعودة  ك بهم �لقطار من عماّ 1937حت���راّ
 . �إىل �لوط���ن، بعد �إح���دى ع�ضرة �ضنة م���ن �ملنفى �ملراّ
���ة و�ل�ضعبياّة حيث  وكانت ت�ضتقبله���م �لأو�ضاط �لر�ضمياّ

يحلاّون ��ضتقباًل يليق بالأبطال.
ا �أب���ي ر��ضد يف معر�ص حديثه عن  - وق���ال عنه حناّ
)ع�ض���رية بني عبيد(: »و�أ�ضهره���م يف هذ� �لع�ضر هو 
�ل�ضديق �لكبري علي عبي���د، رئي�ص حمكمة �لبد�ية يف 
، وقا�ضي  اد �ل���درزياّ جب���ل �لعرب، و�أح���د �أركان �لحتاّ

�لثورة )1925(«21.
���ف جهود �ل�ضاع���ر يف �ضبيل خدمة �لوطن  ومل تتوقاّ

د: وبنائه، حتاّى تويف �ضنة 1959، وهو يرداّ
�إخ���و�ن ي���ا  �لوح���دة  �لوح���دة 

زم���ان م���ن  �ل�ساغ���ل  �ل�سغ���ل 
كلمتن���ا يجم���ع  �هلل 

و�لإمي���ان �لنّي���ه  ب�س���دق 
وق���د جم���ع �بنه �لأدي���ب �ضالم���ة عبيد ع���ددً� من 
ث عن �لث���ورة �ل�ضورياّة �لكرى يف  ق�ضائ���ده �لتي تتحداّ
�ء  م طبعته �لأوىل للقراّ اه )ربابة �لثورة(، قداّ ديو�ن �ضماّ
�ضن���ة 1941، وه���ي حتت���وي على م���ا كان له م���ن �ضعر 
حين���ذ�ك، �إىل جانب �ض���يء م�ضن �ضع���ر بع�ص رفاقه، 
مه: »ُدعَيْت  و�لطبعة �لثانية دون تاريخ. وق���ال يف �ملقداّ
ه���ذه �لق�ضائد )رباب���ة �لثورة( لأناّه���ا �ل�ضدى �لأدبياّ 

ياّ لتلك �لثورة«22. و�لفناّ
20- �ملرجع نف�ضه، �ص 335- 336.

ا �أبي ر��ضد، جبل �لدروز، حور�ن �لد�مية، �ص 76. 21- حناّ
22- ديو�ن علي عبيد: ربابة �لثورة، �ص3.

توؤلاّف �أ�ضعاره مع �أ�ضعار رفاقه �لآخرين �لذين حملو� 
ر وقائع تلك �لثورة  ًا �ضخمًا ي�ضواّ ر�ية �لن�ضال، �ِضفرً� �أدبياّ
ً �ضادقًا �أودع فيه �ضهود عيان  يف �لوط���ن و�ملنفى، و�ضجالاّ

مطالعات، توثاّق تلك �لأحد�ث، وحتفظها من �ل�ضياع.
مو�سوعات ق�سائد ربابة الثورة:

ُتَع���داّ ق�ضائد ه���ذ� �لديو�ن تنويع���اٍت على مو�ضوع 
�لث���ورة �ل�ضورياّة �لكرى، وهم���وم �ملقاتلني وتطلاّعاتهم 

�لوطنياّة و�لقومياّة. 
�نطل���ق يف �ضعره �لوطن���ياّ من �أناّ ح���باّ �لوطن من 
���ه و�ج���ب ل حميد عن���ه، وعلى �مل���رء �أن  �لإمي���ان، و�أناّ

ط بالوطن فال دين له: يت�ضباّث بوطنه، ومن يفراّ
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ح���ّب �لوط���ن دي���ٌن وفر����ضٌ و�ُسّن���ة
من يرخ�ض �لأوطان حّقاً بال دين
ًل. وهو  وكان �ضادق���ًا يف تطبيق م���ا قال على نف�ض���ه �أواّ
ق �لعي�ص �لكرمي  يرى �إىل جانب هذ� �أناّ �لوطن �لذي ل يحقاّ

لأهله وطن يجب �أن يهجر، �إىل �أن ُيقَتلع ما فيه من �أ�ضى:
له بديار خ�ضر�  د�ر� يحوقه ذلاّ ماْلنا به���ا عوز نبداّ

مر�عيه
وقد �آمله �أن يرى �لغرباء �لطامعني يحتلاّون �لوطن، 
ويت�ضلاّطون على �أهله، ول يلق���ون باًل لأحد، ويفر�ضون 
مو� له���م م�ضتلزم���ات �لطاعة  عل���ى �ملو�طن���ني �أن يقداّ

و�خل�ضوع.
هه���ا �إىل �ملجاه���د عل���ي �مللحم  ق���ال يف �أبي���ات وجاّ

�أ�ضماها مد�عبة:
ل ت�س�����ّدق يف �أح���د �س��احب كالم

�إّل �إىل �ليطنان ي�سربلو �س���������الم
و�أّما بو�قي �لنا�ض مت�سي كالنعام

و�للي مقامو مليح تايعادل �سفر
و�أ�ضار يف �ضع���ره �إىل و�ضع �ملو�طنني �ملزري، حتت 
ظ���لاّ �لقم���ع، و�مته���ان كر�م���ات �لنا����ص دون متيي���ز، 
ة، وكيل  وت�ضخري كب���ار �ل�ضناّ للقي���ام بالأعم���ال �ل�ضاقاّ

ع عن �ضربهم: �لإهانات لهم وعدم �لتوراّ
حال���ة جبلن���ا �لي���وم كّل���ه خج���ايل

�أكرب رجاله يف �لطرق �سار كّنا�ض
جم���ّرد ف�ساد �إن�س���ان �ساحب جهايل

�سرب و�إهانه وك�سر �أحجار بالفا�ض
هالفع���ايل ع���ا  �سي���خ  ي���ا  وتع���ّودو� 

حّتى �لغر�مة من ثمن �سّت �لب�سا�ض
ة موري���ل �لت���ي �ضاعت،  و�ض���تاّ �لب�ضا����ص ه���ي قطاّ
مو�  ل، وغراّ فَحب�ض���و� من �أجلها مو�طنني، ومنعو� �لتجواّ

�لنا�ص ذهبا.
���ر بالو�ض���ع �مل���زري �ضاخ���رً� من  ومل يفت���ه �أن يذكاّ
�أع�ض���اء  �ملجل�ص �لنياب���ياّ »لدولة �جلب���ل �مل�ضتقلاّة« يف 

جو�به ل�ضديقه �ل�ضاعر هالل عزاّ �لدين:

�أع�س���ا �ل���وز�ره عادت �لي���وم �سبيان
وباملكت����ب �للي���لّي تدن����دل حلاه���ا23 
ويعرب له �أمام هذ� �لو�ضع �ل�ضائن عن �إميانه باأناّ 
ة. يف روؤية �ضادرة عن عقل  حقاّ �لبالد ل ُينال بغري �لقواّ
الع على بع�ص جتارب �لآخرين  م�ضتنري، م�ضفوعة باطاّ
يف �لعامل، ومنها جتربة �لأتر�ك بقيادة كمال �أتاتورك:

�ل�سي���د ل���ول �ل�سي���ف ياخ���ّي م���ا �س���اد
بقفاه���ا رّد  لالأت���ر�ك  وكم���ال 

وب���الد ْوط���ان  ميل���ك  م���ر�ده  و�لل���ي 
باحل���رب و�لقرطا�ض ماحد عطاها

�ن ما�سار ح���رب ي�سّيب �لر��ض وجهاد
وله���ا لّل���ي  ح���ور�ن  ت���رى  وّل 
وت���ر�ه ي�ضت�ض���رف �مل�ضتقب���ل، ويح����صاّ باإرها�ض���ات 
���ه ي�ضم���ع �أنا�ضيد  ���ى تظناّ ���اأ بقيامه���ا، حتاّ �لث���ورة، فيتنباّ
�لثائرين، وهم يحدون منت�ضرين، م�ضرقني كالبدور يف 

ت وجوههم: �ضمائها، ويرى �خلونة نادمني، وقد ��ضوداّ
ني�س���ان عق���ب  مل���ا  ��س���رب  طعتن���ي  �إن 

ليام���ا يب���ّن �سيفه���ا م���ن �ستاه���ا
ياف���الن �لعق���ل  �أ�س���وف ْبنظ���ر  و�ن���ا 

حد�ه���ا يلعل���ع  ي���وٍم  م���ن  ب���ّد  ل 
ت�س���وف �ملْ�سان���ع �أ�س���ود �لوج���ه ندمان

و�أه���ل �ملرّوه ب���دور َبْو�س���ط �سماها
ويدعو �ضديقه �إىل �لتمهيد للثورة مع �لإخو�ن �ملوثوقني:

���رب ومّك���ن كل ربع���ك و�لخ���و�ن و��سْ
�لل���ي بتع���رف حاله���م كي���ف هاه���ا

وجّن���ب ع���ن �مللط���وخ م���ن وي���ن ماكان
���َح �لنار و�ْح���ذر �سناها  و�إّي���اك ِو��سْ
�ر يف حتقي���ق �لوحدة على  ����ص �أه���د�ف �لث���واّ ويلخاّ
تر�ب �لوط���ن �ل�ضغري، و�إز�لة �لكيان���ات �لهزيلة �لتي 

�أوجدها �ل�ضتعمار، وقد رمز لها بالد�ضاتري قائاًل:
و�لكّل ع���ارف عن خال�س����ة طلبن�����ا

وحدة �سحيحة مع زو�ل �لد�ساتري 

ياّتهم. 23- كان عليهم �أن ميحو� �أماّ
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متفائ���اًل  �ر،  �لث���واّ ة  بق���واّ و�ثق���ًا  �ل�ضاع���ر  كان 
بانت�ضارهم، وكانت روؤيته ملجري���ات �لأمور �ضحيحة، 
تنماّ على وعي وطنياّ وقومياّ عاليني، وظلاّ يحارب ياأ�ص 

�ليائ�ضني، وين�ضد مبعنوياّات عالية:
يا ف���الن ل تهوج�ض ربوعك ن�سيطن

 نرم���ي ع�س���ا للط���ري جي�س���اً غز�نا
وكان حانقًا عل���ى �مل�ضتكينني �لذي���ن مل ي�ضتجيبو� 
�ضمائره���م  ��ضتيق���اظ  م���ن  يائ�ض���ًا  �لث���ورة،  لن���د�ء 
ه على كتاب  �ضًا بهم يف معر�ص رداّ وهممه���م، وقال معراّ
�ملجاه���د �للبنايناّ ح�ضيب ذبيان عل���ى �أثر ثورة �جلبل 

�لأوىل 1922:
ل�س���ار نفخ���ك ياجل���ي خ���ري24 برم���اد

 وم���ن �أين ترجى �لن���ار �إّنك تر�ها 
����ص مع���ارك �لث���ورة بع���د ن�ضوبه���ا يف �أبيات  ويلخاّ
قليلة، تكفي لالإملام بفكرة عنها: معارك �ضارية د�مت 
�ضنتني، خا�ضها �ملقاتل���ون �لأ�ضاو�ص، يو�جهون جيو�ص 
�رة، وه���ي تغرق �لأر�ص بالن���ار، فيفوزون  �لع���دواّ �جلراّ

عليها، ويهزمون �أ�ضلحتها �لثقيلة ب�ضيوفهم:
حرب ج���رى بح���ور�ن بالعم���ر ما�سار

�أدعى ر�سيع �لث���دي للر��ض �سايب
طّي���ار مي���ة  يجوبه���ا  �سمان���ا  د�مي 

تقذف عل���ى �لأوطان ن���ار �للهايب
وعالأر����ض عج �خليل ور�سا�ض وغبار

وجيو����ض مثل �ل�سيل جند وكتايب
بالن���ار �سنت���ن د�م���ت تله���ب �لأر����ض 

وفاز �لن�سامى بال�سيوف �حلد�يب
ومل يك���ن �ضاعرن���ا يوؤمن بج���دوى �إر�ض���ال �لوفود، 
وعقد �ملفاو�ضات ؛ فذلك بر�أيه ت�ضييع للوقت، وتخدير 
ة دون غريها، ففي  ���ت لالأع�ضاب، فاحللاّ يف �لق���واّ موؤقاّ
�لقت���ال �إح���دى �حل�ضني���ني: �ل�ضه���ادة �أو �لن�ضر. هذ� 
ت���ه �ملر�ضلة للمجاه���د �ضياّاح  يوياّ ما �أ�ض���ار �إلي���ه يف حداّ

24- �أي: يا لقي خري، وقد جعل �لقاف جيمًا بدوياّة، وهو دعاء 
للمخاطب باأن يلقى خريً�.

�لأطر����ص، معلاّقًا على ذهاب �لوف���د �ل�ضورياّ للتفاو�ص 
���ة ع���ام 1936، وحماولة عقد  م���ع �ل�ضلط���ات �لفرن�ضياّ
هًا �أي�ض���ًا �إىل �أناّ لليه���ود دورً� يف  معاه���دة معه���ا، متنباّ
ة ه���ذ� �لوفد، م���ن خالل ن�ض���اط �لزعيم  تعطي���ل مهماّ

)و�يزمن(: �ل�ضهيويناّ
ل ت�سّيعو� �لوقت �لثمن           دعن�����ا نع���������ّز ��سحابنا 
ما ظّنت��������ي �لوفد �لأمن           �إّل خ�������در لع�سابن������������ا
ويْزَمْن ترى ل ي���ا فطن           عّط�����ل فت������ل دولبن������ا
�إّما من�������������وت مكّرمي����������ن            و�إّما �لوطن يفخر بنا
ها،  ���ر يف �أ�ضباب �ضعف �لث���ورة، و�نح�ضار مداّ ويفكاّ
ف���ال يرى �ضببًا لذلك �إلاّ تخاذل من تخاذلو�، ويرى يف 
ت �إىل �إحلاق �لأذى بالثورة، ونزوح  تخاذله���م خيانة �أداّ

فر�ضانها �إىل �ملنفى:
مّن���ا �لبع����ض  خيان���ة  ل���ول  د�ر  ي���ا 

�سكّن���ا �لبعي���ده  بدي���ار  كان  م���ا 
يه���م �ل�ضليل���ني �أي�ض���ًا، وي���رى �أناّ م�ضاب  وه���و ي�ضماّ
�لوطن بهم �أعظم من م�ضابه بالأجانب، فهم من �ضلاّموه 

ى وظيفة رخي�ضة، �أو و�ضامًا تافهًا: بثمن بخ�ص، ل يتعداّ
بلّي���ه بالأجان���ب  بالن���ا  �هلل 

و�أه���ّم منه���م يف وطّن���ا �ل�سليل���ن
�سرّي���ه بقاي���د  �أو  بوظيف���ه  �لل���ي 

و�لبع����ض منهم يفتخر بالنيا�سن
ويف ملحمته �لنبكياّة �أي�ضًا ي�ضري �إىل �أناّه لول خيانة 
�لعم���الء، وتقاع�ص �ملتقاع�ضني، مل���ا ��ضتطاعت جيو�ص 
�رة، و�أ�ضلحتها �حلديثة �أن تنال من �لثورة: �لعدواّ �جلراّ

و�لزعيم���ن بع�سن���ا  دلل���ة  ل���ول 
م���ا فاده���م كر �لع���دد و�جلموعي
�ُر �لوطن �لذي حاربو�  وم���ن �ملوؤ�ضي �أن يغادر �لث���واّ
ت���ه، يف حني يتقلاّب �خلون���ة �ملاأجورون يف  م���ن �أجل عزاّ

دفء �أح�ضانه، ويعتلون كر��ضي �حلكم فيه:
وعّم���ان حاي���ل  ب���ن  غدين���ا  حّن���ا 

َوْه���ل �خلون ياَخْي و�س���ط �ل�سر�يا
ومن ق�ضائ���ده �ملوؤثاّرة تلك �لتي خاط���ب فيها �لد�ر، 
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ن���ًا �أناّ مغادرتها مل تكن عن طيب خاطر، وهل يحدث  مبياّ
ذل���ك، وهي �لتي بنيت باجله���د، ومل ت�ضقف حتاّى قطرت 
�أ�ضابع �أ�ضحابها دمًا.. ومل يكن يعني بالد�ر �ضوى �لوطن:

بني���اْك �لنف����ض  �أجه���د  يّل���ي  ي���اد�ر 
�لع�س���ره يهّل���ن دم يوم���ا �سقفن���اك

تركن���اك حّن���ا  ي���وم  ب���الإر�ده  م���ا 
دموع���ي عاملف���ارق  ت���ذرف  �لع���ن 
ر عل���ى �أ�ضالء  ول يفوت���ه �أناّ �لب���الد �ض���وف تتح���راّ
ليحتلاّ���و�  يحارب���و�،  مل  �لذي���ن  و�ضياأت���ي  �ل�ضحاي���ا، 
�ملنا�ض���ب، ويحكمو� با�ضم ه���ذه �لدماء �لتي مل يبذلو� 

منها �ضيئًا: 
ن�سبن���ا حّن���ا  نك���ون  عر����ض  �س���ار  �إن 

كر�س���ي �حلكومه عادم���وم �ملغاوير
ويع���راّ عن �أ�ضاه بعد �نح�ضار �لثورة، ب�ضبب ممالأة 
بع�ضهم لال�ضتعمار، متنا�ضني �ل�ضحايا، مكتفني بكيان 

هزيل:
و�أّم���ار م�ستقّل���ه  حكوم���ه  عمل���و� 

حاب وحبايب و�سارو� مع �لغربي �سْ
وكان يوؤمل���ه �أن ي�ض���رق �لثورَة غ���رُي �لذين �حرتقو� 
م لها قر�ضًا، ثماّ  بنارها، و�أن يجنَي ثماَره���ا من مل يقداّ

ث عن متطلاّبات وحقوق: يتحداّ
و�لبع����ض م���ا خ�س���رو� عليه���ا متاليك

ول ب���ات ليل���ه يف �حلر�ي���ب قلوقي
وعن���د �نتها �ل�سّد�ت �أ�سحى هو �لبيك

ويق���ول ثورتن���ا و�ساع���ت حقوق���ي
�ر فلهم �ملنفى و�جلوع، وبرد �ل�ضتاء، وقيظ  ا �لثواّ �أماّ

�ل�ضيف �ل�ضحر�وياّ �لقاتل:
يام���ا حلقن���ا ج���ور م���ن طب���ع �لف���الك

تعث���ري م���ع  ج���وع  حلقن���ا  ويام���ا 
ياما حلقنا حّر من �سم�ض �ل�سحى 

هج���ري بهامل���كان  �إله���ا  �ل�سم����ض 
�ل�ست���ا م���ّدة  يف  ب���رد  حلقن���ا  ويام���ا 

�لك�س���وه رقيق���ه و�لفر�����ض ح�سري

�ل�َسْه���د مث���ل  عندن���ا  ه���ذ�  وكل 
و�ح�س���ن علين���ا م���ن لبا����ض حري���ر
. وهل يثنيهم �جلوع  ���ه �َضْهُد �لقيام بالو�جب �لوطن���ياّ �إناّ
و�حلراّ و�لقراّ عن خدمة �لوطن، وهم �لذين مل يثنهم �ملوت؟:

ثنان���ا م���ا  �لوط���ن  ح���ّب  ع���ن  �مل���وت 
ي���وم �حلريب���ي ب���الأرو�ح  ونفدي���ه 
و� لبيع  ا م���و�رد �لرزق فق���د �نقطعت، و��ضط���راّ �أماّ
�ملل���ح، ونزح �ملاء م���ن �لآبار، لتوف���ري �للقمة �ل�ضريفة، 

وو�ضائل �لعي�ص �لأخرى:
�سببن���ا �أ�سب���ح  �ملل���ح  بي���ع  و�لي���وم 

و�لبع�ض مّنا دوم ي�سنو� على �لبري25 
وي���زد�د �أ�ضى �لن���ازح �ملفارق يف �لأعي���اد، فت�ضمع 
���ة تقطع ني���اط �لقل���ب، وقد عداّ  يف �ضع���ره نغم���ة �ضجياّ
يف �ملنف���ى �أحد ع�ض���ر عيدً�، وكتب ل���كلاّ عيد ق�ضيدة، 
موقن���ًا �أناّ �أفر�ح �لعيد ل ت�ضتطيع �لو�ضول �إليهم، وهم 
يتقلاّب���ون على رم���ال �ل�ضحر�ء، بني همومه���م �لذ�تياّة 
ر �لعيد �لنازحني �أوطانهم!.  و�لوطنياّة، وما �أكرث ما ذكاّ

يقول �ضاعرنا يف عيده �لثامن يف �ملنفى:
بالقف���ار وْحن���ا  عي���د  ثام���ن  �لعي���د 

قف���ار �ملع���ّزه بع���د جه���د وحر�ي���ب
ويف �لتا�ضع:

حاج���ه بي���ه  لن���ا  م���ا  مقب���ل  �لعي���د 
عزيزي���ن وطنه���م  يف  لّل���ي  �لعي���د 
ل �هتمامات �أخ���رى للمحارب �ملر�بط يف  وقد �ضجاّ
 ، و�دي �ل�ضرح���ان، فهو يطرب لفنجان م���ن قهوة �لنباّ

كما يطرب لعجاّ �لبارود ولعلعة �لر�ضا�ص:
يرت���اح �لب���ال  دع  فنجان���ا  �س���ّو  ق���م 

فنج���ان ب���نٍّ يط���رد �لن���وم ونعا����ض
ل���و �س���ار �سّب���اح يام���ا ح���ال و�لنج���ر 

�سوت���ه يلعلع عّده طب���ول وْجر��ض
ياما حال �لربجا�ض يف �حلرب و�سالح

ونطرب على �لبارود ِوْن د�م �لقو��ض

25- ي�ضنون: ين�ضحون �ملاء.
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و�أخ���ري� ينته���ي �للي���ل، وت�ضرق �ضم����ص �خلال�ص، 
وي���وؤذن للذي���ن قاتلو� يف �ضبيل �هلل و�لوط���ن �أن يعودو� 
ة، متواّجني بالفخ���ار، فين�ضد �ضاكرً�  �إىل بالدهم �أع���زاّ
رباّه �لذي ل ي�ضياّع �ضيئًا من �أعمال �لعاملني �ملجتهدين:

�ثنع�س���ر �سن���ه وحّن���ا ن�ساب���ر بعيدي���ن
وم���ن كان ل���ه بالغي���ب �سيئ���ا يناله

عزيزي���ن عدن���ا  �لي���وم  هلّل  و�حلم���د 
ومن يخ���دم �لأوطان رّبك وفى له
�خلالف���ات  تنا�ض���ي  �إىل  �لع���ودة  بع���د  ويدع���و 
و�ل�ضغائ���ن، ويا لها من دعوة عظيمة، �ضعارها ما فات 

، وهي �ملبتغى: مات! و�لوحدة �لوطنياّة هي �لأهماّ
ياْج���و�د م���ا وده���ا ح�س���اب وحتا�سي���ب

وع���ن �ملفات����ض نطلب �ل���كّل جريه
ا �ضلف، �أق�ضم  يقول: �أياّها �لأجو�د دعو� �ملحا�ضبة عماّ
عليك����م بحقاّ �جل����و�ر �ألاّ تفتاّ�ضو� ع����ن �ضقطات �ملا�ضي، 

ا م�ضى. و�أرجو �أن تتعاي�ضو� وفق مبد�أ: عفا �هلل عماّ
ويف �ملج���ال �لقوم���ياّ كان عبيد يتطلاّ���ع �إىل ��ضتد�د 
ته���م تعزيز  ة �لع���رب، و�تاّ�ض���اع نفوذه���م، فف���ي قواّ ق���واّ

للثور�ت �لوطنياّة: 
تع���ن لن���ا  نرج���و  رحم���ان  ي���ا  ي���اهلل 

وجتع���ل نفوذ �لع���رب و��سع نطاقه
�لأبّي���ن جم���وع  م���ع  بجال���ه  بلك���ي 

نع���اود �ب���و�ب �حلرب نفت���ح �ْسو�قه

لك���ناّ رج���اءه ذه���ب �أدر�ج �لرياح، ح���ني �أدرك �أناّ 
ام  �أح���دً� لن يج���د عند �لعرب ما يرجى، م���ا د�م �حلكاّ
يتاجرون بالوطن، و�ل�ضع���وب تدفع �لثمن من خبزها، 

ودماء �أحر�رها: 
بعربن���ا �ملع���ّزه  يرج���ى  م���ن  �سلي���ل 

دنان���ري وعن���د�  دول���ه  يف  ز�ل  م���ا 
تعبن���ا �سياع���ة  ياخ�س���ارة  حي���ف  وي���ا 

م���ع �أّم���ٍة ثلث���ن منه���ا طناج���ري26 
���د بط���ولت �لأبطال �لعرب �لذي���ن يحاربون  وميجاّ
ى  ���ه �ضماّ �ل�ضتعم���ار، يف �أياّ قط���ر كان���و�، ومن ذ�ك �أناّ
ابي �لبطل �لعرب���ياّ �ملغربياّ )حامي  عب���د �لكرمي �خلطاّ

�لتو�يل(:
ي�ْسم���ى ه���ذ�ك �لي���وم حام���ي �لت���و�يل

عب���د �لكرمي �لذ�ي���د �ليوم بيفا�ض
ف،  ة �لعرب، وما�ضيهم �مل�ضراّ ر على ق���واّ وهو يتح�ضاّ

�ء: وفر�ضانهم �لأ�ضداّ
غ���ّره �لده���ر  جبه���ة  يف  �لع���رب  كان 

وخّياله���م يظهر عل���ى �لألف خّيال
وح���ّره زه���ره  �لع���رب  ب���الد  وكان���ت 

ل �لع���ّز عاملال وكان���ت عزي���زه تف�سّ
ويلتف���ت �إىل فل�ضط���ني، وي�ضتنك���ر ط���رد �ل�ضلطات 

�لريطانياّة �لعرب منها، و�ل�ضماح لليهود بالتملاّك فيها:

26- يف �ملنج���د: �لطنج���ري: وعاء يعمل في���ه �خلبي�ص ونحوه. 
. ��ضتعملت كناية عن �للئيم �أو �جلبان. و�أ�ضل �لكلمة تركياّ
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باأهله���ا متي���د  هالدني���ا  ري���ت  ي���ا 
و�لبح���ر عارو����ض �جلب���ال يط���وف

د�رن���ا ب�ساح���ة  ُنط���رد  م���ا  �أَْخ���رَي 
�أل���وف �ليه���ود  �سحن���ات  ون�س���وف 
ام �لعرب، فال هماّ له���م �إلاّ �لت�ضابق على  ���ا �حلكاّ �أماّ

�ل�ضلطة:
بع�سن���ا ن�ساب���ق  �لكر�س���ي  عل���ى  �إّل 

باملع���روف و�لأم���ر  �لنه���ي  �س���اع 
 �سعره الجتماعّي:

�ر ي���رون �أناّ �ل�ضربة �لرئي�ضة يجب  كان ه���وؤلء �لثواّ
ه �إىل نح���ر �ل�ضتعمار، وعلى �جلميع �أن يكونو�  �أن توجاّ
ي���دً� و�ح���دة يف مو�جهت���ه، دون �أن يلتفت���و� �إىل ح�ضم 
. وكان هذ� مقتل �لثور�ت �لوطنياّة  �ل�ضر�ع �لجتماعياّ

جميعها، ُيطرد �ل�ضتعمار فريث �حلكَم عمالوؤه.
���ا بع���د �ل�ضتق���الل فقد �نتب���ه �ضاعرن���ا للو�ضع  �أماّ
ث عن بوؤ�ضه،  ح، وحتداّ ، فتعاطف مع �لف���الاّ �لجتماع���ياّ
�ضه للجوع، و�إنهاكه بال�ضر�ئب، وعدم قدرته على  وتعراّ
الته ل جتدي نفعًا  توفري م�ضتلزمات �لزر�عة، فكلاّ تو�ضاّ

�أمام ماأموريها:
ي���������ا ��������س�������ّت�������ار وي������������ا ������س�����ّت�����ار

ن��ه��ر �ل��ع��ا���س��ي ����س���ّح وغ���ار
ف���������اّلح ي���������ا  ي�����ع�����ي�����ن�����ك  �هلل 

ب����ذ�ر يف  ول  م���ون���ه  يف  ل 
ف���������اّلح ي���������ا  ي�����ع�����ي�����ن�����ك  �هلل 

���س��اع��ه وح���ده م�����ض م��رت��اح
م���ه���م���ا ������س�����ّج وم����ه����م����ا ����س���اح

ب�����������ّدو ي������دف������ع ل��������الأُّم��������ار
وقد ز�د �لو�ضَع �لقت�ضادياّ �ضوءً� فو�ضى �لتوظيف، 

وكرثة �ل�ضر�ئب:
ومعا�س���ات �لأج������انب بن �لكاتب و�حلا�سب 

�لذهب ما عادلو �آثار  ومن كرة �ل�س��ر�يب 
ومراّ �ضريعًا مبو�ضوع وقف عنده �آخرون طوياًل، هو 
ى  جح���ود �ل�ضباب ما�ض���ي �لآباء و�لأج���د�د، فقد �ضحاّ

ه���وؤلء من �أجل تاأم���ني حياة كرمية لالأجي���ال �لتالية، 
اباته، وهاه���م يو�َجهون  وو�جه���و� طائر�ت �لع���دواّ ودباّ

ًا: باجلحود، بعد �أن بلغو� من �لكر عتياّ
وعّن���ا �سب���اب �لوق���ت ي���ا �س���اح ي�سه���ن

ن�سي���و� مو��سينا ب���ال قيد وح�ساب
ويام���ا حملن���ا م���ن ب���ال �لده���ر عنهن

ويام���ا �سمدن���ا ب���ن طاي���ر ودّب���اب
وي���ل �لرج���ل ل���و كان خ���رّي وحم�س���ن

مك���روه لّنو �لزي���ر من بعدما �ساب 
احلكمة يف �سعره:

وردت يف �أ�ضع���اره حكم كثرية منث���ورة هنا وهناك 
يفر�ضها �ملو�ض���وع �ملعالج، تاأتي �إيج���ازً� مكثاّفًا لأفكار 
يطرحه���ا، وهي تعراّ ع���ن خرة و��ضع���ة، �كت�ضبها من 
. وه���ذه مناذج  �حلي���اة، يف خ�ض���ماّ �ملجتم���ع �لإن�ضايناّ

قليلة منها:
ة: م �لر�أي على �لقواّ كان يقداّ

خّي���ال �أل���ف  باللق���ا  ي�س���وى  �ل���ر�أي 
و�لل���ي ع���دمي �ل�سور ي���ا �سوم حاله

ر بقول �ملتنباّي: وهذ� يذكاّ
�ل�سجع���ان �سجاع���ة  قب���ل  �ل���ر�أي 

�لث���اين �ملح���ّل  وه���ي  �أّول  ه���و 
ويزي���د تكرمي���ًا للعقل �عتب���اره �أناّ �لإن�ض���ان بعقله 

اح و�أعماله ل باأمو�له: �للماّ
وم���ا ظّنت���ي ك���رة م�ساري���ك تعلي���ك

�إن ما �سار للناظور عقلك �سبوقي
ويف �ل�ضي���اق نف�ضه ي���رى �أناّ �لفقر يج���ب �ألاّ ُيخِرج 

يته:  �لإن�ضان عن �إن�ضانياّته، �أو يفقده حراّ
�سعالي���ك جماع���ه  ظّنون���ا  �لبع����ض 

 �لفق���ر ما يدع���ي �لأو�دم ربوقي27 
ة ل بداّ منها من �أجل حتقيق  ومع هذ� ي���رى �أناّ �لقواّ

م، فيقول: �ل�ضيادة و�لتقداّ

27- ربوق���ي: جمع »ربق«، و�لرب���ق هو �ضداّ �ل�ض���اة �إىل �أمثالها 
بحبل.
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�ل�سي���د ل���ول �ل�سي���ف ياخ���ي م���ا �س���اد
بقفاه���ا رّد  لالأت���ر�ك  وكم���ال 
وقد علاّمت���ه �لتج���ارب �أناّه ل �ضديق �ض���وى �ل�ضيف 

لردع �ملعتدين.
ويرى �أناّ رمح �حل�ضود ينب���و، ويعر�ص هذه �لفكرة 

قة: من خالل �ضورة جميلة موفاّ
ب���ي ج���رى  ح���ال  كّل  �أ�س���رح  و�بدي���ت 

رمح �حل�سود �لقا�سد �لقتل ما �ساب
كما يرى �أناّ حبال �لأنذ�ل �ضعيفة وق�ضرية:

و�ظ�������ن ح�������س���اب���ه ع ه�������و�ة �ل���ع���م���ايل
�لردّية حباله كتيت وق�سار ر�عي 
و�أناّ �ضد�قات ذوي �مل�ضالح تنتهي بانتهاء م�ضالح 

�أ�ضحابها:
ي�سافيك دوم���اً  �حل��اج��ات  يف  �لبع�ض 

وعند �نق�سا �حلاجات يغدي حموقي 
: ياّة فهي وحدها مطياّة �لإبد�ع و�ل�ضمواّ ا �حلراّ �أماّ

�ل�سحاب���ي م���ن  ف���وق  يعل���ى  و�حل���ّر 
و�لنذل و�جلا�سو�ض يف �لعار ين�ساب

وهو متفائل يرى �أناّ بعد �لليل نهارً�:
وثقن���ا بالرفاق���ه  بعدل���ه  وحّن���ا 

ول بّد مت�سي موجة �ل�سيم و�كد�ر
ف حلقاٍت  من �أبياته �لقليلة ه���ذه ن�ضتطيع �أن نتعراّ
ن �لتنويه  ًة م���ن منظومته �لأخالقياّة، فه���ي تت�ضماّ مهماّ
ياّة �لوطن،  ���ة وحراّ بالعقل، و�لعل���م، و�حلرياّة �ل�ضخ�ضياّ
�ملذموم���ة  بال�ضف���ات  و�لإزر�ء  و�لتف���اوؤل،  ة،  و�لق���واّ
كاحل�ضد، و�لنفاق، وحماولة ��ضتعباد �أ�ضحاب �لأمو�ل 
�لنا����صَ باأمو�لهم. وهي من منظومة �ل�ضادة �لف�ضالء، 

و�لوطنياّني �لأحر�ر على �أياّ حال. 
الغزل يف �سعر عبيد:

ه كان موجودً�  لي����ص يف ديو�ن عبيد من غزل، و�أظناّ
ة. وقد  يف حيات���ه، وفيم���ا مل ين�ضر من دفات���ره �خلا�ضاّ

ع���رثت على مقطوعة ل���ه، فيها �ضيء م���ن �لغزل �أثناء 
ني، يقول فيها28:  بحثي يف دفرت �أحد �ملهتماّ

�لغ���ّل ت�سف���ي  م���ا  �آه  قول���ة  �آه،  قل���ت 
�ملكاتي���ب رزم  �مل�ست���اق  ينف���ع  ول 

ول ي���ْروي �لظمي���ان عالب���ري ل���و ط���ّل
ول ي�سِبع �جلوعان كر �لرت�حيب 

منع���ّل �ملحّب���ن  ف���ر�ق  عل���ى  قلب���ي 
يق�س����ي �لليايل ه����ّم هج�ض وحتا�سيب

تنه���ّل دوم  عالغ�س���ي  عين���ي  ودم���وع 
م���ن فوق خ���ّدي دوم ر�سق �ملز�ريب

ه���ّل ل���و  �لب���در  كّن���ه  ولي���ف  عل���ى 
بني���ان �سامل من جمي���ع �لعذ�ريب

ل���ْه عن���ق عن���ق �ل���رمي و��سفى عل���ى تّل
ولي���ا متايل مثل غ�سن �لرو�طيب

ل���ه ع���ن ع���ن عق���اب ل �س���ار مقب���ل
 و�لقلب مّني عاد يق�سي حتا�سيب

الو�سف يف �سعره:
ا جاء  ����ص �ل�ضاعر ق�ضائد للو�ض���ف، �إمناّ مل يخ�ضاّ
يف �ضي���اق �أغر��ص �أخرى، ومل يقف عن���ده كثريً�، فقد 
مة �إح���دى ق�ضائده، ومل  و�ض���ف �ملطياّة خطف���ًا يف مقداّ

يخرج يف ذلك عن �أ�ضلوب �ضبلي:
�لهيزعّي���ه عندن���ا  م���ن  ر�كب���اً  ي���ا 

�سقح���ا عل���ى قط���ع �لفي���ايف قوّي���ه
دنّي���ه بّل���ي  لل�س���وم  وّقف���ت  م���ا 

ط���ار  ع���ّدُه  �حل���زم  ل���ول  ورّكابه���ا 
تل����ك هي بع�����ص �ألفاظ �ضبلي �لأطر�����ص ومعانيه 
ا ق����د وقفنا عندها  بعينه����ا، مل يحد عنه����ا هنا، وكناّ
د  ًل يف حديثن����ا عن �ضبل����ي ورو�حل����ه. فقد حداّ مط����واّ
ته����ا، وقيمتها، و�ضرعته����ا، فهي �ضقحاء،  لونها، وقواّ
ق����ادرة عل����ى قط����ع �لفي����ايف، مل تعر�ص لبي����ع، يكاد 
ة، ومل  ر�كبه����ا يطري لول حزم����ه. وهي �ضف����ات عاماّ

28- دفرت حممد �ل�ضليمان من �إمتان.
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يك����ن لديه �ل�ضتق�ض����اء و�ل�ضتط����ر�د�ت �لتي كانت 
لدى �ضبلي. 

ويف و�ضف قلقه، وج���ور �لدهر ل يخرج عن معاين 
�ضبل���ي �أي�ضًا، قلب جم���روح، و�ضهر ومر�قب���ة للنجوم، 
وق�ضوة من �لدهر �لذي ي�ضتطيع تدمري �جلبال يف حال 

ت�ضلاّطه عليها:
وخاط���ره قلب���ه  جم���روح  �ل���ذي  ق���ال 

وعينه �سهريه تر�قب �لنجم ترعاه
وميلت���و �لزم���ان  ج���ور  م���ن  ه���ذ� 

�أرد�ه عاجلب���ل  ده���رك  م���ال  ل���و 
وقبله قال �ضبلي:

ع���ايل ط���ود  عل���ى  مال���و�  ل  �لأّي���ام 
ع���اله بال�سح���اب  ه���و  ل���و  يفن���وه 
لك���ناّ �ضبل���ي ير�وح عن���د �ملعنى نف�ض���ه يف ع�ضر�ت 

ا علياّ فيمراّ به خطفًا. �لأبيات، �أماّ
ولع���لاّ و�ضف قهوة �ل���نباّ كان �أثريً� عن���ده، ومدعاة 
ر �إعد�ده���ا، بعد  ���ياّ �أك���ر، فق���د �ض���واّ لب���ذل جه���د فناّ
ات  �لرتغي���ب فيها، فو�ض���ف �ملهباج �لذي يق���وم مبهماّ

، و�إ�ضم���اع �لتوقيعات  ���ات �ل���نباّ ث���الث، هي �ضح���ق حباّ
�ملطرب���ة، و�لدعوة للزي���ارة. و�أ�ضاد بر�ئحته���ا �لذكياّة 
ممزوج���ة باله���ال �لأخ�ضر، و�أثره���ا يف تعديل �ملز�ج، 
و�إر�ح���ة �لبال، وط���رد �لهموم، وتن�ضي���ط �لذهن، ومل 
ين�ص لونها �لغامق، وكثافتها �لتي جتعلها ترتك �أثرً� يف 
جدر�ن �لفنجان، كما مل ين�ص �لإ�ضادة ب�ضاقيها �لرجل 

�لفذاّ �لذي يذعر �لأبطال، ويح�ضد �أرو�حهم:
يرت���اح �لب���ال  دع  فنجان���اً  �س���ّو  ق���م 

فنج���ان ب���نٍّ يط���رد �لن���وم ونعا����ض
ي���ا م���ا ح���ال و�لنج���ر ل���و �س���ار �سّب���اح

�سوت���ْه يلعلع ع���ّدُه طبول وجر��ض
و�سي���اح للنا����ض  ع���ّز�م  يلزم���ك  م���ا 

ياتيك �إخو�ن �ل�سحاري ومرت��ض
وي���ا ما ح���ال �لفنجان م���ع كّل م�سباح

ر يْدِو�ض �لر��ض فنجان مع هال �خَل�سَ
باأنف���ك كم���ا �جل���وري �سذ�ه���ا �ليا فاح

 ت�سبغ على �لفنجان جتمد على �لكا�ض
م���ن ي���د من���ٍر يرع���ب �خلي���ل ل���و �ساح

لي���ٍث غ�سنف���ر للمناع���ري29 دّها�ض
وْم���ز�ح ج���ّد  ويلزم���و  جن���د  بب���الد 

ع���ّدك بعن �ملرج وّل على ر�سا�ض30 
نّط���اح للطو�ب���ري  َق���ْرٍم  كّل  م���ع 

ي�سرب عدّوه باأو�سط �لقلب وْحو��ض
 نظرة يف ال�سكل:

كان �ل�ضاع���ر م�ضغ���وًل باملع���اين �أكرث م���ن �ن�ضغاله 
د �لت�ضوي���ر، ومل َيِطْر به �خليال  باملب���اين، لذ� مل يتعماّ
���ة  ���ة جدي���دة، كم���ا مل يرك���ب مطياّ �إىل ع���و�مل �إبد�عياّ
، وقد جاء م���ا عنده من  �ل�ضنع���ة و�لزخ���رف �للفظ���ياّ

�ضور عفو �خلاطر، وكان مقبوًل على �أياّ حال.
ق���ة )�أو ��ضتعار�ت���ه �لت�ضريحياّة  وم���ن كناياته �ملوفاّ

�إذ� �ضئت(:

ون. 29- �ملناعري: �ملتكراّ
30- عني �ملرج ور�ضا�ص: نبعان قرب �ل�ضويد�ء.
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برم���اد خ���ري  ياجل���ي  نفخ���ك  د�م  م���ا 
م���ن �أين ترج���ى �لن���ار �إّن���ك تر�ها
���ى عن �جلهد �ل�ضائ���ع بالنف���خ يف �لرماد. وقد  كناّ
قال���ت �لع���رب قي ه���ذ� �ملج���ال: �أن���ت تنف���خ يف قربة 

مقطوعة. وقالو�: �أنت تفلح يف حديد بارد.
���ى عن �لق�ضي���دة ببن���ت �لأفكار، وه���ي كناية  وكناّ

معروفة، �إذ قال:
ح���ور�ن مغاري���ب  م���ن  هدّي���ة  جتن���ا 

ن�ساه���ا هّل���ي  وح���ي  �لف���كار  بن���ت 
ة �ملجاهدين برميهم جي����ص �لغز�ة ع�ضاء  وع���ن قواّ

للطري:
يافالن ل تهوج�ض ربوعك ن�سيطن 

نرم���ي ع�س���ا للط���ري جي�س���اً غز�ن���ا
ومن ت�ضبيهاته و��ضتعار�ته: 

ظمي���ان عاكب���د  �مل���اء  �سبي���ه  حّل���ت 
 و�سبح���ان رّب���ي ف���ّر قلب���ي معاه���ا 
فالق�ضيدة روت غليله، كاملاء يروي �لظماآن؛ وقلبه 

، وهو �لطري�ن.  ��ضتعار له من �لع�ضفور �لفراّ
وم���ن جه���ة �لأمن���اط كانت معظ���م ق�ضائ���ده من 

�دي و�حلد�ء.  ، مع قليل من �لهجيني و�لقراّ �ل�ضروقياّ
ق له���ا زمنًا،  د �ملحقاّ ات���ه �لتي مل يح���داّ �دياّ وم���ن قراّ

و�حدة عنو�نها )مظاهرة �ل�ضياّد�ت(.
���د�ت �لوط���ن يف مظاهرة تذك���ي �لأمل  تخ���رج �ضياّ
�دياّة خفيف���ة، ويطلب من  يف �لنف����ص، فيحياّيه���ناّ يف قراّ
�ب  ���ي معهناّ �لنواّ ، ويحياّ �ضع���اف �لنفو����ص �لتعلاّم منهناّ

ب: و�لطالاّ
ت�����������س�����م�����ع ل������ل������وط������ن �أّن��������������ات

�م��ر�ر يقولو� مات وبع�ض 
ل�������ك�������ن ع���������دن���������ا �ت������ط������م������ّن������ا

نب�سات ب��اق��ي  �جل�����س��م  يف 
ل�������ك�������ن ع���������دن���������ا �ت������ط������م������ّن������ا

م���ن���ت���ه���ّن���ا �حل����ق����ي����ق����ه  يف 

و������س�����رن�����ا �ل������ي������وم م���ن���ت���غ���ّن���ى
ون�����س��ك��ر ف�����س��ل �ل�����س��ّي��د�ت

�ل�������������س������ّي������د�ت �ل�����������س�����ورّي�����ن
ف��ل�����س��ط��ن يف  و������س�����ّي�����د�ت 

ر�ي��������ت��������ه��������م ع��������ّن��������ا ������س�����ّن�����ن
�لثلجات ذوك  و�أبي�ض من 

ن�����ح�����م�����د ب�������ع�������ده ل������ل������ن������ّو�ب
وب�����ع�����د م���ن���ه���م ل���ل���ط���اّلب 

����اب ك����ب����ح �خل������اي������ن و�ل����ن���������سّ
�مل����ا ب��ي��ن��غ��ار م���ن �ل�����س��ّت��ات

 ي�������ا �������س������ّت������ات وي���������ا �أ������س�����ي�����اد
ك��ّب��و� �ل����ردي و���س��ط �ل���و�د 

�����ي�����ن�����ا ث�������م�������ان �ع������ي������اد م�����������سّ
ن���ب���ات ك����ي����ف  �أع������ل������م  �هلل 

ملّ�������������������ا ن��������ق��������ع��������د ن������ت������ف������ّك������ر
ن���الق���ي���ه���ا م����ث����ل �ل�������س���ّك���ر 

وملّ�������������ا �مل������ا�������س������ي م����ن����ت����ذّك����ر
�ل���ذي���ب ب��ي�����س��ف��ا ل��ل��ع��ن��ز�ت

���������َح ت��������اأّم��������ن ل����ل����ط����ّم����اع ِ�����������سْ
�ل���ب���اع ق�������س���ر  ي���������رّده  �إّل 

و�ل���������ل���������ي ل�����ن�����ف�����������س�����ه ب������ّي������اع
ك����ي����ف ب���ي���ح���م���ل �أم������ان������ات 

نالحظ �أناّه يرى �ملر�أة طاقة ن�ضالياّة �أي�ضًا، يف حني 
ل ير�ها غريه �إلاّ ظبيًا ناع�ضًا فقط. 

قيمة �سعره:
تاأت���ي قيمة �ضع���ر علي عبي���د م���ن �ضاعرياّته، ومن 
توثيق���ه �لأحد�ث، وهو �ل�ضادر ع���ن �ضاهد عيان، كما 
م. عا�ص �لوقائع  تاأتي م���ن فكره �لثاقب، ووعيه �ملتق���داّ
بدقائقه���ا رحم���ه �هلل، وطياّب ثر�ه جماه���دً� و�إن�ضانًا، 

و�أعطى كلاّ نب�ضة من قلبه للوطن.
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يف حزي���ران م���ن كل ع���ام، حتتفل مدين���ة هاملني 
ٍع بقي  الأملانية ال�سهرية بالذك���رى ال�سنوية حلدٍث مروِّ
معروف���ًا اإىل يومنا هذا من خ���ال الأ�ساطري ال�سعبية 
م  مع مرور م���ا ُينيف عن �سبعة قروٍن م���ن الزمن. تقدِّ
حكاي���ة »اأطفال هامل���ني« منوذجًا رائع���ًا على امتاك 
قًة اأو  كثرٍي من الأ�ساطري ال�سعبية ج���ذورًا تاريخيًة موثَّ
غري موثَّقة. واأ�سطورة »اأطف���ال هاملني« حكايٌة �سعبيٌة 
اآ�س���رٌة ملدين���ٍة وادع���ٍة اجتاحه���ا وابٌل م���ن الفئران يف 
���اٌر غريب املظهر  ع���ام 1284م. عندئذ ظهر فجاأًة زمَّ
مباب�س متع���ددة الأل���وان )اللونني الأ�سف���ر والأحمر 

عيًا اأن���ه �سائد فئ���ران. ويف غمرة الذعر  خا�س���ة( مدَّ
الع���ارم الذي انت�سر ب���ني اأهايل البل���دة، وعد عمدتها 
���ار بجائ���زٍة ماليٍة �سخم���ٍة اإن هو خلَّ�س  املحت���ال الزمَّ
املدين���ة من ه���ذا الوب���اء. وت�س���ري بع����س الإ�سدارات 
الأوىل م���ن هذه احلكاية الطريفة اإىل اأن املبلغ املوعود 
كان 1000 جيل���در، وه���و وح���دٌة نقديٌة معروف���ٌة تعود 
جذوره���ا اإىل القرن الرابع ع�س���ر، اإذ ا�سُتخدمت لأول 
م���رٍة يف فلورن�سا، ثم انت�سرت يف خمتلف اأرجاء �سمال 
اأوروبا لت�سبح العملة املعتمدة يف هولندا عام 1816م. 
ار الغريب على عر�س عمدة البلدة املغري،  واف���ق الزمَّ

د. مي�ساء زهري ناجي

حكاية »�أطفال هاملني«
بني �متد�د�ت �لأ�شطورة �ل�شعبية 

وجذور �حلقيقة �لتاريخية
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وبداأ يع���زف اأحلانًا عجيبًة جلذب الفئ���ران بعيدًا عن 
املدين���ة، وقد انتهى بها املط���اف يف نهٍر عميق القرار. 
وح���ني رف����س عم���دة البل���دة و�سكانها اجل�سع���ون دفع 
اُر  ثم���ن هذه اخلدمة العظيمة كما وع���دوا، انتقم الزمَّ
الغريُب م�ستخدمًا قوته ال�سحرية جلذب اأطفال البلدة 
بعيدًا ع���ن ذويهم متامًا كما فعل م���ع الفئران. وت�سري 
بع����س اإ�سدارات هذه احلكاية اإىل اأن العمدة قد ذهب 
���ار الغريب  ت���ه اإىل اأبع���د من ذل���ك متهمًا الزمَّ يف خ�سَّ
بجلب الفئ���ران اإىل املدينة عم���دًا يف حماولٍة فا�سحٍة 

منه لبتزاز اأهلها الطيبني.
 ووفق���ًا للكثري من املراج���ع التاريخية املوثَّقة كانت 
مدين���ة هامل���ني يف تل���ك احلقب���ة م���ن الزم���ن ميناًء 
مزده���رًا على نهر في�سرWeser، وكان اأهلها يعي�سون 
حي���اة رغٍد، اإذ كانت خمازنه���م تزخر بالقمح والذرة. 
اإل اأن هن���اك كثريًا من الأدلة الت���ي ت�سري اإىل اأن �سيئًا 
موؤمل���ًا جدًا قد ح���دث يف ه���ذه املدين���ة الأملانية يف 26 
حزيران م���ن عام 1284م، وهو ي���وم القدي�سني يوحنا 
 .The Day of Saints John and Paul وبول�س

ومن املوؤكد اأن تتبع اجلذور التاريخية لأ�سطورة اأطفال 
هاملني، التي �سغلت عق���ول املوؤرخني والأدباء على حدٍّ 
�سواء، كان �سعبًا للغاية؛ لقل���ة امل�سادر الأولية. يرجع 
تاري���خ ه���ذه الأ�سط���ورة اإىل الع�س���ور الو�سط���ى، فقد 
تداولتها �سفويًا �سعوب اأوروب���ا انطاقًا من �ساك�سونيا 
ال�سفل���ى اإح���دى وليات اأملاني���ا ال�ست ع�س���رة والثانية 
يف امل�ساح���ة بع���د بافاري���ا. وقد ظهرت ه���ذه احلكاية 
لحق���ًا يف كتاب���ات غوت���ه Goethe،والأخوي���ن غرمي 
 Robert Brothers Grimm،وروب���رت براونن���ج 

Browning،واآخرين كرث. 
وعند احلديث عن امل�سادر املدّونة لهذه الأ�سطورة 
ال�سعبي���ة، ن�س���ري اإىل اأن الإ�س���دار الأول له���ا باللغ���ة 
 Richard الإنكليزي���ة، واأع���ّده ريت�سارد فري�ستيج���ن
والنا�س���ر  الأثري���ات واملرتج���م  Verstegen جام���ع 
 Goethe املعروف يف لندن، يف عام 1605م. اأما غوته
فقد كت���ب ق�سيدته ال�سهرية الت���ي ت�ستند اإىل اأحداث 
الق�سة و�سخ�سياتها عام 1803م، والتي حّلنها لحقًا 
هوج���و وولف Hugo Wolf. واأدرج غوته اأي�سًا بع�س 

ت�ستقطب �حتفاالت مدينة هاملني �الأملانية �آالف �ل�سائحني من خمتلف �أنحاء �لعامل �سنوياً، �إذ ي�ستذكر �سكانها تلك 
�الأحد�ث �الأليمة �لتي �أ�سابت 130 من �أطفالها عام 1284م.
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الإ�سارات لهذه احلكاية �سمن روايته املعروفة فاو�ست 
Faust الت���ي ُن�س���ر اجل���زء الأول منه���ا لأول مرة عام 
1808م، واجل���زء الثاين يف ع���ام 1832م. اأما يف عام 
���ن الأخوان جاك���وب وويليام جرمي،  1816م فق���د �سمَّ
بالعتم���اد عل���ى 11 م�س���درًا خمتلفًا، ه���ذه احلكاية 
يف جمموعتهم���ا الق�س�سية الأوىل. ووفق���ًا لرواياتهم 
تخلَّف طف���ان عن اللحاق ببقية اأطف���ال املدينة، كان 
اأحدهم���ا اأعم���ى والآخر اأعرج. ويف ع���ام 1842م كتب 
الأديب الربيطاين روب���رت براوننج ق�سيدته املعروفة 
 ،The Pied Piper of Hamelin بال�س���م نف�س���ه
ون�سره���ا يف كتابه »كلماٌت م�سرحيٌة« معتمدًا على كثري 
من الإ�س���دارات الإنكليزية املتوف���رة للحكاية يف ذلك 
���ف براونينج ه���ذه الق�سي���دة لت�سلية طفٍل  احل���ني. األَّ
�سغرٍي اأقع���ده املر�س الع�س���ال يف الفرا�س، وهو البن 
 William Macready الأك���رب لولي���ام ماكري���دي
املمثل والكاتب الإنكليزي ال�سهري الذي اأدى دورًا بارزًا 
يف تطوي���ر تقني���ات التمثيل والإنتاج يف الق���رن التا�سع 

ع�سر، وارتبط مع براوننج ب�سداقٍة قوية. 
ويكمن اأقدم �سجٍل مع���روٍف لهذه احلكاية املخيفة 
���ار  يف بل���دة هامل���ني الأملاني���ة نف�سه���ا، اإذ ُر�ِس���َم الزمَّ
الغري���ب ب�سحب���ة جمموع���ٍة م���ن الأطف���ال يرت���دون 
املاب����س البي�ساء عل���ى نافذٍة زجاجي���ٍة ملونٍة لكني�سة 

�س���وق هامل���ني الت���ي يرجع تاريخه���ا اإىل نحو ع���ام ال� 
1300 املي���ادي، اأي: بع���د وق���وع احل���دث مب���ا يقارب 
نت العبارة  ال���� 15 عام���ًا. اأ�سفل ذلك الر�سم املل���ون دوِّ
التالي���ة: »يف يوم القدي����س يوحنا وبول����س املوافق 26 
اٌر ملوٌن اإىل هاملني  حزيران من عام 1284م ج���اء زمَّ
وقاد 130 م���ن اأطفالها بعيدًا جدًا«. وم���ع اأن الكني�سة 
رت متامًا عام 1660م، واأن جتديدها يف القرن  ق���د دمِّ
ال�سابع ع�سر رافقته حماولٌة فا�سلٌة لإعادة تلك اللوحة 
الفريدة اإىل بناء الكني�سة، اإذ مل يبق منها اأي اأثر، يتفق 
معظ���م املوؤرخني عل���ى وجودها يف وقٍت م���ا من تاريخ 
مدين���ة هاملني. وحل�سن احلظ ا�ستطاعت هذه اللوحة 
املثرية للجدل اأن تلهم الفنان اأوغ�سطني فون مور�سربغ 
Augustin von Mörsberg عام 1592م لري�سم 
لوحت���ه املائية ال�سهرية حمافظًا على جوهرها الأ�سيل 
باإظه���ار العنا�س���ر الرئي�سية لهذه احلكاي���ة، مبا فيها 
���ار الغريب، ونهر في�سر، واجلبل العظيم، ومدخل  الزمَّ

الكهف املظلم الذي اختفى الأطفال فيه.
والأح���داث  احلكاي���ة،  له���ذه  مكت���وٍب  �سج���ٍل  اأول  لع���ل 
التاريخي���ة املرتبط���ة بها، ه���و تلك الافت���ة احلجرية 
القابع���ة عند مدخ���ل مدينة هاملني من���ذ عام 1384م 
الت���ي كت���ب عليه���ا: »لقد م�س���ى 100 عام عل���ى رحيل 
ل���ة فقد  اأطفالن���ا«. اأم���ا تدوي���ن ه���ذه احلكاي���ة مف�سّ

متيزت ق�سيدة �الأديب �لربيطاين روبرت بر�وننج باإ�سافة كثري من �لتفا�سيل �جلديدة �إىل �حلكاية �الأ�سل مع �إ�سفاء جوٍّ 
من �ملرح ينا�سب �الأطفال، �إ�سافة �إىل قوة كلماتها وقو�فيها، وهذ� ما جعلها و�حدًة من �أف�سل �أعماله.
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كان لأول م���رٍة ع���ام 1450م �سمن خمطوط���ٍة م�سيئٍة 
ن بالذهب والف�سة وباألواٍن رائعة  )كت���اب بخط اليد ُزيِّ
���رة(. وتعدُّ هذه  وت�سميم���اٍت تف�سيلي���ٍة و�س���وٍر م�سغَّ
املخطوط���ة ن�سخ���ًة خمت�سرًة ع���ن كتاٍب �ساب���ٍق دّونه 
 Heinrich von الراه���ب هايرني�س فون هريف���ورد
Herford ع���ام 1370م �سمن م���ا يعرف مبخطوطة 
يك���ن  مل   .Lüneburg Manuscript لونب���ورغ 
الراه���ب هريف���ورد �سخ�سي���ًة اأ�سطوري���ًة، فقد ولد يف 
مدين���ة هامل���ني ع���ام 1299م، وكان ف���ردًا ب���ارزًا من 
عائل���ٍة غنيٍة جدًا ومعروف���ٍة يف تلك املدينة. كان هرني 
هريف���ورد راهب���ًا دومينيكي���ًا وموؤرخ���ًا وعامل���ًا لهوتيًا 
ا�ستم���ر يف خدمة كاتدرائي���ة �سانت بونيفا����س التابعة 
 St. Boniface Collegiate Basilica لهامل���ني 
م���دة 40 عامًا، وكان لديه كثري م���ن املخطوطات التي 
�س���اع معظمه���ا. اأم���ا خمطوطت���ه ال�سه���رية تلك فقد 
ا�ستطاع���ت اأن تق���دم �سردًا اأملانيًا مبك���رًا ملاأ�ساٍة بالغة 

�س لها يومًا اأطفال هاملني. وميكننا القول  الأهمية تعرَّ
نة عن  هن���ا: اإنه اإ�سافة اإىل كثرٍي م���ن الإ�سدارات املدوَّ
رة التي جنت من ال�سياع  ه���ذه الأ�سطورة ال�سعبية املوؤثِّ
لتنت�سر يف خمتلف اأرج���اء العامل، ما زال هناك بع�س 
الأدل���ة القائم���ة اإىل يومن���ا ه���ذا، وتوؤكد وج���ود جذوٍر 
رن���ا بع�س  تاريخي���ٍة له���ذه الأ�سط���ورة ال�سعبي���ة. وتذكِّ
القوانني، التي متنع الرق�س والغناء يف �سوارع حمددة 
من مدينة هاملني، بوقوع اأحداٍث تاريخيٍة األيمٍة يف يوٍم 
���ه يف عام 1572م  ما م���ن تاريخ املدين���ة املظلم. ثم اإنَّ
���ت عمل���ٌة معدنيٌة يف ذك���رى هذا احل���دث الأليم،  �ُسكَّ

وتداولها اأهل املدينة. 
 Lunenberg يف اأح���د �سجات بل���دة لونين���ربج
الأملاني���ة املكتوب باللغة الاتينية، ال���ذي يعود تاريخه 
ار  اإىل منت�س���ف الق���رن اخلام�س ع�سر، يو�س���ف الزمَّ
الغري���ب باأنه رجٌل و�سيٌم ح�س���ن املظهر يبلغ من العمر 
ثاثني عامًا، واأنه دخل مدينة هاملني، واأخذ يعزف يف 

ار �لغريب حقيقية،  عام 1592 ر�سم �لبارون �أوغ�سطني فون مور�سبريغ، بعد �أن �سـافر �إىل هـاملني ليتحقق من كون حكاية �لزمَّ
.Reisechronik لوحته �ملائية �ل�سهرية باالعتماد على ر�سم نافذة �لكني�سة �لزجاجية �مللونة، و�أدرجها يف كتابه ر�يزكرونيك
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�سوارعه���ا اأجمل الأحلان على مزم���اٍر من الف�سة رائع 
ال�سن���ع. ول بد من الإ�سارة هنا اإىل اأن اإدخال الفئران 
عن�سٌر اأ�سا�سيٌّ يف ه���ذه احلكاية الغام�سة، ترتبط به 
جمي���ع الأحداث الاحقة، مل يك���ن يف الروايات الأوىل 
منه���ا، لكن���ه ظه���ر فج���اأًة يف الق���رن ال�ساد����س ع�سر 
بكتابات روب���رت براوننج والأخوين ج���رمي اإثر انت�سار 
مر����س الطاع���ون الأ�س���ود يف الباد، فكان���ت الفئران 
رم���زًا لهذا الوباء. واإ�سدارات ه���ذه الأ�سطورة تختلف 
كثريًا يف طريقة اإنه���اء احلكاية، وبذلك تتفاوت كثريًا 
يف �س���دة تاأثريها ويف ردود اأفعال القراء عليها. وت�سري 
بع����س الإ�س���دارات اإىل اأن اأطف���ال هامل���ني كان له���م 
م�سري الفئران نف�سه، واأنهم دفعوا باهظًا ثمن َمِكيَدة 
ذويه���م. وعلى خاف ذل���ك ت�سري بع����س الإ�سدارات 
���ار الغري���ب قاد اأطف���ال هاملني  الأخ���رى اإىل اأن الزمَّ
اإىل مرتفع���اٍت Koppelberg Hill رائع���ة اجلم���ال 
ق�س���وا بقية حياتهم يف �سعادٍة وهناٍء بعيدًا عن املدينة 

َم اأهلها باملك���ر والحتيال. اأما الرواية الثالثة  التي ُو�سِ
���ار ق���د اأعاد الأطف���ال اإىل بيوتهم  فت�س���ري اإىل اأن الزمَّ
بع���د اأن دفع �س���كان املدينة اأ�سعاف م���ا وعدوه به من 
مال ليتعلموا در�سًا مل ين�سوه طيلة حياتهم. ويف حكايٍة 
اأخرى �سديدة ال�سبه بحكاية اأطفال هاملني، غادر عام 
 Erfrut 1257م اأك���رث م���ن األف طفٍل مدين���ة اإرفروت
الأملاني���ة املعروف���ة، وهم يغن���ون ويرق�س���ون، وو�سلوا 
اإىل مدين���ة اأرن�ستد Arnstadt الت���ي تبعد عنها نحو 
20 كيلومرتًا جنوبًا، ا�ستقبله���م املواطنون بالرتحاب، 
وعندم���ا علم اأه���ايل الأطف���ال برحي���ل اأولدهم عند 
عودتهم من اأ�سغالهم، �سارعوا يف احلال اإىل اإعادتهم 
للبل���دة، لك���ن حادث���ة رحيله���م ب���كل تفا�سيله���ا بقيت 
لغزًا اأده����س اجلميع ل�سنواٍت عدي���دة. ويحفل الرتاث 
ال�سعبي الأمل���اين عامة بحكاياٍت كث���ريٍة م�سابهٍة يلقى 
فيه���ا الأطفال امل�س���ري نف�سه؛ اإذ يق���ع معظمهم حتت 

�سطوة رجٍل غريٍب بالغ التاأثري يقودهم اإىل مكاٍن ما.

ومع �أن لوحة �لنافذة �مللونة يف كني�سة �سوق هاملني قـد �ندثرت نحو عام 1660م، �ألهمت كثري�ً من �لفنانني �ملبدعني 
فظهرت �أعمالهم يف كنائ�س عديدة يف مدينة هاملني، وغريها.
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لع���ل التفاوت الوا�سح يف اإ�سدارات هذه الأ�سطورة 
ال�سعبي���ة الطريف���ة يرتب���ط ارتباط���ًا كب���ريًا باجلذور 
التاريخي���ة املبهمة له���ا. وت�سري البح���وث املختلفة اإىل 
اأن هناك عددًا من النظري���ات املتباينة حول جذورها 
التاريخي���ة، لك���ن جمي���ع ه���ذه النظري���ات ي�سرتك يف 
اأن ه���ذه الأ�سط���ورة بقيت �سن���واٍت طويلًة رم���ز الأمل 
ل�س���كان مدينة هاملني مب�ستقبٍل اأف�س���ل ي�سوده الأمان 
وال�سام. وت�سري واحدٌة من النظريات املحتملة اإىل اأن 
مر�سًا طاحنًا قد اجت���اح املدينة، وهي نظريٌة تدعمها 
حقيقة انت�سار وباٍء معروٍف تاريخيًا با�سم داء الرق�س 
Dancing Plague ق���اد اأطف���ال مدين���ة اإرف���ورت 
Erfurt القريب���ة م���ن هامل���ني للخ���روج م���ن البل���دة 
بالطريق���ة نف�سها يف وقٍت ما م���ن �سيف عام 1257م. 
���ار املخي���ف والأطفال  ووف���ق ه���ذه النظري���ة كان الزمَّ
الذين يرتدون الأبي�س رم���وزًا َجِلّيًة للموت، اأما اإدراج 
الفئ���ران يف احلكاي���ة لحق���ًا فقد يكون رم���زًا لنت�سار 
مر����س الطاع���ون يف اأوروب���ا يف وقٍت م���ن الأوقات. اإل 
اأن ه���ذه النظري���ة واجهت كثريًا م���ن النتقادات، فقد 
انت�سر الطاعون الأ�س���ود يف اأوروبا ما بني عام 1348م 
وع���ام 1350م، اأي: بعد حادث���ة اختفاء اأطفال هاملني 
بنح���و 64 عام���ًا، وذل���ك بح�س���ب الت�سل�س���ل الزمن���ي 
ملخطوطة لونين���ربغ. ويف درا�سٍة حديثٍة قدمت احلجج 
التاريخية والوبائية ل�سال���ح طاعون الفئران باعتباره 
الع���دوى الأكرث احتماًل يف حكاية اأطفال هاملني. ومن 
النظريات املثرية للجدل تلك التي ت�سري اإىل اأن اأطفال 
هامل���ني كانوا ق���د اقتيدوا يف ذلك الي���وم امل�سوؤوم اإىل 
تال كوبن Koppen املخيفة ملمار�سة بع�س الطقو�س 
الوثنية الغام�سة، وقد لقوا حتفهم نتيجة انهياٍر اأر�سّي 
مفاج���ئ، وهذا م���ا ورد بو�س���وح يف ق�سي���دة )اأ�سرار 
 The Mysterious of the ت���ال كوبن( ال�سه���رية

.Koppen Hills
وت�س���ري نظري���ٌة اأخ���رى اإىل اأن اأطف���ال هاملني قد 
ُجّندوا بوا�سطة حمل���ٍة �سليبيٍة �سخمٍة اجتاحت اأوروبا 

الو�سط���ى عام 1212م، وقد اقتي���د فيها اآلف الأطفال 
وال�سب���اب اإىل الأرا�س���ي املقد�سة لن�س���رة امل�سيحية، 
لكن اأكرثهم ماتوا على الطريق، اأو اختفت اآثارهم، اأو 
بيعوا رقيقًا يف �سمال اأفريقيا. مل ت�ستطع هذه النظرية 
تف�س���ري �سب���ب اختي���ار مدينة هامل���ني خا�س���ة لتكون 
موط���ن اأح���داث هذه احلكاي���ة، كم���ا مل ت�ستطع تربير 
الف���ارق الزمن���ي الكبري ب���ني احلدث���ني، اإذ اإن احلملة 
ال�سليبي���ة املعروف���ة وقعت قبل �سبع���ني عامًا من ذلك 
احلدث يف مدينة هاملني الأملانية. وترى نظريٌة اأخرى 
اأن ا�ستخدام عبارة »اأطفال هاملني« مل يكن ا�ستخدامًا 
حرفيًا، بل كان ي�سمل »�سكان البلدة« عامة، فقد هجر 
كث���ري منهم الباد يف وقٍت ما من الأوقات. والواقع اأنه 
ق���ام ماك���و الأرا�سي فاح�سو ال���رثاء يف القرن الثالث 
ع�سر امليادي باإقناع كثري من ال�سبان الأملان الفقراء، 
من خال تقدمي املكافاآت املالية املجزية لهم، بالهجرة 
 Moravia اأوطانه���م وال�ستق���رار يف مورافي���ا  م���ن 
اأو بومرياني���ا   East Prussia اأو برو�سي���ا ال�سرقي���ة 
Pomerania اأو م�ستعم���رات منظمة فر�سان التوتون 
ال�سليبي���ة Teutonic Land. وتب���دو مع���امل ه���ذه 
الهج���رة اجلماعية بو�سوٍح من خ���ال ع�سرات اأ�سماء 
العائ���ات والأماكن ال�سكنية الت���ي انت�سرت يف مناطق 
الهج���رة، والت���ي تع���ود اأ�سوله���ا اإىل اأملاني���ا. ويف هذا 
ال�سياق تنبغي الإ�سارة اإىل اأنه من بني الأحداث املوثَّقة 
تاريخيًا يف القرن الثالث ع�سر تلك املحاولت املنهجية 
جلل���ب ال�سب���اب القادري���ن عل���ى العم���ل اإىل مناط���ق 
جديدة مثل براندنب���ورغ Brandenburgوبومريانيا 

.Pomerania
ويف حماولٍة اأخرى لربط ه���ذه الأ�سطورة ال�سعبية 
بتاريخ اأملاني���ا احلافل بالأحداث، اأو�سح املوؤرخ يورغن 
اأدولف Jürgen Udolph اأن كثريًا من �سكان هاملني 
العاطلني عن العم���ل ا�ستوطنوا يف مناطق خمتلفة من 
بولن���دا، ح���ني اأُدرج���وا يف احلمل���ة الأملاني���ة املعروفة 
ل�ستعم���ار م�ستوطن���اٍت جدي���دٍة يف اأوروب���ا ال�سرقية. 
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واأ�ساف امل���وؤرخ ال�سهري اأن معظ���م اأولئك امل�ستوطنني 
اجلدد احتفظ���وا باأ�سمائهم القدمي���ة، وكانوا يرتدون 
املاب�س الزاهية، وميتلكون ق���درًة عجيبًة على التاأثري 
بالآخري���ن. واأّك���د ع���امل اللغوي���ات اأدولف اأن���ه ينبغي 
الرب���ط بني هجرة اأطف���ال هاملني ومعرك���ة بورنهوفد 
Bornhöved ع���ام 1227م الت���ي ك�س���رت �سيط���رة 
الدمنارك على اأوروبا الو�سطى لتفتح الباب اأمام الغزو 
ار  الأملاين للمنطقة. ويف �سرحه اأن �سخ�سياٍت مثل الزمَّ
الغري���ب مل تكن على هذا النح���و، لكن هناك كثري من 
ال�سخ�سي���ات املعروفة تاريخيًا با�س���م locators من 
املاأجوري���ن الذين جابوا �سمال اأملانيا يف حماولٍة منهم 
لتجنيد م�ستوطني تل���ك املناطق يف الفتوحات الأملانية 

ل�سرق اأوروبا )برو�سيا وتران�سلفانيا(. 
 ،Pied Piper Revisited �يف مقالتها املعنونة ب
اأ�س���ارت الباحث���ة �سي���ا هارت���ي Sheila Harty اأن 
اأطف���ال هامل���ني كان���وا ق���د بيع���وا ونقل���وا اإىل منطقة 
البلطيق م���ن اأوروبا ال�سرقية، وق���د كان معظمهم من 
الأيتام والأطفال غري ال�سرعيني. لكن هذه املمار�سة مل 
تكن �سائعًة اأو مقبولًة البتة بني �سعوب املنطقة حينئذ، 
وهذا ما يف�س���ر عدم وجود اأّي وثائق تبنيِّ حدوث ذلك 
 The �يف �سج���ات مدينة هامل���ني. ويف كتابه املعنون ب
Pied Piper: A Handbook، اأّكد ولفجينغ ميدر 

Wolfgang Mieder وج���ود وثائ���ق تاريخية مهّمة 
تثب���ت اأن كثريًا من �س���كان تران�سلفاني���ا الأملانية كانوا 
قد اأ�سهم���وا باإحداث ت�سوياٍت عدي���دٍة يف املنطقة بعد 
لًة بقيادة حفيدي جنكيز  اأن عانت غزواٍت مغوليًة مطوَّ
خان التي يرجع تاريخها اإىل اأوائل القرن الثالث ع�سر، 
اأي: قري���ب من تداول هذه الأ�سطورة ال�سعبية ال�سائعة 
لأول م���رة. وم���ن الأمثل���ة املعروف���ة تاريخي���ًا عن مثل 
ه���ذه الت�سوي���ات تلك التي حدث���ت يف مدينة بيفرونغن 
Beveringen الأملاني���ة القريبة م���ن مدينة هاملني، 
فقد انته���ت الت�سوية وفق الوثائ���ق التاريخية املتوفرة، 
 Starogard بانتق���ال ال�سكان اإىل حميط �ستاروغارد

اأو ما يعرف الآن ب�سمال غرب بولندا.
 

تنت�س���ر  املعروف���ة  الأملاني���ة  هامل���ني  مدين���ة  ويف 
���ر باأحداث ه���ذه احلكاية  املع���امل ال�سياحي���ة التي تذكِّ
و�سخ�سياته���ا، كما هو احلال يف اأ�سم���اء املطاعم ويف 
النوافري والتماثيل والر�سوم امللونة التي تزين الأماكن 
العام���ة. ولعل اأكرب مث���اٍل على تغلغل تل���ك احلكاية يف 
ت���راث هذه املدين���ة ال�سغرية هو ذل���ك ال�سارع املدعو 
ب� Bungelosenstrasse )�س���ارع با طبول( الذي 
ُيعتَقد اأن الأطف���ال ال�سغار قد مروا فيه اآخر مرٍة قبل 
اأن يغ���ادروا املدين���ة املنكوبة. يف هذا ال�س���ارع ال�سهري 

ار �لغريب  ر بحكاية �لزمَّ ال تكاد تخلو ز�ويٌة من زو�يا مدينة هاملني �الأملانية �لعريقة من معامل حديثة وقدمية تذكِّ
وباأحد�ثها �ملخيفة.
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مين���ع حت���ى الآن الرق����س والغن���اء واإط���اق املو�سيقا 
احرتام���ًا لأطفال املدين���ة املفقودي���ن. ويقبع يف و�سط 
املدينة حتى يومنا هذا منزل »�سائد الفئران« ال�سهري 
ال���ذي يعود تاريخ واجهته احلجري���ة اإىل عام 1602م، 
اأم���ا املنزل نف�سه فهو اأقدم م���ن ذلك بكثري. مل ي�سكن 
ار املخيف ذلك املنزل يومًا، لكن واجهته احلجرية  الزمَّ
املهيب���ة ت�سمنت كتاباٍت ت�سبه اإىل ح���دٍّ كبري تلك التي 
ن���ة. ويف مدين���ة هاملني يف  عل���ى ناف���ذة الكني�س���ة امللوَّ
عطل���ة نهاية كل اأ�سبوع، على مدار ف�سل ال�سيف كله، 
ر به���ذا احلدث اجلليل يف و�س���ط املدينة القدمية  ُيذكَّ
بوا�سط���ة جمموعٍة م���ن املتطوع���ني املهتم���ني. ويكون 
الحتف���ال يف 26 حزيران من كل ع���اٍم مبا يعرف بيوم 
»�سائد اجلرذان«، اإذ يزور اآلف ال�سائحني اإىل جانب 
املقيمني اأجزاء املدينة القدمية م�ستذكرين ال�سبية ال� 

130 الذين غادروها يف ظروٍف غام�سة.

 لق���د األهم���ت ه���ذه احلكاي���ة ال�سعبي���ة الطريف���ة 
بجذوره���ا التاريخي���ة الغام�س���ة كث���ريًا م���ن الأدب���اء 
وال�سع���راء والفنان���ني الذي���ن ا�ستم���دوا م���ن اأحداثها 
و�سخ�سياته���ا م���ا يغن���ي اأعماله���م الرائ���دة عل���ى مر 
الع�س���ور. ومل تقت�سر تل���ك الإبداع���ات اخلالدة على 
املواد املطبوع���ة، بل جتاوزتها اإىل املرئي���ة وامل�سموعة 
منها، فقد اأُنتج ع���دد من الأفام ال�سينمائية املعروفة 
يف خمتل���ف اأنحاء العامل، ومن ذل���ك هو احلال )على 
�سبيل املث���ال ل احل�سر( الفيل���م الربيطاين املعروف 
 Van ال���ذي قام الفنان ف���ان جون�سون NBCل�سركة
Johnson ب���دور البطول���ة فيه، والفيل���م الربيطاين 
 Jacques Demy ال�سه���ري من اإخ���راج جاك دمي���ي
وبطول���ة ج���اك ويل���د Jack Wild ودونال���د بليزن�س 
 John Hurt وج���ون هورت Donald Pleasence

ار �لغريب يوماً منزل »�سائد �لفئر�ن« �ل�سهري لكنها تلك �لعبار�ت �ملخيفة �ملنقو�سة على و�جهته �حلجرية  مل ي�سكن �لزمَّ
�لتي يعود تاريخها �إىل عام 1602م.
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واآخرين. ومن اأجل الأطفال اأنتجت �سركة والت ديزين 
الأمريكي���ة فيل���م الر�س���وم املتحرك���ة الق�س���ري الذي 
 ،Wilfred Jackson اأخرج���ه ويلفري���د جاك�س���ون 
وعر�س الق�سة بكل تفا�سيلها باأ�سلوٍب جذاب ومبتكر. 
واأنت���ج الت�سيكي Jiří Bárta  فيل���م الر�سوم املتحركة 
الرائ���ع ا�ستن���اًدا اإىل احلكاي���ة، وق���د رافقت���ه مو�سيقا 
 Michal ال���روك املعروفة التي األفها مي�س���ال بافليك
اأن نذك���ر هن���ا عر����س الأوب���را  Pavlíček . ولب���د 
ال�سه���رية ع���ام 1989م الت���ي ا�ستن���دت اإىل ق�سي���دة 
روب���رت براونن���ج، فكان���ت عم���ًا خال���دًا م���ن تاأليف 
ال�ساع���ر نورمان بروك Norman Brooke واأحلان 

 .Steve Gray ستيف غراي�
 م���ن ه���ذا ال�س���رد املوج���ز لتاري���خ واح���دٍة م���ن 
الأ�ساطري ال�سعبية التي اأث���ارت كثريًا من اجلدل حول 
جذورها التاريخية، يتبني لنا بو�سوٍح اأن هذه احلكاية، 
ككثري من احلكايات ال�سعبية املعروفة، مل تكن موجهًة 
اإىل الأطف���ال اأ�سًا، بل كانت اأ�سب���ه بتوثيٍق �سفهيٍّ ثم 
مكتوٍب للفلكلور الأملاين القدمي بكل ما فيه من اأحداٍث 
وتقالي���د. مل تك���ن هذه احلكاي���ة �ساأنه���ا يف ذلك �ساأن 
كث���ري من احلكايات ال�سعبية الأملاني���ة �سعيدة النهاية، 
كم���ا نتوق���ع دوم���ًا م���ن الأ�ساط���ري ال�سعبي���ة، ب���ل كان 
فيها كث���ري من اجلوان���ب املظلمة الت���ي تعك�س جتارب 
ال�سع���وب الأليم���ة. وم���ع ق�س���وة اأحداث ه���ذه احلكاية 
والتاريخ املظلم املرتبط بها، حاولت اإ�سداراتها الأكرث 
حداث���ًة اإ�سف���اء كثري من البهجة وامل���رح على اأحداثها 
و�سخ�سياته���ا كي تنا�سب الأطف���ال ب�سكٍل اأف�سل. هذا 
م���ا فعل���ه الأخوان جرمي ح���ني جلبا ه���ذه احلكاية اإىل 
الع���امل الناط���ق باللغ���ة الإجنليزية يف بداي���ات القرن 
التا�س���ع ع�سر، وهذا ما اأ�سهم في���ه روبرت براوننج يف 
ق�سيدته الرائعة الت���ي اأ�سافت اإىل احلكاية كثريًا من 
ار الغريب اأكرث قبوًل،  ابة، فجعلت الزمَّ التفا�سيل اجلذَّ

واأحداث احلكاية اأكرث متعًة.

هذا منوذٌج من الأ�ساطري ال�سعبية القا�سية يتخطى 
توقعات القراء وتقبلهم، تعيدنا عنا�سره الأ�سا�سية اإىل 
الع�سور الو�سطى يف اأوروب���ا، تلك العنا�سر التي متثل 
حقب���ًة عنيف���ًة عرفت بكثرٍي م���ن التناق�س���ات العميقة 
والأحداث الأليمة. لقد احت���وت هذه احلكاية ال�سعبية 
ال�سادم���ة عل���ى م���ا يكف���ي من امل���واد لإله���ام اخليال 
الب�س���ري قرونًا عدي���دة م�ستندًة اإىل اأح���داٍث تاريخيٍة 
قٍة كان لها اأ�سد التاأثري يف املوروث الثقايف والأدبي  موثَّ

ل�سعوب القارة العجوز واأقطابها. 
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ف�س��ل الربيع اأحد ف�س��ول ال�سنة الأربعة، 
ويقع بني ف�س��لي ال�س��تاء وال�س��يف. وي�ستمل 
اآذار  الثالث��ة:  ال�س��هور  عل��ى  الف�س��ل  ه��ذا 
وني�سان واأيار، ويتداخل معهما اأحيانًا. يتقدم 
ف�سل ال�ستاء عليه، ويتقدم ف�سل الربيع على 

ف�سل ال�سيف.
-الربيع ف�صل انتق���ايل مثل ف�صل اخلريف، وتبلغ 

جمموع اأيامه ت�صعني يومًا ُتَعدُّ اأجمل اأيام العام.
- وكث���رًا ما يتم���ازج ف�صال ال�صت���اء والربيع معًا، 
اإذ تب���داأ تبا�صر الربيع منذ اأواخر ال�صتاء يف ال�صعدين 
الأخري���ن م���ن ال�صع���ودات الأربع���ة: �صع���د ال�صع���ود 
والأخبي���ة، وبع���د نزول اجلم���رة اأو �صقوطه���ا و�صريان 

الدفء يف العنا�صر: الهواء واملاء والرتاب.

- وبذل���ك ُيَع���ّد تق�صي���م الف�ص���ول تق�صيم���ًا نظريًا 
�صرف���ًا؛ اإذ تك���ر يف �صهر اآذار مث���اًل الرعود والأمطار 
والعوا�ص���ف ال�صديدة، وهي من مالم���ح ف�صل ال�صتاء 

غالبًا.
- وقد جرى التقليد على اعتبار بداية ف�صل الربيع 
ه���ي بداية برج احلم���ل اأو وقت ن���زول ال�صم�س يف برج 
احلمل الذي ي�صادف يوم 21 اآذار من كل عام. وتقطع 
ال�صم�س يف هذا الف�صل ثالثة بروج، هي احلمل والثور 
واجلوزاء، وي�صتمر بذلك حتى اأوا�صط حزيران تقريبًا 
ح���ني حتل نهايته، ويبداأ ف�صل ال�صيف. ويتقدم ف�صل 
الربيع عل���ى ف�صل ال�صيف عندما متي���ل كفة الربودة 
عل���ى كفة احل���رارة في���ه، فيتاأخ���ر الإزه���ار والإثمار، 

وتدوم اخل�صرة اأكر فاأكر.

ن����دا حبي��ب ع����لي

الربيع يف الثقافة ال�شعبية
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مالمح وموا�سفات ف�سل الربيع:
- تك���ر الأحادي���ث والتعريف���ات حني تتن���اول هذا 
الف�صل البديع. ولعله اأك���ر ف�صول العام حظًا باأجمل 
ال���كالم �صعرًا ونرًا يف الثقاف���ة املكتوبة، اأو يف الثقافة 
ال�صعبي���ة املروي���ة. وتزخ���ر الذاك���رة ال�صعبي���ة ك�صائر 

الآداب والفنون باحلديث اجلميل عن هذا الف�صل.
- اإن���ه بالن�صب���ة ل�صائ���ر ف�ص���ول ال�صن���ة كال�صباح 
بالن�صب���ة ل�صائ���ر اأوق���ات الي���وم، وهو كمرحل���ة ال�صبا 

وال�صباب بالن�صبة ملراحل العمر كلها.
- اإن���ه ف�صل خمتل���ف يف كل عنا�ص���ره، فيه تتبدل 
ري���اح ال�صتاء ن�صائ���م رقيقة فيه، ويتح���ول �صواد الغيم 
اإىل بيا����س وج���الء، وحت���ّل اخل�ص���رة حم���ل اليبا�س، 
وينت�ص���ر الدفء ب���دل القّر والزمهري���ر، وي�صفو اجلو 
بعد الكدر، وتبتهج الأر�س بعد عبو�س ووحول، وتكت�صي 

اأبهى احللل.
- فرغم الو�ص���ف البديع للربي���ع تنت�صر الأمرا�س 
فيه عادة بفعل التقلب والتبدل كاأمرا�س العني و الأنف 

وغرها مما ي�صيب الإن�صان واحليوان وال�صجر.

- ي���رد يف الثقاف���ة ال�صعبية اأن الأر����س رف�صت اأن 
ي���وارى جثمان الإن�ص���ان فيها، وت���رددت يف قبول دفنه 
ُه ينت�صب اإىل الرتاب، لكنها  بقلبه���ا وعودته اإليها؛ اإِْذ اإِنَّ
قبل���ت بعدما وعده���ا اهلل �صبحانه وتع���اىل اأن يهديها 
اأجمل هدية ويك�صوها اأف�صل ك�صوة، فكانت تلك الهدية 
اأو تلك الك�صوة هي اخل�صرة التي متالأ الأر�س على مّد 

النظر يف ف�صل الربيع.
- ولع���ّل هذا اجلمال الباهر هو م���ا اأوحى لالأدباء 
وال�صع���راء والكت���اب والر�صامني واألهمه���م اأن ينظموا 
ق�صائده���م، ويدبج���وا مقالتهم، وينج���زوا اأعمالهم 
الفني���ة اجلميلة تعب���رًا عن م�صاعرهم جت���اه الف�صل 

ال�صتثنائي يف جماله ويف كل اأحواله.
- ولعّل القول: »ليت الزمان كله ربيع« يلخ�س اأمنية 

الإن�صان عرب الزمان بدوام ف�صل اجلمال والروعة.
- وي���رد يف الثقافة املروية اأن من ي���رى ليلة القدر 
التي ت�صادف يوم ال�صابع والع�صرين من �صهر رم�صان 
املب���ارك اأو اإح���دى اللي���ايل البي�س الع�ص���ر يدعو اهلل 
بث���الث دعوات، في�صتجيب له، قائاًل مبا معناه: »اللهم 
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ارزقنا �صبابًا ل ي�صيب، وقمرًا ل يغيب، وربيعًا ل يعيب«. 
وبذل���ك جند الربيع يعط���ف على ال�صب���اب وعلى اأمر 
النج���وم اأو زورق ال�صم���اء الدال املتدل���ل، وهو القمر. 

ورمبا ل يجهل اأحد بيت ال�صعر العربي البليغ:
»اأتاك الربيع الطلق يختال �ضاحكاً

من احل�ضن حتى كاد اأن يتكلَّما«.
- وتتعطر الأر�س يف الربيع بعطور الزهور النامية 
ف���وق غ�صونه���ا اخل�ص���راء املرتاق�ص���ة م���ع الن�صي���م 
الرقي���ق. ولع���ّل ال���ورود والأزاهر هي اأجم���ل ما يجود 
ب���ه هذا الف�ص���ل، واإن كان من اأمر ال���ورد ق�صر عهده 
و�صرعة وداعه، وذلك م���ا يت�صمنه ب�صكل اأو باآخر بيت 

ال�صعر القائل:
اإن عهدي لك اآ�ُس«. »ال يكن عهدك ورداً 

واأك���ر الزهور �صيوع���ًا يف جبال ال�صاح���ل ال�صوري 
زه���رة »الرببهان« الت���ي تبداأ حياته���ا يف �صهر ني�صان، 
و»احلب���ق« باأنواع���ه ذو الرائح���ة الزكي���ة، وق���د كانت 
ت�صتعني ب���ه ال�صبايا والن�صاء للزين���ة والتعطر، ف�صاًل 

عن »العبيرتان« و»ال�صكلما« وغرهما.
- وتبداأ يف هذا الف�ص���ل الطيور بالتزاوج، فيختار 
كل طر وليفه، ويطران معًا بعد ما كانا يطران فرادى 
اأو يف اأ�صراب، ويبحثان معًا عن غ�صون ثالثة، اأو مكان 
منا�صب ليبنيا فيه ع�صهما، ويتزاوجان لإنتاج اأمثالهما 
كما ه���ي عادة املخلوقات من احليوان���ات والنبات، ثم 
يتخ���ذان ع�صًا اآخ���ر ياأويان اإليه م���ع فراخهما بدًل من 

الوكنات يف ال�صتاء.
- تت���واىل الزه���ور بالعقد، وتتح���ول اإىل ثمار تكر 
وجتنى يف ف�صل ال�صيف، وتتعاقب مو�صمًا بعد مو�صم، 
ويكون ل���كل بيئة ومنطقة اأ�صجاره���ا وثمارها، ويعرف 
ال�صاحل ال�ص���وري بغنى اأر�صه وخ�صبها وتنوع اأ�صجاره 
ونبات���ه، ول �صيما املثمرة منها، فيك���ون لكل ف�صل فيه 

خ�صاره وفاكهته، ويكون اأوفرها يف ف�صل ال�صيف.
- وكان �صج���ر اللوز اأول ما يزه���ر من ال�صجر - مع 
اأنه يتاأخر يف الإثمار حتى اأواخر ال�صيف، علمًا اأنه يوؤكل 

طازجًا، وي�صمى العقابي���ة اأو العوجا - فاإن �صجر التوت 
ي�صتعجل يف الإثمار، وكذلك مو�صم اجلرنلك والكرز.

وهكذا �صائر اللوزيات اإىل اأن يحّل �صهر اآب، حني يجود 
العن���ب والت���ني، يف حني يتاأخ���ر ال�صفرج���ل والزيتون حتى 

اخلريف، ويحل مو�صم الليمون والآ�س مع مطالع ال�صتاء.
منا�سبات الربيع واأعياده:

- يزخ���ر ف�ص���ل الربي���ع بالكث���ر م���ن املنا�صب���ات 
والأعي���اد الدينية والجتماعية، ف�ص���اًل عن املنا�صبات 
الوطني���ة والقومية؛ ففي �صهر اآذار كان من عادة اأبناء 
القرى الريفية اجلبلية الذين ي�صكنون البيوت الطينية 
اخل�صبي���ة اأن يعم���دوا يف فجر الي���وم الأول منه للقيام 
مبن�صك���ني اأ�صا�صي���ني: اأولهم���ا اإع���داد الأكل���ة امل�صماة 
حري���رة اآذار، وه���ي اأكلة من الرز واحللي���ب، تقوم كل 
اأ�ص���رة بتن���اول احلري���ر، ث���م يقوم���ون باإطع���ام البقر 
واملوا�صي مم���ا يف�صل منها، ويرم���ون بع�صًا منها على 
عتبات البي���ت ومداخله، وهم يقول���ون: »كبينا حريرة 
اآدار على باب الدار«؛ وذل���ك امتنانًا و�صكرًا ملا رزقهم 
اهلل م���ن الأنعام التي تدّر احلليب الغزير بعد الولدات 

الكثرة لالأبقار واملوا�صي.
اأم���ا املن�صك الث���اين اأو التقليد الث���اين فهو ما كان 
يع���رف ب� »ك�س الف���ار« اإذ كان اأحد اأفراد العائلة يحمل 
قبي���ل طلوع ال�صم�س ع�صا طويلة اأو مكن�صة اأو خمباطًا 
ي�ص���رب به يف كل اأرجاء البيت وملحقاته وعلى العنابر 
واخلاليا واأكيا�س املوؤن، ويف كل مكان اتخذته الفئران 
جح���ورًا له���ا، وهو ي���ردد ب�صوت عال م�صم���وع: »كو�س 

الرببهان
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كو����س يا فار راح �صباط وج���ا اآدار«. وهو يف ذلك يدعو 
القوار�س جميعها اأن تدع البيوت، وتخرج اإىل احلقول 
بعي���دًا عن املوؤن والغالل وغره���ا. ويحمل هذا النداء 
اأي�ص���ًا ب�صرى للفئ���ران بحل���ول ف�صل الربي���ع ب�صم�صه 
ودفئه���ا ونورها، وح�صًا لها على اخلروج اأو على التلذذ 

مبا يف الربيع من خ�صر وثمار و�صواها.
ورمب���ا كانت الغاية الأوىل من وراء هذا التقليد هو 
التقليل من ال�صرر والأذى الذي تلحقه الفئران ببيوت 
الفالح���ني واأ�ص�صه���ا اخل�صبية وموؤنهم وم���ا ميلكون اأَنَّ 
الفئ���ران هي اأك���ر القوار�س خطرًا واأكره���ا تنا�صاًل 
وتكاث���رًا، وهي م���ن احليوان���ات املذموم���ة يف الثقافة 
ال�صعبية لرتباطها بذك���ر اخلنزير، واأنها نتاج عط�صة 
اخلنزي���ر، واأن روثه���ا امل�صمى »النجو����س« هو م�صرب 
املث���ل الأعل���ى بالكراهي���ة كم���ا ج���اء يف املث���ل ال�صعبي 

ال�صائد: »بكرهو مثل ما بكره النجو�س«.
- ي���رد يف الثقافة ال�صعبية اأن �صه���ر �صباط ي�صتقر�س 
م���ن اأخي���ه اآذار اأربع���ة الأي���ام الأوىل منه؛ ليكم���ل مهمته 
ال�ص���ن  وكب���ار  العجائ���ز  عل���ى  الق�ص���اء  يف  الأ�صطوري���ة 
واملعمري���ن بعد م���ا �صمتت به اإحدى العجائ���ز يف اآخر يوم 
من���ه بقولها »راح �صباط وحطين���ا ب�صهرو املخباط«. ذلك 

اأنَّ �صه���ر �صب���اط �صهر ناق�س يف اأيامه، لي����س تامًا، ولي�س 
مزي���دًا، وقد ارتبط يف الذاكرة ال�صعبية بال�صدة والق�صوة، 
ول �صيم���ا ل���دى كب���ار ال�ص���ن الذي���ن يت�صاَءم���ون بقدومه 
ويتفاَءلون بال�صالمة بعده. وت�صمى تلك الأيام الأربعة اأيام 
امل�صاي���خ، يف حني ت�صمى الأيام الثالث���ة الأخرة من �صهر 
�صباط باأيام العجائز، وجمموعها �صبعة اأيام وثماين لياٍل.
وي���رد يف املروي���ات ال�صفوي���ة الكث���ر م���ن الأقوال 
عنه���ا وعن اخل���وف مما فيه���ا اأو مم���ا ي�صاحبها من 
ب���رد و�صيق وحم���ل و�ص���ّدة. وي���روى اأن الي���وم الأخر 
منه���ا ي�صمى ال�صيخ الأرمل، ويك���ون غزير املطر �صديد 
ال���ربد »املّري�س«. ويتندر الكب���ار بالقول عنه: اإنه يبكي 
ملوت زوجته وترمله؛ ويكملون قائلني: اإن ال�صيخ الأرمل 
يحم���ل ع�صاه، ويطرد ال���ربد ويالحقه حتى ي�صل اإىل 
ب���الد الره���ا، - وهي مدين���ة واقعة على �صف���وح جبال 
طورو����س - اأو حتى درجة النب���ي يون�س - وهي �صخرة 
قريب���ة من مق���ام النبي يون�س عليه ال�ص���الم الواقع يف 
اأعلى قمة م���ن قمم جبال الالذقي���ة -، وهنالك يركز 
ال�صي���خ الأرمل ع�ص���اه يف الرتبة، فتخ�ص���ر وتفرع، ثم 

يجل�س يف فيئها وي�صتظل بها.
- اأما يف �صهر ني�صان، وهو ثاين اأ�صهر ف�صل الربيع، 
ف���رد اأن يف كل يوم فيه عي���دًا. ولعّل مقطع »ين« يو�صح 
ذلك، وهو يعن���ي »اجلديد« يف معظم لغات العامل؛ ففي 
الي���وم الأول ويف اليوم الرابع واخلام�س ع�صر منه اأعياد 
نروزي���ة يحتفل بها احتفالت ديني���ة اجتماعية وا�صعة. 
ورمبا كان �صهر ني�صان هو ال�صهر امليالدي الوحيد الذي 
يالق���ى وي�صتقبل مثله بذلك كمثل �صهر رم�صان املبارك 
يف ال�صهور العربية القمرية الهجرية الإ�صالمية. وكذلك 

يودع هذا ال�صهر كما يودع �صهر رم�صان اأي�صًا.
- وكان اأبن���اء الق���رى الريفية قدمي���ًا يتجمعون يف 
�صاح���ات قراهم عند طلوع فجر الي���وم الأول من �صهر 
ني�ص���ان، ث���م يتوجهون معًا نح���و ال�ص���رق ليالقوا �صهر 
ني�ص���ان وي�صتقبل���وا �صم�ص���ه، ث���م يع���ودون اإىل قراهم 
بعدما جلبوا �صم�س ني�صان معهم، وذلك و�صط الأفراح 

احلبق
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والأغ���اين والبهجة. ورمبا اأح�صروا الطبول والزمور اأو 
اآلت الإيقاع الأخرى.

- وكان ال�صب���اب وال�صباي���ا ب���ني طلوع���ي الفج���ر 
وال�صم����س يف ذل���ك الي���وم ي�صرب���ون م���ن عي���ون املياه 
اجل���داول  يف  اجلاري���ة  املي���اه  اأو  العذب���ة  والينابي���ع 
وال�صواق���ي، ويرتوون منه���ا، كيال يعط�ص���وا على مدار 
الع���ام كل���ه، ول �صيم���ا يف ف�ص���ل ال�صيف ح���ني ت�صتد 
احلاجة للماء، وي�صتد العط�س يف اأثناء مو�صم احل�صاد 

خا�صة.
- وكان���ت ال�صبايا تعمد اإىل جم���ع ما اأمكنهن من 
قط���رات الندى العالق���ة عل���ى �صنابل القم���ح والورود 
وروؤو�س ال�صجر النامي���ة حديثًا، ومي�صحن بها وجوهن 

كي تزددن ن�صارة وح�صنًا.
- وم���ن املده�س حقًا اأن نب���ات القّرا�س، وهو نبات 
ذو فوائد غذائية ودوائية معًا، ينمو يف هذه الفرتة من 
الع���ام، ويك���ون �صائكًا على ال���دوام كما ُيظِه���ر ا�صُمه، 
با�صتثن���اء الفرتة املمتدة بني طل���وع فجر وطلوع �صم�س 
الأول م���ن ني�ص���ان. ولذل���ك يعمد اجلمي���ع اإىل قطاف 
باقات منه ي�صعونها خل���ف اآذانهم كيال ي�صابوا باآلم 
الراأ����س واأوجاع���ه على م���دار العام، ث���م يعلقون هذه 

الباقات فوق عتبات البيوت حتى تذبل وتذوي.
- اأم���ا يف الرابع م���ن ني�صان فكانت ق���رى ال�صاحل 
ال�ص���وري عل���ى موع���د �صن���وي م���ع احتفال كب���ر يقام 
يف مواق���ع حمددة ق���رب اأ�صرحة الأولي���اء ال�صاحلني 
وو�ص���ط الغاب���ات املتو�صطية املحمية الت���ي يغلب عليها 
�صج���ر ال�صندي���ان، وت�صم���ى بالزهوري���ات اأو زهوري���ة 

الرابع من ني�صان.
تل���ك الحتف���الت مهرجان���ات كب���رة  - وكان���ت 
يح�صره���ا ع�ص���رات الأل���وف م���ن اأبن���اء ق���رى جبال 
الالذقية ب�صفحيها ال�صرقي والغربي، وت�صهد فعاليات 
متنوعة كث���رة ريا�صية وجتارية وتراثي���ة وت�صكل اأهم 
حمط���ات الفرح على م���دار العام كل���ه. وهي تعادل يف 

الربيع منا�صبة القوزلة يف ال�صتاء.

- والزهوري���ات ه���ي جمم���وع زهورت���ي الرابع من 
ني�ص���ان وخمي����س الن�ص���ف م���ن ني�ص���ان وف���ق التقومي 

امليالدي ال�صرقي.
- وي�صادف عي���د الف�صح اأواخر �صه���ر اآذار، وهو 
العي���د املقاب���ل عن���د الأخ���وة امل�صيحيني لعي���د الفطر 

املبارك، وياأتي بعد �صوم �صبعة اأ�صابيع.
- اأما ختام ف�صل الربيع ومنا�صباته فتكون يف �صهر 
اأي���ار؛ ففي الي���وم ال�صاد�س منه وف���ق التقومي امليالدي 
الغرب���ي الذي يوافق ي���وم الثالث والع�صري���ن من �صهر 
ني�صان يف التقومي ال�صرقي يحتفل كثٌر من القرى بعيد 
ي�صمى )عيد اخل�صر( اأو )عيد مار جرج�س(. وي�صمل 
ذل���ك الحتفال زيارة مقامات اخل�ص���ر عليه ال�صالم، 
وهي م���زارات م�صرتكة يزوره���ا امل�صلمون وامل�صيحيون 
مع���ًا، وتتالقى عل���ى هياكلها كتب الق���راآن والأناجيل، 
وعلى جدرانها الأهلة وال�صلبان. اأما املنا�صبة الرتاثية 
املهّمة خالل هذا ال�صهر فهي امل�صماة )عر�س املطر(، 
وحتتف���ل القرى فيها عادة عندما ل يهطل املطر طوال 
الن�ص���ف الأول م���ن ال�صه���ر، عندئذ يتداع���ى عذارى 
القرية واأطفالها لإقامة الحتفال، وُيعدون دمية جميلة 
ي�صمونها عرو�س املطر يثبتونه���ا ويرفعونها على ع�صا 
طويل���ة ي�صرون خلفها، وهم يرق�ص���ون ويغنون كاأنهم 
يف حال���ة العر�س يطوف���ون يف دروب القرية وحاراتها، 
ليتوقفوا اأمام كل بيت، وياأخذوا منه بع�صًا من الربغل 

والزيت، وير�صقون الدمية باملاء وهم يرددون:
 ن��ح��ن امل��ط��ر م��ري��دو ه��ي��دو ي��ا رب���ي هيدو
 نحن ال�ضغار �ضو ذنبنا هني الكبار خطيانني

 يا ربن����ا يا ربن�����������ا
ويف نهاية اجلولة يلتقي اجلميع عند املزار القريب، 

ويطبخون ما جمعوه من برغل وزيت ويتناولونه 
ويوزعون ما ا�صتطاعوا منه على البيوت املجاورة.

- كان ذلك الحتفال م�صتلهمًا من دعاء ال�صت�صقاء، 
هذا الدعاء الذي يرفع����ه الأطفال والبنات ال�صغرات 
ممن هم اأكر ب����راءة واأقل خطيئة، فلعّل اهلل ي�صتجيب 
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لهم، ويغيثه����م ويهطل املطر مدرارًا عل����ى مزروعاتهم 
وعلى قراهم وكل ما فيها من ب�صر و�صجر وطر واأنعام.

قيل يف الربيع:
ل ي���رد لفظ )الربيع( مبعن���ى الف�صل وح�صب، بل 
يتع���دد معن���اه وم�صاحباته كثرًا؛ فالربي���ع يف اللهجة 
العامية هو النبت واحل�صي�س، ويقال عن كل مرج اأخ�صر 
اأو ح�صي�س متطاول: اإنه الربيع متامًا مثلما يقرتن لفظا 
ال�صت���اء واملطر. وي�صمى الكثر من الذكور با�صم ربيع، 
والكثر من الإن���اث با�صم ربيعة. وثمة �صهران عربيان 
يحمالن ا�صم الربيع هما �صهرا ربيع الأول وربيع الآخر. 
وت�صم���ى بع�س املواليد الإناث با�ص���م ني�صانة اإذا وقعت 
ولدته���ا يف �صهر ني�صان من �صه���ور الربيع. هذا ف�صاًل 
عن الأماكن والقرى واملزارع والأرا�صي واملوا�صي التي 
حتمل هذا ال�صم، وحتمل �صفة »مربع« التي تطلق على 
كل م���ا هو �صم���ني، �صفة وا�صح���ة ذات �صلة مبا اأغدق 
ف�ص���ل الربيع علي���ه من ف�صل ونعيم ح���ني يكون املاأكل 

والأطعمة الكثرة املوفورة يف الرباري وعلى الأطباق.
- ومن اأجمل ما و�صف به الربيع القول املاأثور »من 
مل يهزه الربيع واأزهاره والعود واأوتاره فهو فا�صد املزاج 

ل يرجى له عالج«.
- لع���ّل الربيع هو م�صمون وخال�ص���ة القول البديع 
»ثالثة تذهب عن املرء احلزن: اخل�صرة واملاء والوجه 
احل�ص���ن«. ثم اإّن اجلنة هي مو�ص���ع اخل�صرة، والربيع 

يف ذلك هو زمان الأر�س وتقومي الب�صر.
- ويقال: اإن اأطيب الأوان هي �صحى الربيع و�صباح 
ال�صي���ف وليل اخلري���ف وم�ص���اء ال�صت���اء، واإن اأح�صن 
الأقم���ار هو قم���ر ني�صان، وه���و يتالألأ و�ص���ط الكواكب 
امل�صيئ���ة، فالربيع زين���ة الف�صول، وقم���ر ني�صان زينة 

الأقمار، وبه ت�صبه وجوه ال�صبايا احل�صناوات.
- ومط���ر الربيع هو اأف�صل الأمط���ار، وهو اأ�صبه ما 

يكون بالرذاذ، خالف حاله يف الف�صول الأخرى.
- ويق���ال: اإّن هنال���ك ربيعني يف احلي���اة هما ربيع 
امل���كان اأو ربي���ع الأر����س ال���ذي يب���داأ م���ع الت�صاري���ن، 

فاخلريف بعد املطرة الأوىل، وربيع الزمان الذي يبداأ 
مع �صهر اآذار وطلوع النبت واأوائل الزهور.

- ويق���ول املث���ل ال�صعب���ي »بعي���ق ال�صخ���ل ول �صواد 
العنق���ود«؛ لأّن الفالح يف�صل �صوت احلمالن واجلدايا 
التي تولد يف هذا الف�صل وتب�صر بالربيع، يف حني يكون 

�صواد عناقيد العنب منذرًا بقدوم ف�صل ال�صتاء.
- ويقال يف مثل اآخر: »اإذا �صبقك جارك يف الربيع 

ا�صبقه يف ال�صقيع«، اأي: يف ال�صتاء.
- وق���ول النا����س »ربي���ع احلي���اة« يعن���ي اأول الفتوة 
وال�صب���ا، وقولهم: »اب���ن اأربعة ع�صر ربيع���ًا« يعني ابن 

اأربع ع�صرة �صنة.
- ويذك���ر الربي���ع يف حتدي���د عطلة الربي���ع، وهي 
العطلة النت�صافية الفا�صلة بني الف�صلني الدرا�صيني.
لي����س غريب���ًا اأن يحظى ف�صل الربي���ع بهذه املنزلة 
العالي���ة يف تاريخ الإن�ص���ان واملكان معًا، ذل���ك اأنه يلي 
ف�ص���ل ال�صتاء، فيك���ون فرجًا بع���د ال�صي���ق ونقاء بعد 
الك���در، ول �صيم���ا بالن�صب���ة لأبناء الق���رى قدميًا، قبل 
اأن يخ���رتع الإن�ص���ان التطبيقات والتقني���ات احلديثة، 
وي�صعها يف خدمته، فيتحكم بعنا�صر الطبيعة القا�صية.
- ل �ص���ك اأن انطب���اع النا����س عن ه���ذا الف�صل يف 
بالدنا ه���و انطباع واحد تتقاطع في���ه انطباعات اأبناء 
البلدات والبيئات املت�صابه���ة يف بالدنا ومنطقتنا التي 
اأنع���م اهلل علين���ا فيه���ا باأربع���ة ف�ص���ول متعاقبة مدى 
الزم���ان بخ���الف ب���الد ل تعرف م���ن الف�ص���ول �صوى 

ال�صتاء اأو ال�صيف اأو كليهما.
حق م�صتحّق وو�ص���ف من�صف اأن نقول: الربيع تاج 

الزمان، وليت الزمان كله ربيع.
املراجع:

- مو�صوعة الرتاث ال�صعبي للباحث حيدر نعي�صة.
- خمطوط بعنوان كنوز يف الريف للباحث ح�صن اإ�صماعيل.

رواية عن املعمرين:
- اجلد حممد ديب قرية القليعة / منطقة احلفة.

- اجلد منر حيدر قرية �صرنا / بلدة �صلنفة.
- اجلد جودت البرق قرية دير توما.
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ال ت��كاد تخلو مدين��ة �أو قري��ة �سورية من 
�أمث��ال �سعبي��ة ب�سيط��ة له��ا ق�س�سه��ا �ملتفردة 
باألقها وبن�سارته��ا �خلالدة يف ذ�كرة �ل�سعوب؛ 
فه��ي تلخ���ص تاريخه��ا وح�سارته��ا و�أ�سالته��ا، 
وتعرب عن نت��اج جتربة �سعبية طويلة تخل�ص 
�إىل ع��ربة وحكمة، ولها �سمات ومعايري خا�سة 
ومعايريه��ا  ومعتقد�ته��ا  حياته��ا  و�أ�سل��وب 
�الأخالقية، وهي لي�ست جمرد �سكل من �أ�سكال 
ق��وة  ت�ستح��ث  عم���ل  ب��ل  �ل�سعبي��ة،  �لفن��ون 
د�خلية على �لتحرك. وهي، �إ�سافًة �إىل ذلك، 
ذ�ت تاأث��ري مه��م يف �سل��وك �لنا���ص عند تالقي 

�ملعنى و�لغاية يف هوية �ل�سعوب. 

�أواًل- من �الأمثال �ل�سعبية �ل�سامية:
1- �ص���لوا عل���ى النب���ي ي���ا جماع���ة: وه���ي جمل���ة 
ماأث���ورة تقال دائم���ًا لف�ض اخلالف ب���ن الرجال دون 
الو�شول اإىل �شي���خ اأو خمتار اأو عكيد احلارة، وانتقلت 
ه���ذه املقول���ة حتى اأيامن���ا لتتداولها األ�ش���ن الكثري من 

ال�شورين.
2- اإذا ج���ّن قوم���ك, عقلك م���ا بينفعك: فقد قيل: 
اأعل���ن ع���ّراف للمل���ك اأن مط���رًا عجيب���ًا �شيهطل على 
البالد كّلها، وكّل �شارب م���ن ذلك املاء �شيجّن، قالوا: 
فاأم���ر امللك، وجم���ع من امل���اء املحفوظ الق���دمي قدرًا 
كبريًا، فلما ذلك نزل املطر املو�شوف، مل ي�شرب امللك 
وحا�شيته اإال من ذلك املجموع. وملا متّكن املاء اجلديد 

�سادي �سميع حمود

ِمَن الأمثال ال�سعبية ال�سورية
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من النا�ض، وغرّي اأو�شافهم، انقطع التوا�شل بن امللك 
وحا�شيت���ه من جهة وب���ن النا�ض من جهة اأخرى. فقال 
الوزي���ر للمل���ك: لن�شرب من م���اء املطر. فق���ال امللك: 
وتقب���ل اجلنون؟ فقال الوزير عبارته التي ذهبت مثاًل: 
»اإذا ج���ّن قومك عقلك ما بينفع���ك«، اأي ال قيمة لعقل 

العاقل يف جمتمٍع اأهُله جمانن.
وُي�شَرُب هذا املثل يف االأخذ براأي اجلماعة. 

3- اإذا �صاحبك ع�صل ال تلح�صه كّله: يقال يف عدم 
االإكثار على �شاحب اأو �شديق اأو رجل مهم يلّبي لك ما 
تطلب، ويف الرفق يف كل اأمر فيه مطمع اأو وراءه مغنم، 

ويف اأمثالهم: »ال تكّث على اأمك واأبوك بيكرهوك«.
4- اإذا وجع���ك را�ص���ك اأكرم���ه, واإذا وجعك بطنك 
احرم���ه: يف ه���ذا املث���ل نت���اج م���ن الط���ب ال�شعبي يف 
ال�شام، فوجع الراأ�ض »ال�شداع« ال يجوز اأن ي�شتهان به، 
والب���د له من الراحة ومن العالج اإن لزم، ووجع البطن 
غالبًا ما يكون من �شوء طعام اأو تخمة وما �شابه، فاأول 

عالجه احلمية، ويف احلمية حرمان.
5- اأكل����وا اأكالتنا و�ص����حكوا عل����ى عقالتنا: يف عامل 
امل�شاريع والتج���ارة �شطارة ونكران املعروف، حيث »اأكل 

الهدّية وك�ش���ر الزبدية«. فمن عادات اأهل ال�شام اأن يرّد 
امله���دى اإليه الوع���اء الذي ُق���دم له فيه �ش���يء كاحللوى 
وغريه���ا، وفي���ه �ش���يء م���ن ال�شياف���ة، من ب���اب تبادل 
الهداي���ا، اأو يوؤّجل رّد الوع���اء ارتقابًا ليوم يكون عنده ما 

يرد به.
ثانيًا- من �الأمثال �ل�سعبية �حلم�سية:

1- اأذل م���ن قي�ص���ي يف حم����ص: اأ�شل���ه كم���ا يروي 
ال���رواة: اأن رجاًل ا�شمه قي�ض م���ن بني عدنان تخا�شم 
مع رجل م���ن بني قحطان، وطال���ت اخل�شومة بينهما 
حتى حتولت اإىل حقد قاتل، وتع�شب لكل فريق منهما 
م���ن الع���رب. اأدى ذلك اىل ح���دوث فتن���ة �شديدة بن 
احلجازي���ن واليمني���ن �شقط فيه���ا �شحايا كثرية من 
الفريقن. وتوارث اخلل���ف حقد ال�شلف، وامتدت هذه 
الع�شبي���ة اإىل احل�ش���ر، فح���دث بينهم م���ا حدث بن 
الب���دو، وغلب���ت اليمنية يف حم����ض، وذّل���ت القي�شّية، 
وهجر اأفرادها املدين���ة. ومل يبق منهم فيها غري رجل 
، حتى �شرب به املثل يف  لِّ واحد، فكان ذلي���اًل غايَة الذُّ

املذلة، ومنذ ذلك الوقت انت�شر هذا املثل ال�شعبي.
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2- اأمثال �ص���هر اآذار: ُيع���َرف اآذار يف بع�ض اللغات 
ب����: »مار�ض« وهو ا�ش���م اآلهة، ومعن���اه يف البابلية هدر، 
وهو �شوت العوا�شف العني���ف، وجذر الكلمة يدل على 
العم���ل يف احلق���ول. ويق���ول اأني����ض فريح���ة يف معجم 
االألف���اظ العامية: اإنه من ج���ذر هدر، اأي: من ال�شوت 
وال�شخ���ب ملا يقع فيه من العوا�ش���ف والربق والرعد. 
ويلق���ب اآذار باملجنون واله���ّدار و»اأبو احلياي���ا« اأو »اأبو 

اخلبايا« واأبو اخلري.
ومما قالوا فيه من اأمثال اأو عبارات جمازية دالة: 

اآذار الهّدار اأبو الزالزل واالأمطار.
واآذار فّل���ت عقلو وطار: اأ�شب���ح يت�شرف كاملجنون 

بالعوا�شف واالأمطار القوية، وعقلو: اأي عقله.
وخّب���ي حطبات���ك الكب���ار لعّم���ك اآذار: اأي: خّب���ي 
فحماتك الكبار لعّمك اآذار حت�شبًا الأيام الربد القار�ض.
واآذار الهدار في���ه �شبع تلجات كبار ما عدا الزغار 

)ال�شغار(: يعني الثلجات ال�شغرية.

وباآذار بتنزل اأم عم���ار عباب الدار: واأم عمار هي 
ال�شب���ع بعد اأن تعاين اجلوع ت�ش���ل حتى حدود البيوت 

امل�شكونة.
وب���اآذار بتج���ي الغنم قط���ار والراع���ي بي�شّيع باب 
ال���دار: اأي: ينب���ت الع�ش���ب، ويثم���ر ال�شج���ر، وتط���ول 
النباتات الربيعي���ة كثريًا، وبعد اأن ي�شب���ع الغنم ويعود 
الراع���ي بالقطيع ال يعرف مكان باب الدار الذي خرج 
من���ه م���ن ط���ول االأع�ش���اب وتغ���ري االأر�ض خ���الل مدة 

خروجه.
ومط���ر اآذار يحيي الب���ار واللي ما ب���ار، واللي اأكلو 
احلم���ار: النب���ات ال���ذي مل ينب���ت يظه���ر يف اآذار اإذا 
اأمط���رت ال�شماء، واإذا اأكل���ت احليوانات بع�شه يتجّدد 

ثانية ب�شرعة.
وب���اآذار بيفّت���ح ال���ورد زرار زرار: تتفت���ح االأزه���ار 

بكثة. 
املث���ل  ي�ش���ف  كوان���ن:  املجان���ن يف  �ص���ران   -3
ال�شعب���ي باملجنون من يذهب برحل���ة يف �شهري كانون 
ل والّث���اين فيقول: )�ش���ريان املجانن يف كوانن(.  االأَوَّ
واأي�ش���ًا يقول )عر�ض املجان���ن بكوانن(، وذلك للربد 

القار�ض الذي يكون فيهما.
4- قال���وا يافرع���ون من فرعنك؟ ق���ال: مالقيت 
ح���دا ي���ردين: ي���دل املث���ل عل���ى اأن الطاغ���وت ال يولد 
طاغوت���ًا، ولكن املجتمع هو الذي ي�شنع هذا الطاغوت 

ب�شكوته عن ردعه وَخَطِئِه. 
5- من اأمثال الغربة والغياب: الغايب حجتو معو؛ 

اأي: حّجته وعذره.
الغايب ما لو نايب: اأي: ال بديل عنه.

ومن ط���ّول الغيبات ج���اب الغن���امي. والغايب اإلكن 
والهدايا اإلنا: تق���ال الأهل الغائب عندما يعود؛ هو لكم 

الأنه اأتى بال�شالمة، والهدايا التي معه لنا.
الل���ي بيغيب عن العن بين�شاه اخلاطر. اللي بيغيب 
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عن العن بي�شاله القلب. كرت الغياب بيفرق احلباب.
وم���ن اأمثال الغياب امل�شهورة اأي�ش���ًا: الغربة كربة، 

وت�شيع االأ�شل، وم�شيعة االأ�شايل.
ما برتجع اأم رزوق حتى يفّل ال�شوق.

متل �شوفان بيغط����ض باملي ما ببان. وّدع الرايح وال 
ت�شتقب���ل اجلاي. غيب���ة امل�شتحية من عابك���رة لع�شية. 

راح وهادا وجه ال�شيف. 
ثالثًا- من �الأمثال �ل�سعبية �ل�ساحلية: 

1- يل���ي م���ا بتزين���ه عروق���ه, م���ا بتزين���ه خروقه: 
كثت االأمثال وتعددت املوا�شيع، ومن الوا�شح جدًا اأن 
هذا املثل يتحدث عن ح�ش���ن اخللق واالأدب وال�شفات 
احل�شن���ة واخل�شال احلميدة التي يج���ب اأن يتمتع بها 
الف���رد وو�شفه���ا بالزينة التي يتزين به���ا والدليل على 
ه���ذا املعنى عروق���ه، وهي جمرى ال���دم، اأما املق�شود 
بخروق���ه فه���ي ثياب���ه الت���ي يرتديه���ا، فاخلرق���ة هي 

القما�شة وما ُت�شنع منه املالب�ض.
2- خطف الكباية من را�ص املاعون: يقال يف املواقف 

التي يت�شرع فيها ال�شخ�ض، عند اأخذه لقرار معن.

3- يل���ي بيته م���ن ازاز )قزاز, زجاج(, ما بي�ص���رب 
النا����ص باحلج���ار: ال يجوز اأن يتهم �شخ����ضٌ اآخَر باأن 

لديه عيبًا، وهذا العيب فيه نف�شه.
4- عمي���ل مني���ح )اعمل مليح���اً( وكبه بالبحر: 
ي���دل على اأن ال�شخ����ض يجب اأن يفع���ل اخلري مهما 
ك���ان؛ وحت���ى اإذا مل يل���َق مقاب���اًل م���ن الب�ش���ر فاإنه 
بالتاأكيد �شوف يكافئه اهلل عليه يومًا من االأيام، ولن 

ي�شيع اأبدًا.
5- الق���رد بع���ن اأمه غزال: يرج���ع اأ�شل هذا املثل 
يف ما ترويه »خرافات اإي�شوب« اإىل م�شابقة يف اجلمال 
اأقامها »جوبيرت« االإله الروماين ال�شهري: جل�ض جوبيرت 
على كر�شي���ه، واحليوانات اجلميلة مت���ر اأمامه واحدًا 
بع���د االآخ���ر خمتالة بجماله���ا. فمر الطاوو����ض وابنه، 
ث���م الزرافة و�شغريها، واالأ�شد وابن���ه. وقبل اأن يحكم 
جوبي���رت الأي ه���ذه احليوانات بجائ���زة اجلمال فوجئ 
بق���ردة جت���رى اأمام���ه م�شتعر�شة ابنه���ا. فاأخذ جميع 
احل�شور ي�شحكون، وحاولوا اإقناع القردة باالن�شحاب 
من امل�شابقة، لكنها رف�شت ُم�شرًة على اأن ابنها اأجمل 
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احليوانات. فقال جوبيرت �شاحك���ًا: �شحيح. القرد يف 
عن اأمه غزال.

ر�بعًا- من �الأمثال �ل�سعبية �حللبية: 
1- االأكل عل���ى ق���د املحبة: تقول���ه العامة يف حلب 

ل�شيوفها لالإقدام على اال�شتزادة من الطعام. 
2- اأبوك ب�صل واأمك ثوم, منّلك الريحة الطيبة 
يام�ص���وؤوم: ي�ش���رب للو�شي���ع االأ�شل ين�ش���اأ كاأبويه يف 
ال�شع���ة وال�شفال���ة، ثّم ي�شع���د جنُم���ُه. اإذا كان هذان 
اأ�شلك، وهما كريها الرائحة، فكيف تطيب رائحتك؟!

3- اأن���ا اأم���ر واأن���ت اأم���ر م���ن الل���ي راح ي�ص���وق 
احلم���ر: ذه���ب اأم���ريان يف �شالف الع�ش���ر والزمان 
لل�شي���د مع حار����ض لهما، كانا ي�شط���ادان، واحلار�ض 
يحر����ض حمارهم الذي كان يحمل متاع ال�ش�ي�د. ولكن 
بق���درة اهلل حدث حادث لهم، فم���ات احلار�ض، فحارا 
يف اأم���ر م���ن ي�شوق احلم���ار الذي ك���ان يحم���ل املتاع؛ 
فلقد انت�شب كل منهم، وق���ال باأعلى �شوته. اأنا اأمري، 
واأن���ت اأمري فمن ي�شوق احلمار؟ وم���ن املوؤ�شف اأنه ظل 

االأمريان على هذه احلال.
4- الل�ص���ان احللو يطل���ع احلية من جحرها: كان 
رجل يعي�ض يف بيت قدمي البنيان مع زوجه وولده، وكانت 
حي���ة تعي�ض يف جح���ر يف اأحد جدرانه من���ذ اأمد بعيد. 
وك���ره الرجل عي����ض احلية يف بيته، وك���ان يخ�شى منها 
عل���ى ولده. وذات ي���وم راأى الرجل احلي���ة تهّم بدخول 
جحره���ا، فاأ�ش���رع اإليها ليقتله���ا، ولكنه���ا ا�شتطاعت 
االإفالت، ودخل���ت اإىل جحرها، وجنت بحياتها. ومنذ 
ذل���ك الي���وم اأ�شمرت احلي���ة للرجل واأهل بيت���ه �شرًا. 
وذات �شباح راأت احلية ربة البيت تعد الفطور لزوجها 
وولده���ا، فت�شع اللنب يف اأواٍن، ث���م ت�شّف تلك االأواين 
على من�شدة الطعام؛ ف���راأت الفر�شه مواتية لالنتقام 
م���ن الرجل واأهل بيته، وج���اءت اإىل اللنب، فنفثت فيه 
م���ن ال�شم الزعاف ما يكفي لقتل اأنا�ض كٍث، ثم عادت 

اإىل جحره���ا فدخلت فيه. وبعد م���دة وجيزة ا�شتيقظ 
الرج���ل م���ن نومه، ف�شمع���ت احلية زوجت���ه تلومه على 
كراهيت���ه للحي���ة وحماولة قتل���ه لها، وقالت ل���ه: »اأنت 
خمطئ، فهذه االأفع���ى ت�شكن معنا من �شنن، و�شارت 
واح���دة م���ن اأه���ل البي���ت؛ واإين اأحبه���ا مثل م���ا اأحب 
ول���دي«. فاأجابها: »واهلل يا امراأه اإين نادم على فعلتي، 
ومن االآن ف�شاع���دًا �شاأعاملها باحل�شنى، واأحبها مثل 

ما حتبينها«.
وكانت احلية تن�شت ملا قاله الرجل وزوجته، فلقي 
ذل���ك القول منها قب���واًل ح�شنًا؛ وندم���ت على ما فعلت 
من نفث ال�شم يف اأواين احلليب، فاأ�شرعت خارجه من 
جحرها، وذهب���ت اإىل حيث الرماد، فتمرغت فيه، ثم 
راح���ت اإىل اأواين احلليب، فجعل���ت تغط�ض يف االأواين 
اإن���اًء اإناًء حتى لوثت احللي���ب كله بالرماد، ف�شار غري 
قابل لل�شرب، واأنقذت تلك العائله من موت حمتم. ثم 
اإن املراأه علمت باأم���ر احلية مع احلليب وخروجها من 
جحره���ا لتلوثه، كما علمت اأن احلي���ة اإمنا فعلت ذلك 
بعد ا�شتماعها لكالمها وكالم زوجها، فقالت يف ذلك: 

الل�شان احللو يطلع احلية من جحرها.
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5- اأعرج حلب و�شل للهند من براعته يف التجارة: 
�شري���ن عالمَتَها التجاري���ة على درب  و�شعت حل���ُب ِقنِّ
احلري���ر منذ اأول اخل���زِف يف ال�شن، ثم كانت طريق 
الهن���د مترُّ بالب�شرة �شع���ودًا يف نهر الفرات اإىل حلب 
فاالإ�شكندرونة، ومنها باأ�شرعة البحر اإىل بالد اليونان 
والطلي���ان والغ���ال و�شائر ب���الد الفرجنة، حت���ى ِقيَل: 
اأعرج حلب و�شل للهند!. وكانت تخرج منها اإىل بغداد 
وفار����ض والهن���د واالأنا�ش���ول قواف���ُل اأقلُّه���ا يف 5 اآالف 
َجَم���ٍل، ومتو�شطه���ا يف 12 األ���ف جمل، حت���ى بلغ عدُد 
ِجَمال قوافلها اإىل االأنا�شول والعراق اأكَث من 50 األف 

جمل عام 1800 امليالدّي.
خام�سًا- من �الأمثال �ل�سعبية �لفر�تية:

1- اللي يدري يدري واملا يدري يقول: كف عد�ص: 
مبعن���ى الذي يع���رف املو�ش���وع يعرفه، وال���ذي ال يعرفه 
ّت للمو�شوع ب�شلة. وق�شته:  يعطي تف�شريات اأخرى ال مَتُ
كان يعي�ض يف اإح���دى الق���رى فالٌح عجوز، وكان لدي���ه 
حقل �شغري يزرع في���ه العد����ض، ويعتم���د عل���ى نتاج هذا 
احلق���ل الإعالة اأ�شرته املوؤلَّف���ة من زوجته وابنته ال�شابة، 
ب  اللتن كانتا ت�شاعدانه يف جني املح�شول، وقد كان االأ
يغار، ويحر����ض على ابنته ال�شابة كثريًا، وذل���ك ب�شب���ب 
كانوا  ورجالها  القرية  �شباب  كل  الأن  الباه���ر،  جمالها 
يطمعون يف ك�شب وّدها. وعلى الرغم من حر�ض والدها 
ال�شدي���د ومراقبته لك���ّل حتركاتها، كانت تحبُّ �شابًا من 
قرية جماورة، وكان���ت تلتقي معه �شرًا. ويف اأحد موا�شم 
احل�شاد، اتفق���ت الفتاة وحبيبها على اللق���اء يف حقل 
العد����ض الذي لوالده���ا، حيث كان���ت هناك ب�شكل دائم 
جلمع حم�شول العد����ض، وكان مكان اللق���اء خل���ف اأحد 
البيادر، وا�شتغل���ت غياب والده���ا، الذي ذه���ب لق�شاء 
عمال يف القرية، وبالفعل كان اللقاء عند غروب  بع�ض االأ
ال�شم�ض حيث التقيا الآخر مرة. ثم ح�شل �شيء مل يكن يف 
احل�شب���ان، فقد عاد والدها ووجدها مع حبيبها، فثارت 

ثائرته، فهجم على ال�شاب لي�شربه بع�شا كان���ت بي���ده، 
وراح  ب�شعوبة،  منه  يتخل�ض  اأن  ا�شتطاع  ال�شاب  اأن  اإال 
القرية،  �شوق  باجتاه  احلقل  يف  �شرعة  باأق�شى  يرك�ض 
وكان والد الفتاة يرك����ض خلفه. واأثن���اء ه���ذه املط���اردة 
الح���ظ ال�شاب اأن اأهل القرية ب���دوؤوا بالتجمع باالجتاه 
عليه  يجتمعوا  اأن  من  فخاف  اإليه،  يرك����ض  كان  الذي 
مع والد الفتاة الذي يط���ارده، ويقتلوه اأو يو�شعوه �شربًا، 
فخط���رت يف باله فكرة ذكية وخط���ة حمكمة، فاأثن���اء 
رك�شه يف احلقل راأى كي�شًا ممل���وءًا بالعد�ض، فاأخذ منه 
حفنة عد�ض، ووا�شل رك�شه باجتاه النا�ض الذين جتمعوا 
عن���د نهاية احلقل، فما كان منهم اإال اأن اأم�شكوا به حتى 
على  الهجوم  فحاول  الغا�شب،  العجوز  الرجل  ج���اء 
ال�شاب، لكنه���م منعوه من ذلك حتى يفهموا الق�شة، اإاّل 
اأن العجوز التزم ال�شم���ت، فهو ال ي�شتطيع اأن يخربهم 
العار  ويلحق  ابنته،  ف�شيف�ش���ح  واإال  معه،  ح�شل  مبا 
ه اأمام اجلميع،  �شرة كلها، اأما ال�شاب فق���د فتح كفَّ باالأ
واإذا به يحتوي على حفنة من العد����ض، وقال: واهلل مل 
اأكن اأنوي ال�شرقة، اإال اأنني كن���ت جائعًا ولي����ض ل���دي يف 
البيت اأي �شيء اأطبخ���ه، فاأخذت كّفًا واحدًا من العد�ض 
)حفن���ًة( الأطبخه يف البيت، اإال اأن هذا الرجل راآين واأنا 
اأقوم بذل���ك، فهجم عليَّ بالع�شا، وراح يطاردين. فنظر 
اجلميع اإىل العجوز، و�شاألوه عن �شحة كالم ال�شاب، فلم 
ينب�ض ببنت �شفة، فاأيقنوا اأن ال�شاب كان يقول احلقيقة، 
فراحوا يوبِّخون العجوز توبيخًا �شدي���دًا، وقالوا له: اأمن 
اأجل كفٍّ من العد�ض اأردت اأن تقتل هذا ال�شاب امل�شكن؟ 
هل تري���د اأن تلحق العار بقريتنا؟. فما كان من الرجل 
العجوز اإال اأن قال بح�شرٍة وبغي���ٍظ:  »اليدري يدري، واملا 

يدري يقول كف عد�ض «.
2- مث���ل دموع امل�ص���عدات: وهو يطلق على االإن�شانة 
ال�شعيدة يف حياتها، فتكون دموعها على �شكل قطرات 

ناعمة، وال تتعب نف�شها بالبكاء.



119

3- عامل���وا يعاملك: يطلق على االأهل واالأ�شدقاء، 
اأي: كي���ف تعام���ل اأهل���ك يعامل���ك اأوالدك يعامل���وك 

بالطريقة نف�شها.
4- لزنود زنود اأخو �ص���مه ب����ص القلب خراب: وهو 

من تكون ع�شالته قوية، وقلبه �شعيفًا.
5- ما انطيك )اأعطيك( لو توذن: مبعنى لو ت�شل 

اإىل املئذنة ال ميكن اأن تاأخذ هذا ال�شيء. 
�ساد�سًا- معاٍن متفرقة من �الأمثال �ل�سعبية 

�ل�سورية: 
�ش���وف اأ�ش���رد يف ال�شط���ور التالي���ة جمموع���ة من 
االأمث���ال ال�شعبي���ة ال�شوري���ة التي حتم���ل يف م�شمونها 

بع�ض الفكاهة واملرح، وتت�شمن معاين مهّمة:
1. يل���ي مالو بن���ات ما حدا بيع���رف امتى مات. 2. 
اأبو البن���ات �شايل على كتافه ح�شنات. 3. احلياة بدون 
اأخ���ت مت���ل ال�ش���ارع ب���ال زف���ت. 4. ع�شنا و�شفن���ا وما 
بق���ى �شي يده�شن���ا. 5. اب���ن االأ�شل ل���و طعميتوا خبز 
ح���اف بي�شون، وقلي���ل االأ�شل لو طعميت���وا حلم كتاف 
بيخ���ون. 6. فكرناه���ن رخا����ض طلعوا جمان���ًا. 7. بن 
ت�شري���ن وت�شري���ن �شيف ث���اين. 8. حزي���ران الهاوي، 
ومتوز ال�ش���اوي، واآب الكاوي. 9. �شه���وة عجوز بتموز. 
10. جاي���ب يل زعي���ط ومعي���ط ونط���اط احليط: وهي 
اأ�شماء اأن���واع من احلرافي�ض وم���ن يف حكمهم ي�شرب 
ملن يثقل عل���ى النا�ض مبثل هوالء. 11. عّدى جحا على 
مق���ربة، فقال: هدول كلن مماليك اأبوي، فقالوا لو: ما 
يف ح���دا بكذبك. 12. حط���وا اجلمل جنب القبة، قالوا 
ل���و: ما لك حدب���ه. 13. جوز من خيط���ان حتى جناكر 
اجل���ريان. 14. املايجي معاك تع���ال معاه، اأي: مبعنى: 
وافقه )للم�شاحم���ة واملوافق���ة(. 15. اليقع من ال�شما 
تتلق���اه الكاع )الذي ي�شرب عل���ى عظائم االأمور(. 16. 
اإذا طلع���ت حلية ابنك زي���ن حليت���ك )ل�ُموؤاآخاة الولد 
عندما يكرب ومعاملته باحرتام(. اليعد ال�شحي تنقب 

عين���ه )قول احلقيقة ي���وؤذي �شاحبه اأحيانًا(. 17. من 
رافق القوم اأربعن يوم �شار منهم )االإن�شان ياأخذ من 
رفاق���ه العادات اجلي���دة وال�شيئ���ة(. 18. اإيدك بطول 
اإذن���ك )لقبول التحدي(. 19. البنية حلقة باب كل من 
يجي يدق���ه )لكثة خطاب البن���ت(. 20. ال باملال قلة 
وال بالعبد ذلة )لالإن�شان الذي يتوفر له املال واجلاه(. 
21. براأ�شه زيت ال�شام )لالإن�شان الذي يرى نف�شه على 
الغ���ري(. 22. اإذا تزاحمت احلم���ري من حظ الراكبن 
)اإذا ت�شارب���ت االأ�شع���ار من حظ النا����ض(. 23. تهيل 
هيل من غ���ري كيل )للمراأة املب���ذرة(. 24. كوم حجار 
وال هاجل���ار )جلار ال�ش���وء(. 25. اجلنة ب���ال نا�ض ما 

تندا�ض )تقال للعزلة(.
ختام���ًا له���ذه العجال���ة ح���رّي بن���ا تخلي���د االأمثال 
ال�شعبي���ة و�شذراتها م���ن ق�ش�شها اخلال���دة يف تاريخ 
ال�شع���وب؛ وعلين���ا عدم ن�شيان روائ���ح زهورها وعبقها 
الت���ي تنت�ش���ر يف طي���ب ال�شورين عل���ى ال���دوام. هذه 
ال�ش���ذرات الرتاثية ال�شعبية تزخ���ر بالدالالت الثقافية 

املعطرة باملعرفة والطرافة والفائدة. 
م�سادر �لبحث:

1 – موقع املعرفة:
/https://www.marefa.org

https://www.ra2ej.com :2- موقع رائج
3- موقع حم�ص توري:

https://homsstory.com
4- موقع حمتوى:

/https://www.muhtwa.com
5 - موقع اإي �صورية:

/https://i-syria.yoo7.com
6 - موقع �صريا لوڤر:

 https://syria-lover.ahlamontada.com
https://ujeeb.com :7 – موقع اأجب

8 – موقع املدينة نيوز:
https://www.almadenahnews.com/
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عا�ش يف قدمي الزم���ان كثرٌي من احليوانات الربية 
يف الغاب���ات الكثيفة قرب مدين���ة مات�شوموتو. اكت�شف 
ال�شي���ادون ذل���ك، وب���دوؤوا بالذهاب لل�شي���د يف تلك 
الغاب���ة. و�ُشمع���ت م���ن ال�شباح حت���ى امل�ش���اء اأ�شوات 
طلق���ات ناري���ة يف الغاب���ة. وم���ع كل طلق���ة، اأ�شبح���ت 
احليوان���ات يف الغاب���ة تقّل اأك���رث فاأكرث. واأخ���ريًا جاء 
اليوم ال���ذي مل يبق فيه من جميع احليوانات يف الغابة 

�شوى الُغرير وثعلبة وثعلب �شغري.
 مل ي����رك الغري����ر والثعلب����ة جحورهم����ا م����ّدة 
طويل����ة: لقد كانا خائفني من مواجهة ال�شيادين. 
كل  قتل����وا  اأنه����م  ال�شي����ادون  اعتق����د  اأن  وبع����د 

احليوانات، توقفوا ع����ن الذهاب اإىل هذه الغابة.
وفك���رت الثعلبة، وه���ي ترقُد يف جحره���ا، وقالت: 
»اإذا ترك���ُت جحري، فهل �شتقع عل���يَّ عني �شّياد. واإذا 
بقي���ت هن���ا ب�شع���َة اأيام اأخ���رى، فحينئ���ٍذ اأن���ا وثعلبي 

ال�شغري �شنموت من اجلوع «. 
هك���ذا فك���رت الثعلب���ة، وم���ّدت راأ�شه���ا بحذر من 
الوك���ر، وبداأت بالنظر حوله���ا واال�شتماع. لكن مل تكن 

هناك عالمات على وجود ب�شر يف اأي مكان.
رك�شت الثعلبة املبتهجة اإىل وكر الغرير و�شرخت:
-  يا �شّيد غرير اخ���رج، ال تخْف توقف ال�شيادون 

عن الدخول اإىل غابتنا نحن االآن ناجون.

ترجمة: د. فريد حامت ال�شحف
مراجعة: د. ثائـــر زيـــن الديــــن

الُغرير والثعلب ال�صغري
)حكاية �صعبية يابانية(
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 مل يج���روؤ الغري���ر اجلبان عل���ى اإخ���راج اأنفه من 
الوك���ر مّدًة طويلًة، لكن اجل���وع اأجربه يف النهاية على 

مغادرة َمْلَجِئِه.
�شاأل الغرير الثعلبة:

- م���اذا �شنفعل؟ مل يتبق حي���وان واحد يف غابتنا. 
بع���د يوم اأو يومني �شنموت م���ن اجلوع. من االأف�شل اأن 

منوت بر�شا�شة �شياد على اأن منوت جوعًا.
ردًا على ذلك قالت الثعلبة:

-  لك���ن كالنا يع���رف كيف يتخ���ذ اأي مظهر. لنفعل 
هكذا: اأحتّول اأنا اإىل �شياد، واأنت تتظاهر باأّنك مقتول. 
�شاأبيع���ك الأح���د التج���ار، وبامل���ال ال���ذي اأح�ش���ل عليه 
�شاأ�شري ما نريد. وبعد اأن تختار حلظة منا�شبة، اهرب 
وعد اإىل الغابة، و�شنق�شم منا�شفة كل ما اأح�شل عليه.

�شاح الغرير فرحًا:
-  اأن���ا موافق. لنفعل ذلك يف اأق���رب وقت ممكن؛ 

ة لتحمل اجلوع. لي�ش لدي املزيد من القوَّ
- قالت الثعلبة، واتخذت �شكل �شياد: ح�شنًا.

عند روؤية هذا تظاهر الغرير على الفور باأّنه ميت. 
ثم األق���ت الثعلب���ة )ال�شياد( ب���ه على كتفه���ا. وّدعت 

الثعلب ال�شغري وذهبت اإىل مدينة مات�شوموتو.
ح�شل فيما بعد ما قّدرته فكرت به الثعلبة. ا�شرى 

تاجٌر الغريَر ورماه يف زاوية، وقال:
-  �شاأجل���ده �شب���اح الغد. واالآن ا�شتل���م يا عزيزي 

املال مقابل غريرك.
ذهب���ت الثعلبة اإىل ال�ش���وق، وا�شرت كّل ما ميكن، 
حتى مل تكد ت���رك �شيئًا. جّرت ب�شعوبة �شديدة كي�ش 

الطعام اإىل بيتها.
عندم���ا راأى الثعل���ب ال�شغ���رُي اجلائ���ُع الكثرَي من 
الطعام، قفز فرحًا حتى كاد يطري. لكن الثعلبة قالت:
-  ال جت���روؤ عل���ى مل�ش اأي �ش���يء، �شننتظ���ر ال�شّيد 

الغرير، ونقت�شم كل �شيء بالت�شاوي.
طوال الي���وم، كان الثعلب اجلائ���ع ينتحب ويتو�ّشل 
الأّمه للح�شول على ذيل �شمكة على االأقل. لكن الثعلبة 

كان���ت تاأ�ش���ف جدًا حلال ابنه���ا دون اأن تعطي���ه �شيئًا. 
متّنيه وال تعطيه.

- ا�شرب قلياًل، ا�شرب قلياًل. �شياأتي ال�شّيد الغرير، 
و�شنق�شم غنائمنا اإىل ن�شفني، ونبداأ يف االأكل.

متكن الغري���ر من الهروب من التاجر عند الفجر. 
ُهرع اإىل وكر الثعلبة و�شرخ غا�شبًا:

-   رمبا اأكلتما كل �شيء دوين، اأّيها ال�شرهان.
قالت الثعلبة:

-  كي���ف تقول ذلك يا �شّيد غرير مل نفعل �شيئًا، بل 
مل جنروؤ على فتح الكي�ش دونك.

-  تعتقدين اأّنني �شدقتك.
- متتم الغرير، واأخذ ن�شفه، وذهب اإىل الوكر.

بعد عدة اأيام، جاء الغرير اإىل الثعلبة، وقال:
-  لق���د اأكل���ت كل �ش���يء. االآن ح���ان دوري لبيعك. 
تظاهري باأّنك مّيتة، و�شاأتخذ هيئة �شياد، واأذهب اإىل 

املدينة.
ا تظاهرت الثعلبة باأنها ميتة، اتخذ الغرير �شكل  ل�مَّ

�شياد وحملها للبيع.
م���ا اإن ظهر يف ال�شوق، حت���ى ا�شتدعاه اأحد التجار 
اإىل متج���ره، وا�ش���رى منه على الف���ور الثعلبة. وبينما 
كان التاج���ر يع���د امل���ال مقاب���ل الثعلب���ة، فك���ر الغرير 
ورّدد يف نف�ش���ه: »اأنا بحاج���ة للتخل�ش من هذه الثعلبة 

املزعجة. و لن اأ�شطر اإىل م�شاركتها يف الطعام«.
فنادى الغرير ال�شرير التاجر جانبًا، وقال له:
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-  الثعلبة تتظاهر باأنها مّيتة. اإنها على قيد احلياة، 
و�شتهرب منك يف الليل.

عند �شماع ذلك، ل���وح التاجر بع�شا ثقيلة قتل بها 
الثعلبة امل�شكينة.

وا�ش���رى الغري���ر بال رحم���ة اأو �شفق���ة كي�شني من 
الطعام يف ال�شوق، و�شحبهما اإىل الغابة.

وعبث���ًا كان ينتظر الثعل���ب ال�شغري امل�شكني والدته 
يف النه���ار واللي���ل. فرك����ش يف ال�شب���اح اإىل الغري���ر؛ 

ليكت�شف ما حدث للثعلبة.
اأخ���ذ الغرير، ال���ذي �شرب كوبًا كب���ريًا من النبيذ، 
وكان مم���ّددًا عل���ى اأكيا�ش الطعام؛ عن���د روؤية الثعلب 

ال�شغري، يكذب:
»والدت���ك ال حتبك اأب���دًا؛ مل ترغب يف العودة اإليك 

بالرغم من حماوالتي الكثرية اإقناعها«.
���ا راأى الثعل���ب ال�شغري كمية الطع���ام الكبرية  ول�مَّ
عن���د الغري���ر، ع���رف اأن الغرير ق���د قتل اأم���ه حتى ال 

ت�شاركه يف الغنائم.
 مل يقل الثعلب ال�شغري �شيئًا. عاد اإىل جحره، وبداأ 

يفكر يف كيفية االنتقام من الغرير عدمي القلب.
ومل ي�شتط���ع الثعلب ال�شغري الن���وم مّدة طويلة من 
اجل���وع. فقرر الت�شل���ل اإىل قرية جم���اورة قبل الفجر، 
واحل�ش���ول عل���ى �شيء م���ا من الطع���ام للغ���داء. لكن 
الثعل���ب مل يكن حمظوظًا. كان يعتق���د اأنه يف مثل هذا 
الوق���ت يك���ون جمي���ع النا����ش يف القرية نائم���ني. لكنه 
ات�شح اأن الكثري من الفالحني كانوا يعملون يف الطريق 

قرب القرية.

اختباأ الثعل���ب ال�شغري يف ع�شبة طويلة، وبداأ ي�شتمع 
اإىل م���ا يتحدث عن���ه النا�ش. وقال���وا: اإن الدامييو )وهو 
اأمري ق���وي( نف�شه �شيمر يف الظه���رية، واأن الطريق اإىل 
الغابة يجب اأن يكون �شهاًل وممتعًا يف اأ�شرع وقت ممكن.
�شمع الثعلب هذا، ورك�ش اإىل حفرة الغرير، وقال:
- ي���ا �شّيد غرير: �شمعت من والدتي اأنه ميكنك اأن 

تاأخذ اأي �شكل. هل هذا �شحيح حقًا؟
قال الغرير بتفاخر: 
-  نعم هذا �شحيح.
قال الثعلب ال�شغري:

-  هل تعلم اأنه ميكنني اأي�شًا اأن اأتخذ اأي �شكل؟ 
غ�شب الغرير قائاًل:

-  اأنت تكذب. 
- ال، اأن���ا ال اأك���ذب. اليوم عند الظه���ر، �شاأكون يف 
هيئٍة خمتلف���ة، واإذا عرفتني، اأتعهد ب���اأن اأكون عبدك 

حتى نهاية اأيامي.
�شاح الغرير:

-  اأنا موافق؟ اأنا موافق. فقط �شع يف اعتبارك اأاّل 
تتوقع حني ت�شبح عبدًا يل مني الرحمة.

ُقبيل الظهر خرج الغرير اإىل طريق الغابة، وبداأ ينظر 
حوله. وفجاأة راأى بع�ش النا�ش يحملون حمّفة يف الطريق. 

جل�ش يف املحّفة الدامييو يلّوح مبروحة يدوية بنف�شه.
فكر الغرير، وقفز اإىل املحّفة:

-  اآه، هذا هو الذي حتول اإليه الثعلب املاكر.
�شحب املروحة من يدي دامييو، و�شرخ:

-  خملوق مثري لل�شفقة. لقد جتراأت على االعتقاد 
باأنني اأغبى منك. م���ن االآن ف�شاعدًا اأنت عبدي حتى 

نهاية اأيامك. اخرج من املحّفة.
قفز الدامييو اخلائف من املحّفة و�شرخ:

- غري���ر جمن���ون هائ���ج. غري���ر جمن���ون. اقتل���وه 
ب�شرع���ة. ث���م �َشَحَب بع����ش اخلدم �شيفًا م���ن حزامه، 

وقتل الغرير.
وهكذا انتقم الثعلب ال�شغري ملوت والدته امل�شكينة.



123

اآخر الكالم

عبيِّ ٌل يف الـَمثَِل ال�شَّ تَ�أَمُّ

ـــــد قا�ســـــم ُمـَحمَّ

واخت�صاُرُه،  التَّعبري،  ُة  جمازيَّ احلياة:  متنُحه  التي  َرَكاِئَزُه  اأَنَّ  الـمثل  يف  النَّاظر  َيْلَمُح 
هِذِه  �س  وتلمُّ معاً.  والعاّمّي  الف�صيح  املثل  يف  مرعيٌَّة  كائز  الرَّ وهذه  و�َصْجَعُتُه،  وواقعّيُتُه، 
الّدعائم يف بنيان الـمثل رّبا اأَْذَهَل الـمرَء عن اأَنَّ الـَمَثَل يف جوهره رحلٌة وجدانيٌة �صفاهيٌَّة، 
حيُق الإِْن�َصاينُّ القابُع فيها هو الَّذي  فاِء الإن�صايّن، وهذا الرَّ وجتربٌة رائعٌة من جتارب ال�صَّ

�َصِمَن لها التداوَل والبقاَء، ومنحها اإ�صراقَة الّروح وَيْقَظَتها.
نَّ املثَل ال�ّصعبيَّ َكاَبَد ان�صراَف الـُمَدوِّنني عنه قروناً ِطواًل، اإِْذ َراأَوا فيه خطراً  وِمن اأَ�َصٍف اأَ
الن�صراف  بهذا  فاغتالوا  الف�صيح،  العربّي  الـمثل  نظرِيِه  على  اأَْو  الف�صيحة  العربيَّة  على 
تراثاً اإِن�صانّياً يالم�س الروح مالم�صًة مبا�صرًة �صادقًة �صحيحًة. وما اأكرث الأَلفاَظ العاّمّيَة 
ِر  الـُم�ْصَرَبَة بوهج احلياة اليومّية التي اأهدرها وا�صعو املعجمات والـُمَقيَّدات الّلغوّية يف الَع�صْ
اخَللَُل  وهذا  ُدْوَنُه،  ما  راِح  واطِّ حيح،  ال�صَّ الف�صيح  على  من�صبًَّة  عنايُتهم  كانْت  اإِْذ   ، العبَّا�صيِّ
َحاُبها َبْع�صاً ِمَن الألفاِظ العاّمّيِة املن�صابِة  ي الذي يتناول اأ�صعاراً اأَْدَرَج فيها اأَ�صْ ي�صدُم الـمتلقِّ
على اأَل�صنة النَّا�س يف ذلك الع�صر، فيلتم�صها يف مظانِّها من ُمْعجمات العربّية الكثرية، فال 

يجُد لها اأثراً.
ْهر يف  وِمْن غريِب ما ُيْحكى هُهنا اأنَّ اأبا من�صور الثعالبّي )ت 429 هـ( �صاحب »يتيمة الدَّ
اعَر اأَبا ُدلف ِم�ْصَعَر ْبَن ُمَهْلِهٍل الـَخْزَرِجيَّ الينبوعيَّ  حما�صن اأَْهِل الع�صر« َقيََّد يف ترجَمِتِه ال�صَّ
َة اّلتي َذَكَر فيها الُكْدَيَة واأَْرَباَبها وُفُنوَن ِحَرِفهم واأَنواَع  ا�َصانيَّ )ت نحو 390 هـ( ق�صيدَتُه ال�صَّ
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على  ا�شتملْت  بيتاً   128 بلغْت  �شناعِتهم،  يف  يتداولوَنها  اّلتي  العاّمّيَة  اللُّغويَّة  والـمدونََّة  ر�شوِمهم، 
. وهذا ِمَن  ِل وِحَيلَُه واأََلِعْيَبُه اّلتي كانْت دارجًة يف الع�شر العبَّا�شيِّ معجٍم �شغرٍي يحتوي األفاَظ التَّ�َشوُّ
َق اأَُبو من�شور يف �شنيِعِه  ِة. ولئن ُوفِّ مَّ اآذاَنُه عن لغِة ال�ّشارِع والعامَّ الثَّعالبّي خطوٌة جريئٌة يف ع�شٍر �شَ
هذا اإِنَُّه مل َيْلَق القبول عند َمْن جاء َبْعَدُه، فاأعر�شوا عن الق�شيدة اإِعرا�شاً، ومل يلتفتوا اإىِل ُمْعَجِمها 

اِخِر، فَخلَْت م�شنَّفاُتُهْم منها اأَْو ِمن الإِ�شارة اإِليها! اللُّغويِّ العاّمّي الزَّ
وح البدائّية، وقب�ٌض على حقائق التاريخ والجتماع وال�شيا�شة  َر الـمثل ال�ّشعبّي ا�شتعادٌة للرُّ اإِنَّ َتَدبُّ
عوب ل يرفع نظره عن الواقع، وهو م�شتغرق يف  ٌر يف اأحوال ال�شُّ واآلم ال�شنني، اإذ �شانع الـمثل مفكِّ

اهرات الجتماعيَّة. مالحظة الظَّ
ٍة، وَمْيَداٌن َرْحٌب ِمَن  َكَمٍة بالغٍة معبِّ والـَمَثُل اخت�شاٌر ُمَكثٌَّف لـموقٍف بعيِنِه ُيْطَوى يف جملٍة ُمْ
على  يجرُّ  ل  به  ُل  والتََّمثُّ فا�شتدعاوؤُُه  ة،  لالأُمَّ اجلمعيُّ  الِوْجَداُن  ُهَو  بل  جمهوُل،  قائُلُه  اإِذ  احلّرّية، 
ة: »ارق�ْض للقرد يف دولته،  �ض فيه، فَقْوُل العامَّ ُم�شتدعيه اأَيَّ جريرٍة، وهو �شليُل الواقع الذي متخَّ
واإن كان لك حاجٌة عند الكلب قْل له يا �شيدي، والذي ل ير�شى بُحْكِم مو�شى ير�شى بُحكم فرعون، 
راَن عليها الحتالُل  انهزامّيٍة  ُرْوٍح  ِمْن  انك�شاراٌت  ا هي  اإِنَّ تك�شر رقبته...«  اإىل فوق  واّلذي يتطّلع 
ٍب ت�شحُّ منه روُح  ور، ورّبا جاَء الـَمَثُل يف َلُبو�ٍض اأَخالقّي تعليمّي مهذَّ َدْهراً، وا�شتلَبها اأُُفَق احلّرّية والنُّ
احلكمِة البا�شرة، ِمن ذلك: »العاجز عن التَّدبري يحيُل على الـمقادير، واأَعطني اليوم �شوفاً، وُخْذ 
غداً خروفاً، واّلذي يحتاُج اإليه البيت َيْحُرُم على اجلامع، واإِطعام جائع خري من بناء جامع...«، فكان 

َم�ْشَرباً ِمن م�شارب التعليم واإثراء التجربة الإن�شانيَّة.
والوجع،  ِد  والتََّمرُّ الأَمل  �شيحاُت  اأَْرَجاِئها  يف  تتعاىل  �شاخمٌة  فكرّيٌة  منظومٌة  عبيُّ  ال�شَّ الـَمَثُل 
ة ل ُبدَّ ِمْن تدوينها والَك�ْشِف  وتهم�ض باحلكمة البالغة والأخالق كّلها. وهو قطعٌة ِمْن وجداِن الأُمَّ

عن اأَ�شرار اجلماِل القابعِة فيها.


