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الرتاث ال�شعبي

والتنمية امل�ستدامة
					
							

وزيرة الثقافة
الدكتورة لبانة م�ش ّوح

يحت ��ل مفه ��وم «الرتاث الالمادي» يوماً بعد يوم مكانة متعاظمة يف �أولويات العمل املجتمعي الهادف
�إىل �إب ��راز قي ��م املجتمع ��ات الإن�سانية الثقافيةّ .
يدل هذا امل�صطلح ،بح�س ��ب منظمة اليون�سكو ،على جملة
املمار�س ��ات ،و�أ�سالي ��ب التعب�ي�ر ،واملهارات الت ��ي متتلكها اجلماع ��ات الب�شرية ،ويف بع�ض الأحي ��ان الأفراد،
ويعتربونها جزءاً ال يتج ّز�أ من تراثهم الثقايفُ .يعرف «الرتاث الالمادي» �أي�ضاً مب�سمى �آخر هو «الرتاث
الثق ��ايف احل � ّ�ي» ،وي�شتمل على الع ��ادات والتقاليد و�أ�ساليب التعبري ال�شفهي ،مب ��ا يف ذلك اللغة التي تع ّد
�أح ��د و�سائ ��ل انتق ��ال الفكر واملع ��ارف واملهارات� ،أي الرتاث الثق ��ايف الالمادي� ،إ�ضاف ��ة �إىل فنون العر�ض،
واملمار�س ��ات االجتماعي ��ة ،والطقو� ��س والع ��ادات االحتفالي ��ة ،واملع ��ارف واملمار�سات ذات ال�صل ��ة بالطبيعة
والكون ،واملهارات املرتبطة باحلِرف التقليدية.
مم ��ا ال �ش ��ك في ��ه �أن مفهوم «الرتاث الالمادي» ي�شوبه اللب�س والإبه ��ام يف كثري من الأحيان بالن�سبة
�إىل البع� ��ض مم ��ن يختل ��ط يف ذهنه امل ��ادي بالالمادي� ،إذ ي�صع ��ب على ه�ؤالء التمييز ب�ي�ن مهارة احلر ّيف
و�أدوات ��ه م ��ن جه ��ة ،وامل ��ادة التي ُينتِجه ��ا من جهة �أخ ��رى .هناك لب� ��س يف الأذهان بين مفه ��وم املمار�سة
4

ومتج�سدة فيها م ��ن جهة ،واملادة نف�سها م ��ن جهة �أخرى؛ بني
الإن�ساني ��ة فن� �اً وحرف ��ة منتج ��ة للمادة
ّ
امل�صن ��وع ،وامله ��ارات الت ��ي �أبدعته؛ ب�ي�ن املُن َتج و�آليات الإنتاج ب ��كل مكوناتها وعنا�صره ��ا؛ بني الطق�س
والتاري ��خ والعقائ ��د واملعتقدات التي �أنتجته ،والعنا�صر الت ��ي يقوم عليها و ُيظهَّر بهاُ .يعاين م�صطلح
ال�ت�راث الالم ��ادي بكل ب�ساطة خلطاً بني العن�صر امل ��ادي واملهارات واملمار�سات واملوروث الثقايف الذي
يكمن خلف تكوينه.
� ّإن اللب� ��س الإ�ش ��كايل ال ��ذي يعرتي مفهوم ال�ت�راث الالمادي م ��ر ّده امل�صطلح نف�س ��ه الذي يحمل
ح�س � ّ�ي ،وهذا يف ح ّد ذاته ُيناقِ�ض مفهوم الرتاث
�صف ��ة الالمادي ��ة ،تلك ال�صفة املج ّردة عن كل ما هو ّ
يتج�س ��د �ألوان� �اً و�أ�ش ��كا ًال ورموزاً و�أمث ��ا ًال وطقو�ساً وع ��ادات اجتماعية ،ولع� � ّل هذا �أحد
ال�شعب � ّ�ي ال ��ذي ّ
الأ�سباب الرئي�سية للتداخل الكبري يف الأذهان بني ما هو مادي وما هو المادي من عنا�صر الرتاث.
و�أي� �اً كان الأم ��ر ،فالعالق ��ة بني ال�ت�راث املادي وال�ت�راث الالمادي تتجاوز ح ��دود التداخل لت�صل
�إىل ح� � ّد التكامل والت�أثري املتب ��ادل .فالرتاث املادي العمراين ي�ش ّكل الإطار وال�سياق التاريخي لإنتاج
الرتاث الالمادي ،وهذا الأخري يحيي ذاكرة املكان الذي يحت�ضنه بكل تفا�صيلها.
وبح�س ��ب اليون�سك ��و ،ف� ��إن الرتاث الالم ��ادي هو �أحد العوام ��ل ال�ضامنة للتنمي ��ة امل�ستدامة .لكنّ
�أ�صوات� �اً خرج ��ت م�ؤخراً لت�ش� � ِّكك يف هذا املنطق ،معتربة � ّأن مفهوم الرتاث الثقايف الالمادي �سالح ذو
حدّين ،كونه ،على ح ّد زعم �أ�صحاب هذا الر�أي ،ال يقدّم �إدارة جيدة للمورد� ،أي للرتاث �أو للثقافة ،بل
ت�س ّبب ،على العك�س من ذلك ،يف �إ�ضعاف القطاع ال�سياحي والإ�ضرار به ،وهو – �أي القطاع ال�سياحي-
القطاع النموذجي الوحيد املعروف الذي يخدم الرتاث الثقايف املادي ويط ّوره.
� ّإن �أ�صح ��اب ه ��ذا الر�أي املعادي للرتاث الثقايف الالمادي ين�سون �أو يتنا�سون �أهمية التن ّوع الثقايف
ال ��ذي يع� � ّد �أحد الركائ ��ز الرئي�سية لل�سياحة ،و�أحد �أهم عوامل اجلذب فيه ��ا .وهو ال ي�صرف الأنظار
عن الرتاث املادي ،بل يربزه ويع ّزز قيمته التاريخية� ،إذ يتكامالن يف كثري من الأحيان ،ف ُيخرج الأثر
امل ��ادي م ��ن حالة اجلم ��ود لي�ش ّكال لوح ًة ح ّي ًة ،فيتح� � ّول الأثر املادي من جم ّرد �أث ��ر كان يوماً م�سرحاً
لأحداث غابرة� ،إىل �إطار ي�ض ّج باحلياة ،يحت�ضن �أن�شط ًة �إن�ساني ًة تبعث الروح يف املكان ،وتنقل الزائر
ع�ب�ر الزم ��ان �إىل ع ��امل متكامل املك ّونات ،تختل ��ط فيه املح�سو�س ��ات على �أنواعها .ف� ��أي خدمة ي�ؤديها
�إحي ��اء ال�ت�راث الالمادي لل�سياحة خ�صو�صاً وللتنمي ��ة امل�ستدامة عموماً ،و�أي فائدة جمتمعية ميكن
�أن تنتج عن ح�سن �إدارة عملية الدمج هذه بني الرتاث املادي والرتاث الالمادي!
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ومدثني ،وكان
كت � َ�ب كث�ي�رو َن عن اللهجات العام ّية ،و�س ّماها بع�ضهم اللغة العام ّية �أو امل َ ْحك ّية ،من قدماء حُ
معظمهم ُيهاجِ ُم َ
تلك اللهجاتِ بو�صفها نقي�ضاً للعرب ّية الف�صحى و ُمهدِّداً لبقائِها ،ور�أى ه�ؤالء � ّأن على الك ّتابِ
اجتناب الألفاظ والتعابري العام ّية فيما يكتبون.
لك ��نَّ ِق ّل� � ًة �أخ ��رى من الباحثني ،وهم من ع ُّ�ش ��اقِ العرب ّي ِة و�أعالمها ،ر�أوا �أن ال َخ َط� � َر على العرب ّية الف�صحى
ق�صوا عالقة العام ّية
من العاميات لأ�سباب عديدة ،وم�ضوا يدر�سو َن �ألفاظها و�أ�ساليبها ،وبحثوا يف تاريخها ،و َت ّ
بالف�صحى ،ولع َّل ابن احلنبلي (ت  971هـ) كان �أ َّول من ف َع َل ذلك يف كتا ِب ِه «بحر العوام يف ما �أ�صاب فيه العوام»،
ال ��ذي َح َّق َق� � ُه وقدّم ل ُه ون�شره عز الدي ��ن التنوخي يف دم�شق �سنة  ،1937وال�شيخ �أحمد ر�ضا (ت 1953م) يف كتا ِب ِه
العامي �إىل
«رد العام ��ي �إىل الف�صي ��ح» ،و�أم�ي ُ�ر البي ��ان �شكي ��ب �أر�س�ل�ان يف كتا ِب� � ِه املعروف «الق ��ول الف�ص ��ل يف َر ّد
ِّ
الأ�صل» الذي قدَّم له حممد خليل البا�شا.
كم ��ا و�ض� � َع ُ
بع�ضهُم معاج ��م للعام ّية ،ال بو�صفها بديل ًة للغ ِة الف�صيحة ،بل لأنها ت�ش ّكل رافداً لها مبا حت ّق ُق ُه
�اظ و ُم�س َّميات حديثة ُتغني املعجم اللغوي ال�شامل ال ��ذي ُ
نتوق �إليه ،بالإ�ضافة �إىل كون
م ��ن فائ ��دة يف و�ضع �ألف � ٍ
النا�س وعاداتهم ومعتقداته ��م وتقاليدهم ُ
وطرق تفكريهم ،كما
العام ّي ��ة وثيق ��ة ُمه ّمة ُتلقي ال�ضوء عل ��ى حياة ِ
ع رَّب قا�سم وهب ،وا�ضع �أحد هذ ِه املعاجم وقد �صد َر كتا ُب ُه عن وزارة الثقافة يف جز�أَ ْي ِن عام .2009
ويف احل ��ق �أَ َّن نظ ��رة عميق ��ة �إىل العامي ��ات جتعلن ��ا ن�ؤكد �أنها عرب ّية متام� �اً ،وما �أ�سرع و�أ�سه ��ل �أن نر َّد معظم
كلماته ��ا �إىل الأ�ص ��ل الف�صي ��ح كما ف َع َل �أمريُ البيان �شكيب �أر�سالن ،حتى �أكرثها غراب ًة ،و�س�أ�ضرب ب�ضعة �أمثلة
فح�سب مما جا َء يف كالمِ هِ:
«تبلُ :
تقول العام ُة «ف ُْول م َت َّبل» �أو «ح ّم�ص م َت ّبل» ،وهذا �صحيح من التابل وهو يف اللغ ِة بك�س ِر البا ِء وفتحها:
ما ُيط ّي ُب ب ِه الغذا ُء من الأ�شياء الياب�سة كالفلفل والك ّمون وما �أ�شبه.

تكة :الت َّكةُ :
رباط ال�سراويل �صحيحة ،والعامة تقول «الدِ ّكة» يف ال�شام وطرابل�س واملغرب.
و�صح ُت ُه ت ْوءَم ،فالعام ُة على عادتهم يحذفون الهمزة.
توم :تقول العامة « َت ْوم» للولدين يولدان معاًّ ،
ده ��ك :وم ��ن كالم العامة يف ال�شام واملغرب وم�صر «دَه َكه» مبعنى �أ�ضن َك ُه ،و«مدهوك» �أي يف غاية التعب،
و«اندهك» :تعب ،وقد يقولون «دَهْ دَك ُه» للمبالغة على عادتهم ،وال�صحيح � ّأن َدهَك ُه هو مبعنى َك َ�س َر ُه وطح َن ُه،
ويقالَ :ده ََك الأر�ض :وطِ ئها برجله ،والدهيك :املطحون.
حلل ��ح« :ف�ل�ان م ��ا يلَ ْحل ��ح»� :أي ما ع ��اد ي�أتي وال ُي ��ري نف�سه ،وهذا �آتٍ م ��ن اللغة الف�صح ��ى :حَ ْ
للَح القوم
وتلحلحوا :مل يربحوا مكانهم ،ويف م�صر يقولون« :ملحلح».
كوع :يقولو َن يف بالد ال�شام وم�صر وطرابل�س «ال ُ
يعرف كوعه من بوعه» ،وهذا من الف�صيح ،الكوع :كما
تعرف ��ه العام ��ة ط ��رف الزند الذي يلي الإبهام ،وهما عظمانِ متال�صق ��انِ يف ال�ساعد �أحدهما �أدق من الآخر،
وطرفاهما يلتقيان عند مف�صل اليد ،و�أ ّما البوع فهو العظم الذي يلي �إبهام ال ِّرجل.
لي�س بالكاف،
كع ��ر :ويقول ��و َن « َك َع ��ر احلائط» ،ي�ستعملون ��ه الزماً و ُمتعدِّياً .مبعنى َه� � َد َم وانه َد َم ،و�أ�ص ُل� � ُه َ
ب ��ل بالق ��اف ،ومل جند َق َعر الزماً ،بل هو ُمتعدٍّ :قع ��ر ال�شجرةَ :قلَعها ،ويف �سورية « َق َع َرهُ» :طر َدهُ ،ويف حم�ص
وال�سويداء « َك َعره» :طرده ،وكذلك يف لبنان».
العامية بالآرام ّية
وق ��د ر�أين ��ا �أن بع�ض الباحثني وال �س َّيم ��ا وا�ضعي معجمات العا ّمية تط ّرقوا �إىل عالقة ّ
رئي�س من فروع
ال�سريان ّية والعرب ّية وغريها من اللغات ال�سام ّية ،وهذا ما ال ميكن َن ْف ُي ُه؛ فالعرب ّي ُة فر ٌع ٌ
�أو ُّ
ال�سام ّي ��ات� ،إن مل تك ��ن �أكرثه ��ا غ ًن ��ى و�شمو ًال ،ولكنَّ «هذا ال يعن ��ي �أن نعزو كثرياً من الكلم ��ات العام ّية التي
جنه� � ُل �أ�صوله ��ا الف�صيحة �إىل �إحدى اللغات ال�سام ّية ،لأ َّن مثل هذا ال َعزو يقت�ضي التدقيق والبحث املُت� يّأن،
ال�سامي امل ُ رَ
�شتك هو الذي ميكن �أن ُير َّد �إلي ��ه الكثري من الكلمات العام ّية التي مل
�إ ْذ م ��ن امل ُ َّ
رج ��ح � ّأن الأ�ص ��ل ّ
ت ��رد يف معاج ��م اللغ ��ة الف�صيح ��ة ،لأن هذ ِه الأخرية – كما ُيعبرّ قا�سم وه ��ب – تناولت ما هو �شائع و ُمتنا َقل
من امل�أثور اللغوي امل ُ ّت�صل بع�صرِها� .أما اال�ستق�صاء ال�شامل ملفردات اللغة العرب ّية الف�صيحة وجذورها قب َل
مما يدخ ُل يف باب اال�ستحالة».
ع�صر التدوين فهو ّ
ويف احل ��ق � ّأن تراث� �اً �شفو ّياً ال ماد ّياً هائ ً
ال حتفظ ُه العام ّية ،في ِه مئ ��ات احلكايات ال�شعب ّية ،و�آالف الأمثال
والتعاب�ي�ر ال�شعب ّي ��ة ،و�أغني ��ات الأفرا ِح والأت ��راح والعملِ  ،وفي ِه الزغاري ��د وال�شعر ال�شعب ��ي ب�أ�شكا ِل ِه املختلفة
و�أنواعِ � � ِه الكث�ي�رة ،والألغ ��از والفوازي ��ر وال�سري ال�شهرية ،وما ي�صع � ُ�ب �إح�صا�ؤه ،وهو ما ت�سع ��ى ال�شعوب منذ
زم � ٍ�ن �إىل �صون ��ه واحلفاظ عليه ،وقد عنيت م�ؤ�س�سات الأمم املتح ��دة بذلك ،ف�أطلقت م�شروع �صون الرتاث،
ووقعت كثري من دول العامل على اتفاق ّية عام  2003ل�صون الرتاث الثقايف غري املادي برعاية ّ
منظمة الأمم
املتح ��دة (يوني�سك ��و) ،ومنها �سورية التي �أطلقت هذا امل�شروع عل ��ى �أرا�ضيها منذ العام نف�سه  ،2003وما زالت
وزارة الثقاف ��ة ت�سع ��ى جاهد ًة وب�ص ��ور ٍة منهج ّية �إىل جمع عنا�صر هذا الرتاث وحفظ ��ه ،وما ّد ُت ُه الأ�سا�س كما
� ُ
أ�شرت �سابقاً هي العام ّية ال�سور ّية ،املنبثقة عن العرب ّية الف�صيحة ،التي ت�ؤدي دوراً يف تطوير و�إغناء العرب ّية
ري من املت�شدّدين.
على عك�س ما يت�ص ّور كث ٌ
حت ��ى �إنن ��ي قد �أجتر�أ ف�أقول� :إن الف�صحى والعام ّية ت�سريان يف طريقيهما �إىل ت�شكيل لغ ٍة ثالث ٍة و�سيطة
تقع يف نقط ِة التقا ٍء بينهما بف�ضل عوامل عديدة �أه ّمها و�سائل االت�صال احلديثة الطاغية.
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احلكاية ال�شعبيَّة
مفاهيم نظرية
رامـــــي �شــــــرمي
لوحة للفنان يحيى �أبو نزار من حكايات الرتاث املغربي

ٌ
ٌ
وحماولة
حكاي��ة عن احلكاية نف�س��ها,
هي
لنع��رف �أنف�سن��ا من خ�لال الغو���ص يف عواملها.
ُ
جي��ل الهاتف الذكي
قي��ل �إنّ اجلي��ل اجلديد:
ٌ
جي��ل يختار
ال يق��ر�أ ،لكنن��ي �أرى العك���س :هو
ٍ
بطريقة تختلف
بعناية ما يقر�أ ،ويفهم العامل
عن طرق فهم جيل��ي والأجيال ال�سابقة .املهم
هو �أن نعرف َ
كيف ُيفكّر وكيف يرى العامل.
ِ
امل�صطلحات
�ستجدون يف هذا البحث عدد ًا من
اجلديدة ،وطريقة تفك ٍري خمتلفة �ش��يئ ًا ما� ،آمل
�أن يفي��د هذا البحث يف اكت�ش��اف كث ٍري من الكنوز
املعرفية التي حتدد هويتنا وانتماءاتنا...
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تقدمي:
حي بامتياز,
احلكاي ��ة عامَّة ،هي كائن اجتماع ��ي ٌّ
كائن م�ستق ٌّل ذو مالمح عديدة ووا�ضحةٌ .
ٌ
كائن يحتوي
عل ��ى كل ال ُبن ��ى الفكري ��ة واالجتماعي ��ة ،والثقافي ��ة،
وال�سيا�سية ،والديني ��ة ،والع�سكرية ،والأمنية .احلكاية
كائن جن ��ده يف كل زوايا احلياة الإن�سانية العامة منها
واخلا�صة.
�إن البح ��ث يف احلكاي ��ة عامة ،واحلكاية ال�ش ��عبية
خا�ص� � ًة هو �أم ٌر �ص ��عب ،لأن املتغريات تط ��ال كل زوايا
احلي ��اة الإن�س ��انية يف الوق ��ت احلا�ض ��ر .وال ب ��د لهذه
املتغ�ي�رات �أن تط ��ال العل ��وم املختلف ��ة واملفاهي ��م،

لوحة للفنانة �شم�س ال�ضحى

والأدوات ،و�آليات التعبري :الفردية منها واالجتماعية،
العادي ��ة منه ��ا والإبداعية .ل ��ذا وجب التنبي ��ه على �أن
عنايتنا بالتفا�ص ��يل ومناق�شتها �س ��تطيل البحث ,وهو
ما ال حتتمله ال�ص ��فحات املقررة� ،آملني �أن ُت�ش ِّكل هذه
املادة البحثية ،حافز ًا ملزيد من العمل يف هذا املجال.
 -1بحث يف م�صطلح احلكاية:
احلكاية عامة ،م�ص ��طلح وا�س� � ٌع جد ًا ي�ش ��مل عدة
ت�ص ��نيفات ترتاوح ب�ي�ن قدمية وحديثة ،بني ال�ش ��عبي،
واجلماه�ي�ري ،والرتاث ��ي ،ب�ي�ن احلكاي ��ة ال�ش ��فاهية،
�أو احلكاي ��ة املكتوب ��ة بهيئة ق�ص� � ٍة �أو رواي ��ة� ،أو ملحم ٍة
�ش ��عرية .كم ��ا ميك ��ن لفيل � ٍ�م �س ��ينمائي� ،أو م�سل�س ��لٍ
تلفزيوين� ،أو عملٍ م�س ��رحي� ،أو عملٍ مو�س ��يقي غنائي
�أن يحمل حكاي ًة م�شوق ًة وذات مغزى.
نح ��ن �إ ْ
�واع �أولي� � ٍة متع ��ددة من
ذن� ،أم ��ام ع ��دة �أن � ٍ
احلكاي ��ة يف الوق ��ت الراه ��ن :حكاية �ش ��فوية ،حكاية
مكتوب ��ة ،وحكاية مرئي ��ة ،ورمبا حكاية مغ َّن ��اة .ولكننا
يف الواقع نغفل عن بع� ��ض املالحظات التي تبدو مهمة

مل�صطلح احلكاية ،منها -1 :اجلذر اللغوي للكلمة-2 ،
تاريخ «رواية» احلكاية منذ القدمي �إىل الآن� -3 ،ش ��كل
«حكاي ��ة» احلكاية ،الأمر الذي قد يربكنا يف ت�ص ��نيف
احلكايات يف �إطار ما هو تراث ال مادي ملنطقة بعينها،
�أو جم ��رد حكاي ��ة �ش ��عب َّية «جماهريي ��ة» مل ت�ص ��ل �إىل
درج ��ة ع ّدها تراث� � ًا :وطني ًا �أو عاملي� � ًا� ،أو جمرد حكاية
عادية عابرة.
تكمن �إ�ش ��كالية البح ��ث يف بلورة مفه ��وم احلكاية
لغوي ًا ،وحتديد احلوامل املعرفية لها يف وقتنا احلا�ضر،
عل ��ى �أن يتم البحث يف �ش ��كل احلكاية وق�ض ��ايا �أخرى
ذات �صلة ،حتت عناوين �أخرى.
فلنبد�أ باللغة التي ن�ستمد منها عدة �أفعال «�أ�صيلة»
تتعل ��ق باحلكاي ��ة� ،أفع ��ال مرادف ��ة للج ��ذر اللغوي من
قبي ��ل :حكى ،روى ،ح� � ّدث ،تك ّل ��م ،وهي �أفع ��ال تتعلق
�شخ�ص �آخر
بالقول والتلقي املبا�ش ��ر من �ش ��خ�ص �إىل
ٍ
�أي :م�شافه ًة.
�إذا ا�ستعنا باملعاجم جند معا َ
ين ع ّدة خمتلفة ملادة
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«حكي ��تُ  ,وحا َكي ُت ُه َفعل ��تُ مثل فعله� ،أو
«حك ��ى» ،منهاَ :
قلت مثل قوله �س ��وا ًء مل �أجاوزه»( ،)1وهو �أ�ص ��ل مفردة
املحاكاة املتداولة اليوم ،ولي�س وا�ضح ًا مفهوم احلكاية
املتداول اليوم يف ل�سان العرب الذي بد�أنا البحث فيه،
بينما جند �أنه ُيورد عدة معان مل تعد متداول ًة اليوم.
ولكن معجم ًا معا�ص ��ر ًا كمعجم املع ��اين( )2املوجود
يف الإنرتنت ،يورد باخت�ص ��ا ٍر مع ��ا َ
ين عِ ّدة لفعل حكى،
وهي:
 َح َكى َيحكِ يْ ،اح ِك ،حِ كاي ًة ،فهو ٍحاك ،واملفعول
حمكِ ّي.
 َح َكى ِق َّ�ص ًة َ :ر َو َاها. َي ْحكِ ي � ْأح َداث ًا َعا�شَ َها  :ي َِ�ص ُفهَا. َح َكى َع ْن ُه � َأحادِيثَ َطرِ ي َف ًة َ :ن َق َل َها َع ْنهُ� ،أ ْو َردَهَ ا. َح َكى َزمِ ي َل ُه فيِ �آ َرا ِئ ِه � :أتَى بمِ ِ ْث ِلهَا. َح َكى َرفِي َق ُه �َ :شا َب َههُ.ق�ص ��ة
 ُيح َكى �أنَّ  :عبارة تقال عند البدء برواية َّ�أو حديث.
 َح َكى ال�شي َء � :أَتى مبثله. حَ َكاه � :شا َبهَه. ح َكى عليه َّ :من. ح َكى مع فالن  :تك َّلم معه.�أوردت الن�ص املوجود يف ه ��ذا املعجم كام ًال؛ لأنه
ي�ش ��مل املعاين املعا�صرة واملتداولة بني النا�س ،فمعظم
املعاجم القدمية حتت ��وي على معانٍ كثري ًا منها مل يعد
متداو ًال يف الوقت احلا�ضر( .)3و�إذا �أردنا �أن ننتقل من
 -1اب ��ن منظور ( جمال الدين حممد بن مكرم ) ( ت 711هـ
1311 /م ) ,معجم ل�سان العرب ,دار �صادر ,بريوت ,1990 ,مادة
حكى اجلزء الرابع.
 -2معجم املعاين اجلامع:
h t t p s ://w w w .a l m a a n y .c o m /a r /d i c t /a r -

 ،/ar/%D8%AD%D9%83%D9%89مادة حكى.
 -3مثل ل�سان العرب ،والقامو�س املحيط ،واملعجم الو�سيط.
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اجلذر اللغوي �إىل امل�صطلح املعا�صر ف�سنجد تعريفات
عدة و�س ��جاالت خمتلف ًة متام ًا عن الن�س ��ق الذي تورده
املعاجم.
عن ��د البح ��ث يف الإنرتن ��ت ،جن ��د مث�ل ً�ا التعريف
الآت ��ي يف �أح ��د املواقع« :احلكاية (الق�ص ��ة) جمموعة
م ��ن الأح ��داث عن �شخ�ص ��ية �أو �أكرث يرويه ��ا را ٍو وفق
ترتيب زمني وترابط �سببي ب�صورة م�شوقةُ ،م�ستعم ًال
ال�سرد واحلوار� ,أو ال�سرد وحده .وهي تتطور نحو ذروة
وتعقيد ثم حَ ل».
الق�صة:
عنا�صر ّ
الق�ص ��ة من عنا�ص ��ر مه ّمة وهذه العنا�ص ��ر
تتكوّن ّ
ه ��ي :ال�شخ�ص� �يّات ،واحل ��وادث ،وال�س ��رد ،والبن ��اء،
والزمان ،واملكان ،والفكرة»(.)4
موقع �آخرُ « :تع َّرف احلكاية ب�أ ّنها ق�ص� � ٌة
وجن ��د يف ٍ
تقليد ّي ��ة� ،أو �أ�س ��طورة م�ش ��هورة لثقاف ��ة ُمع ّين ��ة ،ويتم
نق ُلها �ش ��فو ّي ًا من جيل �إىل �آخر ،وغالب ًا ما حتتوي هذه
احلكاي ��ات عل ��ى درو�س وع�ب�ر يمُ كن اال�س ��تفادة منها
يف احلي ��اة ،وتك ��ون على عدّة �أ�ش ��كال منها :احلكايات
الطويل ��ة ،واخلراف ��ات ،وق�ص ���ص الأ�ش ��باح ،ونظ ��ر ًا
لتوارثها عرب الأجيال ،ف�إ ّن تفا�ص ��يلها و�أحداثها تكون
قابل� � ًة للتغي�ي�ر ح�س ��ب الزمان وامل ��كان ل ُت�ص ��بح �أكرث
ارتباط ًا مع الواقع والبيئة املُعا�صرة لها»(.)5
�أما �إذا انتقلنا �إىل املو�س ��وعات ،ف�س ��نجد �أكرث من
تعري � ٍ�ف ،اخرتت منها هذا الن� ��ص نظر ًا لقدمه« :بقي
العرب �إىل القرن العا�شر ي�ستعملون هذا اللفظ مبعنى
املحاكاة .ثم ا�س ��تعملوه مبعنى رواي ��ة القول ،ثم جنده
عن ��د احلري ��ري( )6باملعن ��ى املع ��روف الي ��وم .وال يدل
هذا عل ��ى انعدام احلكايات عن ��د القدماء ،بل وُجدت
4- https://sites.google.com/site/nsren2012/12
5 https://mawdoo3.com/

� 6أب ��و حممد القا�س ��م ب ��ن علي بن حمم ��د بن عثم ��ان احلريري
الب�صري� ،صاحب مقامات احلريري املعروفة ( -ت 516هـ).

لوحة للفنان حم�سن ابو العزم حكايات �شعبية من احلارة امل�صرية القدمية

و�أُطلق ��ت عليها �أ�س ��ماء متعددة كالأحادي ��ث والأخبار
والأ�س ��ماء واخلرافات مما يدل على �ش ��دة اهتمامهم
به ��ا .و�أُطلقت احلكاية �أو ًال على الق�ص ��ة التي ُت�ص� �وِّر
احلا�ض ��ر ،وحتكي جوان ��ب منه ،و�أول م ��ا نعرفه منها
حكاي ��ة �أب ��ي القا�س ��م البغ ��دادي لأب ��ي املطهر حممد
الأزديّ الت ��ي ُت�ص� �وِّر جوان ��ب م ��ن احلي ��اة اليومية يف
بغداد يف �ش ��كل ق�ص�صي �س ��اذج ،ثم كرثت احلكايات
التي نعرفها يف �ألف ليلة وليلة وغريها ،خا�صة ق�ص�ص
َّ
وال�شطار»(.)7
الل�صو�ص
لقد تتالت الدرا�س ��ات والكتب التي تناولت مفهوم
احلكا ّي ��ة ،لكنها مل تتفق على املعن ��ى التقني للحكاية،
وال عل ��ى ت�ص ��نيفاتها املختلف ��ة ،ومل تدر� ��س االنزياح
اللغ ��وي الناجت عن التطورات التي خ�ض ��عت لها مفردة
«احلكاي ��ة» ع�ب�ر الزم ��ن ،بل اكتف ��ت ب�إنت ��اج مفاهيم
تختلف باختالف املنهج وطريقة تناول املو�ضوع.
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م�ش ��كلة بح ��ث امل�ص ��طلح ه ��و يف كلمة «�ش ��عبية»،
�عبي و�شعبيّة كلم ًة
م َّرت فرتة من الزمن كانت كلمة �ش � ّ
�س ��حرية ،خا�صة على امل�س ��توى ال�سيا�سي ،ولكنها الآن
تتعر� ��ض لنق ��د كث�ي�ر ،وللتغيري ،خا�ص ��ة بني دار�س ��ي
ال�ت�راث والعامل�ي�ن في ��ه ،الذي ��ن ُيدرج ��ون «احلكاية
ال�ش ��عبية» �ض ��من �إطار الرتاث «الثقايف الالمادي»� ،أو
«الرتاث ال�شعبي».
ق ��د ال تفيدنا املعاجم يف ح�س ��م اخلالف يف جمال
ال�ص ��راع ب�ي�ن �أن�ص ��ار مفه ��وم ال�ت�راث وم�ص ��طلحه
و�أن�صار الرتاث الثقايف ب�شقيه :املادي والالمادي.
يف مفه ��وم احلكاي ��ة نف�س ��ها �س ��نتم ّكن يف ف�ص ��لٍ
الحق من تق�س ��يم الأم ��ور بني �ش ��فوية ،و�أمناط �أخرى
مكتوبة وب�ص ��رية� ،أما يف مفهوم «ال�شعبية» ف�سن�ضطر
لاللتف ��اف حول معظ ��م اخلالفات من خ�ل�ال حتديد
خ�ص ��ائ�ص حمددة للحكاي ��ة ،ميك ��ن �أن جتعلها تراث ًا
يف املقام الأول ،وميكن �أن جتعلها �ش ��عبية فح�س ��ب� ،أو
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حتى جماهريية يف وقت حمدد ،وقد نختلف الحق ًا على
كونها �شعب َّي ًة �أو تراث ًا ال مادي ًا� ،أو حتى حكاية عادية.
بقي �أن ن�ش�ي�ر �إىل نقطة مه ّمة هي �أننا نتحدث عن
احلكاي ��ة «ال�ش ��عب َّية» املتوارثة جي ًال ع ��ن جيل ،وتتميز
بكونها �شفوي ًة بحتة.
ه ��ذا البح ��ث ال يتح ��دث ع ��ن احلكاي ��ات املكتوبة
�و�ص معروف ٌة جيد ًا على م�س ��توى
�أو املدونة ،لأنها ن�ص � ٌ
الكاتب ،وزمن الكتابة ،والظرف االجتماعي ال�سيا�سي
الذي �ص ��درت فيه هذه الن�صو�ص ،كحكايات اجلاحظ
واب ��ن املقف ��ع و�س�ي�رة حي ب ��ن يقظ ��ان ,وه ��ذا عك�س
احلكايات ال�شفهية.
 -2خ�صائ�ص احلكاية ال�شعبية:
تندرج احلكاية ال�ش ��عبية يف �إطار الأدب ال�ش ��عبي،
الذي يندرج بدوره يف �إطار الرتاث الالمادي ،ملجموعة
ما ،وذلك عندما:
 -1تنت�ش ��ر احلكاي ��ة على �أو�س ��ع نطاق ب�ي�ن �أفراد
�شعب من ال�شعوب.
 -2تكون احلكاية عادة جمهولة امل�ؤلف.
 -3منقول ��ة �ش � ً
�فويا مع الزمن( .با�س ��تثناء ال�س�ي�رة
ال�شعبية التي تخ�ضع لعنا�صر احلكاية ال�شعبية الأخرى).
 -4ن�س ��بة اخلي ��ال فيه ��ا عالي ��ة مقارن ��ة بالبع ��د
التاريخي.
 -5توحي �إىل ال�س ��امع بحقيقة ما ج ��اء فيها ،و�إن
كان على وجه الداللة �أو الرمز� ،أو كان تعبري ًا مبا�شر ًا.
 -6تخ�ض ��ع احلكاي ��ة لعمليات احلذف والإ�ض ��افة
والتعدي ��ل ح�س ��ب� :أ -ال�س ��ياق االجتماع ��ي .ب -زمن
الرواي ��ة .ج -ذاك ��رة ال ��راوي ومدى مت ُّكن ��ه يف جمال
الرواية.
 -7ته ��دف �إىل تكري� ��س :القي ��م االجتماعي ��ة،
والعالق ��ات االجتماعي ��ة ،والهوي ��ة الثقاف َّي ��ة ,والقي ��م
الأخالقية للمجتمع الذي ُتروى فيه ,وت�أكيدها.
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ُ -8ت�س� � َتخدم اللهج ��ة الدارجة يف م ��كان روايتها,
(بيئتها).
 -9حتت ��اج �إىل وقت طوي ��ل لكي تكتمل �ص ��ياغتها
ويتم تناقلها م�شافه ًة ,وتنت�شر بني �أفراد ال�شعب.
 -10ال ت�س ��تقر يف مكان واحد( .حكايات الأخوين
جرمي مث ًال� ،أو ال�س�ي�رة الهاللية التي ُتروى يف م�ص ��ر
بطريق ��ة خمتلف ��ة ع ��ن الرواي ��ة ال�ش ��امية� ,أو الرواية
التون�سية).
 -11م ��ن �أهم خ�ص ��ائ�ص احلكاية ال�ش ��عبية �أنها
تنتقل من الراوي �إىل املتلقي مبا�شرة.
 -12له ��ا طقو� � ٌ�س خا�ص� � ٌة لروايتها غالب� � ًا كرواية
لل�سري ال�شعبية �أو حكايات اجلدات للأحفاد.
احلكواتي ّ
 -13تتمي ��ز بتداخ ��ل الأح ��داث ،ب�ش ��كل ع�ش ��وائي
�أحيان ًا.
 -14تندث ��ر احلكاية ال�ش ��عبية عندم ��ا :يطر�أ تغري
على عادات النا�س ومعتقداتهم� .أو عندما يطر�أ تطور
اجتماع ��ي يغري �ش ��كل احلي ��اة االجتماعي ��ة ( التطور
التكنولوج ��ي ال ��ذي �أدى �إىل ظه ��ور و�س ��ائل الإع�ل�ام
مث ًال).
 -15تتفاوت ت�ص ��نيفات احلكايات ال�شعبية ح�سب
�شكل الرواية وم�ضمونها وطولها.
ال تكون احلكاية �شعبية ( :التعريف بالنفي):
 -1عندم ��ا يكون امل�ؤلف معروف ًا ،وحتافظ احلكاية
على ب�ص ��مات م�ؤلفها الدقيقة ،مث ��ل كليلة ودمنة البن
املقف ��ع ،وبخالء اجلاحظ ،هما مثالن م ��ن �أبرز �أمثلة
ٍ
حكايات
الرتاث الثقايف الأدبي العربي ،ولكنهما لي�ستا
�شعبية.
 -2ال�شرط الزمني :يف فرتات الأزمة احلالية
ري من الإ�ش����اعات ،و�أغلب ال�ش����ائعات
ين�ش����ط كث ٌ
تت�ألف من حكايات فيها قدر من اخليال ,وت�سعى
لهدف حمدد ،لكنها تنتهي ب�س����رعة على امل�ستوى

لوحة للفنان حم�سن ابو العزم حكايات �شعبية من احلارة امل�صرية القدمية

الزمني مع �أ ّنها ت�ص����ل �إىل م�ستويات قيا�سية من
امل�س����تمعني� .أي حكاي����ة ال يت����م تناقله����ا من عدة
�أجي����ال ،و�إن كان����ت عظيم����ة الأهمي����ة ممكن �أن
تتحول �إىل جزء من تاريخ� ،أو تراث �أدبي �أو فني,
ولكنها لي�س����ت �شعبية ما مل يتم تناقلها �شفوي ًا مع
عدة �أجيال.
 -3مفهوم كلمة �ش ��عب َّية :يعني باخت�ص ��ار �أنه ُيعبرِّ
ع ��ن روح �ش ��عب من ال�ش ��عوب� ،أو جماع ��ة �أو جمموعة
ثقافي ��ة .وه ��و مفهوم يختل ��ف عن مفه ��وم جماهريية
عمل ما باملعنى املعا�صر ،مبعنى �أن �أغنية حت�صل على
�إعج ��اب عدد كبري جد ًا عند �ص ��دورها ،ولكنها تخفت
مع الزمن.
�أي ��ة حكاي ��ة ،مهم ��ا كان ��ت جميلة ومع�ِّب�رِّ ة وحتوز
جماهريي� � ًة عالي ��ة ،ال ُتع ��د �ش ��عب َّية �إال �إذا مت تناق ��ل
م�ضمونها مع �أجيال عديدة �شفوي ًا.
� -3أ�شكال احلكاية ال�شعبية:
هن ��اك �أربع ��ة �أ�ش ��كال رئي�س ��ة للحكاي ��ة ال�ش ��عبية
التقليدية:
 -1ال�سرية ال�شعبية:
�ش ��به مدوّنة ،و�ش ��به معروفة امل�ؤلف ،و ُتعدَّل ح�سب
احلاج ��ة ل�ُت�رُ وى عل ��ى ل�س ��ان احلكوات ��ي حتدي ��د ًا يف
املقاه ��ي الت ��ي يرتاده ��ا الرج ��ال ،وقد تختل ��ف رواية
ال�س�ي�رة الواحدة ح�س ��ب ال�س ��ياق الثقايف الذي ُتروى
فيه(.)8
تُروى ال�س�ي�رة ال�ش ��عبية يف بالد ال�ش ��ام على ل�سان
احلكوات ��ي ،ورمبا ُت ��روى م�ص ��حوبة بالرباب ��ة كما يف
ٌ
معروف
ال�سرية الهاللية يف م�صر ،واحلكواتي له مقع ٌد
 -8ملزيد من املعطيات ،راجع :ال�سرية ال�شعبية :املو�سوعة العربية
العاملية ،م�ؤ�س�س ��ة �أعمال ،ال�س ��عودية ،1996 ،املجلد الثالث ع�ش ��ر،
� ��ص  .٣٦٧و�س�ي�رة الظاهر بيرب� ��س :املو�س ��وعة العربية املي�س ��رة،
الق�سم الثاين ،ب�إ�شراف حممد �شفيق غربال ،دار ال�شعب وم�ؤ�س�سة
فرانكلني.

ال�سيرَ متتد من �صالة
يف املقهى ،وله �أ ٌ
وقات يروي فيها ِّ
املغرب حتى �صالة الع�ش ��اء غالب ًا ،و«احلكواتي» :ا�سم
ملن يحف ��ظ احلكايات ،ويلقيها عن ظه ��ر قلبه� ،أو من
الكتاب ،كق�صة عنرتة ،وامللك الظاهر بيرب�س ،وامللك
�سيف بن ذي يزن ،وحكايات م�ضحكة ،وغري ذلك .وله
يف كل مقهى وقت خم�ص�ص لإلقاء احلكايات ،وغالب
�أوقاته بعد املغرب� .إذ يجتمع النا�س يف املقهى م�صغني
حلديثه  ,وهم يف غاية ال�سرور واالنب�ساط.
وقبل �ش ��روعه يف احلكاية يقدّم لهم مقدمة ت�سمى
بـ «الدهليز» ،وفيها �أمور م�ضحكة ،ون�صائح ،وهي من
العجب .ثم بعد �إمتامها ،ي�شرع يف �إمتام ما كان قدّمه
له ��م يف الليل ��ة املا�ض ��ية؛ لأن احلكوات ��ي يقف يف حمل
من الق�ص ��ة تتطلع النفو�س لإمتامها .وبع�ضهم يت�أذى
بذلك القطع الت�أذي العظيم.
وتلك �ش ��طارة ومهارة م ��ن احلكواتي ،حت ��ى يُب ِّكر
النا�س ل�س ��ماع متام الق�ص ��ة ،كما بلغن ��ا عن رجل من
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احلكواتي �أبو �شادي يف مقهى النوفرة بدم�شق

�أهل حم�ص كان يح�ض ��ر كل ليل ��ة �إىل حلقة احلكواتي
ي�س ��مع ف�ص�ل ً�ا من ق�ص ��ة عنرتة .ففي بع� ��ض الليايل
ت�أخر الرجل يف حانوته ،فح�ضر ل�سماع احلكواتي دون
ع�ش ��اء ،وكان يف تل ��ك الليل ��ة يتكلم عل ��ى حرب عنرتة
مع ك�س ��رى� ،إىل �أن وقع عنرتة يف الأ�س ��ر عند الفر�س،
فحب�سوه وو�ضعوا القيد يف رجله.
هنا قط ��ع ال ��كالم احلكواتي ،كما ه ��ي عادته،
وانف�ض ��ت النا� ��س ،فدخل على الرج ��ل �أمر عظيم،
وا�س ��ودَّت الدنيا يف عينه على حب�س عنرتة ،وذهب
�إىل بيته حزين ًا ،فقدَّ مت له زوجته الطعام ،ف�ضرب
املائدة برجله ،و�ش ��تم املر�أة ،ف�صادمته يف الكالم،
ف�ض ��ربها ،وخ ��رج ي ��دور يف الأ�س ��واق ،وه ��و ال يق ُّر
ل ��ه قرار .ثم غل ��ب علي ��ه احل ��ال �إىل �أن ذهب �إىل
بي ��ت احلكوات ��ي ،فوجده نائم� � ًا ف�أيقظ ��ه ،وقال له:
ق ��د و�ض ��عت عن�ت�رة يف ال�س ��جن مق ّيد ًا و�أن ��ت تنام
م�س�ت�ريح البال� ،أرج ��وك �أن تخرجه من ال�س ��جن،
و�أعطي ��ك ما جتمع ��ه م ��ن اجلمه ��ور الآن ،ف�إين ال
�أق ��در �أن �أنام وعن�ت�رة حمبو�س م�س ��جون .ف�أ َّ
مت له
احلكواتي الق�ص ��ة ،و�أخرج له عنرتة من ال�س ��جن،
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فقال له الرج ��ل� :أق ّر اهلل عين ��ك و�أراح بالك! الآن
طابت نف�س ��ي ،وزالت همومي ،فخذ هذه الدراهم،
فلك الف�ضل ،ثم ان�صرف �إىل بيته م�سرور ًا ،وطلب
الطعام ،واعتذر للمر�أة ،وحكى لها ق�صته.
وباجلملة فهي �صنعة رائجة جد ًا ،لأن غالب النا�س
مكبُّون على اال�ستماع للحكواتي �أكرث من انكبابهم على
العلم ،وهذا من اجلهل املفرط.
«ثمّ �إن احلكواتي ال يقت�صر على املقاهي ،بل يذهب
لبع�ض البيوت ب�أجرة خم�صو�ص ��ة ،عند اقت�ض ��اء ليلة
�س ��رور .و�أما �أجرته يف املقهى فن�ص ��ف �أجرة �صاحب
املقهى ،لأن كل �ش ��خ�ص يدفع ل�ص ��احب املقهى ع�ش ��ر
بارات ،وي�ش ��رب القهوة �أو ال�ش ��اي ،في�أخ ��ذ احلكواتي
ن�ص ��ف احلا�ص ��ل ،وهك ��ذا يفع ��ل يف ك ّل مقه ��ى .واهلل
�سبحانه امل�سبِّب .ال ربَّ غريه»(.)9
وال يقت�ص ��ر دور احلكوات ��ي عل ��ى رواي ��ة ال�س�ي�ر
ال�ش ��عب َّية ،بل ي ��روي �أي�ض� � ًا حكايات وق�ص�ص� � ًا �أخرى
متف ّرق ��ة بع�ض ��ها مي ِّه ��د لل�س�ي�رة ال�ش ��عب َّية ،وبع�ض ��ها
ٌ
متوارث �أو م�ستوحى من الواقع.
 9قامو�س ال�صناعات ال�شامية� ،ص .449-448

احلكواتي �أبو �شادي يف حلظة ٍّ
جتل

()10

 -2خيال الظل:
ق�ص ���ص خمتلفة وخم َت َل َقة يرويه ��ا املخايل (نظري
احلكواتي) ،على ل�س ��ان دمى تتحرك خلف �ستار .وهو
ن ��و ٌع م ��ن احلكايات ال�ش ��عبية يرتبط بحرف ��ة يجب �أن
يُتقنه ��ا املخايل ،وهي حرفة �ص ��ناعة دمى خيال الظل
وم�سرح العر�ض ،وهي حرفة تو�شك �أ ْن تندثر.
ٍ
تعريف �آخر :يتم التمثيل يف «خيال الظل» على
ويف
�س ��تارة من القما�ش الأبي� ��ض تنعك�س عليها من اخللف
�ش ��خو�ص من اجللد امللون املخرم ،بو�س ��اطة م�ص ��باح
يعك�س ظاللها على ال�س ��تارة ،وتتحرك هذه ال�شخو�ص
و�أع�ضا�ؤها (الر�أ�س والأيدي والأرجل) بو�ساطة ع�صي
�أو ق�ضبان خ�شبية �أو خيوط مي�سك بها «الكراكوزاتي».
 10احلكواتي �أبو �ش ��ادي  :ا�س ��مه ر�ش ��يد �س ��عيد احلالق  ,مواليد
ال�شام  1944/1/1م  ,تويف  2014/9/21م عمل يف بداياته تاجر ًا
للخ ��ردة ,ولأنه يح ��ب احلكاية هجر مهنته ,وعم ��ل حكواتي ًا بعد �أن
جمع م�ص ��ادر عن احلكايات ال�ش ��عبية  ,وحفظ منه ��ا عدد ًا كبري ًا,
يق�ص ��ها على جمهور احل�ض ��ور يف مقهى النوفرة بدم�شق عام
وبد�أ ّ
1990م بعد �أن كاد النا�س ين�س ��ون احلكواتي� ,إذ كان �آخر حكواتي
يف دم�ش ��ق 1970م .خلف ��ه بع ��د زمن �أبو �ش ��ادي بلبا�س ��ه ال�ش ��عبي
و�أ�س ��لوبه املمت ��ع يف ق� ّ��ص احلكاي ��ا  ,وذاكرت ��ه الرائعة ,وح�ض ��وره
اجلمي ��ل وامل ��رح .ليعيد ملهن ��ة احلكوات ��ي �ألقها .وقد ظ� � ّل يعمل يف
مقهى احلي الدم�شقي الذي ولد فيه (النوفرة) ورحل عنه ،وله من
العمر �سبعون عام ًا ,رحمه اهلل.

كم ��ا ي�س ��مى بلهج ��ة �أه ��ل دم�ش ��ق� ،أو «اخلليالت ��ي»،
بلهج ��ة �أهل حلب .كم ��ا يَتط َّلب امل�ش ��هد .ويرافق ذلك
بحوار يلقيه «الكراكوزاتي» وحده ،ب�أل�س ��نة ال�ش ��خو�ص
جميع� � ًا ،و ُي َلوِّن �ص ��وته كما َ
يتط ّلب كل �ش ��خ�ص ،بحيث
تلت�ص ��ق بال�ش ��خ�ص �س ��مات خا�ص ��ة به ،يعرف بها يف
جميع الف�ص ��ول ،وتدرك من �ص ��وته� ،إ�ضافة �إىل �شكله
الكاريكاتوري.
يرجح امل�ست�ش ��رقون الأملان ،ومنهم جورج يعقوب،
مدير معهد اللغات ال�ش ��رقية يف جامعة كيل ،وبول كاال
مدير املعهد ال�شرقي يف جامعة بون� ،أ ّن املوطن الأ�صلي
لفن «خيال الظل» هو الهند ،وبع�ضهم يزعم �أنه جاوه،
ثم انت�ش ��ر يف �س ��يالن و�س ��يام وال�ص�ي�ن ،وال�صينيون
هم الذين نقلوه �إىل العامل الإ�س�ل�امي ب�ش ��هادة امل�ؤرخ
الفار�س ��ي ر�ش ��يد الدين املتوفى ع ��ام 1388م يف كتابه
«جامع التواريخ».
ذاع �ص ��يت «خي ��ال الظ ��ل» يف الب�ل�اد العربية ،يف
القرن الرابع ع�شر ،و�أقبل النا�س ،اخلا�صة ثم العامة،
عل ��ى م�ش ��اهدة ف�ص ��وله ،وكان الواح ��د منها ي�س ��مى
«بابة»(.)11

كراكوز وعيواظ
 11املو�سوعة العربية ،املجلد التا�سع� ،ص .68
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املخايل وراء ال�ستار
� -3صندوق الدنيا:
ق�ص�ص ��ه هي �أق�صر �أنواع احلكاية ال�شعب َّية عمر ًا،
ُت ��روى للأطفال عن طريق �ص ��ندوق له ثالث �أو خم�س
عد�سات ،متر من خاللها �صو ٌر يحكي حكايتها �صاحب
ال�صندوق.
ُع� � َّد «�ص ��ندوق الدنيا» ظاه ��رة م�س ��رح َّية يف بالد
ال�ش ��ام ،قبل ظهور امل�س ��رح احلقيقي� ،أ�سوة بالظواهر
امل�س ��رحية الأخرى ،كخيال الظل واحلكواتي وم�س ��رح
الدم ��ى .وال تذكر امل�ص ��ادر التاريخية كث�ي�ر ًا عن هذا
ال�ش ��كل من الأداء امل�سرحي ال�ش ��عبي الذي كان يعتمد
على ال�ص ��ور املر�س ��ومة باليد ،واملطبوع ��ة امللونة فيما
بعد ،والتي كانت حم ّرم ًة �أو مكروهة يف �أدبيات املعتقد
الدين ��ي ال�س ��ائد .وم ��ع ذل ��ك �ش ��اع «�ص ��ندوق الدنيا»
بر�سومه و�ص ��وره وتعليقات �صاحب ال�صندوق ،وانت�شر
�أُلهِ َّية للأطفال خا�ص ًة.
يت�ألف ال�ص ��ندوق من ت�ش ��كيل خ�ش ��بي ل ��ه جوف،
بطول مرت وعر�ض ن�ص ��ف املرت تقريب� � ًا ،وكان يف هذا
الت�ش ��كيل فتح ��ات زجاجية ع ��دة ،ثبتت فيه ��ا بلورات
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مكربة ،يطل منها م�ش ��اهدون ثالثة �أو �أربعة ،يجل�سون
على دِكة خ�شبية� ،أو على كرا�سي وطئة .وي�ضع كل واحد
منهم وجهه على �إحدى البلورات ،لتمر ال�ص ��ور املث ّبتة
عل ��ى دوالب يلتف يف جوف الت�ش ��كيل ،يديره �ص ��احب
ال�ص ��ندوق بتحريك لولب يدوي يتح ّكم ب�سرعته .وكان
يعل ��ق على ال�ص ��ور بتعليقات مرجتل ��ة �أو حمفوظة عن
ظه ��ر قلب ،يغ ّنيه ��ا غناء على الأغلب ،وكانت ال�ص ��ور
ُت ��ري ما يوهم �أنها معركة ب�ي�ن الأتراك والرو�س مث ًال،
�أو ُتري وجه ًا جمي ًال لفتاة ي�س ��ميها �صاحب ال�صندوق
عبل ��ة� ،أو وجه ًا �أ�س ��ود حلبيبها عنرتة العب�س ��ي .وكان
مما علق يف الذهن من تعليقاته« :تفرج يا �سالم ،على
عبلة يا �س�ل�ام ،على عنرتة يا �س�ل�ام ،و�ص ّل على النبي
حممد خري الأنام».
كان ��ت مت ��ر عل ��ى ال ��دوالب ع�ش ��رات ال�ص ��ور ،ثم
ينتهي العر�ض .وكان �ص ��احب ال�ص ��ندوق يقب�ض ثمن
العر� ��ض ن�ص ��ف قر�ش �س ��وري «نكل ��ة» �أواخ ��ر القرن
( )19م �أو رغيف� � ًا م ��ن اخلب ��ز �أو �ش ��يئ ًا م ��ن الإدام.
وكان يحم ��ل �ص ��ندوقه عل ��ى ظه ��ره ،ويحم ��ل ب�إحدى
يديه الدكة اخل�ش ��بية التي يجل�س عليها الأطفال �أثناء
العر�ض ،وينادي على عر�ض ��ه ن ��داء من ِّغم ًا« :عجايبك

عجايب» ،وبهذا اال�س ��م عرف ال�صندوق بني الأطفال،
وينته ��ي العر�ض بدمي ��ة يخرجها الرج ��ل من جتويف
يف ال�ص ��ندوق ،يُلوِّح به ��ا مغ ّني ًا« :خل�ص ��ت الفرجة...
خل�ص ��ت الفرجة» ،والأطفال يت�ضاحكون ملر�أى الدمية
املنفو�ش ��ة ال�ش ��عر والت ��ي كانوا ي�س� � ّمونها�« :أم �شو�ش ��ة
منفو�شة».
ظ ّل «�صندوق الدنيا» قائم ًا يف مدن بالد ال�شام حتى
منت�صف القرن الع�شرين ،ثم انح�سر عنها ،وانت�شر يف
الأرياف ردح ًا من الزمن ،ثم تال�شى وانقر�ض».12

�صندوق الدنيا �أيام زمان
� -4أن ��واع خمتلف ��ة من احلكاي ��ات التي تتوزع بني
احلكاي ��ات املنزلي ��ة �أبرزها تلك التي ُت ��روى للأطفال
ُقبي ��ل الن ��وم ،وحكايات اجل� �دَّات التي تت�ض ��من العِرب
والت�ص� �وّرات االجتماع َّية القيم َّية� ،أو حكايات احلِ رف
التي تت�ض ��من تفا�ص ��يل احلرف ��ة ،و�أبرزها تل ��ك التي
ي�س ��تخدمها احلِ ��ر ّيف لتهيئ ��ة ذه ��ن املت ��درّب اجلديد
وتعليم ��ه �آداب احلِ رف وفه ��م تفا�ص ��يلها� ،أو حكايات
اخلا�ص ��ة ،وهن ��اك ل � ِّ
�كل مث ��لٍ
الن�س ��اء يف جمال�س ��هم
َّ
�عبي حكاية ،ول ��كل �أغنية من �أغاين الرتاث ق�ص ��ة
�ش � ٍّ
ُتروى ،وكذلك الأمر بالن�سبة للأزياء ال�شعب َّية واملباين
الأثرية.
 -12املو�سوعة العربية ،املجلد احلادي ع�شر� ،ص.421 – 419 :

 -5مفاهيم قريبة من مفهوم احلكاية ال�شعبية:
لك ��ي نفهم موق ��ع احلكاي ��ة ال�ش ��عب َّية يف تراثنا ،ال
ب ��د لن ��ا �أن ن�س ��رد جمموع ًة م ��ن اجلوان ��ب واملفاهيم
املرتبط ��ة بها به ��دف حتديد مكانة احلكاي ��ة يف �إطار
بيئتها االجتماع َّية والثقاف َّية� .سن�سرد �أو ًال ك َّل املفاهيم
الالزمة تباع ًا ,ثم نناق�ش ارتباطها باحلكاية ال�شعب َّية،
ولنبد�أ من مفهوم اخليال.
اخلي ��ال  « :Imaginationيف اللغة الظن والوهم
وما َت َ�ش� � َّب َه لك يف اليقظة واحللم من �ص ��ور .وقد يقال
لل�ص ��ورة الباقي ��ة من املح�س ��و�س بعد غيبت ��ه يف املنام
ويف اليقظة .وعند احلكم ��اء يطلق اخليال على �إحدى
احلوا�س الباطنة وهو قوة حتفظ ال�ص ��ور املرت�سمة يف
احل� ��س امل�ش�ت�رك �إذا غابت تلك ال�ص ��ور عن احلوا�س
الباطنة .وا�ستدلوا على وجود اخليال ب�أنا �إذا �شاهدنا
�ص ��ورة ث ��م ذهلن ��ا عنه ��ا زمان� � ًا ث ��م �ش ��اهدناها مرة
�أخ ��رى نحكم ب�أنه ��ا هي الت ��ي �ش ��اهدناها قبل ذلك.
فل ��و مل تكن تلك ال�ص ��ورة حمفوظة فينا زمان الذهول
المتنع احلكم ب�أنها هي التي �ش ��اهدناها قبل ذلك».13
ويف تعري � ٍ�ف �آخ ��ر «:اخلي ��ال ه ��و �إب ��داع ( �أو الق ��درة
عل ��ى �إبداع ) ،ال�ص ��ور الذهنية عن �أ�ش ��ياء غري ماثلة
�أم ��ام احلوا� ��س� ،أو عن �أ�ش ��ياء مل ُت�ش ��اهد من قبل يف
عامل احلقيقة والواقع .واخليال عن�ص ��ر �أ�سا�س ��ي من
عنا�صر الأدب عامة ،وال�ش ��عر خا�صة .وهو ي�ؤدي دور ًا
�أ�سا�س ��ي ًا �أي�ض ًا يف م�ض ��مار العلم واالخرتاع� ،إن معظم
الك�شوف العلمية واملخرتعات التقنية متثلت لأ�صحابها
ع ��ن طريق اخليال قب ��ل �أن تتخذ �س ��بيلها الطويل �إىل
التنظري العلمي �أو التحقيق العملي»(.)14
يرتبط اخليال ارتباط ًا وثيق ًا باحلكاية ال�شعب َّية ،بل
 -13دائ ��رة املع ��ارف ،ب� ��إدارة ف�ؤاد �أف ��رام الب�س ��تاين ،بريوت،
 ،1980املجلد � ،7ص .506
 14مو�سوعة املورد العربية ،املجلد الأول – الق�سم الثاين – �ص
.477
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اجلدة ما زالت تروي احلكايات رغم وجود و�سائل الإعالم والتوا�صل االجتماعي

يبدو �أنه واح ٌد من �أهم عنا�ص ��رها ،لأنه ي�سمح للراوي
ب�أخذن ��ا �إىل عوامل مل تخطر على البال ،بل �إنه ي�س ��مح
ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة للحكاية بناء على الواقع الذي
يعي�ش فيه الراوي.
لنتخي ��ل مث�ل ً�ا �أن الطائ ��رات كانت موج ��ود ًة �أيام
ت�أليف ق�صة ال�سندباد ،كيف �سي�ستخدم راوي احلكاية
ه ��ذا املُعط ��ى؟ وم ��اذا �سي�ض ��يف �أو يحذف؟ م ��اذا لو
امتلكت �س ��ندريال هاتف ًا ذكي ًا؟ كيف �ستتغري جمريات
ق�صتها؟
وق ��د يفيدنا اخليال الآن �أكرث من �أي ٍ
وقت م�ض ��ى،
فلنتخي ��ل الع ��امل ب�ل�ا كهرب ��اء كي ��ف �سن�س ��تخدم كل
ي�س ��رت حياة الإن�س ��ان؟ ماذا
الأدوات الكهربائية التي ّ
لو فقدنا الكهرباء والهواتف وو�س ��ائل الإعالم وو�سائل
املوا�صالت احلديثة كلها دفع ًة واحدة؟ كيف �سنعي�ش؟
لق ��د عا�ش الإن�س ��ان ف�ت ٍ
�رات طويل ًة ج ��د ًا دون هذه
االخرتاع ��ات واملبتكرات ،وكان م�ض ��طر ًا لأداء معظم
�أعماله ب�شكل يدوي ،وكان ال�سفر �شاق ًا ،وتناقل الأخبار
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بطيئ� � ًا ،وتتم كتاب ��ة الأفكار وامل�ؤلفات عل ��ى عدة �أنواع
من الورق ،وتتطلب وقت ًا طوي ًال لكتابتها و�إي�صالها �إىل
البلدان البعيدة.
�س ��يكون النهار طوي ًال جد ًا بحيث ين�ش ��غل اجلميع
ب�أعماله ��م امل�ض ��نية :املُ ��زارع يف حقل ��ه ،واحلِ ��ر ّيف يف
ور�ش ��ة عمله كاحل� �دَّاد والنجَّ ��ار ،والتاج ��ر يف جتارته
التي ينق�ص ��ها الكثري من الإعالن عرب و�سائل الإعالن
احلديثة .و�س ��ائل الرتفيه كانت حمدود ًة تقريب ًا ،ومن
�ض ��منها احلكاية ال�شعبيّة التي �أ�سهمت يف الرتفيه عن
النا� ��س ،ونقل الأخبار لهم ،وت�ش ��كيل �ص ��ورة العامل يف
�أذهانهم.
تندرج احلكاية ال�ش ��عبيّة يف �إطار امل�أثور �أو املوروث
ال�ش ��فوي ال ��ذي ي�ش ��مل الأمث ��ال والأحاج ��ي والألغ ��از
والأغاين والأهازيج ،ولكل عن�ص ��رٍ منها حكاية ُتروى.
امل�أثور ال�ش ��فوي �أو الرتاث ال�شفوي هو« :ذلك الر�صيد
من الن�ص ��و�ص ال�ش ��فهية التي احتفظت به ��ا الذاكرة
اجلماعية ،مثل احلكايات واملرويات والألغاز والأمثال

و�سال�س ��ل الن�س ��ب .تنتقل هذه املتون عرب الأجيال من
دون تدخل امل� ��ؤرخ �أو الباحث يف االجتماعيات ،ويغيب
فيها �أحيانا ا�سم امل�ؤلف الفرد ،وتخت�ص بع�ض الفئات
بحفظها وا�ستظهارها عند احلاجة»(.)15
الذاك ��رة ه ��ي�« :إح ��دى ق ��درات الدماغ الب�ش ��ري
التي متكن ��ه من الرتميز والتخزي ��ن واالحتفاظ ،ومن
ث ��م ا�س�ت�رداد املعلومات واخل�ب�رات ال�س ��ابقة .وميكن
اعتباره ��ا بامل�ص ��طلح الع ��ام عل ��ى �أنه ��ا ا�س ��تخدام
اخلربات ال�سابقة للت�أثري يف ال�سلوك احلايل.
ي� ��ؤدي املفه ��وم االجتماع ��ي م ��ن خ�ل�ال الذاك ��رة
اجلماعية دور ًا �أ�سا�س ��ي ًا يف بناء املجتمعات الإن�سانية.
�إذ �إن ك َّل فئ ٍة اجتماعي ٍة تخ ّلد نف�سها من خالل املعرفة
التي تنتقل �إىل الأجيال �إما من خالل التقليد ال�ش ��فهي
و�إما من خالل الكتابة»(.)16
ال�ش ��فاهية-الكتابية :من ��ط م�س ��تحدث م ��ن
التخ�ص�ص ��ات العلمية التي متيز بني �آلية التفكري التي
تعتمد اعتماد ًا كلي ًا على الذاكرة يف حفظ وا�س�ت�رجاع
�أن ��واع املعرف ��ة املختلفة ،و�آلي ��ة التفك�ي�ر الكتابيّة التي
تعتم ��د اعتم ��اد ًا �ش ��به ك ّل ��ي عل ��ى التدوي ��ن يف حف ��ظ
وا�سرتجاع ك ّل �أنواع املعرفة.17
العادة  Habitباملعنى اللغوي هي«كل ما اعتيد حتى
�ص ��ار يُفعل من غري جهد» ،وتعن ��ي يف اللغة الإنكليزيَّة
من ��ط ال�س ��لوك املكت�س ��ب بالتكرار ،يف ح�ي�ن ُتع َّرف يف
املتخ�ص�ص ��ة ب�أنها �ص ��ورة من
القوامي� ��س االجتماع َّية
ّ
االجتماعي ،ا�س ��تم ّرت ملدة طويلة من
�ص ��ور ال�س ��لوك
ِّ
 15موقع رباط الكتب:

https://ribatalkoutoub.com/?p=1115

� 16أكادميية نريونت:

https://neronet-academy.com/

رابط امل�صدر الأ�صلي:

_http://www.human-memory.net/intro
what.html

 17راجع :ال�شفاهية والكتابية ،والرت �أوجن.

جمتمع معني ،و�أ�صبحت را�سخ ًة
الزمان ،وا�ستق ّرت يف
ٍ
وا�ص ��طبغت �إىل حدٍّ ما بال�ص ��بغة الر�سم َّية .والعادات
اجلمع َّي ��ة هي �أ�س ��اليبُ للفكر والعم ��ل ترتبط بجماع ٍة
فرع َّية �أو باملجتمع ككل.
ويَ�س ��تعمل هذا اال�ص ��طالحَ علم ��ا ُء الأنرثوبولوجيا
االجتماع َّي ��ة لو�ص ��ف الت�ص ��رفات الروتين ّي ��ة للحي ��اة
اليوميّة �أو الأحكام الداخلة �ضمن الروتني� ،أو النماذج
احل�ض ��ارية امل�س ��تمدة م ��ن الت�ص ��رفات املتك ��ررة� ،أو
الطبيعة املميزة للكل احل�ضاري.
والع ��ادات اجلمع َّي ��ة �أو اجلماع َّي ��ة ال�ش ��ائعة ه ��ي
القواع ��د ال�س ��لوكيّة الت ��ي ترج ��ع �إىل املجتم ��ع ال ��ذي
اجتماعي ،وبكرثة
يعي� ��ش فيه الفرد ،وت�س ��تند �إىل فكرٍ
ٍّ
تكرارها ت�ص ��بح �أمناط ًا �سلوك َّية ثابت ًة وم�ستقرة ،مثل:
عادات التحية و�آداب الطعام ،وطرق اخلطبة والزواج
والتع ��ازي و�آداب املجامل ��ة املختلف ��ة .ومب ��رور الوقت
تكت�سب العادات قوة التقاليد امللزمة.
تعن ��ي التقالي ��د  Traditionsلغوي� � ًا الع ��ادات
املتوارث ��ة الت ��ي يُق ِّل� � ُد فيها ا َ
خل َل ��ف ال�س ��لف عرب عدة
�أجي ��ال ،وتعن ��ي يف اللغ ��ة الإجنليزية ال ��ر�أي �أو العادة
املتوارثة من ال�س ��لف �إىل اخللف� ،أو املمار�س ��ة عريقة
الق ��دم  ،Long Establishedوتعن ��ي يف معج ��م
العلوم االجتماع َّية طرائق ال�سلوك امل�ستقلة يف وجودها
ع ��ن الف ��رد ،وتفر�ض نف�س ��ها عليه ،وتع�ي�ن على تقوية
ال�ش ��عور اجلمعي وحتقيق االندماج التام بني عنا�ص ��ر
ومقيا�س
املجتمع� ،إنها �ص ��نع املا�ضي ودعامة احلا�ضر
ٌ
مه� � ٌّم للنظم والقيم االجتماع َّية .ومتت ��از بثالثة �أمور:
اال�س ��تقرار واال�س ��تمرار واالح�ت�رام .وه ��ي �أق ��وى يف
�إلزامها للفرد من العادات اجلماع َّية(.)18
الطق�س �أو ال�شعرية  Riteواجلمع طقو�س ،معناها
 18نقال عن موقع املقاتل:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Mnfsia15/CustTrad/sec01.doc_cvt.htm
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لغ ��ة :النظ ��ام والرتتيب( .)19وي�ستح�س ��ن هن ��ا �أن ننوه
�إىل �أن ا�س ��تخدامنا مل�ص ��طلح الطق�س ال ي�شمل املعاين
املتداول ��ة بني النا�س ،مثل املن ��اخ �أو الطقو�س الدين َّية،
التي يرتبط بها ب�ش ��كلٍ وثيق ،بل نق�صد به الطريقة �أو
الأ�سلوب امل�ستخدم يف رواية احلكاية �أي ًا كان �شكلها �أو
م�ض ��مونها ،وهو يف هذا الإطار يرتبط مبفهوم التقليد
�إىل حدٍّ كبري.
البيئ ��ة الثقافي ��ة :ه ��ي جمموع ��ة م ��ن املعتقدات
واملمار�س ��ات والع ��ادات وال�س ��لوكيات ال�ش ��ائعة الت ��ي
يحمله ��ا وميار�س ��ها كل �ش ��خ�ص يعي�ش �ض ��من جمتمع
معني .ت�ش ��كل البيئ ��ات الثقافية الطريق ��ة التي يتطور
به ��ا كل �ش ��خ�ص ،مم ��ا ي�ؤث ��ر يف الإيديولوجي ��ات
وال�شخ�ص ��يات .يتم حتديد البيئات الثقافية من خالل
ت�ض ��افر العديد من جوانب الثقافة املختلفة التي ت�ؤثر
يف اخليارات وال�سلوكيات ال�شخ�صية.
الأ�س ��رة والعالق ��ة ب�ي�ن �أفرادها هو عامل �إ�ض ��ا ٌّ
يف
ُيح ��دد البيئة الثقافية .يتم بن ��اء العديد من الثقافات
ا�س ��تناد ًا �إىل العائ�ل�ات كنوا ٍة �أ�سا�س� �يّة ،تع ��زز بع�ض
الثقاف ��ات الأخ ��رى مفاهي ��م الفردي ��ة واال�س ��تدامة
الذاتية(.)20
كلمة البيئة لغوي ًا هي كلمة م�ش ��تقة من الفعل « َب َو�أَ»
وتعن ��ي نزل و�أق ��ام ،ومن الفعل تبو�أ �أي ا�س ��تق ّر ،وعليه
ف�إ ّن البيئة تعني املنزل واملكان الذي يرجع �إليه الكائن
احلي ويعي�ش فيه ،و�أمّا علمي ًا ف�إ ّن م�صطلح البيئة يعني
ّ
احلي يت�أثر وي�ؤثر
هو الو�س ��ط الذي يعي�ش فيه الكائ ��ن ّ
مبا حوله مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،من خالل ّ
الظروف
والعوام ��ل التي ت�س ��اعده عل ��ى البقاء واال�س ��تمرار يف
احلياة.

البيئ ��ة االجتماعي ��ة ه ��ي عالق ��ة الإن�س ��ان بغ�ي�ره
م ��ن الأ�ش ��خا�ص الآخري ��ن ،وترب ��ط بينه ��م الأنظم ��ة
والقوان�ي�ن الت ��ي ّ
تنظ ��م عالقاته ��م الدّاخلي ��ة ،وذلك
اخلا�صة
من خالل امل�ؤ�س�س ��ات احلكومية وامل�ؤ ّ�س�س ��ات
ّ
واالجتماعي ��ة ،وكذلك العادات ،وال ّتقالي ��د ،وال ّثقافة،
والدّين(.)21
ٌ
ارتباط وثي ٌق باحلكاية
لكل مفهوم من هذه املفاهيم
ال�ش ��عب َّية ،كما ميكن �أن تنطبق على عنا�صر �أخرى من
ال�ت�راث ،وقد �آثرنا �إيراده ��ا بالتتابع كي نناق�ش مكانة
احلكاية ال�ش ��عب َّية بالتحديد على م�ستويني :مكانتها يف
الرتاث ،ومكانتها على �أر�ض الواقع.
فاخليال مث ًال �سِ م ٌة من �سمات الإن�سان ي�ستخدمها
يف كل مناحي حياته ،ولكن ارتباطه باحلكاية ال�شعب َّية
ٌ
خمتلف من حيث �إن ال م�ستحيل يف تخيُّل �أي �شيء حتى
ل ��و مل تكن هناك �إمكاني ٌة لتطبيقه على �أر�ض الواقع يف
امل�ستقبل كاخليال العلمي الذي يمُ كن �أن يحوِّل املُ َت َخ َّيل
�إىل واقع ولو بعد حني.
بينم ��ا ت� ��ؤدي الذاك ��رة دور ًا كب�ي�ر ًا يف احلكاي ��ة
ال�شعب َّية ،وال �س� � َّيما حني تقرتن ب�آلية التفكري ال�شفهية
الت ��ي تتمي ��ز بالقوة ال�ش ��ديدة ،وقدرته ��ا على احلفظ
�يغ مع َّد ٍة �س ��لف ًا ،مثل «كان يا ما
وال�ت�رداد بنا ًء على �ص � ٍ
كان» �أو «نحك ��ي وال ننام» امل�س ��تخدمة لتمهيد الطريق
للطفل كي ينام.
الع ��ادة هي �أ�س ��ا�س رواي ��ة احلكايات ال�ش ��عب َّية ،ال
�أحد يع ��رف متى وُلدت احلكاي ��ة ،وال متى حتولت �إىل
ع ��ادة جماع َّية �أو اجتماعيًة ،وال متى �أ�ص ��بحت تقليد ًا
اجتماعي ًا ملزم ًا له طقو�سه اخلا�صة امل�صاحبة لرواية
احلكاية.
لق ��د التقط ع ��د ٌد م ��ن الباحثني يف ال�ت�راث بع�ض
ال�ش ��ذرات التي ر�ص ��دها جامع ��و احلكايات ال�ش ��عبية

 20موقع https://www.quora.com

 21موقع /https://mawdoo3.com

 19موقع معجم املعاين:

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3/

20

لوحة البهاغافاد غيتا من احلكايات ال�شعبية الهندية

��س علم َّي� � ٌة لتدوين
القدام ��ى دون �أن تك ��ون لديهم �أ�س � ٌ
وتوثي ��ق احلكاية ،وال �س� � َّيما �أولئ ��ك اجلامعيني الذين
عا�ص ��روا املرحل ��ة االنتقالي ��ة ب�ي�ن اخ�ت�راع الكهرباء
ري
وانت�ش ��ار و�سائل الإعالم وال�س ��ينما التي كان لها ت�أث ٌ
كب�ي�ر يف ع ��زوف النا�س �ش ��يئ ًا ف�ش ��يئ ًا ع ��ن االهتمام
باحلكاية ال�شعب َّية.
لقد �أدى ت�ض ��افر عددٍ كب ٍري من التغريات الثقافيّة
واالجتماع َّي ��ة الهائل ��ة الت ��ي ب ��د�أت يف جمتمعن ��ا منذ
قرنٍ وني ��ف �إىل �إفق ��اد احلكاية ال�ش ��عب َّية «�ش ��عب َّيتها»
ل�ص ��الح احلوام ��ل املعرف َّي ��ة امل�س ��تحدثة ،الأمر الذي
حدا بالكثريين �إىل طرح عدد من الت�س ��ا�ؤالت �أبرزها:
هل اندثرت احلكاية ال�ش ��عب َّية بجميع �أ�شكالها� ,أم هي
تو�ش ��ك �أ ْن تندثر؟ ه ��ل ميكن �إحياء طقو� ��س احلكاية
ال�ش ��عب َّية ِّ
بكل �أ�ش ��كالها ونقلها ب�شكلها الكال�سيكي �إىل
الأجيال القادمة؟ �أم هل نطورها وننقلها ب�شكلٍ جديد
يتنا�سب مع الواقع املعا�صر؟
نادر ٌة جد ًا ،بل معدومة هي الدرا�سات التي تناولت

املتغريات الثقاف َّية واالجتماع َّية التي عا�ص ��ر معظمها
�آخر ثالثة �أجيالٍ يف �س ��ورية ،هذا �إذا اعتربنا �أن املدة
الزمنية الالزمة لإطالق �ص ��فة جيلٍ على جمموع ٍة من
النا�س هي خم�س وثالثون عام ًا فما فوق ،وهي درا�سات
يجب �أن تتم قبل �أن يندثر ت�صورنا عن ما�ضينا برحيل
الذين ما زل ��وا يتذ َّكرون �أو يدركون الفرق بني ما نحن
عليه اليوم وبني ما ك َّنا عليه قبل التحوالت الكربى التي
طر�أت على منط حياتنا عامَّة ،وعلى احلكاية ال�شعب َّية
خا�صة.
َّ
 -6احلكاية ال�شعبية ٌّ
فن من فنون العر�ض:
فن ��ون العر�ض م�ص ��طل ٌح �أتى من �أدبي ��ات منظمة
اليون�س ��كو ،ليعبرِّ ب�شكل عام جد ًا عن كل �أنواع الرتاث
التي تت�ض ��من عرو�ض� � ًا للم�شاهدين :عرو�ض� � ًا متوارثة
مع �أجيال .رواية �س�ي�رة �شعبية وفق تقاليد بالد ال�شام
�أو م�ص ��ر مث ًال ،ه ��ي فن من فنون العر� ��ض التقليدية،
كذلك م�س ��رح كراكوز وعيواظ (خيال الظل) يف بالد
ال�شام وتركيا ،و�صندوق الدنيا �أي�ض ًا.
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علميا �ص � ً
توثيقا ً
ً
�حيحا،
مل ُتو ّثق فنون العر�ض هذه،
وكذلك خمتلف �أنواع احلكايات ،ومل تعد منت�شرة ً
�شعبيا
ً
(جماهرييا وفق امل�صطلح املعا�صر) بامل�ستوى امل�أمول.
لقد تي�سر يل �أن �أ َّطلع على مناذج من ثالثة �أ�شكالٍ
كال�س ��يك َّية للحكاية ال�ش ��عب َّية :ه ��ي احلكواتي ،وخيال
الظ ��ل ،وحكايات اجلدات .ويف مقارن ٍة �س ��ريعة بني ما
ق ��ر�أت وما ر�أيت وما �س ��معت تو َّلدت لدي جمموع ٌة من
املالحظات �س�أدون بع�ضها هنا.
 احلكوات ��ي :ه ��و من فن ��ون العر�ض لأن ��ه يعتمداعتم ��اد ًا مطلق� � ًا عل ��ى �أداء احلكواتي �أمام م�س ��تمعيه
وعالقته بهم ،وال �سيما �إذا �أخذنا بعني االعتبار الفرتة
الذهب َّي ��ة التي كان فيها احلكواتي ال يجد مناف�س ��ة من
امل�س ��رح وال�سينما وو�س ��ائل الإعالم .لقد كان له مقع ٌد
عال وممي ٌز يت�صدر املقهى ال يجل�س فيه �أح ٌد غريه.
ٍ
يبد�أ ال�سرية ال�شعب َّية عاد ًة مبا ُي�سمى بــ «الدهليز»
كما �س ��بق الق ��ول ،وهو عبار ٌة ع ��ن حكاي ٍة ق�ص�ي�ر ٍة �أو
طرف ٍة �أو حادث ٍة ما ،والهدف من الدهليز هو �ش ُّد انتباه
اجلال�سني يف املقهى.
لكل نربة �ص � ٍ
معنى عند احلكواتي ،ولكل حرك ٍة
�وت ً
ه ��دف ،وق ��د يقاطع ��ه �أحد احل�ض ��ور ف�ي�ر ُّد عليه ،قد
ي�ش ��رح ع ��ادة كانت �س ��ائدة� ،أو يذ ِّكر بحادث ٍة �س ��ابقة،
�عبي� ،أو يخ�ص ���ص وقت ًا لرواية
�أو يروي ق�ص ��ة م َثلٍ �ش � ّ
ٍ
اجتماعي معني.
لظرف
حكايات حتمل عِ رب ًا مالئم ًة
ّ
ومقهى النوفــرة املوجــــود يف دم�ش ��ق اليــــوم الذي
م ��ا زال حمتفظ� � ًا بوج ��ود احلكوات ��ي فيه قائم� � ًا على
عم ِل� �هِ ,وال �س� � َّيما يف رم�ض ��ان ،و�إن ق� � ّل روّاده ,ويغلب
على احل�ضور الفئات العمرية الكبرية ً
ن�سبيا مع ح�ضو ٍر
خفي � ٍ�ف جلي ��ل ال�ش ��باب الذي ي�أت ��ي ً
غالبا ال�ستك�ش ��اف
«ظاهرة» احلكواتي �أكرث من متابعة �سري ٍة �شعبيَّة يتط ّلب
�سردها فرت ًة طويل ًة من الزمن كما قال يل بع�ضهم(.)22
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 -22كان احلديث مع �أحد ر ّواد مقهى النوفرة ,وهو مع ّلم متقاعد
دم�شقي عريق قريب من املقهى.
حي
ّ
منذ الت�سعينيات ,ويقطن يف ّ

 خيال الظل :ي�ش�ت�رك مع احلكوات ��ي يف تقن َّياتال�س ��رد وطرق جذب انتباه احل�ضور� ،إال �أنه يتميز منه
ب�أنه يُ�ش ��رِ ك حا�س ��ة الب�ص ��ر يف حكاية احلكايات من
خالل عددٍ كب ٍري من ال�ش ��خو�ص �أو الدمى التي يتحكم
بظهوره ��ا من خلف ال�س ��اتر القما�ش � ِّ�ي الذي يف�ص ��له
عن احل�ض ��ور ،وهذا يعني �أنه م�ضط ٌّر المتالك مهارة
حتريك ال�ش ��خو�ص با�ستخدام يديه ورواية احلكاية يف
الوقت نف�سه.
كما ميتاز عار�ض خيال الظل من احلكواتي ب�أنه ال
يروي ال�سري ال�شعب َّية ،قد يقتب�س منها بع�ض احلكايات،
ولك ��ن له يف املجمل حكاياته اخلا�ص ��ة التي ي�س ��تمدها
ممن ع َّلمه «ال�ص ��نعة» ،ورمبا يُ�ضيف �إليها �أحداث ًا من
الواقع ا َمل ِع ْي ِ�ش لتقوية الرابط بينه وبني جمهوره.
قد ُي�ش ِّبه البع�ض خيال الظل بامل�سرح بينما ُي�شبهه
البع� ��ض الآخر بال�س ��ينما ،ون�س ��تطيع ب�أن جن ��زم ب�أنه
فنٌّ م�س ��تق ٌّل من احلكاية ال�شعب َّية ،وينتمي �إىل الرتاث
احل�ض ��اري القدمي للمنطقة التي ت�ش ��مل بالد ال�شام،
وجوارها.
 -7احلوامل املعرفية التي ت�ؤ�س�س حلكاية �شعبيَّة
م�ستقبليَّة:
احلامل املعريف هو اخت�ص ��ا ٌر لكل و�سائل التوا�صل
و�أدواته وتقنياته التي ابتكرها الإن�س ��ان لتبادل املعرفة
منذ بداية احل�ض ��ارة الإن�س ��انيّة حتى الي ��وم .منذ �أول
�ص ��وت ذي معنى نطق به ب�ش ��ر ،و�أول ر�س ��م �أو نق�ش �أو
�أبجدية ،و�صو ًال �إىل يوم النا�س هذا.
احلام ��ل املع ��ريف كما نعرفه اليوم ي�ش ��مل �أ�ش ��كا ًال
كثري ًة من �أدوات ن�شر املعرفة وتقنياتها و�أ�ساليبها التي
�صارت طبيع َّية وبديهية لدى اجلميع.
فلنبد�أ بتحديد ما نق�صده مبفهوم احلامل املعريف
مف�ص ��ل ،وفق الرتتيب
ال ��ذي نعرف جزء ًا منه ب�ش ��كلٍ َّ
الزمني.
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 ال�ص ��وت :رمبا كان ال�صوت الب�شري �أول �أدواتنقل املعرفة ،ي�س ��تخدم الإن�س ��ان �ص ��وته لنقل �أكرث من
نوع م ��ن املعرفة ،منها ت�ص� �وّراته املختلف ��ة عن الكون
ٍ
واحلي ��اة واملعتق ��دات بقوال ��ب خمتلفة منه ��ا احلكاية
واخلطابة وال�شعر والغناء.
 املو�سيقا :قد تكون املو�سيقا �أو الر�سم ثاين ناقلٍللمعرفة ،وال �أق�ص ��د باملو�س ��يقا هن ��ا الآالت واملقامات
الت ��ي نعرفه ��ا اليوم ،بل �أق�ص ��د �أول دندنات ال�ص ��وت
الب�ش ��ري الت ��ي حتول ��ت �إىل �أنا�ش ��يد منغم ��ة .بدايات
املو�سيقا جمهول ٌة متام ًا ولكن ما يعنينا هنا هو ارتباطها
بعدد من احلكايات ال�شعب َّية التي كانت مقدَّ�سة �أواخر
القرون الو�سطى ,ويتم ترتيلها �صوتي ًا و�صو ًال �إىل حتول
هذه احلكايات �إىل �أ�ساطري يف ع�صرنا الراهن.
 الر�س ��م :لقد عرفنا من خالله حكايات الإن�سانالق ��دمي ،بداي ًة م ��ن الر�س ��وم الأوىل يف بع�ض الكهوف

التي َّمت اكت�ش ��افها م�ص ��ادفة� ،إىل الر�سوم الفرعونية،
و�ص ��و ًال �إىل اخرتاع الت�ص ��وير الفوتوغرايف الذي �سمح
للإن�سان املعا�ص ��ر باالحتفاظ ب�صور الأ�شخا�ص الأكرث
ح�ضور ًا يف الذاكرة اجلمعية الإن�سانيَّة ،وال �سيَّما �أولئك
الذين قد تتحول حياتهم �إىل ٍ
�شعبي مع الزمن.
تراث ٍّ
 النق� ��ش عل ��ى احلجر وبداي ��ات الكتاب ��ة :كانتهذه نقل ًة نوعي ًة؛ �إذ �أ�ص ��بح التدوين �سم ًة معرفي ًة قابل ًة
لل�ص ��مود عرب الزمان ،و�ص ��ار ب�إمكان الإن�سان تدوين
تاريخه وحكاياته ب�ش ��كل �أو�ض ��ح من الر�س ��م .ال ميكن
معرفة احلكايات ال�ش ��عبية التي كانت منت�شر ًة يف ذلك
الزمان ،ولكن يمُ ك ��ن معرفة تطور البُنى احلكائية من
ٍ
درا�سات متخ�ص�صة.
خالل
 الكتاب ��ة عل ��ى ال ��ورق :لق ��د خدم ��ت تكنولوجياالكتاب ��ة كل �أ�ش ��كال املعرف ��ة الإن�س ��انيّة�« :إ ّن اخ�ت�راع
الكتاب ��ة جعل من املمكن للمرة الأوىل للب�ش ��ر احلفاظ
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عل ��ى �س ��جالت دقيقة م ��ن معارفهم خ ��ارج �أدمغتهم.
�إذ �إن الكتاب ��ة وو�س ��ائل الإعالم ال�س ��معية والب�ص ��رية
و�س ��جالت الكمبيوتر ميكن اعتبارها نوع ًا من «ذاكرة
الإن�سان» اخلارجية»(.)23
م َّكن ��ت الكتابة الإن�س ��ان من تدوي ��ن خمتلف �أنواع
املعرفة ،مب ��ا يف ذلك احلكايات املتداولة التي �أ�ص ��بح
بع�ض ��ها ينتم ��ي �إىل الرتاث الثق ��ايف لل�ش ��عوب مبعناه
الوا�س ��ع الذي يت�ض ��من كتب الرتاث التي نعرف تاريخ
ت�أليفه ��ا وم�ؤلفه ��ا ،وقد حافظت على م�ض ��مون الن�ص
ال ��ذي ُكت ��ب وق ��ت ت�أليف ��ه ،بينم ��ا تتمي ��ز الن�ص ��و�ص
«ال�ش ��عب َّية» وال �س َّيما احلكايات بالتغريات عرب الزمن،
والتعديالت واحلذف والإ�ض ��افة بني الن�سخ املخطوطة
التي حتاول �أن تتما�شى مع الع�صر احل�ضاري املوجودة
فيه.
 الطباع ��ة :ج ��اءت الطباع ��ة لتح ��ول الكتب �إىل�ص ��ناع ٍة �س ��اهمت يف ن�ش ��ر الكتب �أو ًال ثم ال�ص ��حف،
وب�س ��بب الطباع ��ة تع ّرفنا كث�ي�ر ًا من ال�ت�راث الثقايف
وال�شعبي.
 ال�ص ��حف :نقلت املعرفة من امل�ستوى «النخبوي»�إ ْن �ص ��ح التعب�ي�ر �إىل امل�س ��توى «اجلماه�ي�ري» .كانت
ال�ص ��حف فاحتة و�س ��ائل الإع�ل�ام ،وبظهورها وظهور
الدرا�س ��ات الأكادميي ��ة وامليداني ��ة عنه ��ا ب ��د�أ بري ��ق
احلكاي ��ات ال�ش ��عب َّية يخ � ُّ�ف تدريجي� � ًا ،وب ��د�أ مفه ��وم
جماهرييَّة عمل ما يحل حمل �شعبيته� .صحيح �أن بع�ض
وجه �إىل «ال�شعب»
ال�صحف والدوريات املختلفة كانت ُت َّ
بلغ ��ة قريب ��ة من لغة ال�ش ��عب ،لك ّنها بد�أت ت�س ��رق دور
احلكواتي يف نقل املعرفة ،وهو �أم ٌر ع َّمق ْته الإذاعة.
 الإذاعة� :إ ّن امليزة البديه َّية والرئي�سية للإذاعة� 23أكادميية نريونت:

https://neronet-academy.com/

رابط امل�صدر الأ�صلي:

_http://www.human-memory.net/intro
what.html
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ه ��ي �إنها تعتمد على ال�ص ��وت وح ��ده� ،أي �إنها تف�س ��ح
املجال وا�س ��ع ًا �أمام خيال الإن�سان كي يُرمم ما ي�سمعه
ع ��ن طري ��ق الإذاعة م ��ن معرفة .لقد قدم ��ت الإذاعة
كث�ي�ر ًا م ��ن الربام ��ج امل�س ��موعة واملغ ّناة� ،إ�ض ��افة �إىل
ن�شرات الأخبار.
كما قدّمت الإذاعة كثري ًا من املواد التي ت�ستند �إىل
الرتاث ،وامل�ستوحاة من احلكايات ال�شعب َّية ،ولكنها مل
تقدم املوروث ال�شفوي كما هو.
يف �إح ��دى �أه ��م التج ��ارب العربي ��ة التي ر�ص ��دت
احلكايات ال�ش ��عب َّية ،قام �ص ��حفي تون�س ��ي با�س ��تلهام
ثالثني حكاية من الرتاث ال�ش ��فوي التون�س ��ي ،وقدّمها
يف الإذاعة الوطنية التون�س ��ية ،بلهجة تون�س العا�ص ��مة
التي تختلف عن لهجات املحافظات التون�سية الأخرى.
 التلفزي ��ون :لقد جاء هذا «ال�ص ��ندوق العجيب»يف وق ��ت اعتق ��د في ��ه النا� ��س �أن التط ��ور التكنولوجي
اكتفى مبا �س ��بق من و�س ��ائل �إعالم .ولكن ��ه هو الآخر
خ�ضع لتطورات كبرية من �ص ��ور الأبي�ض والأ�سود ،ثم
تطور بثه من خالل الأقمار ال�ص ��ناعية لي�صل �إىل كل
�أنح ��اء املعمورة .مل ُتقدم درا�س ��ات كافي ��ة عن عالقة
و�س ��ائل الإعالم بالرتاث عام� � ًة ،وباحلكاية ال�ش ��عب َّية
خا�ص ��ة ،لكن امل�ؤكد �أ ّن خفوت بريق املوروث ال�ش ��فوي
ال�شعبي قد ازداد بظهور و�سائل الإعالم التي ان�صرف
ّ
انتباه النا�س �إليها ب�شكل كبري .فبد�أت �أ�شكال احلكاية
ال�شعبية املختلفة من حكواتي ,وخيال الظل ,و�صندوق
الدني ��ا باالندث ��ار تدريجي ًا بالتزامن مع تطور و�س ��ائل
الإع�ل�ام� .إىل �أن ج ��اء احلا�س ��ب ف�س ��رق ال�ض ��وء من
احلكاية ال�شعبيّة وو�سائل الإعالم مع ًا.
 احلا�س ��ب وملحقاته :مل يكن للحا�سب �أن ميلكال�س ��طوة التي ميلكه ��ا الآن ل ��وال ظهور الإنرتن ��ت� .إ ّن
التطور ال�س ��ريع جد ًا للحا�س ��ب على امل�س ��توى التقني،
والتطور ال�س ��ريع ج ��د ًا للإنرتنت على كل امل�س ��تويات،

لوحة اجلميلة والوح�ش

وال �س� � َّيما على م�س ��توى االنت�شار وعدد
امل�س ��تخدمني ق ��د �أدى �إىل نقل ��ة نوع َّية
ح ��ادة يف نق ��ل املعرف ��ة وتبادله ��ا عل ��ى
م�س ��توى كوكب الأر�ض ،وما زال تطوير
احلا�س ��ب والإنرتنت م�س ��تم َّريْنِ بوتائر
عالية جتعل من ال�ص ��عب عل ��ى الأفراد
وامل�ؤ�س�س ��ات ت�أ�ص ��يل املعرفة و�إك�سابها
�ش ��يئ ًا من املعنى� ،إذ ما �إن يظهر مبتكر
جدي ��د حتى يتبع ��ه مبتك ٌر �أك�ث�ر حداث ًة
يجعل من ال�ص ��عب مواكبة وا�س ��تيعاب
كل املبتك ��رات احلديث ��ة ،وينطب ��ق هذا
الكالم على �أحدث مواليد التكنولوجيا:
الهاتف الذكي.
 الهات ��ف الذك ��ي� :أو اجل ��وال�أو املوباي ��ل� ،أ�ص ��غر املبتك ��رات عُ م ��ر ًا
و�أكرثه ��ا فعال َّي ��ة ،ل ��ه �أن ��وا ٌع متع ��ددة
و�ش ��ركات تتناف�س على ت�صميم �أ�شكالٍ
جدي ��دٍ ة ذات �شا�ش ��ات �أك�ب�ر وتقني � ٍ
�ات
�أكرث .ويلفت االنتب ��اه يف الوقت الراهن
�أن �ص ��غارنا يتعلمون ا�س ��تخدام الهاتف
الذكي ب�س ��رع ٍة و�إتقان ،ويتلق ��ون منه معارف ال تنتمي
غالب ًا �إىل ثقافتنا وتراثنا وتقاليدنا االجتماع َّية.
لقد حاولت تعري ��ف احلامل املعريف ,وعدَّدت �أبرز
عنا�ص ��ره باعتب ��اره الو�س ��يلة الأكرث ت�أث�ي�ر ًا يف معظم
بلدان العامل ،فهو ( ح�صان طروادة ) �إن جاز التعبري
يف ع�ص ��رنا احلدي ��ث م ��ن حي ��ث �إ ّن ��ه يقوم برت�س ��يخ
املعلوم ��ة حتى لو اقت�ض ��ت ال�ض ��رورة حتطي ��م الرتاث
الإن�س ��اين عام� � ًة ،وت ��راث ال ��دول الأك�ث�ر تخلف� � ًا على
امل�ستوى التكنولوجي ثاني ًا.
ت�أث ��ر جيل بدايات احلا�س ��ب مب�سل�س�ل�ات الكرتون
امل�ص ��نوعة يف اخلارج تقريب ًا ،مث ��ل «حكايات عاملية»،

و«�سا�س ��وكي» و«غرينداي ��زر» وغريه ��ا ،بينم ��ا يلتفت
اجليل احل ��ايل �إىل �ألع ��اب احلا�س ��ب والهاتف الذكي
الت ��ي ُتع ّلم قي ��م القتل وال�ص ��راع واملناف�س ��ة بطرقٍ ال
تنتمي �إىل عاملنا العربي.
�إ ّن ارتباط احلامل املع ��ريف بالثقافة التي يحملها،
�أك�ث�ر �أهم َّية من �أن يُرتك دون درا�س ��ات ملا ُيقدِّ مه من
م�ض ��مون� ،إ�ض ��اف ًة �إىل وج ��وب ا�س ��تغالل التكنولوجيا
اجلدي ��دة يف متري ��ر حكاياتن ��ا ال�ش ��عبيّة و�ض ��مان
ا�س ��تمرارية توريثه ��ا ب�ش ��كلٍ الئ ��قٍ و�س ��ليم لأجيالن ��ا
القادمة.
 -8احلكاية ال�شعبية واملتغري التكنولوجي:
لقد غيرَّ ت التكنولوجيا بعد ابتكار الكتابة وبدايات
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الثورة ال�ص ��ناع َّية ،مرور ًا بالثورة يف عامل االت�صاالت
كثري ًا من عادات الإن�س ��ان الت ��ي درج عليها منذ �آالف
ال�سنني.
لنتخي ��ل الع ��امل م ��ن دون كهرب ��اء ،وال كتابة كيف
ُ
هواتف ذكية ،ال توجد و�سائل �إعالم،
�سيكون؟ ال توجد
وال م ��ن يُخرب ع ��ن وقوع �أي �أمرٍ �إال بع ��د وقوعه بفرتة.
ال �إنرتنت وال �أي و�س ��يلة يتلقى فيها ال�ش ��خ�ص الأخبار
�إال عن طريق امل�ش ��افهة� :أي من خالل ٍ
حديث يدور بني
�شخ�صني �أو �أكرث.
لقد كان اكت�س ��اب املعرفة يتم ببطء �شديد مقارنة
باليوم ،ولكنه كان يحفر عميق ًا يف وعي الإن�سان بحيث
يعتم ��د على ذاكرت ��ه يف ا�س�ت�رجاع املعطي ��ات و�إعادة
ن�ش ��رها يف �أطرٍ حمدد ٍة ووا�ضحة ،وكان كل خ ٍرب �أو كل
حكاي ��ة يحظى �أو حتظ ��ى بتكرا ٍر يف الرواي ��ة والنقا�ش
حتى يرت�س ��خ املعنى ،وينقل �إىل اجليل التايل الذي قد
ُيعدِّ ل بع�ض التفا�ص ��يل ح�س ��ب امل�س ��تجدات التي كانت
ت�أخ ��ذ وقت ًا منا�س ��ب ًا كي يتم ا�س ��تيعابها على امل�س ��توى
اجلمعي العام.
لقد �أ�ض َّر املتغري التكنولوجي بكل عنا�صر الرتاث،
خا�ص ��ة يف ال�شكل الكال�س ��يكي للحكاية ال�شعب َّية،
و�أ َّثر َّ
ومل يحر� ��ص اجليل القدمي على تعويد الأوالد والأحفاد
م�ش ��اهد َة فنون العر�ض التقليديَّة للحكاية التي تنتمي
�إلينا.
 -9احلكاية ال�شعبية واملتغري االجتماعي:
ال ميك ��ن ف�ص ��ل املتغ�ي�ر االجتماع � ِّ�ي ع ��ن املتغري
التكنولوج ��ي ،ال ��ذي �أت ��اح مع الثورة يف جمال و�س ��ائل
االت�ص ��ال �أو احلوامل املعرفي ��ة املختلفة تبادل الأفكار
والعادات والتقاليد االجتماع َّية يف كل دول العامل.
�إ ّن حتويل العامل �إىل «قري ٍة �ص ��غرية» ات�ص ��الي ًا قد
نواح �أخرى كثرية ،يف كث ٍري
�أفاد من ناحية ،و�أ�ض ��ر من ٍ
م ��ن دول الع ��امل� .إن تغ�ُّيرُرُّ �أمن ��اط اللبا� ��س والأطعمة
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وال�صناعات امل�ستحدثة ،و�أ�شياء �أخرى كثرية� ،أفقدت
كثري ًا من املجتمعات القدرة على احلفاظ على هويتها
الثقاف َّية االجتماعية املميزة.
ومع تنوع طرق رواية �أيَّة حكاية با�ستخدام احلوامل
املعرف َّية التي �أ�ش ��رنا �إليها �آنف ًا ،ت�ضاءلت فر�ص رواية
احلكاية ال�شعب َّية الكال�سيك َّية لأ ٍ
�سباب متعددة منها:
 كان دخول املقاهي يف �س ��ورية قدميا حكر ًا علىالرج ��ال ،وكان عم ��ل احلكواتي واملخايل ينح�ص ��ر يف
املقاه ��ي �إال فيما ندر� ،أي �إن ج� � َّو احلكاية كان ذكوري ًا
بامتي ��از .وكان الرجال ي ��روون لعائالتهم يف البيت ما
�سمعوه يف املقهى يف جل�سات ال�سمر الليل َّية.
بينما تنت�شر اليوم املقاهي املختلطة التي تت�صدرها
�شا�ش ��ات التلفاز التي ال يُلقي �أح ٌد با ًال لها �إال يف بع�ض
احلاالت مثل مباريات كرة القدم ،ون�ش�ي�ر هنا �إىل �أن
�أج ��واء م�ش ��اهدة كرة القدم «ال�س ��اخنة» ب�ي�ن فريقني
كبريي ��ن �أو مباريات ك�أ�س العامل ،ت�ش ��به �أجواء املقهى
�أي ��ام احلكواتي �أو املخاي ��ل �إذ ميتلئ املقهى عن �آخره،
وينق�سم احل�ضور بني م�ؤيد لبطل ما من �أبطال ال�سرية
وبني بطل �آخر.
 كان �إيق ��اع احلي ��اة بطيئ� � ًا ج ��د ًا يف الفرتة التي�س ��بقت اخرتاع ال�سيارات والهواتف اللذين و َّفرا كثري ًا
م ��ن الوقت على النا�س ،ولكن انت�ش ��ارهما مرتافق ًا مع
انت�ش ��ار احلوامل املعرفي ��ة الأكرث حداث� � ًة ،جعل �إيقاع
احلي ��اة �أكرث �س ��رع ًة بكثري من املا�ض ��ي ،وم ��ع تراكم
متطلب ��ات احلي ��اة ،خا�ص ��ة يف ظ ��ل الأزم ��ة احلديثة،
وانت�ش ��ار و�س ��ائل التوا�ص ��ل االجتماع ��ي الت ��ي �أفقدت
كثريين القدرة على القراءة املطولة �أو املتابعة املطولة
لأي مو�ضوع ،فقدت كل �أ�شكال احلكاية ال�شعب َّية كثري ًا
م ��ن جمهورها الذي كان يف القدمي قادر ًا على امتالك
الوقت ال ��كايف للمتابعة املطولة للحكواتي واملخايل ،وال
�س َّيما �أثناء رواية ال�سرية ال�شعب َّية.

ت�أثريات غرافيكية للحكايات ال�شعبية يف امل�سرح

 كان العتم ��اد التعلي ��م على «الطريق ��ة الغرب َّية»اعتم ��اد ًا كب�ي�ر ًا عو�ض� � ًا ع ��ن الك ّت ��اب واخلج ��ا وطرق
ري يف طريقة تفكري املجتمع،
التعليم الكال�سيك َّية �أث ٌر كب ٌ
�إذ تع َّلمت الأجيال اجلدي ��دة القراءة والكتابة بطريق ٍة
تن�س ��جم مع الن�س ��ق املعريف املع ��ومل �إن �ص � َّ�ح التعبري،
الأمر الذي جعل الكثريين ينظرون �إىل طريقة احلياة
التقليد َّي ��ة القدمي ��ة بتح ّفظ  ,واعتباره ��ا متخلفة ،وال
تن�سجم مع الأ�س�س احل�ضارية احلديثة.
فلم ُتدرَج فنون العر�ض الرتاثية من حكاية �شعبية
وغن ��اء ورق� ��ص �ض ��من مناه ��ج التدري� ��س الأكادميية
امل�س ��رحية يف �س ��ورية ,ب ��ل كان االعتماد عل ��ى مناهج
و�أ�س�س غرب َّية متام ًا يف تدري�س امل�سرح الذي دخل على
الثقافة ال�شعبية يف �س ��ورية منذ فرت ٍة لي�ست بالبعيدة،
وال ��ذي تلته �أ�ش ��كا ٌل ات�ص ��الية �أخرى ك ّنا �أ�ش ��رنا �إليها
يف فق ��رة احلوام ��ل املعرف َّي ��ة ،كال�س ��ينما والتلفزيون،
الأمر الذي جعل جهود جُ ّل الك َّتاب َتن�ص ��بّ على �إتقان
كتابة ال�س ��يناريو للتلفزيون وال�س ��ينما ،وجهود املمثلني
واملخرجني َتن�صبُّ على �أداء ال�شخ�صيات فيما يُعر�ض
فيها.
�إ ّن التعامل مع احلكاية ال�شعب َّية ب�أ�شكالها املختلفة
يتط َّل ��ب تدريب ًا خا�ص� � ًا يعتم ��د على التناقل ال�ش ��فاهي
املبا�ش ��ر للن�ص ��و�ص وط ��رق الرواية ،وهو �أم ��ر مفقو ٌد
متام ًا يف �سورية.
 -10ال�شفاهية مرة �أخرى:
يتمي ��ز امل ��وروث ال�ش ��فهي بخ�ص ��ائ�ص تختلف
كثري ًا عن الن�س ��ق الكتابي الذي نعي�ش ��ه� ،إذ يعتمد
ب�ش ��كلٍ كب ٍري على الذاكرة واال�سرت�س ��ال ال�س ��ردي
الذي يعتمد على �صيغ حمددة يتم حفظها وتناقلها
عرب الأجيال ،لكن نتناول مو�ضوع خ�صائ�ص الن�سق
الكتابي هنا لأنه مو�ض ��و ٌع منف�ص ٌل يحتاج �إىل تعمق
ّ
بحثي مطول مقارنة بالن�س ��ق ال�شفاهي ،و�سنعر�ض

بع�ض خ�صائ�ص ال�ش ��فاهية وتقنيات ال�سرد فيها.
يقارن والرت �أوجن يف كتابه ( ال�ش ��فاهية والكتابية)
ب�ي�ن الثقافت�ي�ن «ال�ش ��فاه َّية» املنطوق ��ة و«الكتاب َّي ��ة»
املدونة ،ويربز بع�ض �أ�ساليب التعبري والفكر يف الثقافة
ال�شفاه َّية يف عدة نقاط �أهمها:
 .1الأ�س ��لوب ال�ش ��فاهي �أمي ��ل �إىل عط ��ف اجلمل
والتداخل على م�س ��توى اللغة واملو�ض ��وعات ،كما تتمتع
ال�ش ��فاه َّية بخا�صية جتميع َّية بحيث تتكون من عبارات
م ّت�صلة و�صيغ متكررة.
 .2ميي ��ل �إىل الإطناب ل�ض ��مان ا�س ��تمرار العالقة
بني املتكلم وامل�ستمعني ،فيعني املتكلم عن طريق منحه
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فر�ص ��ة للتذكر وترتيب الأفكار ،وي�س ��اعد امل�ستمع على
املتابعة.
ُ .3يق� �رِّب املعرف ��ة وينقله ��ا �إىل احلياة الإن�س ��انية� ،إذ
يرتبط بعنا�صر الزمان واملكان التي يتم تداولها من خالله.
 .4الق ��رب م ��ن حياة الإن�س ��ان اليوم َّي ��ة� ،إذ يُلوِّنها
بخ�صائ�ص ال�ص ��راع وامل�ش ��اركة الوجدانية يف مقابل
احلياد املو�ضوعي ،فال�شفاه َّية ت�صنع املعرفة يف �سياق
ال�ص ��راع ب�إبقائها يف عامل احلياة الإن�سانيّة والتوا�صل
اللفظ ��ي مبا�ش ��ر ًة ،مبا يت�ض ��منه ال�ص ��وت م ��ن عمليّة
الأخذ والرد.
 .5الت ��وازن :تعي� ��ش املجتمعات ال�ش ��فاه َّية �إىل حدٍّ
كب�ي�ر يف احلا�ض ��ر عل ��ى َنح� � ٍو يحفظه ��ا يف حال ��ة من
الت ��وازن من خ�ل�ال التخل� ��ص من الذكري ��ات التي مل
يع ��د له ��ا �ص ��لة باحلا�ض ��ر .وهك ��ذا يعر�ض احلا�ض ��ر
�إجن ��ازه عل ��ى ذكريات املا�ض ��ي ،فال�ش ��فاه َّية ت�س ��مح
للأج ��زاء غري املريحة من املا�ض ��ي �أن ُتن�س ��ى ب�س ��بب
مقت�ض ��يات احلا�ض ��ر امل�س ��تمر ،مما ينتج عن ��ه تنويع
الرواة ال�ش ��فاهيني يف �سردهم التقليدي لأن جزء ًا من
مهارتهم يتمثل يف التال�ؤم مع املتلقني اجلدد واملواقف
اجلديدة.
التقنيّة ال�س ��ردية للقا�ص ال�ش ��فهي :يقع ق�س ٌم كبري
من �سردية الن�ص ال�شعبي على كاهل القا�ص «الراوي»
الذي ي�ضع �إ�سرتاتيج َّية للحكي بنا ًء على خرب ٍة تقليديّة
توارثه ��ا من خالل اال�س ��تماع واحلكي ،ه ��ي تت�ألف من
اخلطوات الآتية:
 .1و�ض ��ع الإط ��ار الع ��ام للحكاي ��ة ث ��م زخرفته ��ا
مبجموع� � ٍة م ��ن الكلم ��ات ،ويت�ض ��من الإط ��ار الع ��ام:
التمهيد ،واخلامتة ،والتدخالت ال�ص ��يغ َّية التي تت�صل
ب� �ـ «احلكي» ،وهي �ص ��يغ املواق ��ف الأولي ��ة التي تنطلق
ن�ص احلكاية
منها �أحداث احلكاية ويرتدَّد معظمها يف ٍّ
و�صو ًال �إىل اخلامتة.
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للقا�ص �أو الراوي ج�سر ًا
 .2ي�شكل التدخل الفردي ِّ
ب�ي�ن واق ��ع م�ش ��هد الأداء (�س ��ياق الأداء الفعلي) وبني
اخليال يف احلكي.
 .3توظيف جمموع ٍة من ال�ص ��يغ البالغية املنمطة
يف الو�ص ��ف الرتكيب ��ي للأبطال و�أعدائهم ،وم�ش ��اهد
اجلمال ،وم�شاهد الرعب ،و�أماكن الذروة ،وهي نقاط
التحول يف احلكاية.
 .4ميثل التكرار ملقطوع � ٍ
�ات ومواقف بعينها عامل
ا�ستمراريَّة و�أ�سا�س ًا من �أ�س�س بنية احلكاية.24
 -11احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة ال�سور ّي ��ة الي ��وم :ب�ي�ن
التوثيق واالندثار:
واق ��ع احلكاي ��ة ال�ش ��عبيّة ال�س ��ورية اليوم ال ي�س ��ر،
ففيما عدا وجود حكواتي واحد يعمل يف مقهى النوفرة
بدم�ش ��ق ،وخمايل يق ��دم بع�ض العرو� ��ض املتناثرة يف
�أماكن خمتلفة ،فال وجود لها وال لتقاليدها املحببة.
�أما على م�س ��توى التوثي ��ق ،فقد بُذِ َلتْ جه ��و ٌد فردي ٌة
ً
م�ش ��كورة ،جَ َمعَتْ
كثريا من امل�أثورات ال�شعبيَّة ال�شفوية،
وم ��ن �ض ��منها احلكاية ،لكن هذا اجلمع جاء على �ش ��كل
كت ��بٍ ت�ض ��م ن�ص ��و�ص احلكايات ،وه ��و �أ�س ��لوب يحرمنا
من �س ��ماع �ص ��وت احلكواتي ومتييز نرباته ،ومتى ي�صل
بامل�س ��تمع �إىل ال ��ذروة� ،إ�ض ��افة �إىل ع ��دم قدرتن ��ا على
م�ش ��اهدته وهو يحك ��ي ومن تفاعل جمه ��وره معه �إن كان
اجلامع قد �أخذ عن را ٍو حمرتف .وفيما ي�أتي �سن�ستعر�ض
بع�ض الأمثلة على التوثيق املكتوب للحكاية ال�شعبية:
� .1أحم ��د ب�س ��ام �س ��اعي ،حكايات م ��ن الالذقية،
وزارة الثقافة دم�شق.1973 ،
� .2أحم ��د زياد حمبك ،م ��ن احلكايات ال�ش ��عب َّية،
وزارة الثقافة ،دم�شق.1983 ،
 .3ح�سني �سليم حجازي ،خيال الظل و�أ�صل
 24جملة الثقافة ال�شعب ّية ،البحرين ،العدد العا�شر:

?https://www.folkculturebh.org/ar/index.php
issue=10&page=showarticle&id=87

حكايات من فن الفلكلور الرو�سي ال�شعبي

امل�سرح العربي ،وزارة الثقافة ،دم�شق.1994 ،
 .4الر�ؤيا ال�ش ��عبيّة للخط ��اب امللحمي عند العرب،
يو�س ��ف �إ�س ��ماعيل ،احت ��اد الكت ��اب العرب ،دم�ش ��ق،
( .2004درا�سة).
� .5س ��ناء فوزي املوالدي ،حكايات حارات �شامية،
وزارة الثقافة-الهيئة العامة ال�سورية للكتاب ،دم�شق،
.2013
 .6ع ��ادل �أبو �ش ��نب ،م�س ��رح عربي ق ��دمي كركوز،
وزارة الثقافة ،دم�شق.2004،
 .7ف ��وزات رزق ،يف قدمي الزم ��ان ،وزارة الثقافة،
دم�شق.2006 ،
 .8فوزات رزق-ثائر زين الدين ،حكاياتٌ ُتروى يف
جبل العرب ،وزارة الثقافة ،دم�شق.2006 ،
 .9حمم ��د خال ��د رم�ض ��ان ،حكاي ��ات �ش ��عبيّة من
الزبداين ،مطبعة اليازجي ،دم�شق.2005 ،
 .10حممد خالد رم�ضان ،حكايات من ال�شام ،دار
الطليعة ،دم�شق.1993 ،

 .11منري كيال ،حكايات دم�ش ��قيّة ،وزارة الثقافة،
دم�شق.2017 ،
 .12نزار الأ�س ��ود ،احلكايات ال�شعبيّة ال�سورية ،يف
جز�أَيْنِ  ،دم�شق.1998 ،
 .13نزار الأ�سود ،كراكوز بالد ال�شام ،يف جز�أَيْنِ ،
دم�شق.
 .14نزي ��ه عب ��د احلمي ��د ،احلكاي ��ات ال�ش ��عبيّة
ال�شائعة ،مطبعة ال�سعيد ،دم�شق.
مل نواك ��ب م ��ا ن�ش ��رته الدوري ��ات وال�ص ��حف من
ٍ
حكايات �شعب َّية ،وال ما �أنتجته و�سائل الإعالم ال�سورية
املرئية �أو امل�س ��موعة نظ ��ر ًا لوجود �ص ��عوبات هائلة يف
البحث على م�ستوى املدى الزمني.
مل تندث ��ر احلكاي ��ة ال�ش ��عبيّة ال�س ��ورية ،ولكنها مل
حت � َ�ظ مبكان ٍة منا�س ��بة ب�ص ��فتها ج ��زء ًا ال يتج ��ز�أ من
احلال ��ة احل�ض ��ارية التي متي ��ز هويتن ��ا التاريخ َّية .ما
يب�شر باخلري هو افتتاح ماج�ستري ت�أهيل وتخ�ص�ص يف
الرتاث ال�ش ��عبي ،بق�س ��م علم االجتماع يف كلية الآداب
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والعل ��وم الإن�س ��انية يف جامع ��ة دم�ش ��ق ع ��ام 2015م،
�إ�ض ��اف ًة �إىل ماج�س ��تري يف �إدارة موارد الرتاث الثقايف
يف كلية ال�س ��ياحة ،الأمر الذي قد يب�ش ��ر ب�إعادة الألق
�إىل الرتاث ال�سوري عام ًة ،واحلكاية ال�شعبيّة خا�ص ًة.
� -12إ�شكالي ��ات التعام ��ل م ��ع احلكاي ��ة ال�شعبي ��ة
اليوم:
• التط ��ور التكنولوج ��ي ال ��ذي ط ��ور و�س ��ائل
االت�ص ��ال باجتاه التوا�ص ��ل ال�ش ��فاهي غري املبا�ش ��ر،
والتوا�ص ��ل الفردي من خالل �أجهزة و�أدوات التوا�صل
االجتماع ��ي ،الأم ��ر ال ��ذي �أدى �إىل تغي�ي�ر يف ع ��ادات
الق ��راءة واال�س ��تماع ،بحي ��ث مييل معظ ��م النا�س �إىل
اختزال الأفكار واخت�ص ��ارها �س ��وا ًء كان ��ت مكتوبة �أم
م�سموع ًة �أم �سمع َّية ب�صرية.
• الزلزال الثقايف الذي �سبّبته الأحداث التي م ّرت
عل ��ى العامل العربي منذ عام 2011م ب�س ��بب تدمريها
لبقاي ��ا ال ُبن ��ى االجتماعية التقليدية الت ��ي كانت تروي
احلكايات ال�شعبية.
• العومل ��ة التي تفر�ض ثقافة ال ��دول املتقدّمة على
الدول املتخلفة �أو النامي ��ة ،مما �أفقد النا�س االهتمام
باحلكايات ال�ش ��عب َّية املتناقلة عرب الأجيال ،واجتاهها
نح ��و احلكايات والأفالم الغرب َّية خا�ص ��ة .لقد �أفقدت
النزع ��ة التغريب َّية جمتمعات كثري من الدول �أ�ص ��التها
للأ�سف.
•الأزمات واحلروب املتتالية التي حتدث يف عاملنا
املعا�صر.
• فقدان التن�س ��يق بني اجله ��ات الفاعلة يف جمال
الرتاث ال�ش ��عبي ال�س ��وري عا َّم� � ًة ،واحلكاية ال�ش ��عبيّة
خا�ص ًة.
ال�سورية َّ
 -13احلاج ��ة �إىل ال�ش ��كل الكال�سيك ��ي للحكاي ��ة
ال�شعبية
لقد تغريت �أ�ساليب احلياة وطرقها ب�شكلٍ ال ي�سمح
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بالع ��ودة �إىل الوراء ,ومع هذا فهناك ثوابتُ ح�ض ��ار ّي ٌة
يج ��در بنا احلفاظ على �ش ��كلها الكال�س ��يكي الأ�ص ��يل
والأ�ص ��لي� ،إىل جان ��ب التفك�ي�ر يف تطوي ��ر الرتاث مبا
يواكب امل�ستجدات احل�ضاريّة.
لق ��د ت ��رك لن ��ا الأج ��داد التاري ��خ واملعرف ��ة عل ��ى
ري من املعارف واملمار�س ��ات التي تنتمي
طريقتهم ،وكث ٌ
�عبي ،مل تكن تراث� � ًا يف �أول ظهور لها،
�إىل الرتاث ال�ش � ّ
ولك ��ن ت ��داول النا� ��س له ��ا وا�س ��تمرارها ع�ب�ر الزمن
وانتقاله ��ا م ��ن جيلٍ �إىل جي ��ل حوَّلها �إىل ت � ٍ
�راث ثقايف
�شعبي.
نح ��ن بحاج� � ٍة �إىل �أبطال يُ�ش ��بهوننا وننتمي �إليهم
�عبي� ،أبط ��ال يفك ��رون كم ��ا يفكر
عل ��ى امل�س ��توى ال�ش � ّ
املواط ��ن العادي� ،أبط ��ال ال تنتجهم النخ ��ب الثقافيّة
مهما كانت جهودها م�ؤثر ًة وجميلة.
لق ��د ت ��رك لن ��ا �أجدادن ��ا البعي ��دون حكاي ��ات
تناقلته ��ا الأجي ��ال املتالحقة ب�أ�س � ٍ
�لوب ينتمي �إلينا،
ويج ��ب احلفاظ على هذا ال�ش ��كل الكال�س ��يكي كما
ه ��و ،والفخر ب ��ه ،و�إع ��ادة االعتبار �إلي ��ه من خالل
تعويد الأجيال ال�صاعدة متابعته ،وتعويدهم تعلُّمه
واالنتماء �إليه.
احلكوات ��ي  ,وخي ��ال الظ ��ل ,و�ص ��ندوق الدني ��ا،
ا�ستنه�ض ��ت الهم ��م يف ف�ت ٍ
�رات تاريخ ّي ٍة متعددة �ض ��د
كل �أ�ش ��كال االحتالل التي تعر�ض ��ت له ��ا بالدنا ،ومن
الإجحاف النظ ��ر �إليها الآن بدونيّة واعتبارها «تخلف ًا»
يجب التخل�ص منه� ،أو تعديله ب�ش ��كلٍ يُلغي خ�صو�ص َّيته
الفريدة والأ�صيلة.
حي ي ��روي �أمامنا
و�أرى �أنن ��ا نحت ��اج �إىل �ش ��خ�ص ٍّ
الق�ص ��ة �أو احلكاية ،ب�ش ��كل يختلف عما يفعله امل�سرح
مبعن ��اه امل�أل ��وف الي ��وم .نحت ��اج �إىل را ٍو من ال�ش ��عب،
ي�س ��تخدم مف ��ردات ال�ش ��عب ،كي يُ�س ��اعدنا وي�س ��اعد
�أجيالنا ال�صاعدة على بلورة م�ستقبل �أف�ضل و�أجمل.

 -14خامتة:
لق ��د تخلخل ��ت البنيت ��ان االجتماعي ��ة والثقافي ��ة
ب�س ��بب احلرب على �س ��ورية ،وب�س ��بب العوملة ،والثورة
التكنولوج ّي ��ة .م ��ن هنا يج ��ب �أن نبد�أ ب�إع ��ادة ترميم
ذاكرتنا وت�أكيد خ�ص ��ائ�ص هويتنا ,وت�ص ��دير ثقافتنا
�إىل الع ��امل من خالل الع ��ودة �إىل اجل ��ذور و�إحيائها،
ثم تقدمي التحديثات عليها ب�ش ��كل ينف�صل عن �شكلها
الكال�سيكي الأ�صلي.
�إ ّن ع ��ودة احلكاي ��ات ال�ش ��عبيّة مبختل ��ف �أ�ص ��نافها،
وا�ستعادة كل عنا�صر الرتاث حتتاج �إىل قرا ٍر وطني �سيادي
ي�ش ��ارك فيه اجلميع ،و�إىل حمالت م�س ��تدامة لغر�س ��ها يف
وجدان ال�شعب مرة �أخرى ،ونحن قادرون على ذلك.
لق ��د َّمت ال�س ��عي يف هذا البحث �إىل و�ض ��ع احلكاية
ال�ش ��عبيّة يف بيئته ��ا الثقافي ��ة واالجتماعية املنا�س ��بة،
وتب�سيط امل�صطلحات املتعلقة بها.
املراجع:
 )1ل�سان العرب ،مادة حكى.
 )2معجم املعاين اجلامع:

https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%AD%D9%83%D9%89/،

مادة حكى.
 )3مثل ل�سان العرب ،والقامو�س املحيط ،واملعجم
الو�سيط.
4) https://sites.google.com/site/nsren2012/12
5) https://mawdoo3.com/

� )6أبو حممد القا�سم بن علي بن حممد بن عثمان
احلريري الب�ص ��ري� ،ص ��احب املقام ��ات املعروفة (ت
 516هـ).
 ) 7املو�س ��وعة العربية املي�سرة ،املجلد الأول ،مادة
حكاية.
 )8ملزيد من املعطيات ،راجع :ال�س�ي�رة ال�ش ��عبية:
املو�س ��وعة العربية العاملية ،م�ؤ�س�سة �أعمال ،ال�سعودية،
 ،1996املجلد الثالث ع�ش ��ر .و�س�ي�رة الظاهر بيرب�س:

املو�س ��وعة العربية املي�س ��رة ،الق�س ��م الثاين ،ب�إ�شراف
حممد �شفيق غربال ،دار ال�شعب وم�ؤ�س�سة فرانكلني.
 )9قامو� ��س ال�ص ��ناعات ال�ش ��امية ,حممد �س ��عيد
القا�سمي  -جمال الدين القا�سمي -خليل العظم  ,دار
طال�س للدرا�سات والن�شر 1988م ,ط - 1دم�شق.
 )10املو�سوعة العربية ،املجلد التا�سع.
 )11املو�سوعة العربية ،املجلد احلادي ع�شر.
 ) 12دائرة املعارف ،ب�إدارة ف�ؤاد �أفرام الب�ستاين،
بريوت ،1980 ،املجلد .7
 )13مو�س ��وعة امل ��ورد العربي ��ة ،املجل ��د الأول –
الق�سم الثاين.
 )14موقع رباط الكتب:
https://ribatalkoutoub.com/?p=1115

� )15أكادميية نريونت:

https://neronet-academy.com/

 )16رابط امل�صدر الأ�صلي:

http://www.human-memory.net/intro-what.
html

 )17ال�شفاهية والكتابية ،والرت �أوجن� ،سل�سلة عامل
املعرفة ،العدد  ،182الكويت.
 ) 18نقال عن موقع املقاتل:

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/
Mnfsia15/CustTrad/sec01.doc_cvt.htm

 )19موقع معجم املعاين:
https://www.almaany.com/ar/dict/arar/%D8%B7%D9%82%D9%88%D8%B3/

 )20موقع
https://www.quora.com

� )21أكادميية نريونت:

https://neronet-academy.com/

رابط امل�صدر الأ�صلي:

_http://www.human-memory.net/intro
what.html

 )22جملة الثقافة ال�شعبيّة ،البحرين ،العدد العا�شر:
?https://www.folkculturebh.org/ar/index.php
issue=10&page=showarticle&id=87
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طعام الدم�شقيني بني زمنني

َُّ
فرامة اللحمة
إىل
�
ة
ب
الك
من جرن
َّ

نبيـــــل تللــــــــو

انطلق��ت املخلوق��ات احل َّي��ة جميعه��ا ــ م��ذ بد�أت
احلياة ــ للبحث عن غذائها ،متت ِّب ً
عة فطرتها يف حفظ
بقائها ،فالتهم احليوان القوي احليوان ال�ضعيف ،يف
ح�ين التقم الر�ضيع ث��دي �أمه متتبع�� ًا رائحة لبنه،
�ش��دُّ ه �إليها ق��وى �إلهية بعي��دة عن فهمن��ا }وهديناه
النجدين{ (�سورة البل��د :الآية  ،)19وبعد �أن كرب،
ألح علي��ه اجلوع ،جَّ
فاته نحو الع�ش��ب وثمر ال�شجر،
� َّ
�شدُّ ه �إليهم��ا منظرهما ال َّأخ��اذ واجتذبته رائحتهما
الزكية ،وا�صطاد احليوان ليقتات بلحمه .ومع مرور
الزم��ن ،تط�� َّور هذا احل��ال ،فتب َّهر الطع��ام بالتوابل،
ألوان خمتلفة ،وطاب بد�سم ال�سمن والزيت،
وتل َّون ب� ٍ
َّ
واحم�ض بع�ص�ير الليمون ،واختلف
وحتلَّ��ى بال�سكر،
منطقة و�أخرى ح�سب ما تنتجه �أر�ضها من
ذل��ك بني
ٍ
حما�صي��ل .ومن خالل ه��ذا التطور ،اختلف��ت �أذواق
النا���س ،واختلفت طرائ��ق �إعداد طعامه��م يف �سبيل
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الو�ص��ول �إىل م��ا هو �أ�شه��ى و�أطيب ،ومل ُّ
ي�ش��ذ �سكان
دم�ش��ق ع��ن ه��ذه القاع��دة ،فق��د اختلف��ت عاداتهم
الغذائي��ة و�أن��واع �أطعمته��م وطرائ��ق حت�ضريه��ا
وتقدميها وتناولها وحفظها حتى خالل فرتة احلياة
االعتيادي��ة لل�شخ�ص نتيجة عوام��ل عديدة� ،أهمها
االت�صال مع ال�شعوب الأخرى ،والأخذ منهم ،ناهيك
أدوات جدي��دة �ساهمت يف ه��ذا التغيري،
عن دخ��ول � ٍ
وه��م الذين قالوا هذا املثل« :كول ما ت�شتهي نف�سك،
والب���س ما يلي��ق بني النا���س» .يف هذه املقال��ة نتت َّبع
التغي�يرات احلا�صل��ة يف طع��ام الدم�شقي�ين خ�لال
القرنني الع�شرين واحل��ادي والع�شرين ،الذي اندثر
بع�ضه ،وكاد الزمن يق�ضي على بع�ضه الآخر ويرميه
�إىل زواي��ا الن�سيان والإهمال ،يف حني ما يزال �أكرثه
موج��ود ًا ،راجي ًا �أن يتذ َّكر كرام القارئات والقراء ما
ن�سيوه ،و�أن يتع َّرفوا ما ال يعرفونه.

اعت ��اد الدم�شقي ��ون تن ��اول ث�ل�اث وجب ��ات طعام
يومي ًا :ال ُفطور والغ ��داء وال َع َ�شاء ،وتختلف الأطعمة يف
ِّ
كل وجب� � ٍة عن الأخرى ،وقد اختلف ��ت اختالف ًا وا�ضح ًا
بني القرنني:
�ات
1ـ��ـ وجب��ة الفط��ور :و ُيطل ��ق عليه ��ا ت�سمي � ٍ
ال�ص ْف� � َرة» ،وقد �أتى هذا اال�سم
خمتلف ��ة ،منها« :ك�سر ُّ
م ��ن �أنَّ النائم تت�ش َّكل على وجه ��ه طبق ٌة �صفراء نتيجة
االنقط ��اع عن الطعام لي ًال ،وهذه الطبقة تتال�شى عند
تن ��اول طعام ال�صب ��اح ،ولكنَّ الدم�شقي�ي�ن ح َّرفوا هذه
ال�س ْف� � َرة»� .أ َّما ت�سمي ��ة «ترويقة»،
الت�سمي ��ة �إىل «ك�س ��ر ُّ
فهي من ال َّر َواق؛ �إذ �إنَّ من يتناول وجبة الفطور ي�صبح
يوم ��ه كله رائق ًا ومزاج ��ه معتد ًال ،واال�س ��م ال�شائع لها
حالي ًا هو الفطور.
تتم َّيز الأطعمة التي ُت َق َّدم يف الفطور بكونها خفيفة
وقت طويل لتح�ضريها،
�سهلة اله�ضم ،وال حتت ��اج �إىل ٍ
ف�أغلبه ��ا ُي�شرتى من ال�سوق �شبه جاه � ٍ�ز للأكل ،وي�أتي
�كل خا�ص بي� ��ض الدجاج،
يف مقدمته ��ا البي� ��ض ،وب�ش � ٍ
ال ��ذي كان ي�أت ��ي م ��ن م ��زارع الغوطة
بكميات
املحيط ��ة بدم�ش ��ق ،والآن ي�أتي
ٍ
وافرة من املداجن املتخ�ص�صة برتبية
الدج ��اج للحمه وبي�ضه م ��ن ِّ
كل �أنحاء
�سورية .غري �أنَّ بي� ��ض املزارع ما يزال
موجود ًا ،و ُيقبل عليه بع�ض الدم�شقيني
رغ ��م ارتفاع ثمنه ع ��ن بي�ض املداجن،
لأ َّنه �أطيب و�أد�سم ،و ُيطلق عليه «بي�ض
بلدي» ،ومنه �أي�ض ًا« :بي�ض ب�صفارين».
ُيق َّدم البي�ض م�سلوق ًا باملاء املغلي ،و�إذا
كان ن�ص ��ف م�سلوق ي�س َّم ��ى« :بر�شت»،
�أو مقلي� � ًا بعد خفقه بال�سمن �أو الزيت،
وقت
و�إذا مل ُيخفق ي�س َّمى «عيون» ،ويف ٍ
من الأوقات كان ي�شوى على نا ٍر هادئة

يف فرن ال�س ��وق ،حيث ي�صبح طعمه �أ�شهى و�ألذ ،ولكنَّ
البي�ض امل�شوي مل نعد نراه يف هذه الأيام .ولقد �ش َّكلت
�أهمية البي�ض دافع ًا لن�شوء �أمثل ٍة �شعبية وحزازير عنه،
منه ��ا�« :شي ا�سمه على ج�سم ��ه» ،و«�شي عظمو من ب َّرا
وج�سمه من ج َّوا».
وي�ش ِّكل اجل�ب�ن ب�أنواعه العديدة م ��ادة �أ�سا�سية يف
وجبة الفطور ،وي�أتي م ��ن حليب البقر والغنم واملاعز،
واجلبن ��ة البي�ض ��اء ،الت ��ي كان يطل ��ق عليه ��ا «جبن ��ة
خ�ض ��راء» قبل �أن ُتغل ��ى وت�صبح« :جبن ��ة مغلية» كانت
ِعم ��اد وجبة الفطور ،وقد تطورت و�صارت ت�صنع بعدة
�أ�شكال :عكاوية ،نابل�سية ،م�شلل ��ة ،رَّ
م�سنة ،م�ضفورة،
�أفراوي ��ة ،حلوة ،ماحلة ،ن�صف ماحلة ،حلوم ،مدقوقة
�أو ناعمة ،وكانت اجلبنة الناعمة تو�ضع يف �أكيا�س خام
ت�س َّمى «ال�ضفر» ي�شرتي الزبون حاجته منها ،والآن تباع
بوزن
على �شكل ك ��رات حمفوظة �ضمن علبة بال�ستيك ٍ
ثاب ��ت .كان م ��ن عادة الدم�شقيني متوي ��ن اجلبنة عند
مو�سمه ��ا يف الربي ��ع� ،إذ ترخ�ص �أ�سعاره ��ا ،لت�ستهلك
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عل ��ى مدار العام ،وذلك بغليها باملاء وامللح ال�صخري،
وحفظها يف بيت املونة ،ويف فرت ٍة �أحدث �صارت تحُ فظ
يف ال�ب�راد .غ�ي�ر �أنَّ اجلبنة البي�ضاء �ص ��ارت متوافرة
�ات وافرة وبالأ�سع ��ار نف�سها �أو
على م ��دار العام بكمي � ٍ
�أعلى بقليل ،ومل تعد مونة اجلبنة �ضرورية.
وم ��ن �أنواع اجل�ب�ن« :الق�شقوان» ال ��ذي ي�صنع من
حليب عايل الد�سم ،لذا ف�إنَّ طعمه �أطيب و�أد�سم ،لكنَّ
ٍ
�سع ��ره �أعلى ،كان ي�صل �إىل املحالت حمفوظ ًا ب�أكيا�س
خام حيث يباع باملفرق ح�سب حاجة الزبون� ،أما اليوم
ف�إنه يع َّب�أ ب�أكيا�س نايلون ،كل كي�س يحوي كيلو �أو ن�صف
كيلو �أو غري ذلك م ��ن الأوزان ،واندثرت متام ًا طريقة
بيعه ال�سابقة.
ومل يك ��ن الدم�شقي ��ون يعرف ��ون حت ��ى منت�ص ��ف
الق ��رن الع�شرين �سوى ه ��ذه الأنواع من اجلنب ،عندما
�أت ��ت اجلبنة املطبوخ ��ة امل�ستوردة من الغ ��رب :فرن�سا
وهولن ��دا وبلغاري ��ا ،وهي جبنة قابل ��ة للدهن ،وطعمها
ممتاز ،ل ��ذا راقت رواج ًا حتى �ص ��ارت مالزمة لفطور
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الدم�شقيني ،وا�شته ��رت با�سم« :جبنة هولندية» ،فلج�أ
ال�صناعيون �إىل ت�صنيعه ��ا حملي ًا ،و�صار لها عالماتٌ
جتارية مم َّيزة.
ومن م�صل ماء اجلنب ،ت�صنع «القري�شة» �أو «قري�ش
اجل�ب�ن» ،وهو نوع ��ان :احلل ��و ،ويو�ضع م ��ع املعجنات،
و ُتق ��دم نوع ًا من احلل ��وى ،واملالح ،وي� ��ؤكل مع اخلبز.
كان القري�ش �شائع ًا جد ًا �سابق ًا ،ولكنه تراجع حالي ًا.
�أم ��ا �أهم ن ��وع طع ��ام يف وجبة الفطور فه ��و «اللنب
امل�صف ��ى» ،ال ��ذي ينتج من اللنب الرائ ��ب بعد ت�صفيته
م ��ن م�صل ��ه ( �أو مائه ) ،امل�صنوع ب ��دوره من احلليب
الط ��ازج بعد غليه وترويب ��ه .يق َّدم الل�ب�ن امل�صفى �إما
عل ��ى �شكل قطع� � ٍة واحدة مدهون� � ًة يف ال�صح ��ن ،و�إ َّما
كرات �صغرية قد تكون طازجة� ،أو جتلب من
على �شكل ٍ
بيت املونة ،حيث كان اللنب امل�صفى مي َّون من ال�صيف
كرات يف زيت الزيتون .مل تختلف
�إىل ال�شت ��اء بحفظه ٍ
طريق ��ة ت�صفي ��ة اللنب كث�ي�ر ًا بني املا�ض ��ي واحلا�ضر،
ولكن اختلفت طريقة بيعه ،ففي حني كان يباع باملفرق

برك جبنة

برك حلمة

علب كيلو
ح�س ��ب حاجة الزبون� ،ص ��ار الآن يباع �ضمن ٍ
�أو ن�صف كيلو.
ي�ش ��ار �إىل �أنَّ بع� ��ض الدم�شقي�ي�ن كانوا وم ��ا زالوا
يقوم ��ون يف بيوتهم بغلي احلليب وترويبه لي�صبح لبن ًا،
ثم ي�صفونه لي�صبح لبن ًا م�صفى.
بحبات من «الزيتون»،
وال ب َّد �أن تز َّين وجبة الفطور
ٍ
ال ��ذي ل ��ه �أ�صن ��اف عدي ��دة كالأ�س ��ود �أو الأخ�ض ��ر �أو
طعم ممتاز.
التفاح ��ي �أو املعط ��ون ،وك ُّل الأن ��واع ذات ٍ
كان م ��ن عادة الدم�شقيني ت�صني ��ع ( حتلية ) الزيتون
يف املنزل ،ومتوينه من العام �إىل العام حيث يحفظ يف
وقطع من الليمون ،غري �أنَّ هذا الأ�سلوب
زي ��ت الزيتون ٍ
ق ��د تراجع كثري ًا مع انت�شار مهنة حتلية الزيتون ،حيث
يب ��اع جاهز ًا للأكل ،وهو موجود يف املحالت على مدار
العام.
و ُي َع ُّد «ال�شنكلي� ��ش» �أو «اجلنكلي�ش» طعام ًا مهم ًا يف
وجبة الفطور عند بع� ��ض الدم�شقيني ،وي�ؤكل غالب ًا مع
زيت الزيتون ،وهو نو ٌع من اجلنب املخ َّمر ي�شبه �إىل حدٍّ
ما ج�ب�ن الروكفور الفرن�س ��ي ،وهو يباع ع ��اد ًة جاهز ًا

يف ال�س ��وق ،وي�أتي من مناطق خ ��ارج دم�شق ،ونادر ًا ما
ي�ص َّنع يف البيت.
كم ��ا �أنَّ الزبدة امل�شت َّقة من احللي ��ب مرغوب ٌة جد ًا
يف وجبة الفط ��ور ،ويرافقها دائم ًا املر َّب ��ى� ،أو «املعود»
و�أ�صله ��ا ( معقود ) ،و ُي َع ُّد من فواكه خمتلفة كامل�شم�ش
والك ��رز والفريز والتني والتف ��اح والباذجنان ،وي�ص َّنع
بطرائ ��ق �شت ��ى �أهمه ��ا التجفي ��ف يف �شم� ��س ال�صيف
الالهب ��ة ،وكان �أغل ��ب الدم�شقي�ي�ن يقوم ��ون ب�إعداده
يف منازله ��م ،وكان من امل�شاهد امل�ألوف ��ة ر�ؤية �صواين
مربى امل�شم�ش على �أ�سط ��ح بيوتهم ،ومل نعد نرى هذا
امل�شهد يف هذه الأي ��ام� ،إذ يقوم ال�صناعيون بت�صنيعه
علب
يف معام ��ل ال�صناع ��ات الغذائية ،و�ص ��ار يباع يف ٍ
�زات زجاجي ��ة ،و�ص ��ار له عالمات
معدني ��ة �أو قطرمي � ٍ
جتاري ��ة مم َّيزة ،ولكنَّ �إع ��داده يف املنزل مل يندثر� ،إال
�أ َّنه قد تراجع كثري ًا.
ــ املكدو�س :وهو طعا ٌم �شهي م�صنوع من الباذجنان
زمن
واجل ��وز ومغمور بزيت الزيتون ،كان موجود ًا منذ ٍ
بعيد ،وال ي ��زال ي�ص َّنع بالطريقة ذاته ��ا ،وكان ي َع ُّد يف
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�كل رئي�س ��ي وما ي ��زال ،ث ��م قامت حمالت
البي ��ت ب�ش � ٍ
بت�صنيعه ليباع جاهز ًا .
ـ� �ـ زي ��ت وزعرت :ال ت ��كاد تخلو �سف ��رة �صباحية من
هذا الطعام ،ويتك َّون من مادتي زيت الزيتون والزعرت،
والزع�ت�ر ل ��ه �أنوا ٌع عدي ��دة ،منها :الأخ�ض ��ر النابل�سي
والأحم ��ر بدب�س الرم ��ان والأردين ،ويتك َّون �أ�سا�س ًا من
نبت ��ة الزعرت ،ويب ��اع جاه ��ز ًا يف ال�سوق ول ��ه عالماتٌ
جتارية مم َّيزة.
ويرافق كل هذه الأنواع من طعام الفطور:
ــ ال�ش ��اي ،وهو موجود على ِّ
كل موائد الفطور ،كان
ي�صن ��ع من ال�شاي اخل�شن الف ��رط ،ودخل حديث ًا �شاي
الأكيا� ��س ،ال ��ذي مل يزح ال�ش ��اي الفرط ع ��ن عر�شه،
ولكن ��ه �صار �سن ��د ًا له .البع�ض َّ
يف�ض ��ل ال�شاي الغامق،
و ُيعرف بـ�« :شاي ثقيل» ،والبع�ض الآخر يف�ضل «ال�شاي
اخلفي ��ف» الذي يو�ص ��ف ب�أ َّن ��ه «ق�شر ب�ص ��ل» ،وهناك
«�شاي اخلمري» الذي ي�ض ��اف �إليه ماء مغلي لتخفيفه،
ويف ِّ
أ�سباب �صحية ي�شربه
كل الأن ��واع يح َّلى بال�سكر ،ول ٍ
املر�ضى بدون �سكر.
ـ� �ـ احللي ��ب :لي� ��س �شائع� � ًا كث�ي�ر ًا ،ولي� ��س مناف�س ًا
لل�شاي ،ولكن الآباء يقدمونه للأبناء لتقوية �أج�سامهم
ومدهم بالكل�س.
ـ� �ـ وي�أتي يف مقدمة طع ��ام الدم�شقي�ي�ن ال�صباحي
«اخلب ��ز» ،ال ��ذي ي�صن ��ع من القم ��ح� ،إم ��ا بكامل حبة
القم ��ح ،ويعرف ب� �ـ« :را�سو بعب ��و» ،و�إ َّم ��ا ب�سحب ن�سبة
ب�سيطة من ق�شر القمح ،ويعرف بـ« :خبز �أ�سمر» ،و�إ َّما
بنزع الق�شر متام ًا ،ويعرف بـ« :خبز �أبي�ض».
كان اخلب ��ز الأ�سم ��ر ه ��و ال�سائ ��د ،وكان ُيخب ��ز
(م�شروح� � ًا) يف التن ��ور �أو عل ��ى ال�ص ��اج ،ويبل ��غ قطر
الرغي ��ف نح ��و � 30س ��م ،وكلم ��ا تق َّمر يف الف ��رن �صار
�أ�شه ��ى ،وكان يعجن يدوي ًا يف املن ��زل حيث ت�ؤخذ قطع
العج�ي�ن �إىل الف ��رن� ،أو ت�صنع يف الف ��رن نف�سه يدوي ًا
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�أي�ض� � ًا� ،إىل �أن دخل ��ت الآالت من ��ذ منت�ص ��ف الق ��رن
الع�شري ��ن ،و�صار اخلبز امل�شروح مرق ��د ًا �أبي�ض اللون
وقط ��ره �أقل ،ولك ��ن اخلب ��ز الأ�سمر ما ي ��زال موجود ًا
�كل حمدود؛ لأنَّ �سعره �أعل ��ى مقارن ًة باخلبز
ولكن ب�ش � ٍ
الأبي�ض املدعوم �سعره من احلكومة ال�سورية.
و�إىل جان ��ب اخلب ��ز املرقد وامل�ش ��روح ،هناك خبز
ال�ص ُّم ��ون �أو ال�سندوي� ��ش ،وه ��و مرغوب كث�ي�ر ًا ،ولكن
الدم�شقيني يحجم ��ون عن �شرائه الرتفاع ثمنه مقارن ًة
ب�أن ��واع اخلبز الأخ ��رى .وهن ��اك �أي�ض ًا خب ��ز النخالة
امل�صن ��وع كلي ًا من ق�شور القمح ،وعاد ًة ال ي�ستخدمه �إال
متتبعو احلمية الغذائية ،وخبز ال�صاج الرقيق جد ًا.
وم ��ن �أنواع اخلب ��ز �أي�ض ًا :اخلب ��ز املنقو�ش ،الذي
ي�صنع م ��ن القمح الكام ��ل ،وينق�ش ب�أ�صاب ��ع العجان،
واخلب ��ز املعروك الذي يعرك كث�ي�ر ًا �أثناء العجن حتى
ميت ��زج متام ًا مع احلليب وال�سكر وال�سمن ،وهذا النوع
من اخلبز م�شهور جد ًا يف �شهر رم�ضان ،وال تكاد تخلو
من ��ه مائدة ال�سحور التي ه ��ي مبثابة مائدة الفطور ال
�صباحية.
ت�ش ِّكل هذه الأ�صن ��اف طعام الدم�شقيني طيلة �أيام
الأ�سبوع عدا ي ��وم اجلمعة ،حيث يكون الطعام َّ
املف�ضل
يف ه ��ذا الي ��وم الف ��ول املدم� ��س والت�سقي ��ة والفالف ��ل
واملُ َ�س َّبحة والك�شكة:
ـ� �ـ الفول املد َّم� ��س :و�أ�سا�سه فو ٌل ياب� ��س ينقع باملاء
�أو ًال ،ث ��م ي�سلق على نا ٍر هادئة حتى ي�صبح مدم�س ًا� ،أي
م�سلوق ًا جي ��د ًا ،وي�ضاف �إليه البن ��دورة وزيت الزيتون
وع�ص�ي�ر الليم ��ون �أو احل�صرم والبقدون� ��س ،وي�ضيف
�سمى «ف ��ول بلنب»،
�إلي ��ه بع�ضه ��م اللنب والطحين ��ة ،و ُي ِّ
ويو�ض ��ع بجانب ��ه �أنوا ٌع خمتلفة م ��ن املخلالت ،ويف�ضل
بع�ضهم �أن ي�أكله باخلبز امل�شروح �أو الرقيق �أو ال�صاج،
لأ َّنه فا ٌ
حت لل�شهية.
اختلفت طريق ��ة �سلق الفول بني القرنني ،فقد كان

احل َّلة،
ي�سلق يف املحالت بالقربة النحا�س �أو الفخار �أو ِ
ث ��م �ص ��ار ي�سل ��ق بطناج ��ر ال�ستانل�س �ستي ��ل ،وعندما
ظه ��رت طناجر البخار� ،أو الربي�ست ��و ،منذ �سبعينيات
ري من الدم�شقيني ي�ستخدمونها
القرن املا�ضي� ،صار كث ٌ
ل�سلق الفول �ضمن منازله ��م ،يف حني ما زال الآخرون
يعتمدون على «احلم�ص ��اين» لت�أمني حاجتهم من هذا
الطعام ،ال ��ذي يو�صف ب�أنه «م�سام�ي�ر املعدة» لأنَّ من
ل�ساعات طوال.
يتناوله ي�شعر بال�شبع
ٍ
ــ الت�س ��قية :وهذه الكلمة م�شتقة من فعل�« :سقى»،
و ُتع ��رف �أي�ض� � ًا ب� �ـ« :الف َّت ��ة» لأنَّ قط ��ع �أو فت ��ات اخلبز
ت�ش� � ِّكل �أح ��د عن�صريه ��ا ،حي ��ث ُت�سق ��ى قط ��ع اخلبز
الياب� ��س مبرق ��ة احلم�ص امل�سل ��وق ،ثم ت�ض ��اف طبقة
م ��ن احلم�ص امل�سلوق ،ثم يغمر ال�صحن بـ« :الفق�سة»،
وهي زي ��ت زيتون مك�سور مبرق احلم�ص امل�شبع بالقلي
(كربون ��ات) ،لون ��ه �أبي�ض نا�ص ��ع كاحللي ��ب ،و ُتعرف
با�س ��م« :ت�سقي ��ة بزي ��ت»� ،أو تغطى بـ« :الب ��دوة» ،وهي
حم� ��ص م�سح ��وق وخمل ��وط بالطحين ��ة واحلام� ��ض،
و ُتعرف با�سم« :ت�سقي ��ة بدوة» �أو «ت�سقية �سمنة» ،حيث
ت�ض ��اف �سمنة حامية ف ��وق البدوة� ،أو تغط ��ى بـ« :لنب

الت�سقية بزيت

وطحينة» ،و ُتعرف با�سم« :ت�سقية بلنب» ،و ُي ُّ
ر�ش الك ُّمون
فوق الت�سقية.
كان م ��ن ال�شائ ��ع �أن يج ��ري �إع ��داد الت�سقية عند
احلم�صاين ،حيث ت�ؤخ ��ذ �إليه قطع اخلبز �ضمن وعاءٍ
كبري ،ويقوم هو ب�إعدادها ح�سب النوعية املطلوبة .ومع
ري من الدم�شقيني
بدء ا�ستعمال طنجرة البخار� ،صار كث ٌ
ي�سلقون احلم�ص يف منازله ��م� ،أو يح�ضرون احلم�ص
م�سلوق ًا جاهز ًا من عند احلم�صاين ،ويقومون ب�إعداد
ت�سقيتهم ح�سب رغبتهم.
وق ��د يجري �إع ��داد «�سلطة حم� ��ص» ،وفيها ي�ش ِّكل
احل ُّم�ص امل�سلوق الن�سبة الأكرب يف �صحن ال�سلطة.
ــ الفالف ��ل :وهي طعا ٌم �شعب ��ي مل يكن �شائع ًا جد ًا
�سابق ًا ،ولكن ��ه وا�سع االنت�شار حالي� � ًا ،املك ِّون الرئي�سي
فيه ��ا هو احلم�ص املنقوع الذي يطحن ناعم ًا ،ثم يقلى
بالزي ��ت احلام ��ي ،لت�صنع من ��ه بعد ذل ��ك «�سندوي�شة
فالف ��ل» تب ��اع يف مطاع ��م منت�شرة يف خمتل ��ف �أحياء
دم�شق ،حيث ُت َ�س َّخن على ال�سخانة الكهربائية لت�صبح
مق َّم ��رة� ،أو ُت� ��ؤكل مع اخلبز واملخل ��ل والبندورة واللنب
املخلوط بالطحينة.
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الفالفل الدم�شقية

�وات قليل ��ة م�ض ��ت ،كان �صن ��ع الفالفل
حت ��ى �سن � ٍ
حم�ص ��ور ًا باحلم�صاين ،ث ��م قامت م�صان ��ع الأغذية
بت�صني ��ع م�سح ��وق الفالف ��ل ،حي ��ث ي�ستكم ��ل بع� ��ض
الدم�شقيني �إعدادها يف منازلهم ،بنقعها يف املاء حتى
ت�صبح عجينة فالفل ،ثم تقلى بالزيت.
ـ� �ـ امل�س� � َّبحة :ال ت ��كاد تخل ��و �سف ��رة ي ��وم اجلمع ��ة
حم�ص م�سلوق
ال�صباحي ��ة م ��ن �صحن م�سبحة ،وه ��ي ٌ
جيد ًا ،ثم يطحن ومي ��زج بالطحينة وع�صري الليمون،
و ُت� ��ؤكل مع اخلب ��ز ،وقد ُتغطى باللح ��م املفروم املقلي،
و ُت�سم ��ى« :م�سبح ��ة باللحم ��ة» ،وميزج ��ه البع� ��ض مع
البقدون�س املفروم ،و ُت�س َّمى« :م�س َّبحة بريوتية».
كان يج ��ري �إعداد امل�سبحة بطريق� � ٍة يدوية ،حيث
كان احلم� ��ص ي�سحق هر�س ًا �ضمن وعاءٍ خا�ص مبلعق ٍة
خ�شبي ��ة ،ثم ت�ض ��اف �إلي ��ه املك ِّونات الأخ ��رى .غري �أنَّ
ه ��ذه الطريق ��ة ق ��د اندثرت متام� � ًا بدخول م ��ا ُيعرف
بـ« :اخل�ل�اط الكهربائ ��ي» ،منها ما هو ب�سع� � ٍة كبرية،
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وي�ستخدمه احلم�ص ��اين لإنتاج كمية كبرية� ،أو منزيل
�صغري ،حيث يقوم بع�ض الدم�شقيني ب�إعداد حاجتهم،
كم ��ا �أنَّ معام ��ل ال�صناع ��ات الغذائية ت�ض ��ع احلم�ص
علب معدنية �صغرية احلجم.
امل�سلوق �أو امل�سبحة يف ٍ
وم ��ن الأطعمة الت ��ي اعتاد الدم�شقي ��ون تناولها يف
فطور ي ��وم اجلمعة ه ��ي« :الك�شك ��ة» ،التي ه ��ي مزي ٌج
م ��ن الربغل املنقوع م ��ع اللنب لعدة �أي ��ام ،مع حتريكه
با�ستم ��رار �إىل �أن ي�صب ��ح عجين� � ًا لين� � ًا ،ث ��م يجف ��ف
ويطح ��ن وي�صب ��ح دقيق� � ًا خ�شن� � ًا ،ويحفظ عل ��ى هذا
ال�ش ��كل ليع ��اد �إعداده طعام ًا على �أح ��د �شكلني :ك�شكة
خ�ضرةُ ،ت َع� � ُّد بنقع دقيق الك�شكة بامل ��اء عدة �ساعات،
ثم يمُ ��زج باللنب ،ويو�ضع فيه قط� � ٌع �صغرية من اجلوز
الياب�س والبقدون�س ،ويغط ��ى ال�صحن بقطع البندورة
وزي ��ت الزيتون ،فه ��و بذلك ي�شبه امل�س َّبح ��ة ،وي�ؤكل مع
اخلب ��ز� .أم ��ا ال�ش ��كل الآخر فيك ��ون على �ش ��كل �شوربة
ممزوج ��ة بقطع اللحم املفرومة واملقلية .يباع م�سحوق

الك�شك ��ة يف املحالت التي جتلب ��ه من الأرياف املحيطة
بدم�ش ��ق ،ومن الن ��ادر �إعداده يف البي ��وت ،وقد تراجع
االعتماد عليه طعام ًا يف ال�سنوات الأخرية.
2ـ��ـ وجبة الغداء :وموعدها يف فرتة الغداء �أي
ب�شكل غالب من الطع ��ام املطبوخ،
الظه�ي�رة ،وتتك� � َّون ٍ
ال ��ذي مل يختلف بجوهره بني القرن�ي�ن ،ولكن اختلفت
طرائق �إعداده وتقدميه ،و�أهم �صنوفه هي:
ــ الكبة:
يق ��ول املثل الدم�شقي« :العزمي ��ة من غري كبة مثل
اجلام ��ع من غري قب ��ة» ،وجاء يف مثل �آخ ��ر« :العزمية
م ��ن غري كب ��ة بال ق ��در وال قيم ��ة» ،فالكبة ه ��ي �سيدة
مائ ��دة الغداء ،ويقبل جميع الدم�شقيني على ت�صنيعها
وتناوله ��ا يف ف�ت�رة الظه�ي�رة ،م ��ع �أنَّ �إعدادها يتطلب
ري يف البيت
جه ��د ًا ووقت ًا ،لذا من املعت ��اد �أن يحدث نف ٌ
وطل ��ب املعونة من الأهل واجل�ي�ران عندما ُيتَّخذ قرار
طبخها ،وظهرت �أمث ��ال �شعبية حول هذا التعاون ،من
قبيل« :الكبة كبكب ��ا اجلريان ،ب�س ال�صيت لأم فالن».
تتك َّون الكبة �أ�سا�س ًا م ��ن الربغل املمزوج بلحم الهربة
والب�صل ،كان يجري د ُّقها مبدقة خ�شبية يف جرن الكبة
احلج ��ري ،وكان م ��ن ال�شائع ج ��د ًا �أن ت�سمع �صوت ِّ
دق

�سيدة بيت تد ُّق الكبة بجرن الكبة احلجري

الكبة من بيوت الدم�شقيني القدمية (البيت العربي)،
ويف فرتة �أحدث �صارت تطح ��ن بالفرامة اليدوية ،ثم
مباكين ��ة الكبة الكهربائية ،و�صار م ��ن ال�شائع جد ًا �أن
ت�سم ��ع �ص ��وت املاكينة ي�ص ��دح من بي ��وت الدم�شقيني
احلديثة ( ال�شقق ) وهم ي ِع ُّدون عجينة الكبة.
ث ��م تبد�أ املرحل ��ة الثانية وهي كبكب ��ة الكبة ،حيث
ت�ؤخ ��ذ قطعة عج ٍني �صغرية لي�صنع منها« :كبة م�شوية»
وح�شوته ��ا م ��ن �شحم ��ة اخل ��اروف ممزوج ��ة باجلوز
أقرا�ص مد َّورة
والرم ��ان احلام�ض ،وتكون على �ش ��كل � ٍ
ومنب�سط ��ة ،وكانت ُت�شوى على الفح ��م باملنقل �سابق ًا،
وحالي� � ًا ت�ش ��وى بالف ��رن الكهربائ ��ي �أو الغ ��ازي� ،أو يف
فرن ال�سوق ،ويق� � َّدم بجانبها الل�ب�ن� .أو« :كبة مقلية»،
وح�شوته ��ا من اللحم املفروم واجل ��وز والب�صل ،وتكون
عل ��ى �شكل ك ��ر ٍة �صغ�ي�رة متطاولة ،كانت ،وم ��ا تزال،
تقلى بالزيت يف البيت� .أو« :كبة بال�صينية» ،حيث مت ُّد
عجينة الكب ��ة على �أر�ضية ال�صينية ،ث ��م تو�ضع فوقها
احل�ش ��وة املك َّونة من اللحم املف ��روم واجلوز والب�صل،
وتغط ��ى الطبقت�ي�ن بطبق ��ة ثالثة م ��ن عجين ��ة الكبة،
ث ��م َّ
تقطع �إىل قط � ٍ�ع مثلثية ال�شكل ،ث ��م ت�ؤخذ �إىل فرن
ال�سوق ل�شيها ،وحالي ًا يجري �شيها يف الفرن الكهربائي
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�أو الغازي �ضمن املنزل ،ويقدم بجانبها �شورية عد�س.
وم ��ع �أنَّ هن ��اك �أنواع� � ًا �أخ ��رى م ��ن الكب ��ة ُي ِع ُّدها
الدم�شقيون ،مثل الكبة ال�صاجية ،املربومة ،عال�سيخ،
حمي� ��ص� ،أورفلية ،قمحية ،ك�شكية ،فاختية ،خملوطة،
�إال �أنَّ الأن ��واع الثالث ��ة املذكورة ،هي الت ��ي ،وما زالت،
�سائدة يف دم�شق.
ومن الكبة ت�صنع �أنوا ٌع �أخرى من الطعام املطبوخ،
مثل :اللبنية ،امل�شم�شية ،ال�سفرجلية ،الكزبرية .كذلك
هن ��اك الكب ��ة النية ،التي هي عجينة كب ��ة ن�سبة اللحم
الهربة فيها �أعلى ،وممزوجة باجلوز الناعم ،وال تقلى
�أو ت�شوى ،وتقدم عاد ًة نوع ًا من املقبالت.
ــ املحا�شي :ويقول املثل الدم�شقي �أي�ض ًا« :املحا�شي
مداف ��ع اجل ��وع» ،لأ َّنها تتخذ �ش ��كل فوه ��ة املدفع التي
تنطلق منه ��ا القذائف ،وه ��ي هنا املحا�ش ��ي ،فت�سكت
اجل ��وع وتذهب ب ��ه ،وه ��ي الكو�س ��ا بالدرج ��ة الأوىل،
َّ
ويف�ضل �أن تك ��ون �صغرية احلجم �إىل متو�سطة ،ويليها
الباذجن ��ان والفليفلة ،وهن ��اك «كواز الق ��رع» وي�س َّمى
�أي�ض� � ًا« :اليقطني الطوي ��ل» ،وهو ي�شب ��ه الكو�سا ولكنه
كبري احلج ��م و�سميك ويتوافر بال�صي ��ف فقط ،وكلها
ُحتف ��ر باملحفرة� ،أو جت َّوف ،ويو�ضع بد ًال من اللب الأرز
املخل ��وط باللح ��م املفروم ،ث ��م يطبخ مب ��اء البندورة،
وحتى يكت�سب املرق الطعم الدهني ،ي�ضاف �إليه بع�ض
40

الكبة اللبنية

العظ ��ام و�سن�سن ��ة ( �سل�سلة ) الظه ��ر والع�صاعي�ص.
وكان ي�صن ��ع م ��ن اللب «متب ��ل» وغريه م ��ن املقبالت،
ولك ��نَّ ذلك ق ��د تراجع يف ال�سن ��وات الأخ�ي�رة ،و�صار
يرمى دون اال�ستفادة منه.
وم ��ن املحا�شي �أي�ض ًا ورق العن ��ب الذي ي�صنع منه
�أ�صابي ��ع «الي�ب�رق» ،وورق امللف ��وف ال ��ذي ي�صن ��ع منه
«اليخن ��ا» ،و�أوراق ال�سل ��ق ،حيث حت�شى ه ��ذه الأوراق
بالأرز املم ��زوج باللحم املفروم واملخل ��وط بالبهارات،
ويطب ��خ باملاء امل�ضاف �إليه� ،أو املو�ضوع حتته ما ي�س َّمى
بال�سافلة قطع من الدهن والع�صاعي�ص التي ت�ؤخذ من
اخلرفان ،لإغناء امل ��رق بالطعم الدهني الذي يو�صف
ب�أ َّنه «م�س�أ�س�أ».
وي�ض ��اف �إىل املحا�ش ��ي �أي�ض� � ًا« :يلنج ��ي» ،وهو ورق
بهارات خمتلفة ،ويطبخ
عنب يح�شى بالأرز دون حلم مع
ٍ
بالزي ��ت واحلم�ض ،ويق� �دَّم نوع ًا من املقب�ل�ات .وي�شبه
اليلنج ��ي طع ��ا ٌم ي�س َّمى« :داجنكي ��ه» ،وهو برغ� � ٌل ناع ٌم
ب�صل ناعم ،وي�ؤكل مع ورق العنب امل�سلوق.
مطبوخ مع ٍ
وم ��ن اخل�ض ��ار التي حتف ��ر وحت�شى �أي�ض� � ًا اخليار
والبن ��دورة واجل ��زر والبطاط ��ا والكم� ��أة ،ولك َّنها غري
�شائع ٍة كثري ًا يف دم�شق.
ي�ش ��ار �إىل �أنَّ املحا�ش ��ي ما تزال تطب ��خ بالطريقة
التقليدية نف�سها دون تغي ٍري يذكر.

ــ املق ��ايل :وهي عدة �أنواع م ��ن اخل�ضار التي تقلى
بالزيت النبات ��ي ،وت�ؤكل مع اخلبز ،وت�شمل الباذجنان
والكو�س ��ا والبطاط ��ا والفليفلة اخل�ض ��راء والبندورة،
و ُي َع� � ُّد بجانبه ��ا �أربع ��ة �أطعم ��ة مهم ��ة ه ��ي« :املت َّب ��ل»،
وهو مزي� � ٌج من الباذجن ��ان املقلي والل�ب�ن والطحينة،
«ال ِع َّج ��ة» ،وه ��ي مزي� � ٌج مقل ��ي م ��ن الطح�ي�ن والبي�ض
والبقدون� ��س« ،البابا غنوج» ،وهو مزي ٌج من الباذجنان
املقلي �أو امل�ش ��وي م�ضاف ًا �إليه دب� ��س الرمان وطحينة،
«الكبة املقلية» ،وهي نف�سها التي ورد ذكرها قبل قليل.
وبجان ��ب كل ه ��ذه الت�شكيلة من املقايل تق� � َّدم ال�سلطة
والب�صل والثوم.
ـ��ـ اللحومات :و�أهمها حلم اخل ��روف �أو ال�ضان،
وينتج عن ذبحه ثالثة مواد �أ�سا�سية هي:
�أو ًال :اللح ��وم :بع ��د �أن يج ��رم ( ين ��زع ) اللحم
م ��ن العظم ،يقطع قطع ًا �صغرية ( ل�سان الع�صفور )
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�أو يف ��رم ناعم ًا ،وي�ضاف �إىل معظ ��م الطبخات التي
�سرناه ��ا بعد قليل ،كان هذا العمل يجري يدوي ًا فيما
م�ضى با�ستخدام ال�سكاك�ي�ن ،وحالي ًا يت ُّم با�ستخدام
املاكين ��ة الكهربائية .كما اعت ��اد الدم�شقيون تقطيع
اللحم قطع ًا �أكرب بحجم حبة امل�شم�ش� ،أو يفرم ناعم ًا
لإعداد الكباب ،ث ��م ي�شوونهما على الفحم ،ويقومون
�كل خا�ص،
به ��ذا العمل يف النزه ��ات الأ�سبوعية ب�ش � ٍ
ويف ِّ
�كل عام ،وال �سيم ��ا يف الدعوات
كل الأوق ��ات ب�ش � ٍ
والعزامي ،وال يوجد تغيري يذكر يف هذا املجال.
وم ��ن طرائ ��ق �إع ��داد اللح ��م �أي�ض� � ًا« :ال�شاورما»،
وت�ستف ��رد بها املطاعم التي كانت قليل ��ة العدد �سابق ًا،
ومن�ش ��رة يف ِّ
كل �أنحاء دم�شق حالي� � ًا ،كانت �سابق ًا من
حل ��م ال�ضان ،و�ص ��ارت ُت�صنع من نوع ��ي اللحم حالي ًا
ال�ضان والدجاج ،وكانت ت�شوى بالفحم �سابق ًا ،وت�شوى
بالغ ��از حالي ًا ،وتباع يف املطاعم �سندوي�شات� ،أو تو�ضع
مقبالت
�صحن كرتوين وت�ؤخذ �إىل املنزل لت�ؤكل مع
ٍ
يف ٍ
كاملايونيز.
وهن ��اك« :اللحم ��ة بال�صح ��ن �أو بال�صينية» ،وهي
حل ��م الغنم املفروم ناعم ًا ،وي�ض ��اف �إليها موا ُّد �أخرى
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كالب�صل والبندورة ،كان يجري �إعدادها عند اللحام،
وير�سلها �إىل الفرن ل�ش ِّيها ،ثم ي�ؤخذ �إىل البيت جاهز ًا
للأكل ،وفيما بعد �صار ُي َع ُّد يف املنازل مع توافر الأدوات
و�شي.
فرم ٍّ
الالزمة له من ٍ
أقرا�ص
�أم ��ا «اللحم ��ة املدلل ��ة» و«الكفت ��ة» ،فه ��ي � ٌ
قليل من
�صغرية مقلية من اللح ��م املفروم املمزوج مع ٍ
الربغ ��ل �أو الطح�ي�ن �أو الكعك املطح ��ون والبقدون�س،
وغالب ًا م ��ا كانت ُت َع� � ُّد للرحالت والنزه ��ات لأنها غري
قابلة للف�ساد.
وكان ��ت «الب�سما�ش ��كات» ،وهي رقائ ��ق حلم ُتخاط
بلحم مفروم و�أرز،
عل ��ى �شكل قب�ضة اليد بع ��د ح�شيها ٍ
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وتقل ��ى بال�سمن قلي�ل ً�ا ،وتحُ َّمر بالف ��رن� ،شائعة كثري ًا
فيم ��ا م�ض ��ى ،ولكنها مرتاجع ��ة حالي ًا حت ��ى �إنَّ كثري ًا
من العائالت ال تعرفها ،ويكاد يكون طبخها حم�صور ًا
باملطاعم الكبرية فقط ،ويعود ذلك لغالء �سعر اللحم،
ولأ َّنها ثقيلة على املعدة ،فهي حل ٌم بلحم.
وا�شتهر الدم�شقيون ب�إع ��داد�« :شرحات مط َّفاية»،
وه ��ي قط� � ٌع م ��ن اللح ��م اله�ب�رة املدقوق ��ة باملطرق ��ة
مكونات عديدة بعد ر�شها بالكعك
اخل�شبية ،وتقلى مع
ٍ
املطحون.
وم ��ن طرائ ��ق تق ��دمي حل ��م الغن ��م ،وال �سيم ��ا يف
الدع ��وات ،ما ُيع ��رف بـ« :املن�سف» ،حي ��ث يو�ضع حلم
اخلروف بكامله مطهو ًا فوق الأرز �أو الفريكة املفرو�ش
يف �صيني ��ة �أو جاط كبري ،وي�س َّم ��ى« :خروف حم�شي»،
ويتم تقطيعه بالي ��د �أو ب�سك ٍني كبرية ،ويق َّدم مع اللحم
قطع ��ة دهن ملن يرغ ��ب� ،إذ �إنَّ بع�ضهم ال ِّ
يف�ضله خوف ًا
م ��ن الأمرا�ض الت ��ي قد ي�سببه ��ا تناول الده ��ون .ومع
لقدوم ال�سي ��اح من اخلليج العرب ��ي ،انت�شرت مطاعم
«من ��دي» الت ��ي تق ��دِّ م وجب� � ًة م ��ن الأرز املغط ��ى بلحم
اخلروف �أو الدجاج.
ويف املطاع ��م الكبرية التي �أخذت بالتزايد ال�سريع

ال�سجقات

من ��ذ خم�سينيات الق ��رن الع�شرينُ ،ت َق� � ُّدم وجباتٌ من
اللحوم و�صلت �إلينا من الغرب بداللة �أ�سمائها ،ومنها:
�سنوات �أحدث
كوردون بلو و�شاتوبريان ،وك�ستليتة ،ويف
ٍ
دخلت :الهامربغر وال�شيزبرغر والإيكربغر.
�أم ��ا الدهن ��ة ،فق ��د كانت ت� ��ؤكل بكرثة� ،أم ��ا اليوم
ف� ��إن بع� ��ض الدم�شقي�ي�ن يقللون م ��ن �أكله ��ا خوف ًا من
الكولي�سرتول.
و�س ِّميت بهذا اال�سم لأنَّ العرب
ثاني� �اً« :ال�سقطات»ُ ،
كان ��وا ي�سقطونه ��ا ،ث ��م ا�ستخدموه ��ا يف طعامه ��م بعد
معرفته ��م لفوائده ��ا ،وا�سمه ��ا ال�شائ ��ع ه ��وّ :
«الق�شة»،
و ُتلفظِّ �« :أ�شة» رمبا هذه الكلمة م�أخوذة من فعلَّ :
«ق�ش»،
حيث تق� � ُّ�ش �أح�شاء اخلروف وتنظف ِّ
بق�ش ما عليها من
م ��واد غري مفيدة ،لي�صنع منها طع ��ا ٌم �شهي كان �شائع ًا
مرات عديدة على مدار العام،
جد ًا فيما م�ضى ،ويطبخ ٍ
وال �سيما يف ال�شتاء ،ولكنه تراجع كثري ًا يف وقتنا احلايل
ب�سب ��ب اجلهد الكبري الذي يتطلب ��ه تنظيفها و�إعدادها
�ات كثرية الي ��وم ال تكاد
وطبخه ��ا� ،إىل درج ��ة �أنَّ عائ�ل ٍ
تع ��رف عنها �شيئ ًا� ،أو مل ت�سمع بها ،ومن يريد �أن ي�أكلها
علي ��ه �أن يذه ��ب �إىل مطاع ��م متخ�ص�ص ��ة ب�إعدادها،

ولكنه ��ا قليلة وتنت�ش ��ر يف الأحياء ال�شعبي ��ة فقط ،علم ًا
�أنَّ الإقب ��ال عليه ��ا �ضعيف ب�سب ��ب خ�شي ��ة الزبائن من
عدم تنظيفها جيد ًا ،ولكنَّ بع�ض ربات البيوت ُي ْع ِد ْدنها،
ويتباه�ي�ن مبقدرتهنَّ على طبخها �أمام الأهل والأحباب
الذين يدعون لتناولها مبنا�سب ٍة �أو غري منا�سبة.
تتك َّون َّ
الق�شة من ثالثة عنا�صر هي:
ـ� �ـ �أح�شاء اخلروف ،وت�شتم ��ل على �أمعاء اخلروف،
وي�صن ��ع من الأمع ��اء الدقيقة «ال�سج ��ق» ،ومن الأمعاء
الغليظ ��ة «القب ��اوة» ،حي ��ث يجري تنظي ��ف وجهي هذه
الأع�ض ��اء باملاء وال�صاب ��ون ،وتق�ش ��ط بال�سكني لتزول
طبقة الزغب والدهون امللت�صقة بجدرانها ،وتنقع باملاء
اململح واخلل ،ثم تنظف مرة ثانية باملاء وال�صابون ،ثم
حت�ش ��ى بالرز واللحم املفروم ،وتربط من طرفيها على
�شكل �أ�صابع متطاول ��ة .كما ت�ض ُّم �أي�ض ًا معدة اخلروف
�أو كر�ش ��ه ،وي�صن ��ع منه ��ا «احلفات ��ي» ،الت ��ي ه ��ي كت ٌل
ت�شب ��ه قب�ضة الي ��د ،وتنظف وحت�ش ��ى بالطريقة ذاتها،
ث ��م تطبخ باملرق ،وت�صبح جاهز ًة ل�ل��أكل بهذا ال�شكل،
وقد يلج�أ البع�ض لتحمريها يف الفرن بقليل من ال�سمن
بع ��د طهوها ،فت�صبح �أطيب طعم� � ًا و�ألذ .وهناك �أي�ض ًا
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«ال�سندوانة» ،وهي ق�س ٌم من اجلهاز اله�ضمي للخروف،
تنظف وحت�شى وتطبخ بالطريقة نف�سها.
�أم ��ا «الطاقة» فهي �أنب ��وب رفيع ال ي�صل ��ح للأكل،
وت�صنع منه اخليوط اجلراحية و�أوتار العود.
ت� ��ؤكل ال�سج ��ق والقب ��وات واحلفات ��ي كما ه ��ي� ،أو
ي�صنع منه ��ا فتة ،حيث تو�ضع قط ٌع من اخلبز يف وعاءٍ
كب�ي�ر ،وي�سكب عليها املرقة ،وتقط ��ع ال�سجق و�أخواتها
�إىل قط � ٍ�ع �صغرية وتفر� ��ش فوق اخلب ��ز ،وتغطى الفتَّة
بطبقة من الل�ب�ن املمزوج بالطحين ��ة واحلام�ض ،وقد
ي�ضاف ف ��وق اللنب طبقة من ال�سم ��ن املح ّمى ،فتزداد
«�س�أ�س�أة» وتكت�سب �شك ًال الفت ًا ي�شجع على تناولها.
ـ� �ـ املق ��ادم :وتلفظ« :م� ��آدم» ،وهي �أط ��راف اخلروف
الأربع ��ة ،الي ��دان الأماميت ��ان وه ��ي الأف�ض ��ل ،والرجالن
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اخللفيتان ،حي ��ث تنظف باملاء وال�صابون ،ويك�شط وبرها
بال�سك�ي�ن ،ثم حت ��رق بقاياه فوق نا ٍر هادئ ��ة ،وتنظف مرة
�أخرى ،ثم ت�سلق باملاء ،وت�ؤكل مبا�شرة �أو ي�صنع منها فتة.
ـ� �ـ الر�أ� ��س ،ويلف ��ظ« :را� ��س» ،ي�ؤخذ منه امل ��خ (�أو
النخاع) والل�سان لبيعهم ��ا منفردين ،ويجري تنظيفه
مبرات �أكرث ،كما يتم �إدخال
بالطريقة ال�سابقة ،ولكن
ٍ
�أدا ٍة متطاول ��ة (�سيخ) م ��ع قطعة قما� ��ش �إىل �أجزائه
الداخلية ل�ضمان تنظي ��ف الأجزاء املخفية .ثم ي�سلق،
وي�س َّم ��ى بعد ال�سلق «نيفة» ،وتنزع منه قطع اللحم التي
تغطيه ،وت�ؤكل مع اخلبز و�سلطة البقدون�س والب�صل.
�أما الل�سان في�سلق وحده ،وي�ؤكل وجب ًة كاملة ،كما ي�سلق
النخاع �أو يقلى ،وقد يقلى مع البي�ض وي�س َّمى «نخاع بانيه».
ثالث� �اً :املع�ل�اق :ويتك� � َّون م ��ن الرئ ��ة ،وت�س َّم ��ى حمراء،

الأوزي

والكب ��د ،وي�س َّم ��ى �س ��ودة ،والقل ��ب والطح ��ال والبي�ضت�ي�ن
ب�شكل رئي�سي ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الكليتني ،وهي
(اخل�صيت�ي�ن) ٍ
غري مرغوبة لأ َّنها ممر ل�سوائل اخلروفَّ ،
تقطع هذه الأجزاء
�إىل قط ٍع �صغرية ،وتقلى �أو ت�شوى ،وت�ؤكل مع ال�سلطة واللنب.
�كل رئي�سي يف م�سلخ
ُي�ش ��ار �إىل �أنَّ اخل ��راف تذبح ب�ش � ٍ
قرب دم�ش ��ق ت�شرف عليه احلكومة ،ويلج�أ بع�ض اللحامني
�إىل الذبح يف حمالتهم لتغطية الطلب على اللحم .وتنت�شر
خم�ص�صة للذبح �شعري ًة
يف �أنحاء عديدة من دم�شق �أماكن َّ
ديني ��ة ( �أ�ضحية ) يف عي ��د الأ�ضحى املبارك ،غري �أنَّ هذه
الأماكن تفتقر لل�شروط املالئمة �صح ّي ًا وبيئي ًا .
ــ �أنوا ٌع �أخرى من اللحوم :وي�أتي يف مقدِّ متها :حلم
الدج ��اج ( الفروج ) الذي مل يك ��ن �شائع ًا فيما م�ضى،
ل ��ذا كان ُي َع ُّد من �أفخر الأطعمة� ،إال �أ َّنه حالي ًا قد �صار
وا�سع االنت�شار ومناف�س ًا للحم الغنم ب�سبب فارق ال�سعر
بينهما ،حتى َ
قيل �إ َّنه قد �أزاح حلم ال�ضان عن عر�شه،

و�ص ��ار مالذ ًا للدم�شقيني للح�ص ��ول على حاجتهم من
الربوتني احليواين.
ُي�سل ��ق حل ��م الدج ��اج يف املن ��ازل ،وي� ��ؤكل بجانبه
الأرز� ،أو ي�شوى مع البطاطا بالفرن ،ويف املطاعم التي
كانت قليلة فيما م�ضى ،ولكنها وا�سعة االنت�شار حالي ًا،
وجبات �سريع ��ة مثل« :ال�شي�ش
يقلى ويق� � َّدم على �شكل
ٍ
ط ��اووق» ،وي�ش ��وى على الفح ��م �أو الغاز ،ويب ��اع كام ًال
«برو�ست ��د» ،كما يح�ش ��وه البع� ��ض ب ��الأرز �أو الفريكة،
ب�شكل خا�ص.
ويق َّدم يف امل�آدب ٍ
ويتن ��اول الدم�شقيون حلوم الأران ��ب والبط والإوز
ب�شكل قليل جد ًا ،وتطبخ �شي ًا
والديكة واحلمام ،ولك ��ن ٍ
�أو قلي� � ًا �أو �سلق� � ًا ،كم ��ا �أنَّ ا�سته�ل�اك الأ�سماك ال يكاد
ُيذك ��ر ب�سبب ندرته ،مع �أ َّنه لذي ��ذ الطعم ،وتطبخ �شي ًا
�أو قلي ًا ،وت�ؤكل بجانبها «طرطور» ،وهو مزي ٌج من اللنب
ومكونات �أخرى.
والطحينة
ٍ
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�أم ��ا اللحم ال ��ذي مل يكن �شائع� � ًا يف الن�صف الأول
م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،ثم انت�ش ��ر ب�سرع ��ة ،فهو حلم
البقر �أو ال ِعج ��ل ،الذي ُيقْبل عليه الدم�شقيون لرخ�ص
ثمنه مقارن ًة بلحم اخلروف ،ولعدم احتوائه على ن�سب ٍة
�كل خا�ص ل�صنع
عالية من الده ��ن ،وي�ستخدمونه ب�ش � ٍ
الكب ��ة .كذلك �شاع ا�ستخدام حل ��م اجلمل ،الذي �أقبل
عليه الدم�شقيون لرخ�ص ثمن ��ه مقارن ًة ب�أنواع اللحوم
الأخرى ،ويبيعه َّ
خمت�صون به.
حلامون
ُّ
�أم ��ا اللحم الذي اعتاد الدم�شقي ��ون تناوله ،ولكنه
غ�ي�ر موج ��ود حالي� � ًا ،فهو حل ��م الغ ��زالن ،الت ��ي كان
ال�صي ��ادون ي�صطادونه ��ا �صي ��د ًا جائ ��ر ًا يف ال�ب�راري
املحيطة بدم�شق ،ما �أدى النقرا�ضه.
�واع خمتلفة من
وا�شته ��ر الدم�شقي ��ون ب�إع ��داد �أن � ٍ
الطع ��ام املطبوخ تختلف مك ِّوناتها م ��ن طبخ ٍة لأخرى،
ولكنها تعتمد �أ�سا�س ًا على اخل�ضراوات واللحوم:
ـ� �ـ ال ��رز بالفول �أو الب ��ازالء :ولع َّل هذه الطبخة من
�أكرث �أطعم ��ة الدم�شقيني رواج ًا قدمي� � ًا وحديث ًا ،كانت
تطب ��خ يف الربي ��ع وال�صي ��ف فقط حيث موع ��د زرعها
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وقطافه ��ا ،والآن تطب ��خ عل ��ى م ��دار العام حي ��ث يتم
جتميد حبات الفول والبازالء باجل َّمادة� ،أو يتم حفظها
بعل ��ب الكون�سروة ،وعاد ًة ت�ضاف قطع اللحم ال�صغرية
امل�سلوقة �أو املقلي ��ة �إىل الأرز ،وي�ستبدل اللحم املفروم
بقط � ٍ�ع كبرية تغطي كامل اجل ��اط �أو ال�صينية �إذا كان
يق ��دم يف دع ��و ٍة �أو منا�سب� � ٍة ،و�إذا كان احلال مي�سور ًا،
في�ضاف اللوز وال�صنوبر �إىل اللحم .ومع هذا الطعام،
يق َّدم الل�ب�ن ال�سادة� ،أو امل�صنوع �سلط ��ة ب�إ�ضافة قطع
من اخليار �إىل اللنب.
وم ��ن الف ��ول الأخ�ض ��ر يطب ��خ« :الفولي ��ة» ،وه ��ي
مزي� � ٌج م ��ن اللح ��م وامل ��رق والكزب ��رة والث ��وم وجذوع
ال�سل ��ق ،و«ف ��ول مق َّل ��ى» ،ويك ��ون بالزيت م ��ع الكزبرة
والثوم ،وباللحم �أو بدونه.
ولق ��د اعت ��اد الدم�شقي ��ون تق ��دمي «الأوزي» يف
منا�سب ��ات الأح ��زان ،وه ��ي �صر ٌر م ��ن �شرائح العجني
الرقيق ��ة تغل ��ف الأرز والب ��ازالء وقطع اللح ��م واللوز،
وت�شوى يف الفرن ،ويجري �إعدادها يف مطاعم خا�صة،
ومل يك ��ن هذا النوع من الطعام ُي َع ُّد يف البيوت� ،إىل �أن

الرز والبازالء

الرز والفول

�صارت �شرائح العجني ت�صنع يف الأفران ،وتباع مغلفة
يف املحالت ،لت�ستخدم يف �إعداده يف املنازل.
ـ� �ـ املن َّزلة :لي�س من املعروف متام ًا �أ�صل الت�سمية،
و�أرى �أ َّنه ��ا ب�سب ��ب �سهول ��ة نزوله ��ا �إىل املع ��دة ،فهي
خ�ض ��راوات الباذجن ��ان والزه ��رة (�أو القرنبي ��ط)
امل�سلوق ��ة واملقلي ��ة جي ��د ًا حت ��ى ت�صبح �سهل ��ة امل�ضغ
واله�ض ��م ،وي�ض ��اف �إليه ��ا اللحم املف ��روم ناعم ًا� ،أو
خ�شن� � ًا ( ل�س ��ان الع�صفور ) ،وتطب ��خ باملرق على نا ٍر
هادئ ��ة حت ��ى تطيب �أكرث ،وت� ��ؤكل م ��ع الأرز واخلبز.
ري
كان ��ت املنزلة �شائعة جد ًا ،وما تزال ،ومل يطر�أ تغي ٌ
يذكر عل ��ى طريقة طبخها� ،س ��وى �أ َّنها �صارت تطبخ
عل ��ى م ��دار الع ��ام ب�سب ��ب توافره ��ا يف ِّ
كل الف�صول
بزراعته ��ا �ضمن البي ��وت البال�ستيكي ��ة التي مل تكن
معروفة �سابق ًا.
�أما «املقلوب ��ة» ،وتلفظ« :م�ألوبة» ،فهي طعا ٌم �شهي
ج ��د ًا يتك ��ون م ��ن الأرز املغط ��ى بالباذجن ��ان املطبوخ
بطريق ��ة املنزل ��ة واللحم املف ��روم املقلي ،وق ��د تو�ضع

طبقت ��ان م ��ن الأرز والباذجن ��ان ،و�إذا كان احل ��ال
مي�سور ًا ي�ض ��اف اللوز �أو ال�صنوب ��ر �إىل اللحم ،وي�ؤكل
معها اللنب .وقد اعتاد الدم�شقيون تقدمي هذا الطعام
يف الدع ��وات خ�صو�ص� � ًا ،وكان حم�ص ��ور ًا يف الربي ��ع
وال�صيف ،وحالي ًا يقدم عل ��ى مدار العام .ويعود �سبب
ت�سميته ��ا باملقلوبة �إىل طريقة �إعداده ��ا ،حيث يو�ضع
اللح ��م �أو ًال ،ث � َّ�م ُّ
ت�صف �شرائح الباذجن ��ان ،ثم الأرز،
ثم ت�ضاف مرقة �سلق الباذجنان ،وحني تن�ضج ،تو�ضع
�صيني ��ة على فم الطنجرة و ُتقلب ،في�صبح الأرز حتت،
وفوقه الباذجنان ،فطبقة اللحم� ،أي مقلوبة.
ــ فخذة :وهي قط� � ٌع من اللحم امل�سلوق املطهوة مع
رب البندورة ،وي�ؤكل الأرز بجانبها.
ِّ
ـ� �ـ مف َّركة :وهي قطع بطاط ��ا �أو حبات فول �أخ�ضر
مطبوخ ��ة م ��ع اللح ��م والب�صل عل ��ى ن ��ا ٍر هادئة حتى
ت�صبح نا�ضجة ،وت�ؤكل مع اخلبز واللنب.
ــ ك ��واج :وهي طبخ ٌة �سهلة التح�ضري وقليلة الكلفة،
قوامه ��ا الأ�سا�سي البندورة والب�ص ��ل واللحم املفروم،
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املقلوبة

ويطب ��خ بجانبه ��ا الأرز� ،أو ت� ��ؤكل باخلب ��ز ،وتو�ض ��ع
معه ��ا مقبالتٌ مث ��ل املخل ��ل �أو الفليفلة .وم ��ن الكواج
�أي�ض� � ًا «الك ��واج بالبطاط ��ا»� ،أو «الكواج م ��ع الكو�سا �أو
الباذجن ��ان» .و�إذا مل يتواف ��ر اللح ��م ،يو�ضع بد ًال عنه
البي�ض ،ويك ��ون الناجت طعام �شهي ج ��د ًا ي�ؤكل باخلبز
تغمي�س ًا ا�سمه« :جظ مظ»� ،أو« :ك�شكو�شة».
�أ َّما «الكباب الهن ��دي» فهو من مك ِّونات الكواج نف�سها
م ��ع اخت�ل�اف طريقة الطب ��خ ،فاللح ��م يكون عل ��ى �شكل
�أ�صابع �صغرية ( كباب ) ،والبندورة �أكرث طهي ًا ،وتكت�سب
طعم� � ًا �أطي ��ب لأنها ت�صب ��ح �أك�ث�ر كثاف ًة بع ��د و�ضعها يف
الفرن ،ومما يزي ��د يف جودتها وطعمها اللذيذ ال�شهي هو
البه ��ارات امل�ضافة �إليها ،والتي ــ غالب ًا ــ م�صدرها الهند،
وم ��ن هنا اكت�سب هذا الطعام ا�سمه« :كباب هندي» الذي
يق ��دم يف املنا�سبات والدعوات ( العزامي )ُ .ي�شار �إىل �أنَّ
اللح ��ام كان يقوم �سابق ًا ب�إعداد �صيني ��ة الكباب الهندي
و�إر�ساله ��ا �إىل الفرن لل�شوي ،ثم �ص ��ارت يف فرت ٍة �أحدث
ُت َع ُّد يف املنزل بعد انت�شار �أفران الكهرباء �أو الغاز املنزلية.
ــ الفا�صولياء :وهي نوع ��ان :خ�ضراء ،ومل تكن �إال
48

يف ف�صل ��ي الربي ��ع وال�صيف ،والآن تتواف ��ر على مدار
العام ،وحب �أبي�ض �أو �أحمر ،وتتوافر على مدار العام،
�إذ يج ��ري جتفيفها بال�شم�س حت ��ى ت�صبح ياب�سة .كال
النوع�ي�ن يطبخ مع ماء البندورة وقطع اللحم الناعمة،
وي� ��ؤكل معها الأرزُ .ي�ش ��ار �إىل الفا�صولياء احلب �أنوا ٌع
متعدِّ دة :عي�شة خامن ،بي�ض احلمام ،كالوي.
ــ البامية :وه ��ي �شكالن :طرية �أو طازجة �أو تازة،
وتتواف ��ر يف ف�صل ��ي الربي ��ع وال�صيف فق ��ط ،وياب�سة،
وتتواف ��ر على مدار العام لأنها جمفف ��ة ،وتطبخ وت�ؤكل
كما احلال يف الفا�صولياء.
ــ امللوخيةُ :يقال �إنَّ �أ�صل الكلمة هو« :ملوكية» لأنها
كانت طعام امللوك ثم انتقلت �إىل العامة ،تطبخ طازجة
يف ال�صي ��ف ،وتطب ��خ على م ��دار العام بع ��د جتفيفها،
وي�ضاف �إليها اللحم املفروم والكزبرة ،وت�ؤكل مع الأرز
�أو اخلبز.
ـ� �ـ الأر�ض ��ي �شوك ��ي :ويع ��رف �أي�ض� � ًا با�سم ��ي:
قطع
«اخلر�ش ��وف»� ،أو «الأنكن ��ار» ،ويطبخ عل ��ى �شكل ٍ
�صغ�ي�رة� ،أو �شرائح كاملة بعد تغطيتها باللحم املفروم

والب�صل الناعم ،وي�ؤكل بجانبها الأرز.
مهل،
ـ� �ـ ط َّب ��اخ روح ��و :وهو ال ��ذي يطهو نف�سه عل ��ى ٍ
يتك َّون من عدة خ�ضا ٍر كالبن ��دورة والكو�سا والباذجنان
والبطاط ��ا ،ويطهى جيد ًا حتى تختل ��ط املك ِّونات بع�ضها
ببع�ض ،فتكت�سب نكه ًة مميزة ،وت�ؤكل مع اخلبز �أو الأرز.
ــ �أب ��و �شله ��وب :ويتك َّون من الربغ ��ل وقطع الكو�سا
واللحم ،ويتم َّيز ب�أنه �سريع التح�ضري.
ـ� �ـ برغ ��ل ببن ��دورة :ويتك� � َّون م ��ن الربغ ��ل وقط ��ع
البندورة واللحم ،وهو �سريع التح�ضري.
ـ� �ـ �أبو ب�سط ��ي كلي وانب�سط ��ي :ويتك ِّون من اليقطني
الكروي واحلم�ص ورب البندورة واحلام�ض واللحمة،
وي�ؤكل مع الربغل.
ــ مكمور :ويتك َّون من اليقط�ي�ن الكروي والطحينة
واحلام�ض واجلوز واللحمة ،وي�ؤكل باخلبز.
ـ� �ـ با�ش ��ا وع�ساكره :وهو ك ��رات �صغرية من العجني
رب البندورة،
املح�ش ��وة باللحم الناع ��م مطبوخة م ��ع ِّ
وت�ؤكل مع الأرز.
ــ داوود با�شا :يقطني مطبوخ برب البندورة واللحم
الناعم ودب�س الرمان.
ــ �شلباط ��و :و�أ�صلهاُ :
قطع
«�ش َّل باطه» ،وهو �أرز مع ٍ
�صغرية من الكرنب واللحم.
ــ يهودي م�سافر :برغل مع الباذجنان.
ـ� �ـ م�س َّقع ��ةٌ :
خ�ضراوات عدي ��دة �أهمها
خليط م ��ن
ٍ
البندورة والكو�سا والباذجنان.
ــ يقطني باللنب :وه ��ي طبخة �شتوية فقط ،تتك َّون
من قطع اليقطني الكروي مع اللنب واحلم املفروم.
ــ �ستي ازبقي :وهي �شوربة بالعد�س مع قطع عجني وحم�ض.
ــ وهن ��اك خ�ضراواتٌ �أخرى تك ��ون مو�سمي ًا �أو على
مدار العام ،ومنها :البقلة وت�سمى طبختها «البوراين»،
اخلبي ��زة ،ال�سبان ��خ ،اليقط�ي�ن ،الربا�صي ��ا ،وتطب ��خ
بالطرائق ال�سابقة نف�سها.

و�إذا كانت ك ُّل الطبخ ��ات ال�سابقة تطبخ مع اللحم
املفروم ،ف�إنَّ بع�ضها يطبخ مع الزيت �أحيان ًا ،وال �سيما
�إن مل يتواف ��ر اللح ��م ،وكان هذا متبع ًا منذ القدمي وما
يزال حتى الآن.
ـ� �ـ وهناك طبخ ��اتٌ �شهري ٌة ج ��د ًا تطبخ م ��ع اللنب:
«ال�شيخ املح�ش ��ي»� ،أو «ال�شيخ املغ�شي» ،وهي عبارة عن
كو�س ��ا حم�ش� � َّوة باللحم الناعم املف ��روم ،وكان ي�ضاف
�إليه ��ا ال�صنوب ��ر ما يك�سبه ��ا نكه ًة خا�ص ��ة ،ولكنَّ هذا
الأمر قد تراجع الآن نتيجة ارتفاع �سعره.
«ال�شاكري ��ة» ومك ِّونه ��ا الرئي� ��س ه ��و قط ��ع اللحمة
اله�ب�رة والدهن .اليقطني مع اللنب (اال�سم) ومع هذه
الطبخات ي�ؤكل الأرز.
ــ كم ��ا يع ُّد الل�ب�ن مك ِّون� � ًا رئي�س� � ًا يف طبختني هما:
«ال�شي�ش�ب�رك» التي ه ��ي قطع عجني عل ��ى �شكل الأذن
يو�ض ��ع داخلها حل ٌم مف ��رو ٌم ،و«طاطيربك» وهي قطع
عج�ي�ن على �شكل �أُذن القطة حم�ش� � َّوة باللحم الناعم،
ثم �صارت معكرونة حلزونية حت�شى باللحم.
ُي�شار �إىل �أنَّ الأرز ،الذي ي�ؤكل جانب �أغلب الأطعمة
ال�سابقة ،ف� ��إنَّ طهيه ُي َع ُّد فن ًا من فن ��ون الطبخ الذي ال
تتقن ��ه �إال �سيدات املن ��زل املحرتف ��ات� ،إذ �إ َّنه يجب �أن
يك ��ون مفلف�ل� ًا� ،أي نا�ضج� � ًا �إىل درج ��ة �أنَّ كل حبة من
حبات ��ه ال تلت�ص ��ق بالأخ ��رى .كما ي�ش� � ِّكل الربغل مادة
غذائية �أ�سا�سية جانب بع�ض الأطعمة فقط ولي�س كلها.
و ُت َع� � ُّد الفريكة ،وه ��ي القمح ال ��ذي �أحرقت حنطته
قبل ن�ضجه ،طعام ًا م�شابه ًا للأرز والربغل ،ولكن تطبخ
وحدها مع حلم ال�ضان �أو الدجاج ،وي�ؤكل اللنب معها.
وهن ��اك �أطعم ��ة ال تدخ ��ل فيه ��ا اخل�ض ��ار ،مث ��ل:
«املج� � َّدرة بال ��رز»« ،املج َّدرة بالربغ ��ل»�« ،ستي زبقي»،
«الر�شتاية» ،وهذه الأطعمة يدخ ��ل فيها العد�س ومواد
�أخرى ،وكانت �شائعة كثري ًا ،ولكنها الآن �أقل �شيوع ًا .
ـ� �ـ الهري�س ��ة :وهي طب ٌخ غ�ي�ر حل ��وى «الهري�سة» التي
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ت�صنع م ��ن ال�سميد وال�سكر وال�سم ��ن ،حيث تطبخ حبات
القم ��ح مع قط ��ع اللح ��م حتى ت�ست ��وي متام ًا ،ث ��م يجري
هر�سها ب�أدا ٍة خا�صة حتى متتزج متام ًا ،وت�صبح مهرو�سة
منا�سبات دينية ،وتوزع
ن�صف جامدة ،وغالب ًا ما تطبخ يف
ٍ
جمان ًا للعامة قرب بع�ض اجلوامع على نفقة �أهل اخلري.
وغالب� � ًا م ��ا يو�ض ��ع �إىل جان ��ب ه ��ذه الطبخ ��ات كلها
مقب�ل�اتٌ خمتلفة م ��ن قبيل :ال�سلط ��ة ب�أنواعه ��ا املتعددة
ومكوناته ��ا املختلف ��ة و�أهمها البن ��دورة واخلي ��ار .التبولة
املكونة من الربغ ��ل والبقدون�س وع�ص�ي�ر الليمون و�أوراق
اخل� ��س .الفتو�ش ويتك َّون من قطع اخلبز الياب�سة �أو املقلية
م ��ع البن ��دورة واخليار والزيت ��ون واحلام� ��ض .املخلالت،
وتتك� � َّون من اخليار واللفت وغريهم ��ا من اخل�ضار ،كانت
ت�صن ��ع يف البي ��وت ،ثم �صار له ��ا م�صانع خا�ص ��ة تنتجها
وقت
بكميات كبرية ي�أخذ الزبون حاجته منها بالوزن ،ويف ٍ
ٍ
بعلب معدنية �أو زجاجية.
�أحدث �صارت امل�صانع تعلبها ٍ
ـ� �ـ فت ��ة املكدو� ��س :وه ��ي باذجن ��ان �صغ�ي�ر حمفور
وحم�ش ��ي باللح ��م وال�صنوب ��ر ،وبعد قلي ��ه قلي ًال يطبخ
مبرق الب�صل ودب�س الرمان واملاء ،ثم ي�صنع منه ثريد
خبز ياب�س ،وفوقها لنب
( فتة ) على خب ��ز حم َّم�ص �أو ٍ
وطحينة وثوم وبقدون� ��س ،و ُي ُّ
�صف الباذجنان املح�شي
باللح ��م فوقها .ولكنَّ فتة املكدو�س ق ��د تراجع طبخها
يف ه ��ذه الأيام ب�سبب طول م ��دة حت�ضريها� ،إذ تف�ضل
�أغلب ربات البيوت حالي ًا �إعداد الطبخات ال�سريعة.
املعجن ��ات طعام� � ًا �أ�سا�سي� � ًا
ـ� �ـ َّ
املعجن ��اتُ :ت َع� � ُّد َّ
للدم�شقي�ي�ن لي� ��س يف ف�ت�رة الغ ��داء فقط ،ب ��ل يف ِّ
كل
الأوق ��ات ،وتتك َّون من العج�ي�ن ،و�أ�سا�سه طحني القمح
املمزوج باملاء ،وتو�ضع فوق قطعة العجني موا ُّد خمتلفة
م ��ن قبيل :اللحم الناعم امل�ض ��اف �إليه مكونات �أخرى
مث ��ل دب� ��س الرم ��ان �أو قط� � ٌع �صغ�ي�رة من البن ��دورة،
وت�س َّمى «�صفيحة» ،وي� ��ؤكل معها اللنب .اجلنب املمزوج
مع البي� ��ض والزبدة ،وت�سمى «فطاير بجبنة» .ال�سبانخ
امل�ض ��اف �إلي ��ه حباتٌ م ��ن الرمان احلام� ��ض ،وت�س َّمى
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«فطاي ��ر ب�سبانخ» .الزيت والزع�ت�ر ،وت�سمى «مناقي�ش
الزع�ت�ر» .الفليفل ��ة احلم ��راء احل� � ّدة (احل ��ا َّرة) مع
كعك مطحون ،وت�سمى «حمم ��رة» .كانت مك ِّونات هذه
املعجن ��ات ُت َع� � ُّد يف البيوت ،وم ��ا تزال ،ث ��م تر�سل �إىل
الأف ��ران لإمتام �إعدادها و�إعادته ��ا �إىل املنزل جاهز ًة
ل�ل��أكل ،ويف فرت ٍة �أح ��دث انت�شرت الأف ��ران التي تقوم
ب�إعداد املعجنات كامل ًة وبيعها للزبائن جاهز ًة للأكل،
واليوم ال يكاد يخلو �سو ٌق �أو منطقة من هذه الأفران.
وهن ��اك « ال�سمبو�س ��ك» باللحم ��ة �أو باجلبن ��ة �أو
بال�سبانخ ،و ُتع ��رف �أي�ض ًا بـ« :التويتات»� ،إذ تو�ضع هذه
امل ��واد فوق قطع ��ة العجني ،ث ��م تغلق بل�ص ��ق حوافها،
ثم تقلى بالزي ��ت لت�صبح جاهز ًة ل�ل��أكل ،وكلما كانت
�ساخن ًة كانت �أطيب.
املعجن ��ات �أي�ض ًا ،ولكن
�أم ��ا« :الب َّغاج ��ة» ،فهي من َّ
بعج�ي ٍ�ن خا� ��ص يكون على �ش ��كل رقائق يو�ض ��ع داخلها
حل� � ٌم مف ��روم وت�شوى يف الف ��رن ،وقد يو�ض ��ع الق�شدة
والقط ��ر لتكون نوع ًا من احللوى .البغاجة ال ُت َع ُّد �إال يف
الأفران واملطاعم.
وم ��ن املعجنات �أي�ض� � ًا« :الكلاَّ ج» ،وه ��و طبقتان من
العجني يو�ضع بينهما جبنة الق�شقوان ،وتو�ضع يف الفرن
حتى ي ��ذوب اجلنب ،وت� ��ؤكل �ساخنة ،وه ��و طعا ٌم حديث
يكاد يكون تقدميه حم�صور ًا يف بع�ض املطاعم فقط.
املعجن ��ات كانت موج ��ودة قدمي ًا وم ��ا تزال،
ه ��ذه َّ
و�أُ�ضيف �إليها حديث ًا معجناتٌ مل تكن معروفة ،وهي:
ـ� �ـ َّ
امل�سخن :دخل هذا الطع ��ام �إىل دم�شق مع قدوم
الفل�سطيني�ي�ن ع ��ام  ،1948وه ��و خب ٌز رقي ��ق يفرد يف
ال�صيني ��ة ويغط ��ى بقط ��ع الدج ��اج امل�سل ��وق والب�صل
وال�سم ��اق واحلام�ض ،وي�ش ��وى يف فرن ال�سوق
الناع ��م ُّ
�أو املن ��زل ،ث ��م ط� � َّوره الدم�شقيون ب�صنع ��ه على �شكل
�أ�صابيع حم�شية باملك ِّونات نف�سها.
املعجن ��ات� ،أ�سا�سها قطعة
ــ البيت ��زا :وهي نو ٌع من َّ
عجني على �شكل رغيف ،ويو�ضع فوقها مكونات عديدة
�أهمه ��ا ن ��و ٌع خا� ��ص م ��ن اجلنب وقط ��ع م ��ن البندورة

والفليفل ��ة ،ث ��م ت�ش ��وى يف الفرن وت� ��ؤكل �ساخن ��ة .بد�أ
�إعداده ��ا يف املطاع ��م الت ��ي تو�صله ��ا �إىل البيوت على
دراجات نارية
أفران متحركة على
مدار ال�ساعة �ضمن � ٍ
ٍ
لتبق ��ى �ساخن ��ة ،ثم ب ��د�أت بع�ض الأ�س ��ر ب�إعدادها يف
املنازل اعتماد ًا على عجينة خا�صة تباع يف املحالت.
ـ� �ـ الالزاني ��ا :وهو طع ��ا ٌم يق ��دم يف املطاعم قوامه
املعكرونة ومك ِّوناتٌ �أخرى.
ـ� �ـ با�شاميل :وهو طعا ٌم قوام ��ه املعكرونة والطحني
واحلليب والزبدة والق�شقوان وقطع من اللحم و�شرائح
الدجاج ،وت�شوى بالفرن.
ُي�ش ��ار �إىل �أنَّ املعجن ��ات الثالث ��ة الأخ�ي�رة قد �أتت
حديث ًا من الغرب ،وحتديد ًا من �إيطاليا.
املعجن ��ات التي ظه ��رت منذ بداي ��ات القرن
وم ��ن َّ
املا�ض ��ي ،وم ��ا زال ��ت« ،املعكرونة» ،وتلف ��ظ بالدارجة:
«امل�أرونة» ،كانت عل ��ى �شكل �أنابيب غليظة مقطعة �إىل
أ�شكال متعدِّ دة
قطع �صغرية ،وتطورت هذه القطع �إىل � ٍ
ٍ
كاحلل ��زون ،ت�سل ��ق ث � َّ�م ي�ض ��اف �إليه ��ا �أح ��د املك ِّونات
التالية :اجلبنة البي�ضاء م ��ع البقدون�س الناعم ،اللنب
رب البن ��دورة ،اللحم الناع ��م .ومن �أنواع
والطحين ��ةُّ ،
املعكرون ��ة ما ي�أخذ �ش ��كل «الأنابي ��ب الدقيقة» وتعرف
ب� �ـ�« :سباك ِّت ��ي» ،وتطب ��خ ب�سلقه ��ا بامل ��اء و�إ�ضافة جنب
الق�شق ��وان �إليه ��ا� ،أو «الأنابيب الدقيق ��ة جد ًا» و ُتعرف
ب� �ـ« :ال�شعريي ��ة» الت ��ي ي�صنع منه ��ا �شورب ��ة ال�شعريية
برب البندورة� ،أو ت�ض ��اف �إىل الأرز �أو الربغل اللذين
ِّ
ي�ؤكالن مع �أغلب الأطعمة ال�سابقة.
ومن الأطعمة التي كانت موجودة �سابق ًا ،وتال�شت،
�أو �شب ��ه تال�شت حالي ًا ،فه ��ي نبات« :الهلي ��ون» ،الذي
يطبخ مع اللحم وال�سمن واحلم�ض والزيت.
�أم ��ا ال�سمن ال ��ذي كان م�ستعم ًال فه ��و العربي ،غري
�أنَّ الدم�شقيني ق ��د تراجعوا عن ا�ستعماله ب�سبب ارتفاع
ثمن ��ه ،ومالوا نحو ال�سمن النباتي الأرخ�ص ،مع ما يدور
جدل حول �أيهما �أكرث فائدة �أو �أقل �ضرر ًا ،وللأطباء
من ٍ
ن�صيب وافر يف الت�شجيع على هذا النوع �أو ذاك.
ٌ

 3ــ وجبة ال َع�شاء :و ُت�ؤخذ يف فرتة ال ِع�شاء� ،أي �أول
الليل ،ال يوجد �أطعمة حمدَّدة فيها� ،إذ يتناول الدم�شقيون
فيه ��ا كل �صنوف الطعام املذكورة �سابق ًا ح�سب توافرها،
ال�سمنة،
وبع�ضه ��م ال ي�أكلها ل ٍ
أ�سباب تتعل ��ق باخل�شية من ّ
ويكتفي بتناول قطعة حلويات �أو حبة فواكه.
ختام� �اً �أق ��ول :لق ��د ذك ��رت يف ه ��ذه املقال ��ة طعام
الدم�شقيني الأ�سا�سي فقط ،ولكنَّ هناك �أطعمة مت ِّممة:
املخلالت ،الع�صائ ��ر ،احللويات ،الفواك ��ه ،املك�سرات،
امل�شروب ��ات ال�ساخن ��ة والب ��اردة ،و�سنف ��رد له ��ا مقال ًة
خا�ص ��ة .كما �أنَّ لت�سوي ��ق الأطعمة وحفظه ��ا و�إعدادها
وطرائق تقدميها وتناولها مقال ًة منف�صلة �أي�ض ًا.
املراجع:
ــ الدكتور �إبراهيم ح ِّقي ،دم�شق يف ثمانني عام ًا ،دار
الفكر بدم�شق ،اجلزء الثاين ،الطبعة الأوىل .2018
ــ عبد العزي ��ز العظمة ،مر�آة ال�ش ��ام تاريخ دم�شق
و�أهله ��ا ،ك ُت ��ب ه ��ذا الكت ��اب يف ثالثيني ��ات الق ��رن
الع�شري ��ن ،و�صدرت طبعته الأوىل عام  ،1987حتقيق:
جندة فتحي �صفوة ،النا�شر :دار ريا�ض جنيب الري�س
بلندن ،وهي التي ا�ستقينا منها بع�ض املعلومات.
ـ� �ـ نعم ��ان ق�ساطل ��ي ،الرو�ض ��ة الغ َّن ��اء يف دم�ش ��ق
الفيح ��اء� ،صدرت الطبع ��ة الأوىل ع ��ام  ،1879و�أعيد
طبعه عدة مرات يف �سنوات القرن الع�شرين.
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ترامواي دم�شق..وحكايته
�أحمــــد بوبـــــــ�س
�إذا �سار �أحدنا يف �شارع املتنبي بدم�شق ،وهو
ال�ش��ارع الذي يبت��دئ من فندق (فور �س��يزن)
باجتاه ال�ش��رق م��ار ًا مبح��اذاة مقه��ى الكمال
و�ص��الة الكن��دي ،وانته��اء مبقه��ى الهافان��ا،
و�إذا ت�أم��ل ال�سائر يف الأر���ض بجانب م�ؤ�س�سة
الكهرب��اء ،ف�س�يرى بقاي��ا �سك��ة حديدي��ة ال
يزي��د طوله��ا عل��ى خم�س�ين م�تراً .فم��ا ه��ي
حكاية هذه ال�سكة؟
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كان يف دم�ش ��ق من ��ذ �أكرث من ن�ص ��ف قرن و�س ��يلة
موا�ص�ل�ات كهربائي ��ة راقي ��ة .ال ت�ص ��در الأ�ص ��وات
املزعجة ،وال تنفث الدخان الذي ي�سمم الب�شر وال�شجر
والكائن ��ات الأخرى ،وي�ص ��بغ الأبنية بهبابه الأ�س ��ود.
وهذه الو�س ��يلة كانت ت�س ��مى بال�ت�رام �أو (الرتامواي)
�أو (الرتي ��ن) بالتعبري ال�ش ��عبي .وقد تزداد الده�ش ��ة
عن ��د املرء عندما يع ��رف �أن هذه الو�س ��يلة الكهربائية
الراقي ��ة ق ��د بد�أت يف دم�ش ��ق ع ��ام  .1907فما حكاية
ترام دم�شق؟

ترام دم�شق

ترام امليدان�-آخر اخلط

�أول م ��ن فك ��ر بت�أ�س ��ي�س خط ��وط للرتام يف
دم�ش ��ق رج ��ل الأعم ��ال يو�س ��ف مط ��ران ع ��ام
 .1889لكن لع ��دم وجود الكهرب ��اء حينئذٍ كان
تنفيذ امل�ش ��روع م�س ��تحي ًال .ويف ع ��ام  1904مت
ت�أ�سي�س ال�ش ��ركة العثمانية ال�س ��لطانية للتنوير
الكهربائ ��ي بدم�ش ��ق ،يف زمن ال ��وايل العثماين
ومن ��ح امتي ��از تنفي ��د امل�ش ��روع
ناظ ��م با�ش ��اُ .
ل�ش ��ركة التنوي ��ر واجلر البلجيكي ��ة .ويف الثالث
من �ش ��باط عام ُ 1904د ِّ�ش َن م�شروع الكهرباء.
و�أول بن ��اء مت ��ت �إنارته بالكهرب ��اء كان اجلامع
الأم ��وي ،وكان ذلك يف الثامن من �ش ��باط عام
.1907ويف الع ��ام نف�س ��ه ب ��د�أ ت�س ��يري خط ��وط
الرتام الثالثة يف دم�ش ��ق .وبذلك كانت دم�شق
ال�س ��باقة �إىل ا�س ��تخدام الكهرب ��اء قبل العديد
و�س�ي�ر الرتام
من املدن العربية وحتى الأوربيةُ .
الكهربائي يف دم�ش ��ق قبل �إ�ص ��طنبول عا�ص ��مة

ال�س ��لطنة العثمانية .وكان ترام دم�ش ��ق الثالث
عربي ًا ،حيث �س ��بقه ترام مدينتي الإ�س ��كندرية
واجلزائر.
�إذن يف ع ��ام ُ 1904عهِ د �إىل �ش ��ركة (اجلر
والتنوير) البلجيكية ب�إن�ش ��اء خطوط للرتام يف
دم�شق .ويف العام نف�سه بد�أت ال�شركة بعمليات
الإن�ش ��اء .ف�أخ ��ذت مت ��د ال�س ��كك احلديدي ��ة
الالزمة ،وتركب الأعمدة التي �ستحمل الأ�سالك
الكهربائي ��ة الت ��ي �س ��تمد ال�ت�رام بالكهرب ��اء
لت�ش ��غيله .ويف عام ُ 1907د ِّ�ش � َ�ن امل�شروع ليبد�أ
الرتام خدمته على ثالثة خطوط يف دم�شق.
كان ��ت �س ��احة ال�ش ��هداء (املرج ��ة) املركز
ال ��ذي تنطلق منه خط ��وط ال�ت�رام الثالثة �إىل
�أنحاء دم�شق� .أما اخلط الأول فكان يذهب �إىل
حي امليدان ،وينتهي عند بوابة امليدان (�س ��احة
الأ�ش ��مر الي ��وم) ،مرور ًا بال�س ��نجقدار و�س ��وق
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ترام الق�صاع

احلميدية والدروي�ش ��ية وال�سويقة وباب امل�صلى
�إىل �آخ ��ر اخلط .واخلط الث ��اين يتجه �إىل حي
املهاجرين .وعند اجل�س ��ر الأبي� ��ض يتفرع عنه
خط �إىل حي ال�ش ��يخ حميي الدين ،وينتهي خط
املهاجرين عند �ساحة خور�شيد .وي�سلك الرتام
طريق ال�صاحلية �إىل عرنو�س فاجل�سر الأبي�ض
فالعفيف ،ثم ينعطف غرب ًا �إىل �ش ��ورى و�ص ��و ًال
�إىل �آخر اخلط .ثم اخلط الثالث يتجه �إىل حي
الق�صاع مرور ًا ب�شارع امللك في�صل فالعمارة ثم
�إىل �ش ��ارع ب ��رج الرو�س .وبعده ��ا يتابع طريقه
�إىل بل ��دة دوم ��ا يف الغوط ��ة ال�ش ��رقية ،م ��رور ًا
بجوبر وزملكا.
وكان الرتام الآتي من الأحياء الثالثة يدخل
�س ��احة ال�ش ��هداء ،في�س�ي�ر فيها ب�ش ��كل دائري
ح�س ��ب �س ��كته ،ثم يع ��ود من حيث �أت ��ى� .أما يف
�آخ ��ر اخلط فلم يكن هناك �س ��احة ي ��دور فيها
ليذه ��ب �إىل مرك ��ز املدين ��ة ثاني ��ة ،و�إمنا كان
علي ��ه �أن ي�س�ي�ر باالجت ��اه املعاك� ��س .لذلك كان
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ل ��ه غرفتا قيادة .ويف �آخر اخلط يقوم ال�س ��ائق
ب�أخ ��ذ �أدوات القي ��ادة ،مث ��ل مقب� ��ض زي ��ادة
ال�سرعة واجلر�س النحا�سي الذي ينبه به املارة
لالبتعاد عن طري ��ق الرتام ،ويقوم برتكيبها يف
غرفة القيادة باجلهة املقابلة .ثم ينتقل الرتام
�إىل ال�س ��كة الأخرى عرب حتويلة ،ليف�سح املجال
للرتامويات الأخرى القادمة من مركز املدينة.
فق ��د كان يف كل خط �س ��كتان ،واح ��دة للذهاب
والثانية للع ��ودة .وكان خطا ال�س ��كة يلتقيان يف
�آخر كل خط.
وكان ال�ت�رام يتغ ��ذى بالكهرباء من �س ��لكني
غليظ�ي�ن حممول�ي�ن عل ��ى عوار� ��ض حتمله ��ا
�أعمدة فوالذية عل ��ى طول الطريق فوق الرتام.
وكان لل�ت�رام عم ��ود متح ��رك جمه ��ز بنواب�ض
(را�صورات) قوية تدفعه �إىل الأعلى ليثبت بقوة
على ال�سلك الكهربائي بوا�سطة بكرة د ّوراة .ويف
�آخر اخلط كان على املعاون (قاطع التذاكر) �أن
يقوم ب�إدارة العمود الذي ي�سمى (ال�سنكه) �إىل

ترام دم�شق-طريق ال�صاحلية يف منت�صف الع�شرينيات من القرن الع�شرين-اجليل الأول

اجلهة الأخرى بوا�س ��طة حبل يت ��دىل من �أعلى
(ال�سنكة)  .وكنا – نحن الأطفال – نقوم بهذه
املهم ��ة نيابة ع ��ن املعاون ،فيكافئن ��ا ب�أن نركب
موقف�ي�ن جمان ًا .وملا كان ال�ص ��عود والنزول من
اليم�ي�ن دائم� � ًا ،فق ��د كان لل�ت�رام مدخالن من
الطرفني ،لهم ��ا حاجزان متح ��ركان .ويف �آخر
اخلط يقوم املعاون بفتح البابني اللذين �أ�صبحا
على اليم�ي�ن و�إغالق الباينب الي�س ��اريني .وكان
هن ��اك مواقف حمددة ب�شاخ�ص ��ات ،مينع على
ال�س ��ائق الوقوف خارجه ��ا .وكان بع�ض الأوالد
الأ�ش ��قياء يقوم ��ون ب�ش ��د احلب ��ل بق ��وة الأم ��ر
الذي يت�س ��بب بانفالت (ال�س ��كنة) ع ��ن الكابل

الكهربائ ��ي فيتوقف الرتام عن ال�س�ي�ر ،فيقوم
املع ��اون ب�إعادته ��ا �إىل مكانه ��ا ،ويتاب ��ع الرتام
�سريه.
وكان ��ت �أج ��رة الرك ��وب يف ال�ت�رام �س ��بعة
قرو�ش ون�ص ��ف للعامة وخم�سة قرو�ش للطالب
والع�س ��كريني� .أما �إىل بلدة دوم ��ا فكانت �أجرة
الركوب ع�ش ��رة قرو� ��ش .وكان يف الرتام تقليد
جمي ��ل� .إذ كان ��ت تخ�ص ���ص ثالث ��ة مقاع ��د
مزدوج ��ة (�س ��تة مقاعد مف ��ردة) للن�س ��اء .وال
ميكن �أن يجل�س عليها �أي رجل ولو امتلأ الرتام
بالركاب .وكان ال�ت�رام يت�ألف من عربة واحدة
با�س ��تثناء خ ��ط املهاجري ��ن الذي كان بع�ض ��ها
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ترام دوما

م ��زود ًا مبقط ��ورة ثاني ��ة .وكان كل م ��ن �س ��ائق
ال�ت�رام ومعاونه يرتدي بزّ ًة ر�س ��مية ر�صا�ص ��ية
الل ��ون ،ويعتم ��ر عل ��ى ر�أ�س ��ه بقبعة ت�ش ��به قبعة
رجال ال�شرطة يف مقدمتها �شعار ال�شركة .وبعد
اجلالء قامت الدولة با�س ��تمالك �شبكة خطوط
الرتام ،ف�أ�صبحت �شركة وطنية.
وكانت ترتبط بالرتام حكايات طريفة .فقد
كان يقال لنا� :إنه �إذا جمعنا بروات قلم الر�صا�ص
بع ��د بريه باملرباة ،ولففناها بورقة وو�ض ��عناها
على �س ��كة ال�ت�رام لتم ��ر دواليبه فوقه ��ا ،ف�إنها
تتح ��ول �إىل ممح ��اة .ورغم �أنن ��ا جربنا كثري ًا،
و�أنفقن ��ا الكثري م ��ن الأقالم ،لكننا مل نح�ص ��ل
عل ��ى ممح ��اة وال م ��رة .كم ��ا �أنه حينم ��ا كانت
تخ ��رج مظاهرات احتجاجية يف اخلم�س ��ينيات
من القرن املا�ض ��ي ،كان املتظاه ��رون يقطعون
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�ش ��ارع امليدان الذي مير من ��ه الرتام .و�إذا جاء
�أحدها مينعونه من متابعة �س�ي�ره ،طالبني منه
العودة من حيث �أتى وهم يهتفون (د ّور ال�سنكة
وارجاع).
و�ش ��هدت خطوط الرتام ثالثة �أجيال منها.
اجليل الأول كان �ش ��بيه ًا بالقط ��ار ،ويت�ألف من
القاطرة وعربة �أخرى مقطورة بها .ومل ن�ستطع
تبني لونه لأن ال�صور التي و�صلتنا عنه بالأبي�ض
والأ�س ��ود ،لكن ال�ص ��ور ت�ش�ي�ر �إىل �أن لونه كان
قامت� � ًا ،وكان يفتقد �إىل النوافذ الزجاجية التي
تقي من الربد �ش ��تاء ،وا�س ��تمر ه ��ذا اجليل يف
العم ��ل حتى منت�ص ��ف الع�ش ��رينيات من القرن
الع�ش ��رين .ليحل مكانه اجليل الثاين الذي كان
�أكرث جما ًال لون عرباته الأزرق الفاحت .وعرباته
م ��زودة بال�ش ��بابيك ذات الزج ��اج املتح ��رك،

بحيث يغلق �شتاء و ُيفتح �صيف ًا للتهوية .وا�ستمر
ه ��ذا اجليل الثاين حتم مطل ��ع الأربعينيات من
الق ��رن الع�ش ��رين ،ليحل مكانه اجلي ��ل الثالث.
وكان ن�ص ��ف العربة ال�س ��فلي باللون الأخ�ض ��ر
الغامق والن�ص ��ف العلوي باللون الأ�صفر .وبدت
�أكرث جما ًال من اجليلني ال�سابقني.
وارتبطت برتام دم�ش ��ق حكايات كثرية ،من
�أهمه ��ا الإ�ض ��راب الكب�ي�ر الذي قام به �س ��كان
دم�ش ��ق �ض ��د �ش ��ركة التنوير واجل ��ر البلجيكية
عام  .1932بد�أت الق�ص ��ة عندما قامت �شركة
التنوي ��ر واجل ��ر البلجيكي ��ة �ص ��احبة االمتي ��از
با�س ��تثمار الكهرباء والرتام يف �سورية .فقامت
ال�ش ��ركة برفع �أ�س ��عار الكهرباء و�أجور الركوب
يف الرتام ،وماطلت يف دف ��ع �أثمان البيوت التي
ُه ِّدم ��ت م ��ن �أجل مد خ ��ط ترام دم�ش ��ق دوما.
فت�ش ��كلت يف دم�ش ��ق جلنة من وجهاء الأحياء،
دعت الدم�ش ��قيني �إىل مقاطعة خدمة الكهرباء
والرتام حتى تلبي �شركة التنوير واجلر املطالب
العامة .وحاولت ال�س ��لطات الفرن�سية وال�شركة
خ ��رق املقاطع ��ة ،لكن كل تلك املح ��اوالت باءت
بالف�ش ��ل ،ونف ��ذ الدم�ش ��قيون على مدى �س ��بعة
�أ�شهر �أطول �إ�ضراب �شهدته �سورية يف تاريخها
احلدي ��ث .الأم ��ر ال ��ذي ا�ض ��طر �ش ��ركة اجلر
والتنوي ��ر الر�ض ��وخ ل � ِّ
�كل مطالب الدم�ش ��قيني،
التي �شملت تخفي�ض �أ�سعار ا�ستهالك الكهرباء
و�إلغاء الر�سوم التي كانت حت�صلها ال�شركة على
هذا اال�ستهالك .و�إلغاء ثمن الطابع الذي كانت
ال�ش ��ركة ت�ض ��يفه �إىل ثمن الفاتورة ،وتخفي�ض
�أج ��ور الركوب يف حافالت الرتام وتخ�ص ��ي�ص
مقاعد خا�صة لل�سيدات يف احلافالت.

ون ��ال ه ��ذا الإ�ض ��راب اهتم ��ام ال�ص ��حافة
العربي ��ة .من ذلك ما كتبت ��ه جريدة (اللطائف
امل�ص ��ورة) امل�ص ��رية يف �أح ��د �أعداده ��ا خالل
الإ�ض ��راب ،ح�ي�ن قال ��ت« :ه ��ذه املقاطعة دلت
على حتول يف �أفكار ال�ش ��عوب ،وخا�ص ��ة ال�شعب
ال�سوري الذي تنا�سى انق�ساماته الداخلية ووقف
�ص ��ف ًا واحد ًا يف وجه امل�ستثمرين اجل�شعني .ومل
ي�أخذه اخلوف من غ�ض ��ب امل�س ��تعمرين ،لعلمه
�أنه يدافع عن حق م�شروع وحرية مغت�صبة».
يف منت�صف ال�ستينيات من القرن الع�شرين،
�أوقفت الرتامويات ،وا�ستعي�ض عنها بالبا�صات
الدي ��زل الت ��ي تنفث ال�س ��موم ،ومت دفن �س ��كك
الرتامواي� ،إذ ر�ص ��فت ال�ش ��وارع التي كان مير
منها الرتام بالإ�سفلت فوق ال�سكة .والتزال هذه
ال�س ��كك حتى الي ��وم مدفونة ،تذكرن ��ا بحكاية
دم�شقية جميلة ا�سمها «الرتام الكهربائي».

بقايا �سكة الرتام �أمام �شركة كهرباء دم�شق
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الراعي يف تراث مدينة الرحيبة ال�شعبي
د .ح�سان عبد احلقّ
دجن الإن�سان الكل��ب والأغنام واملاعز منذ
�أق��دم الع�ص��ور ،وكانت هذه اخلط��وة العظيمة
�إح��دى الإبداع��ات احل�ضاري��ة الت��ي �أحدثت
انقالب�� ًا اقت�صادي ًا واجتماعي�� ًا يف حياة النا�س
يف ال�ش��رق الأدنى القدمي .و�أف��رز هذا التطور
احل�ض��اري �شخ�صي��ة الراعي ال��ذي كان يرعى
القطي��ع يف املراع��ي ال�شا�سع��ة ،وي�ش��رف عل��ى
احلظائر التي ت�أوي �إليها املا�شية .وتركت هذه
ال�شخ�صي��ة �أثر ًا يف ال�تراث والأدب القدميني،
فها هو دموزي/متوز الرافدي حُتاك الأ�ساطري
ً
وا�صفة �إياه بالراعي ال�صالح ،فهو الذي
حوله
كان ي�شرف عل��ى القطيع املقد�س ويحنو عليه،
وكان ينت��ج ال�سم��ن والل�بن َّ
�ْي� ،ويجل��ب
الط ِّي َب نْ ِ
احللي��ب الط��ازج لزوجت��ه ع�شت��ار� .إن �سب��ب
ت�أث��ر الأدب الق��دمي ب�شخ�صي��ه الراعي يعود
�إىل �أهمي��ة تدج�ين املاعز والأغن��ام يف حياة
النا���س ،فق��د كانت ه��ذه احليوان��ات توفر لهم
ج��زء ًا من غذائه��م (احللي��ب والل�بن وال�سمن
واللح��م) ،وال�ص��وف ال��ذي كان ُي�ستخ��دم
ل�صناع��ة الألب�س��ة ،وبع���ض املفرو�ش��ات الت��ي
ا�ستخدمها القدماء يف بيوتهم.
وعلى الرغم من اختف ��اء احل�ضارات التي جمدت
الراع ��ي ال�صال ��ح يف �أدبه ��ا ،و�أظه ��رت دوره امل�ؤثر يف
يختف ت�أثريه يف حياة املجتمع
توف�ي�ر �أقوات النا�س ،مل ِ
حتى �أيامنا هذه ،فقد توارثته الأجيال جي ًال بعد جيل،
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وانعك�س ذل ��ك على ذاكرتن ��ا وتراثن ��ا ال�شعبيني ،فقد
�شغل ج ��زء ًا مه ّم ًا منهم ��ا ،وتخربنا الذاك ��رة ال�شعبية
�أن ��ه �سار على نهج �سلف ��ه مت ��وزْ � ،إذ كان يرعى قطيعه
يف املراع ��ي اخل�ض ��راء ،وينت ��ج من ��ه احللي ��ب واللنب
واجلنب وال�سم ��ن ،وكان يقدم هذه املنتجات �إىل �أنا�س
�أحبوه و�أحبهم� ،إنهم جريان ��ه و�أقربا�ؤه الذين يعي�شون
�إىل جانب ��ه يف قريت ��ه الدافئة ،التي ا�شته ��رت ببيوتها
الطيني ��ة ،امللت�صقة بع�ضها ببع� ��ض ،وب�أزقتها ال�ضيقة
املر�صوفة باحلجارة.
ه ��ذه القري ��ة ه ��ي قري ��ة الرحيب ��ة قدمي� � ًا ،وهذا
الراع ��ي ه ��و �أح ��د �أبنائه ��ا ،ميت ��از ب�سريرت ��ه النقية،
وبب�ساطته ،وبنظافة قلبه� ،إنه م�ضياف ،فعندما يراك
تتنزه يف الرباري البعيدة حي ��ث يرعى قطيعه ،يبت�سم
يف وجه ��ك فرح� � ًا بر�ؤيتك ك�ضي ��ف قادم �إلي ��ه ،ويقبل
نحوك م�سرع ًا ،وبعد ال�سالم والتحية يدعوك �إىل بيته
الطين ��ي املتوا�ض ��ع الذي بناه على مقرب ��ة من املرعى،
�أو �إىل خيمت ��ه الب�سيط ��ة التي ن�صبه ��ا ،ليقوم بواجب
ال�ضياف ��ة .وينتم ��ي هذا الإن�س ��ان املكاف ��ح �إىل �إحدى
العائالت التي امتهنت هذه املهنة ،ومن �أهم العائالت
التي مار�ستها قدمي ًا �آل بعلة ،و�آل ال�شيخ ،و�آل تركمان،
و�آل �إدري� ��س ،و�آل �شح ��ادة ،و�آل القج ��ة ،و�آل حين ��ون،
و�آل �شريدة ،ويعت�ب�ر �آل بعلة �أكرث النا�س حفاظ ًا عليها
حالي� � ًا ،وميتلك ��ون العدد الأكرب م ��ن ر�ؤو� ��س املا�شية.
ويتفاوت الرعاة يف عدد ر�ؤو�س املا�شية التي ميتلكونها،
وذكر لنا �أحد رجال القرية �أن �أحد الرعاة كان ميتلك

�سبعة �آالف ر�أ� ��س يف ثمانينيات القرن املا�ضي ،وتعترب
هذه احلالة ا�ستثنائية ،وغري قابلة للتعميم.
ارتبطت حياة هذا الراعي -الذي ُي�سمى الطرا�ش
باللهجة العامية لأهل القرية -بالرباري التي ات�صفت
بات�ساعه ��ا يف مدين ��ة الرحيب ��ة ،وه ��ي �أر� ��ض �سهلية،
تخرتقه ��ا بع�ض الأودية ال�صغرية ،وجماري ال�سيول يف
بع� ��ض الأماكن ،وتتوزع على ج ��زء منها تالل �صغرية،
وحتيط به ��ا اجلبال املرتفعة ،وتتف ��اوت يف بعدها عن
القري ��ة ،وترتاوح امل�سافة الت ��ي تف�صلها عن القرية ما
بني  5و  50ك ��م تقريب ًا .ولهذه الرباري �أ�سماء خمتلفة
(امل�سيلح ��ة ،امل�سي ��ل ،ال�ص ��رة ،ب�ي�ر الأفاع ��ي ،جيعة
الرحيبة ،املح�س ��ا ،امل�صطبة ،تالل الثمدي ،ال ِوعرة)،
وهذه الأ�سماء قدمية ،تناقلتها الأجيال جي ًال بعد جيل.
وتت�أث ��ر �أن�شطة الراعي بف�صول ال�سنة ،فلكل ف�صل
�أن�شطت ��ه التي متيزه م ��ن الآخر ،ففي الف�ت�رة الواقعة
ما ب�ي�ن ال�شهر الثام ��ن والتا�سع تقريب� � ًا يجف احلليب
يف �ض ��روع الأغنام ،وتب ��د�أ هذه الأخ�ي�رة بالتزاوج مع
�أكبا� ��ش القطيع (الفحول)� ،إنه مو�س ��م الع�شار ح�سب
امل�صطلح ��ات ال�شعبي ��ة ،وت�ض ��ع الأغن ��ام حمالنها يف
ال�شه ��ر الثاين من العام الق ��ادم �أو قبل بقليل ،وخالل

ال�صورة  :1املراعي يف ف�صل الربيع

فرتة احلمل ينتظر الراعي في�ض ال�سماء بفارغ ال�صرب،
فبه حتيا املراعي العط�ش ��ى ،التي �أ�صابها اجلفاف يف
ف�ص ��ل ال�صيف احل ��ارق .ويف حال هط ��ل كمية كبرية
م ��ن الأمطار تنب ��ت الأع�شاب بوف ��رة يف املراعي ،التي
تتح ��ول �إىل ب�س ��اط �أخ�ض ��ر يف ف�ص ��ل الربي ��ع ،تزينه
الأزهار امللونة ب�أل ��وان خمتلفة ،ذات الروائح العطرة،
وعندها يق ��وم الراعي ب�سوق قطيعه �إىل هذه املراعي،
فتنت�شر الأغنام على هذه امل�ساحات اخل�ضراء لرتعى،
ومت�ل��أ بطونها م ��ن خرياته ��ا (ال�ص ��ورة  .)1وللرعاة
م�صطلح خا�ص ي�ستخدمون ��ه عند الذهاب بقطعانهم
�إىل املراع ��ي يع ��رف ب:ال�سريحة ،والفعل من ��ه َ�س َر َح،
و ُي�ستخدم كم ��ا يلي :ي�سرح الراع ��ي بغنمه يف املنطقة
كذا ...وعند غروب ال�شم� ��س تنتهي ال�سريحة بالغنم،
ويع ��ود الراع ��ي �إىل بيت ��ه ،ال ��ذي يقع يف م ��كان قريب
م ��ن املرعى ،و ُيدخل قطيع ��ه �أو َط ْر َ�ش ُه (ح�سب اللهجة
العامي ��ة) �إىل حظريت ��ه التي جت ��اور البي ��ت .وت�سمى
ال�صرية (ال�ص ��ورة ،)2
احلظ�ي�رة باللهج ��ة ال�شعبي ��ة ِ
وجمعها ِ�ص�َي�ررَ  ،وال�ص�ي�رة عبارة عن فن ��اء مك�شوف،
حتي ��ط به ج ��دران غ�ي�ر مرتفع ��ة ،مبنية م ��ن احلجر
غ�ي�ر امل�شذب ،الذي ُيلقى بع�ض ��ه فوق بع�ض على �شكل
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�صف ��وف من دون م�ل�اط .ويف نف�س منطق ��ة املراعي،
ال�صري ،كان ��ت القطعان
كان هن ��اك جتم ��ع لعدد م ��ن ِّ
ت�أوي �إليها عند الغروب ،و�إىل جانبها ثمة بع�ض اخليم
ال�صري املعروفة
الت ��ي كان ي�سكنها رعاة الأغنام .ومن ِّ
يف براري الرحيبة �صري الل�ب�ن .وبح�سب امل�صطلحات
ال�شعبي ��ة ،ال�شائعة عند الرعاةُ ،يطلق على العام الذي
يك ��ون فيه املط ��ر غزير ًا وكافي ًا لنم ��و الع�شب باملراعي
�سن ��ة خري ،و�أما الع ��ام الذي يت�صف ب�أمط ��اره القليلة
فه ��و �سنة حم ��ل .ويف حال كان ��ت ال�سنة حم�ل ً�ا ،يقوم
الراع ��ي بالبح ��ث عن مرع ��ى خارج ب ��راري الرحيبة،
وتتع ��دد املناط ��ق الت ��ي يق�صدها الرع ��اة ،فمنهم من
يذه ��ب �إىل اجلزي ��رة ال�سورية �أو ري ��ف حلب ،وهناك
من يتوج ��ه �إىل حماة وح ��وران وال�سوي ��داء �أو احلماد
ال�س ��وري �أو اجليع ��ة ،والبع� ��ض كان ينتقل م ��ع قطيعه
�إىل مناط ��ق يف الريف الدم�شق ��ي ،مثل جرود �سرغايا
والزب ��داين .وي�ستخدم الرع ��اة م�صطلحات خا�صة يف
حله ��م وترحاله ��م ،فعندما ينتقل الراع ��ي من منطقة
�إىل �أخ ��رى يف ال�ب�راري ي�ستخ ��دم امل�صطل ��ح ال�شعبي
العزي ��ب ،وه ��ذا امل�صطل ��ح يعني الرتح ��ال ،ك�أن يقول
�راع �آخر :متى �ستعزب �إىل املنطقة كذا؟ �أي متى
راع ل � ٍ
ٍ
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�سرتحل بغنمك �إليها .و ُيطل ��ق على الن�ساء اللواتي كن
يقم ��ن مع ��ه يف الرباري (زوجت ��ه� ،أم ��ه� ،أخته�...إلخ)
العزاب ��ات .وي�سم ��ى امل ��كان الذي يقي ��م الراعي به مع
قطيعه امل ��راح ،وللدالل ��ة عليه يقول ��ون :الراعي فالن
ميرح يف املنطقة�....أي يقيم بها مع قطيعه.
وف�ص ��ل الربيع ه ��و ف�صل اخل�ي�ر والربكة يف حياة
الراعي ،فخالله تفطم الأغنام حمالنها ،ويبد�أ مو�سم
�إنتاج احللي ��ب وم�شتقاته ،ويتوىل الراعي وعائلته هذه
املهم ��ةْ � ،إذ يتعاون اجلميع يف حل ��ب الأغنام مرتني يف
الي ��وم� ،صباح ًا وم�س ��ا ًء ،ولهذه العملي ��ة تقليد خا�ص،
يدل على جمتمع رعوي من�ضبط ،ومنظم ،وي�سمى هذا
التقلي ��د ال�شباق ،ولتنفي ��ذه ت�صطف الأغنام يف �صفني
متقابل�ي�ن ،كل ر�أ� ��س يقابل ��ه ر�أ� ��س �آخ ��ر ،ولتثبيتها يف
مكانه ��ا ُتلف �أعناقها بحب ��ل ،وكل �أربعة ر�ؤو�س متقابلة
ُتل ��ف �أعناقها مع ًا ،ثم تلف الأربع ��ة التي تليها ،وهكذا
حت ��ى ينته ��ي الراعي من كل الأغنام ،ث ��م يبد�أ بحلبها
(ال�ص ��ورة  .)3وتق ��ل كمية احللي ��ب يف �ضروع الأغنام
تدريجي ًا ،ففي ف�صل ال�صيف ال يحلب الراعي �أغنامه
�إال مرة واحدة على خ�ل�اف ف�صل الربيع ،الذي تحُ لب
الأغنام خالله مرتني.
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وبع ��د حلبه ��ا ُيجل ��ب احللي ��ب �إىل بي ��ت الراع ��ي،
وعنده ��ا تت ��وىل الن�س ��اء مهم ��ة ت�صنيع ��ه ،وحتويل ��ه
�إىل �أك�ث�ر م ��ن �صن ��ف غذائي .فمن ��ه ي�صنع ��ون اللنب
(ترويب الل�ب�ن ح�سب امل�صطلح ��ات ال�شعبية) ،ولهذا
الل�ب�ن م ��ذاق طي ��ب ،مييزه م ��ن الألبان الأخ ��رى التي
ُتنت ��ج يف ف�ت�رات �أخرى من الع ��ام ،لأن الأغنام تتغذى
خالل ف�ص ��ل الربيع على �أنواع خمتلف ��ة من الأع�شاب
الطبيعي ��ة ،وال تعتم ��د كثري ًا على الأع�ل�اف اجلاهزة،
الت ��ي من �ش�أنه ��ا تغيري مذاق ��ه� ،أو التقليل من فوائده.
ولل�ب�ن الأغن ��ام �أهميته ،لأن ��ه يدخ ��ل يف تركيبة بع�ض
الأطعم ��ة ال�شعبية ،الرتاثية ،وال �سيم ��ا الك�شك ،الذي
ُي�صن ��ع من الل�ب�ن والربغ ��ل ،ويحفظ كم�ؤون ��ة لف�صل
ال�شت ��اء .وي�ستخ ��رج الراع ��ي الزبدة من الل�ب�ن ،و ُت َع ُّد
الزبدة امل ��ادة الأولي ��ة امل�ستخدم ��ة يف �صناعة ال�سمن
العرب ��ي الفاخ ��ر ذي امل ��ذاق الطيب .ويتبن ��ى الراعي
يف �إنت ��اج الزبدة وحتويلها �إىل �سم ��ن ،طريقة تراثية،
عرفها الأجداد منذ زمن بعيد� ،إنها طريقة خ�ض اللنب
(ح�سب اللفظ ال�شعبي) .وللقي ��ام بهذه العملية ،متلأ

زوج ��ة الراعي اجلود �أو ال�شكوة (ه ��و عبارة عن كي�س
م�صن ��وع من جلد الغن ��م �أو املاع ��ز) باللنب عرب فتحة
�صغرية خم�ص�ص ��ة لذلك ،وبعد ملئه تق ��وم ب�إغالقه،
ثم تعلقه-بوا�سطة حبل -ب�سيبة مثبتة بالأر�ض ،مكونة
من ثالثة �أعواد خ�شبية ،ثم تدفعه �إىل الأمام ،و ُترجعه
�إىل اخللف (ال�صورة  ،)4مما ي�ؤدي �إىل حتريك اللنب
يف داخل ��ه ،وينت ��ج عن ه ��ذه العملية ما ّدت ��ان :الزبدة،
التي تتح ��ول �إىل كتل ��ة مف�صولة عن الل�ب�ن ،وال�شنينة
(اللنب بعد ف�صله عن الزبدة) ،ولل�شنينة مذاق طيب،
وه ��ي �إحدى امل�شروب ��ات ال�شعبية ال�شائع ��ة يف القرى.
وبعد ا�ستخال� ��ص الزبدة يتم حتويلها �إىل �سمن عربي
ري من الرعاة ال يخ�ضون اللنب
بطبخها على النار .وكث ٌ
�إال بع ��د م�ضي عيد اخل�ضر ،لأن د�سمه يزداد بعد هذا
التاري ��خ ،ويكون �إنتاجه �أكرب من الزب ��دة ،ورمبا تكون
طبيع ��ة املراع ��ي الت ��ي يرع ��ى فيه ��ا القطيع-بعد هذا
التاريخ -هي التي ت�ؤث ��ر بذلك .ومن م�شتقات احلليب
الأخ ��رى ،اجلنب البلدي ،ال ��ذي ت�صنعه زوجة الراعي
بت�سخ�ي�ن احللي ��ب قلي ًال ،ثم ت�ضيف له م ��ادة املنفحة،
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وبع ��د م�ضي وقت ق�صري يتخرث احلليب ،وينف�صل عنه
امل ��اء الذي ُيك ��ون ن�سبة كبرية منه ،ويتح ��ول �إىل مادة
طري ��ة غري متما�سك ��ة ،يت ��م حملها ب� ��أداة خم�ص�صة
لذلك ،ث ��م ُتو�ضع بقالب خا�ص ،وتبق ��ى داخل القالب
حتى تتما�سك ،وبعد ذلك ُينزع القالب عنها ،ثم ُتو�ضع
داخ ��ل وعاء ،وهي عل ��ى �شكل مكعب ��ات بحجم الكف.
وي�ستفي ��د الراعي من املادة ال�سائل ��ة التي تنف�صل عن
اجلنب ب�صناعة م ��ادة القري�شة ذات الفوائد ال�صحية
الكب�ي�رةْ � ،إذ ي�ضعها يف ق ��در ،ثم ُيحميه ��ا على النار،
فتتكاث ��ف م ��ادة القري�شة البي�ض ��اء ،ث ��م ُي�صفى املاء
عنها ،وت�صبح جاهزة لال�ستهالك .وللح�صول على كل
ه ��ذه املواد ،كان �أهل القرية يذهبون �إىل بيوت الرعاة
داخ ��ل القرية ،ويطلبونها منه ��م ،ويح�صل كل �شخ�ص
على ما يحتاج ح�سب دوره.
وتنح�ص ��ر ف�ت�رة الإنتاج يف الف�ت�رة الواقعة ما بني
ال�شه ��ر الث ��اين وال�شه ��ر التا�س ��ع تقريب ًا .و ُي َع� � ُّد ف�صل
ال�صيف �إحدى فرتات الإنتاج ،ويف هذا الف�صل ،وحتى
يف ف�ص ��ل الربيع ال ��ذي �سبق ��ه ،يتوجب عل ��ى الراعي
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توفري املاء ال�ستخداماته ال�شخ�صية ،ول�سقاية قطيعه،
وميك ��ن اال�ستعانة ب�أك�ث�ر من م�ص ��در للح�صول عليه.
عندما تهطل الأمطار الغزيرة يف ف�صل ال�شتاء ،تتجمع
املياه يف �أماكن معينة من الرباري ،وت�أخذ �شكل بحرية
�صغرية م�ؤقت ��ة ،غري عميقة ،ت�ستم ��ر لفرتة معينة من
ال�سنة ،وتعرف �شعبي ًا با�سم املوحة ،وهي ذات م�ساحة
كب�ي�رة ،وت�شكل جزء ًا من املراعي وامت ��داد ًا لها ،وت َِر ُد
الأغنام عليها طيلة ف�صل الربيع .و من املوحات موحة
البري ،وموحة ال�صرة (ال�صورة .)5
وميكن احل�صول على املاء من م�صانع املاء �أي�ض ًا،
وامل�صانع عبارة عن خزان ��ات ،حتت الأر�ض ،حمفورة
يف ترب ��ة قا�سية ،ج ��زء منها �صخري ،واجل ��زء الآخر
ترابي ،ولكي يتجنب الراعي ت�سرب وفقدان املاء ،كان
يدع ��م اجلزء الرتاب ��ي باحلجارة والإ�سمن ��ت .وتتوزع
امل�صان ��ع يف مناط ��ق قريبة م ��ن املراع ��ي ،وتمُلأ مباء
املط ��ر يف ف�ص ��ل ال�شت ��اء ع�ب�ر فتحة خارجي ��ة ،تنفتح
يف �سطحه ��ا (ال�ص ��ورة  ،)6ولها فتح ��ة جانبية �أي�ض ًا،
�شبيه ��ة بالب ��اب (ال�ص ��ورة  ،)7يلج الراع ��ي منها �إىل

ال�صورة  :5موحة بري الأفاعي

داخ ��ل امل�صن ��ع بغر�ض التنظي ��ف ،ويتمو�ض ��ع امل�صنع
يف م ��كان منخف�ض ،لتتمكن مي ��اه ال�سيول القادمة من
لت�ص ��ب يف داخله
�أماك ��ن مرتفع ��ة من الو�ص ��ول �إليهُ ،
ع�ب�ر فتحته اخلارجي ��ة .وللتزود بامل ��اءُ ،يلقي الراعي
دل ��و ًا معلق� � ًة بحب ��ل يف داخله ��ا ،ث ��م ي�سحبه ��ا وه ��ي
ممل ��وءة بامل ��اء .وت�أخ ��ذ امل�صان ��ع ا�سم املنطق ��ة التي
�أن�شئت فيها ،ومن �أ�شهرها م�صانع ال�صرة وال�شالوف
و�ص�ي�ر العد�س ،وت�سمى ب�أ�سماء م ��ن بناها �أي�ض ًا ،مثل
م�صن ��ع �أبو�شيت .ويف بع�ض املناط ��ق �آبار غري عميقة،
كان الرع ��اة يتزودون باملاء منه ��ا بوا�سطة الدلو ،ومن
�أ�شهره ��ا الآبار التي كان ��ت تتجمع يف نقطة واحدة بني
براري امل�سيلح ��ة وبراري �أبو �سن ��د .وبح�سب �شهادات
بع� ��ض الأ�شخا�ص الذي ��ن �شاهدوها ،ه ��ذه الآبار غري
عميق ��ة ،كان الرع ��اة وعاب ��رو ال�سبي ��ل وال�صي ��ادون
َي � ِ�ردون عليها للت ��زود باملاء با�ستخ ��دام الدلو .وهناك
ال�صورة  :6فتحة م�صنع املاء ،املنفتحة يف ال�سقف
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ال�صورة  :7الفتحة اجلانبية للم�صنع

�آب ��ار �أخرى يف منطقة بري الأفاع ��ي ،يبلغ عمقها  15م
تقريب� � ًا ،كان الرعاة َي ِردون عليها �أي�ض ًا ،ومل يبقَ منها
�إال اثن ��ان الآن (ال�ص ��ورة  .)8وتمُلأ ه ��ذه الآبار باملاء
يف ف�ص ��ل ال�شت ��اء ،وبعد م�ضي ال�شت ��اء تبد�أ باجلفاف
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تدريجي� � ًا نتيجة ا�ستخدامها من قب ��ل الرعاة وعابري
ال�سبيل .وبعد احل�صول على املاء� ،سواء من امل�صنع �أم
م ��ن البئر ،يقوم الراعي ب�سكب ��ه يف �أوعية� ،أو �أحوا�ض
كبريةَ ،ي ِر ُد القطيع عليها ليطفئ ظم�أه (ال�صورة .)9
و�إ�ضاف ��ة �إىل احللي ��ب وم�شتقات ��ه ،كان الراع ��ي
ُينت ��ج ال�ص ��وفْ � ،إذ كان يج ��ز �ص ��وف القطي ��ع مرة
واح ��دة �سنوي ًا (ال�ص ��ورة  ،)10وكانت ه ��ذه العملية
تتم بع ��د عيد اخل�ض ��ر (� 6أي ��ار) ،وال�سبب يف ذلك
خ�شيته من تغ�ي�ر املناخ قبل ه ��ذا التاريخ ،وانقالبه
�إىل من ��اخ �شتوي ،مما ي� ��ؤدي �إىل هطل املطر والبرَ َ د
نتيج ��ة قدوم منخف�ض ،في�صاب القطيع ب�أذى جراء
ال�ب�رد يف ح ��ال كان �صوف ��ه جم ��زوز ًا ،وي�سمى هذا
التغري املناخي�-شعبي� � ًا -بهيجة عيد اخل�ضر .وهذه
الهيج ��ة ال حت ��دث با�ستمرار ،غ�ي�ر �أن الرعاة كانوا
يحتاط ��ون له ��ا بت�أخري عملي ��ة جز ال�ص ��وف حت�سب ًا
لوقوعها .وجل ��ز �صوف القطي ��ع ،كان الراعي يجلخ
املق� ��ص املخ�ص� ��ص لذل ��ك يف البداي ��ة ،ث ��م يجلب
ر�أ�س ًا من قطيعه ،ويطرحه �أر�ض ًا ،وي�شد وثاقه بحبل

ال�صورة  :8بئر يف براري بري الأفاعي

ال�صورة  :9راعي ي�سكب املاء لقطيعه يف حو�ض لي�شرب منه

كي�ل�ا يتحرك �أثناء اجلز لي�سهل عليه جزه ،ثم يقوم
بجزه ،وعند االنتهاء ُيجمع ال�صوف على �شكل كرة،
و ُيف ��ك وثاق ر�أ� ��س املا�شي ��ة و ُيطلق ،ثم ُي�ؤت ��ى بر�أ�س
�آخ ��ر ،ف ُيجز وهك ��ذا حتى �إنه ��اء كل القطيع .وكانت
الن�ساء ت�ساعد الرجال يف هذا العمل ،ويرتكز عملها
يف جمع ال�صوف.
ويخ�ض ��ع القطيع لنظ ��ام �صارم ،فهن ��اك رئي�س
يقوده ،ويوجهه� ،إنه املرياع ،واملرياع هو كب�ش كبري،
ذو ق ��رون كب�ي�رة ومعقوفة ،و�صوف ��ه طويل ،وال ُيجز
�إطالق� � ًا ،و ُيعل ��ق يف رقبت ��ه جر� ��س ،و ُيزي ��ن ببع�ض
الزين ��ة ،واله ��دف من ذل ��ك (ال�ضخام ��ة والزينة)
�إظه ��ار الهيبة علي ��ه �أمام القطي ��ع ،فيتخذه القطيع

زعيم ًا وقدوة ،في�سري حينم ��ا وحيث ي�سري ،ويتوقف
عندم ��ا يتوق ��ف ،ويبق ��ى املرياع �إىل جان ��ب الراعي
وحم ��اره ،وال يختلط بالقطيع ،فه ��و املوجه واملر�شد
ل ��ه فقط ،ويب ��دو �أنه يت�أثر بحرك ��ة الراعي ،فعندما
يرك ��ب ه ��ذا الأخ�ي�ر عل ��ى ظه ��ر حم ��اره لالنتقال
�إىل مرع ��ى �آخ ��ر� ،أو �إىل �أي م ��كان ،يتبع ��ه املرياع،
وعنده ��ا ُي�ص ��در اجلر�س-املعل ��ق برقبته�-صوت� � ًا،
ي�سمع ��ه القطيع ،وينتبه له ،في�س�ي�ر وراءه (ال�صورة
 .)11وللمري ��اع مكانة خا�صة عن ��د الراعي ،ويتميز
من غ�ي�ره ،و ُيخ�صه الراعي ب�أف�ض ��ل الأطعمة نظر ًا
لدوره ،ومكانته يف القطيع.
وكم����ا نعرف ،ال��ب�راري هي موط����ن لكثري من
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ال�صورة  :10عملية جز ال�صوف

احليوانات ،ومنها الذئ����اب ،التي ي�صفها الراعي
بالوحو�ش ،وت�سكن هذه الوحو�ش يف املغارات ،التي
تنت�ش����ر يف اجلبال املحيطة باملراع����ي ،وباملناطق
الوع����رة ،ومتثل خطر ًا على القطيع ،وكانت تت�سلل
لي��ل� ً
ال�صيرَ (احلظائر)،
ا حتت جنح الظالم �إىل ِ
وت�س����رق ر�ؤو�س املا�شي����ة منه����ا ،وتفرت�سها ،ولكي
يتق����ي الراع����ي �شره����ا كان لديه كل����ب للحرا�سة،
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ال�صورة  :12كلب الراعي يحر�س القطيع

ال�صورة  :11املرياع

ُيع����رف با�س����م كل����ب الراع����ي يف جمتم����ع الرعاة
(ال�ص ��ورة  ،)12وكان هذا الكلب يحر�س القطيع،
وعندم����ا يرى �شخ�ص ًا غريب���� ًا� ،أو ذئب ًا يتوجه نحو
القطي����ع ينبح ب�صوت ع����الٍ  ،فيفر الذئب ،غري �أن
الكلب ال ينجح دائم ًا يف طرده؛ لأن الذئب يت�صف
بخبث����ه ودهائ����ه ،فق����د ي�أت����ي برفق����ة ذئ����ب �آخر،
فيحتاالن على الكل����ب ،ويخدعانه ،وي�سرقان �أحد
ر�ؤو�س املا�شية.

�صناعة الدب�س يف وادي بردى
حممود حممد علقم
�شهدت قرى وادي ب��ردى اهتمام ًا كبري ًا بالزراعة
يف القرن املا�ضي ،على اعتبار �أن املياه متوفرة يف وادي
ب��ردي نتيجة مرور نه��ر بردى فيه ،فق��د متت زراعة
�أرا�ض��ي ال��وادي بالأ�شج��ار املثمرة ،من تف��اح وخوخ،
ويف الأرا�ضي البعلية زرعت احلبوب ب�أنواعها من قمح
و�شع�ير وحم�ص وعد�س� ،أم��ا اله�ضاب املحيطة بوادي
ب��ردى من ال�ش��رق والغرب فق��د زرع��ت ب�أ�شجار التني
والكرم��ة ،وذلك بغية االكتفاء الذاتي من الغذاء� ،إذ
كان �أه��ل ال��وادي يحاولون االعتماد عل��ى �أنف�سهم يف
ت�أمني متطلباتهم الغذائية (الأمن الغذائي).
و�أن��ا هن��ا �أو ُّد احلدي��ث ع��ن �صناع��ة الدب���س
بنوعي��ه «العنب��ي والزبيب��ي»؛ �إذ هن��اك اهتم��ام
بزراع��ة �أ�شج��ار الكرم��ة عل��ى �سف��وح اله�ض��اب
املحيطة بوادي بردى.

كروم العنب

ويف كل البل ��دان والق ��رى املنتج ��ة للعن ��ب ،تنت�شر
�صناع ��ة الدب�س بنوعي ��ه ،وذلك من �أج ��ل اال�ستهالك
املن ��زيل ،وملا له ��ذه املادة من قيمة غذائي ��ة كبرية� ،إذ
تعطي اجل�سم طاقة كربى ،وال �س َّيما يف ف�صل ال�شتاء،
عندم ��ا كانت مادة ال�سكر قليل ��ة ،وال يح�صل عليها � اّإل
املي�سورون من النا�س.
وه ��ذه املادة كان ��ت منت�ش ��رة يف كل منزل يف وادي
ب ��ردى ،وكانت تقدم على املوائد �أثن ��اء تناول الطعام،
وقد عرف الأبناء ع ��ن الأجداد هذه املادة ومنذ مئات
ال�سنني ،وحافظ ��ت �صناعة الدب�س يف القرن الع�شرين
عل ��ى طابعه ��ا التقلي ��دي ،وبقيت م�ستم ��رة حتى نهاية
الرب ��ع الأخري من الق ��رن الع�شري ��ن� ،إذ تراجعت هذه
ال�صناعة كلي ًا لأ�سب ��اب عديدة ،منها انقرا�ض �أ�شجار
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الكرمة يف هذه القرى لعدم االهتمام بها ،والن�صراف
ال�س ��كان �إىل االهتم ��ام بزراع ��ة �أ�شج ��ار التف ��اح م ��ن
النوعي ��ات احلديث ��ة كالغول ��دن وال�ستارك ��ن والك ��رز
وال ��دراق والكم�ث�رى يف الأرا�ض ��ي الت ��ي كان ��ت ت ��زرع
باحلبوب.
مراحل �صناعة الدب�س من العنب :
ميكن �أن ي�صنع من العنب نوعان من الدب�س ،النوع
الأول الدب�س العنبي ،والنوع الثاين الدب�س الزبيبي.
�أم ��ا م ��ا يتعلق ب�صناع ��ة الدب�س م ��ن العنب ،فيمر
باملراحل الآتية:
• عملي����ة قط����اف العنب  :يف �أواخ����ر ال�صيف
ين�ض����ج العن����ب ،ويحني وق����ت قطاف����ه� ،إذ يذهب
�أ�صح����اب م����زارع الكرم����ة �إىل مزارعه����م م����ن
ال�صب����اح الباك����ر ،م�صطحب��ي�ن معه����م ال�س��ل�ال
والعبوات اخل�شبي����ة ،وكان يتم التعاون بني الأ�سر
عن����د البدء بقط����اف العن����ب ،لأن عملية القطاف
حتتاج �إىل وقت طويل ،و�إىل جهد كبري ،وال نن�سى
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عملية غلي ع�صري العنب

م����ا ي�صطحبونه معهم من الطع����ام واملاء ،وكانوا
ي�ضعون العنب يف العبوات اخل�شبية.
• عملي ��ة النق ��ل :بعد االنتهاء م ��ن قطاف العنب،
وم � ْ�لء العب ��وات اخل�شبي ��ة ،يتم نق ��ل املح�ص ��ول على
ال ��دواب �إىل املع�صرة ،وغالب ًا ما تكون املع�صرة بعيدة
نوع ًا ما عن احلقول.
• عن ��د الو�ص ��ول �إىل املع�ص ��رة ،يف ��رغ العن ��ب يف
�أحوا� ��ض حجرية بي�ضاء �صماء وم�صقولة �صق ًال جيد ًا
بحث تكون ناعمة ال�سطح.
• يتم غ�سل العنب باملاء ليزال عنه الغبار والأتربة
العالق ��ة به ،خا�صة �إذا كانت العرائ�ش من النوع املمتد
على الأر�ض.
• بع ��د االنته ��اء من عملية غ�سيل العن ��ب ،يتم هر�سه
من قبل الرجال ب�أرجلهم ،بعد �أن يلب�سوا جزمات مطاطية
نظيفة ،وعملية هر�س العنب ت�أخذ ق�سم ًا كبري ًا من الوقت،
ّثم تتم عملي ��ة ع�صر خملفات العنب مبكب�س يدوي خا�ص
ال�ستخال�ص املتبقي من الع�صري يف املخلفات.

• بع ��د االنتهاء من عملية الهر� ��س والع�صر ،تنقل
الع�صائ ��ر �إىل �أحوا�ض حجرية �أي�ض� � ًا ،نظيفة وناعمة
امللم�س ،وي�ضاف �إىل الع�صري كمية من الرتاب الأبي�ض
لي�صار �إىل امت�صا�ص احلمو�ضة املوجودة يف الع�صري،
ويرتك ملدة يومني كي يت ��م ترقيده ب�شكل جيد ،ويطفو
الع�صري �إىل الأعلى.
• بع ��د �أن تت ��م عملي ��ة الرتقي ��د بال�ش ��كل الكامل
وال�ل�ازم ،ينقل الع�صري �إىل حلة نحا�سية كبرية ت�سمى
«اخللقين ��ة �أو اجلعيلة» تكون قد ركب ��ت فوق موقد من
�اف خا�ص ��ة لي�صبح
الن ��ار ،وي�ص ّف ��ى الع�ص�ي�ر مب�ص � ٍ
�شفاف� � ًا ،ومييل لونه �إىل االخ�ض ��رار ،وتوقد النار حتت
احلل ��ة ،وي�ستم ��ر ذلك مل ��دة تزيد على ع�ش ��ر �ساعات،
حتى ي�صب ��ح لون الع�صري نبيذي ًا ،وخ�ل�ال عملية غلي
الع�ص�ي�ر يتم حتريك الع�ص�ي�ر بوا�سطة وعاءٍ معدين،
له ي ��د خ�شبية طويلة خم�ص�ص له ��ذا الغر�ض ،وطوال
عملية الغليان تتم عملية التحريك.
• يف ه ��ذا الوق ��ت الطويل يكون ع ��دد من الرجال

مادة الدب�س العنبي

امل�سن�ي�ن يجل�س ��ون ح ��ول احلل ��ة يتبادل ��ون الأحاديث
والطرائ ��ف ،ومن له اخل�ب�رة يف �صناعة الدب�س ،يقوم
كل فرتة بتذوق الع�صري ليقف على مدى ن�ضجه.
• عندم ��ا يعل ��ن �أ�صح ��اب اخل�ب�رة ن�ض ��ج مادة
الدب�س ،يتم �إطفاء النار حتت احللة ،ويرتك الدب�س
حت ��ى يربد ،ثم ينقل �إىل عب ��وات معدنية ،لينقل �إىل
املنزل.
• يف املن ��زل ،تفرغ م ��ادة الدب�س بعب ��وات فخارية
«خواب ��ي» مدهون ��ة من داخله ��ا �أثناء �صنعه ��ا ،وتكون
خم�ص�صة لهذا النوع من الطعام.
مراحل �صنع الدب�س من الزبيب :
عند عملي ��ة قط ��اف العنب ،يكون هن ��اك فريق
�آخ ��ر يقوم ��ون بعملي ��ة �سط ��ح العنب عل ��ى الأر�ض،
وتت ��م ه ��ذه العملي ��ة برتكي ��ب حلة �صغ�ي�رة مملوءة
بامل ��اء على موقد ،وي�ضع مع امل ��اء �أغ�صان من نبات
«العط�ي�ن» الذي يحمل ب�ي�ن �أوراقه م ��ادة قلوية ،ثم
ي�ضعون جزء ًا من العنب يف الوعاء املعدين ،وي�صب
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مادة الزبيب والدب�س الزبيبي

فوقه املاء ال�ساخ ��ن ،وكذلك كمية من زيت الزيتون
ويغ�س ��ل ،ثم ين�شر على الأر� ��ض ،وهكذا حتى تنتهي
عملية القطاف وال�سطح.
ي�ت�رك العنب م�سطوح ًا على الأر�ض ملدة تزيد على
خم�س ��ة ع�شر يوم ًا حتت �أ�شع ��ة ال�شم�س حتى يجف ،ثم
يعب�أ ب�أكيا�س خي�ش ،وينقل �إىل املنزل.
يف املن ��زل ،تتم عملية تنقي ��ة الزبيب ،لي�ؤخذ ق�سم
من ��ه لال�سته�ل�اك يف املن ��زل ،والق�س ��م املتبق ��ي ،يعب�أ
ب�أكيا� ��س اخلي� ��ش ،وينق ��ل اىل املع�ص ��رة املخ�ص�ص ��ة
ل�صناعة الدب�س الزبيبي.
يف املع�ص ��رة ،يفرغ الزبيب يف حو�ض حجري ناعم
امللم� ��س ،وفوقه حجر �ضخم عل ��ى �شكل مدحلة ،ليدور
فوق مادة الزبيب املفرو�ش على �سطح احلو�ض ،ويد ّور
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ه ��ذا احلج ��ر بوا�سطة ح�ص ��ان ،حتى يهر� ��س الزبيب
وي�صبح هري�س ًا.
يجم ��ع الهري�س عل ��ى �شكل ك ��رات ،وي�ض ��اف �إليه
بودرة م ��ن �أحجار كل�سية ،لتمت�ص احلمو�ضة املوجودة
يف الزبي ��ب ،ث ��م يو�ض ��ع يف م ��كان خم�ص�ص ل ��ه ملدة
�أ�سبوعني ،كي جتف هذه الكرات وت�صبح قا�سية.
بعد �أن جت ��ف هذه الكرات ب�ش ��كل جيد ،تقطع
ب�آل ��ة حادة عل ��ى �ش ��كل �شرائح ،وتو�ض ��ع يف مكان
خا� ��ص بذل ��ك ي�سم ��ى «التيغ ��ار» ويغ�س ��ل بامل ��اء
النظيف ،بحيث يطفو املاء فوق هذه ال�شرائح على
ارتف ��اع � 10س ��م ،ويرتك مل ��دة ثالثة �أي ��ام ،يتحول
خاللها الهري�س �إىل ع�صري.
يت ��م نقل الع�صري م ��ن «التيغ ��ار» �إىل حلة نحا�سية

كب�ي�رة «خلقينة �أو اجلعيل ��ة» مركبة فوق موقد ،وي�شعل
حتتها النار.
يقوم ال َّد َّبا� ��س بعملية حتريك الع�صري ب�شكل دائم
بوع ��اء معدين له يد خ�شبية طويلة ،وي�ستمر بالتحريك
ك ��ي مين ��ع الع�صري من الف ��وران ،وي�ستمر ه ��ذا العمل
والع�ص�ي�ر يغلي ملدة �ساعة تقريب ًا حتى ين�ضج الع�صري
وي�صب ��ح دب�س ًا ،ثم تطف�أ الن ��ار� ،إ ّال �أنّ الدبا�س ي�ستمر
بتحريك الدب�س ملدة �ساعة �أخرى.
ي�ت�رك الدب�س يف احللة النحا�سي ��ة ملدة � 48ساعة،
حتى يربد ب�شكل جيد ،وي�صبح جامد ًا.
 -ينق ��ل الدب�س من احللة �إىل عب ��وات معدنية �أوبال�ستيكية ،وينقل �إىل املنزل.
يف املنزل ،يف ��رغ الدب�س يف خوابي فخارية ،مطلية
جيد ًا من الداخل ،وخم�ص�صة ملثل هذا اال�ستعمال.
ا�ستعمال الدب�س والزبيب
ال يخلو بي ��ت من بيوت �أهايل وادي بردى من مادة
الدب� ��س بنوعيه العنب ��ي والزبيب ��ي� ،إذ كان يقدم على

قطائف بالدب�س

املوائ ��د ب�شكل دائم ،وكان تو�ضع فوق ��ه مادة الطحينة
لي�ؤكل بخبز التنور.
�أما الدب�س العنبي� ،إ�ضافة �إىل تناوله على املوائد،
ف�إن ��ه كان يغل ��ى يف �أي ��ام ال�شت ��اء ،وال �س َّيم ��ا يف الأيام
الب ��اردة لي�ش ��رب مغلي� � ًا ،بع ��د �أن يو�ضع فوق ��ه اجلوز
املربو�ش� ،إذ كان يعطي طاقة ودفئ ًا كبريين.
�أم ��ا الزبيب ف ��كان كان يق ��دم يف ال�سه ��رات حول
املداف ��ئ ،ليتم تناول ��ه مع التني املجف ��ف واجلوز ،ويف
ذلك الزمن كان يع ُّد �ضيافة ممتازة ورائعة.
كذل ��ك كان ي�ستعم ��ل ب�إ�ضافت ��ه �إىل بع� ��ض �أن ��واع
الطعام ومنها  :القطائف بالدب�س.
هذا ومن امل�ؤ�سف ج ��د ًا �أن زراعة الكرمة تراجعت
كلي ًا يف قرى وادي ب ��ردى لعدم االهتمام بها ،والتحول
عنه ��ا �إىل االهتمام بزراعة �أ�شج ��ار الفواكه احلديثة،
املهم
وم ��ن َث � َّ�م فقدت املن ��ازل هذا الن ��وع من الغ ��ذاء ّ
واجليد.
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عادات وتقاليد اخلطبة والزواج يف دير الزور
بني املا�ضي واحلا�ضر

د .ح�سام جميل النايف
دي��ر ال��زور مدين��ة جاثم��ة عل��ى �ضفة
نه��ر الف��رات العظي��م اليمن��ى ،مي��ر يف
و�سطه��ا فرع هذا النهر ،وق��د تعاقبت عليها
ح�ض��ارات كث�يرة ،وه��ي مرتامي��ة الأطراف
متت��د حدوده��ا �إىل الع��راق ،وحتي��ط به��ا
�سه��ول وا�سع��ة ه��ي �سه��ول الف��رات املمتازة
ذات الرتب��ة ال�س��وداء اخل�صب��ة ،وميت��از
�أه��ل الدي��ر ب�أنه��م من طي��ف ون�سي��ج واحد
كاجل�س��د الواحد ،وهذا ما و ّرثه الآباء لهم،
فرتى الديري �صاحب نخ��وة ومروءة وكرم
و�أ�صالة وغيور ًا على الأعرا�ض.
تع ��د دير الزور من �أهم املناطق التي حافظت على
تقاليدها العربية الأ�صيلة رغم كل ما م ّر بها من غزاة
وفاحت�ي�ن وم�ستعمري ��ن ،فق ��د نبذ �سكانه ��ا العرب كل
املح ��اوالت لتكري�س الع ��ادات والتقاليد امل�ستوردة التي
بثته ��ا تلك املوج ��ات الغريبة عن العروب ��ة ،واحتفظت
بالع ��ادات والتقالي ��د االجتماعي ��ة والآداب والأعراف
العربي ��ة العريقة التي ت�ستمد ن�سغه ��ا من بحر العروبة
الفيا� ��ض رغ ��م م ��ا حاول ��ه امل�ستعم ��رون ب�أ�ساليبه ��م
املعتم ��دة عل ��ى الق ��وة والبط�ش م ��ن �إ�ضع ��اف تقاليد
العروب ��ة يف حمافظ ��ة دي ��ر ال ��زور ،فب ��اءت جهودهم
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وحماوالتهم بالف�شل وذهبت جهودهم �سدى ،ومن هذه
العادات االجتماعية الأعرا�س التي كانت يف دير الزور
مدينة وريف� � ًا ،لأن طابع البداوة العربي غلب عليها مع
وجود بع�ض االختالفات الطفيفة الناجتة عن اختالف
احلياة بني املدينة والريف.
وتتميز عادات وطقو�س ال ��زواج يف حمافظة دير
ال ��زور بب�ساطتها ،وهي تختلف ب�ي�ن منطقة و�أخرى،
وال تخل ��و ه ��ذه الطقو� ��س م ��ن بع� ��ض الت�شاب ��ه ،وقد
اختلف ��ت عادات الزواج اليوم عما كانت عليه قدمي ًا،
ويف الري ��ف اختلف ��ت عما ه ��و علي ��ه يف املدينة ،وما
ميي ��ز الريف من املدين ��ة هو احلفاظ عل ��ى العادات
والتقالي ��د يف ال ��زواج التي ال تزال باقي ��ة حتى وقتنا
الراه ��ن يف الري ��ف م ��ع اخت�ل�اف ب�سيط ب�ي�ن قرية
و�أخ ��رى .ففي املدينة مت اخت�صار بع�ض هذه العادات
والتقالي ��د وذلك اخت�صار ًا للوق ��ت �أو ًال ،وثاني ًا ل�ضيق
امل ��كان وات�س ��اع العم ��ران يف املدينة ،ويت�ص ��ف �أهل
الري ��ف باالنفت ��اح على الآخ ��ر �أكرث ،ويتمي ��ز بتحرر
امل ��ر�أة منذ القدمي ودخولها ميادي ��ن العمل الزراعي
والرع ��وي ،فال�ش ��اب الريفي يفكر عموم� � ًا يف الزواج
م ��ن فتاة عل ��ى معرفة �سابق ��ة بها ر�آه ��ا يف مكان ما
مبنا�سبة من املنا�سبات.
فالزواج من �أهم املراحل التي مير بها ال�شباب،
وهي حتت ��اج �إىل درا�سة معمقة م ��ن كال الطرفني،

وب� ��أدق التفا�صيل ،م ��ن بداية ال�س� ��ؤال عن الن�سب،
واحلال ��ة االجتماعي ��ة ،وامل�ست ��وى الثق ��ايف لل�ش ��اب
والفت ��اة ،وال يعن ��ي امل�ستوى الثق ��ايف احل�صول على
�شه ��ادات درا�سي ��ة عليا� ،إمن ��ا الثقاف ��ة العامة هي
املق�صودة يف ذلك ،واله ��دف منها تعليم الأوالد يف
امل�ستقبل ،وتنمية قدراتهم العقلية ،وحل اخلالفات
الزوجية بعقالنية ،ولكن هناك تفا�صيل اختلفت يف
زمانن ��ا هذا ،ومنها �أن ال�شاب والفتاة هما �أ�صحاب
الق ��رار يف ه ��ذا ال�ش�أن .ومتر طقو� ��س الزواج بعدد
من املراحل:
املرحلة الأوىل :مرحلة اخلطوبة
بع ��د بل ��وغ الفتى ال�س ��ن ال ��ذي ي�ؤهله لل ��زواج تبد�أ
مرحل ��ة البحث عن فتاة تر�ضى عنه ��ا �أ�سرة الفتى �أم ًا
و�أب� � ًا دون �أن يكون للفتى والفت ��اة ر�أي يف هذا الزواج،
كان هذا حتى ال�ستينيات من القرن الع�شرين ،وي�ستمر
حتى الي ��وم عند بع� ��ض الأ�سر ،ومت ��ر مرحلة اخلطبة
يف دي ��ر الزور وريفها يف ث�ل�اث مراحل ،وهذه املراحل
نتيجة التطور الذي �أمل باملدينة:
املرحل ��ة الأوىل :القدمي ��ة وفيه ��ا يخت ��ار الأب مع
موافق ��ة الأم خطيب ��ة البن ��ه �إم ��ا �أن يك ��ون �أهله ��ا من
الأغني ��اء ،و�إ ّما من �أق ��ارب الأب �أو الأم ،دون �أن يكون
للفت ��ى والفت ��اة ر�أي بذلك ،وقد جت�ب�ر الفتاة على هذا
الزواج الذي قد يجر م�آ�سي غري حممودة.
املرحل ��ة الثاني ��ة :عندما �ضعف ��ت �سيطرة الأب
والأم �أ�صب ��ح للفت ��ى ر�أي يف ال ��زواج م ��ن فت ��اة يعني
�صفاته ��ا لأهله وتلي ��ق بعائلته ،عند ذل ��ك تقوم الأم
ب�إر�س ��ال بع� ��ض �صديقاته ��ا �أو قريباته ��ا �إىل كل
املنا�سب ��ات الت ��ي جتتم ��ع فيه ��ا الفتي ��ات العازب ��ات
كالأعرا� ��س �أو حفالت اخلتان والأعي ��اد �أو الذهاب
�إىل احلم ��ام للبحث ع ��ن فتاة تتوفر فيه ��ا ال�صفات
التي ت�ؤهله ��ا للخطبة ،وبعد ذلك تعر�ض �أ�سماء على

�أهل الفتى ،فتبد�أ مرحلة االختيار عند الأهل فري�سو
ر�أي الأبوي ��ن عل ��ى ا�سم�ي�ن �أو ثالث ��ة ،وتعر�ض على
الفتى ،وتق ��وم الن�س ��اء املختارات �سابق� � ًا باختالف
الط ��رق التي متك ��ن الفتى من ر�ؤي ��ة الفتيات واحدة
بعد الأخرى ،ويتكرر الأمر مرات على واحدة منهن،
وعندها يخرب والديه عن موافقته على الفتاة.
وتب ��د�أ املرحل ��ة الثالثة :يف ه ��ذه املرحلة اكت�سب
فيها الفتى خربة ،و�أ�صبح على جانب ال ب�أ�س فيه من
�سعة النظر ،ومعرفة الركائز الأولية التي تقوم عليها
حي ��اة العائل ��ة ال�صحيحة ،وه ��ذه املرحل ��ة �أ�ضعفت
كث�ي�ر ًا من تلك الع ��ادات ال�شديدة ،وم ��ا يتعلق ب�أمور
م ��ن ا�ستبداد عائلي لي� ��س للفتى �أو الفت ��اة �أي وجهة
نظر فيه ��ا .وعندما يقع االختيار النهائي على �إحدى
الفتيات ويعلم �أهله بذلك ،تقوم الأم والأخت الكربى
وبع� ��ض الأق ��ارب م ��ن الن�س ��اء اللواتي يعرف ��ن �أهل
الفت ��اة املر�شحة للزواج بزيارة �أهل الفتاة وترحب �أم
الفتيات بالزائرات اللواتي يبد�أن ب�أحاديث امل�سامرة
والفكاهة حتى ت�سنح فر�صة عندها ت�سر والدة الفتى
لأم الفت ��اة ب�أ�سل ��وب �شائق برغبتها ب ��زواج ابنها من
ابنته ��م «فالن ��ة» ،وتظه ��ر �أم الفت ��اة ترحيبها بذلك
لكنه ��ا ال تعطي كالم� � ًا قاطع ًا بالقب ��ول وال بالرف�ض،
وترج ��ئ الأم ��ر ال�ست�ش ��ارة الأب �أو الأخ الكب�ي�ر �أو
الأعم ��ام يف حالة عدم وج ��ود الأب والأخ ،وتقول�«:إن
�شاء اهلل ما ي�صري �إال اخلري» ،وحتدد للجواب موعد ًا
يومني �إىل �أ�سبوع.
ويع ��ود وفد �أهل الفتى بعد املوع ��د املحدد ل�سماع
ر�أي �أه ��ل الفت ��اة بال ��زواج ،ف�إم ��ا �أن يك ��ون اجلواب
وبدون جتري ��ح :واهلل الفتاة البن عمه ��ا� ،أو �صغرية،
�أو م ��ا ه ��و �أوان زواجها .وه ��ذا يعني الرف� ��ض .و� َّإما
�أه ًال و�سه ًال ،وتعن ��ي املوافقة وعندها تقول �أم الفتى
وفرحته ��ا ال تو�ص ��ف�« :شيلون ��ا حملن ��ا» �أو «حملون ��ا
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حملنا»� ،أي ماهي مطالبكم؟ وهنا يحدد املهر عاجله
و�آجله واجلهاز وغري ذلك.
فاال�ستع ��داد لل ��زواج مير مبراحل عدي ��دة ،وذلك
يف �إطار الع ��ادات املتوارثة عن الآب ��اء والأجداد ،ومن
�ضمنها ما �أطلق عليه م�شية الزمل «الرجال» التي بقيت
حا�ضرة يف الذاكرة وتروى كق�ص�ص وحكايات للأوالد
والأحفاد.
م�شي ��ة ال ��زمل هي اجتم ��اع جمموعة م ��ن الرجال
ملرافق ��ة عري�س يخ�صه ��م �إىل بيت عرو�س ��ه املرتقبة،
بع ��د املوافقة والقبول من �أهلها علي ��ه ،ويكون عددهم
مرتبط ًا ب�سعة الغرفة �أو املكان الذي �سيتم ا�ست�ضافتهم
في ��ه من قب ��ل �أه ��ل العرو�س .وكلم ��ا كان الع ��دد كبري
كان م�ص ��در فخر للعرو�س �أم ��ام �صديقاتها واملقربني
حي ��ث تتباهى يف ذلك .حيث يب ��د�أ والد الفتى باختيار
جمموعة من الرجال ليقوموا بالذهاب �إىل �أهل الفتاة
وخطبته ��ا م ��ن والدها الذي يكون ق ��د اختار جمموعة
من �أقربائه و�أ�صدقائه حل�ضور امل�شية.
وبعد حتديد الع ��دد املنا�سب من الرجال ينطلق
املوك ��ب �إم ��ا م�شي� � ًا �إذا كان منزل العرو� ��س قريب ًا،
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و� َّإم ��ا يذهب ��ون مبوكب �سي ��ارات حيث يت ��م �إيقافها
بعي ��د ًا عن بي ��ت العرو�س ويرتجل الرج ��ال ليكملوا
الطريق �سري ًا ،ويكون هناك على باب بيت العرو�س
عائلتها بانتظار ا�ستقبال ال�ضيوف والرتحيب بهم،
ويدخل ��ون املنزل ،ويجل�س ��ون ،ويقوم كبري العائلة -
والغال ��ب يكون والد العري� ��س -بطلب العرو�س �أمام
الرج ��ال احلا�ضري ��ن ،ويت ��م القبول من قب ��ل �أهل
العرو�س ،وتت ��م اخلطبة ر�سمي ًا ،وتق ��دم ال�ضيافة،
ويتب ��ادل الرج ��ال الأحادي ��ث يف ما بينه ��م ،ويعني
موعد كتب الكتاب و�س ��ط هالهل «زغاريد» الن�ساء
ومبارك ��ة الرج ��ال للخطيب�ي�ن ،ومن ث ��م ين�صرف
الرج ��ال ،ويبقى العري�س لتدخ ��ل الن�ساء والعرو�س
عليه ليلب�سها الذهب املتف ��ق عليه ويكملوا الفرحة.
وبعد ذلك يقدم �أهل الفتى هدية لأهل الفتاة لتكون
�سم ��ة على الفت ��اة تدل عل ��ى �أنها خمطوب ��ة ،وهذه
الهدي ��ة ت�سم ��ى «احلط ��وط» ،وغالب� � ًا م ��ا تكون من
احللي الذهبية امل�صوغة.
فالكثري من العادات والطقو�س اندثرت و�أهملت
لكنه ��ا بقي ��ت تراث ًا يعتز ب ��ه دون �أن يكون له تطبيق

عل ��ى �أر�ض الواق ��ع ،فالبع�ض ينظ ��ر �إىل املتم�سكني
به ��ذه الع ��ادات على �أنه ��م يخ�ضعون لع ��ادات عفّى
ي�ستغن الكثري
عليها الزمن ،ولكن رغم احلداثة مل
ِ
يف مدينة دير ال ��زور وريفها عنها� ،إذ يعدون م�شية
الرج ��ال نوع ًا من الفخ ��ر �سواء من جه ��ة العري�س
ال ��ذي يفخر ب�أعمام ��ه و�أخوال ��ه و�أ�صدقائه� ،أم من
جه ��ة العرو� ��س الت ��ي تعتز بك ��ون عري�سه ��ا له هذه
العزوة من الرج ��ال ،و�أنهم جميعه ��م جا�ؤوا لطلب
يدها ،ويبقى الزواج ناق�ص ًا �إذا مل تكن م�شية الزمل
حا�ضرة فيه.
املرحل��ة الثاني��ة :مرحل��ة حتدي��د امله��ر
«عدود ال�سياق»
عدود ال�سي ��اق من الع ��ادات والتقاليد والطقو�س
اجلميل ��ة املميزة يف مرا�س ��م الزواج يف حمافظة دير
الزور ،فعندما يتم قراءة الفاحتة يبد�أ بعدها االتفاق
على املهر املطلوب ،واليوم الذي يقدم به املهر ي�سمى
«�سياق» ،وليلة املهر ت�سمى «عدود �سياق» ،حيث يحدد
يوم اخلمي�س بعد �صالة الع�شاء وقت االحتفال بعدود
ال�سي ��اق ،ويجتم ��ع ُك ٌّل م ��ن �أه ��ل العري� ��س والعرو�س
ليحتفلوا بوجود املقربني والأ�صدقاء والأهل يف منزل
�أهل العرو�س ،معلن�ي�ن بذلك �أول خطوة من خطوات
ال ��زواج ،التي يتم من خاللها دف ��ع مهر العرو�س من
قبل �أه ��ل العري�س ،ويقال« :عدين ��ا �سياق فالن على
فالنة» ،وهنا توزع احللويات ب�أنواعها على املدعوين،
وتعلو الهالهل والأغاين والدبكات على �أنغام الطبل،
ويت ��م يف نهاي ��ة ال�سهرة مبارك ��ة العرو�س�ي�ن وانتهاء
ه ��ذه الليل ��ة اجلميلة ،وهذه العادة ه ��ي حلم كل فتاة
ومفخ ��رة لها �أم ��ام �صديقاته ��ا و�أقاربه ��ا ،وال �سيما
�إذا كان امله ��ر عالي� � ًا وممي ��ز ًا ،و�إذا كانت احللويات
جملوب ��ة من خ ��ارج املدينة ،ليكون ع ��دود �سياق هذه
الفتاة حديث املدينة واجلريان.

فم ��ا زال يف دير ال ��زور ويف الف ��رات عامة ي�سمون
مهر املر�أة �سياق ًا ،وي�سمون الدعوة لتقدمي املهر «عدود
�سياق» لأن العرب كانوا يدفعون �سياق املر�أة �أي مهرها
�إب�ل ً�ا وخي ًال وغنم� � ًا ،فيقولون �ساق �إليه ��ا �صداقها لأن
اخليل والإبل والغنم ت�ساق.
املرحل��ة الثالث��ة :عق��د ال��زواج «ق�ضي��ب
العقد»
وللتع ��رف على عقد الزواج �أو م ��ا ي�سمى بلهجة
�أه ��ل الدير «ق�ضي ��ب العقد» ،يتم عق ��د الزواج بعد
تق ��دمي «امله ��ر» ويف املوع ��د املح ��دد لكت ��ب الكتاب
حي ��ث يح�ضر القا�ض ��ي �أو من ينوب عن ��ه �إىل بيت
الفت ��اة ،ويق ��وم بق�ضب العق ��د «كتب الكت ��اب» وفق
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمي ��ة .وتقت�صر الدعوة على
الأهل والأ�صدق ��اء املقربني ،ويجه ��ز الطعام الذي
يق ��دم يف هذه املنا�سبة وال ��ذي يقت�صر على الرثيد
�أو الهبي ��ط ،ويق ��وم وال ��د �أو ويل اخلطي ��ب ب�ص ��ر
امله ��ر املتفق عليه يف �ص ��رة من احلري ��ر ،وي�سلمها
�إىل �أك�ب�ر العائلة منزلة ،ويذهب ��ون �إىل دار الفتاة،
و�أمامهم وب�ي�ن �صفوفهم حملة القناديل وامل�صابيح
الكب�ي�رة لأن �شوارع «دير ال ��زور» يف تلك الفرتة مل
تكن من ��ارة بامل�صابيح الكهربائي ��ة .وعندما ي�أخذ
الرجال جمال�سه ��م يقدم حامل ال�صرة «املهر» �إىل
والد الفتاة ،وعلى �أثر ذلك يقدم طعام الوليمة لكل
جمل� ��س �سواء �أكانوا رج ��ا ًال �أم ن�س ��ا ًء لتحقيق املثل
العام ��ي «فتح ��ة عني للعرو� ��س» ،ويقوم �أه ��ل الفتاة
ب�إر�س ��ال قدر ممل ��وء باللحم �إىل �أه ��ل الفتى ،بعد
ذل ��ك يغ ��ادر املدعوون ،ويبق ��ى يف دار �أه ��ل الفتاة
الأق ��ارب وتبق ��ى الن�ساء �إىل وق ��ت مت�أخر من الليل
وي�صمد َنها بع ��د �أن ترتدي
يق ْم ��ن حف�ل ً�ا للعرو� ��س
ْ
الب ��دالت اخلا�ص ��ة به ��ذه الليلة ،ويج ��يء اخلطيب
ويلب�س العرو�س تلبي�سة من امل�صوغات الذهبية.
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املرحل��ة الرابع��ة� :إع��داد جه��از العرو�س
«حدرة اجلادة»
ح ��درة اجلادة لها معنى كبري ،فهي داللة على كرم
العري� ��س وقدرت ��ه على حتم ��ل امل�س�ؤولية وب�أن ��ه �أ�صبح
ملتزم� � ًا �أم ��ام �أهله و�أه ��ل العرو�س ،وتعن ��ي «احلدرة»
النزل ��ة و«اجل ��ادة» هو احلي �أو املكان ال ��ذي يكون فيه
ال�سوق .وتع ��د واحدة من الع ��ادات والتقاليد التي يتم
اتباعه ��ا يف مرا�س ��م الزواج ،والتي م ��ا زال �أهايل دير
معان ودالالت كثرية.
الزور يحافظون عليها ،ولها ٍ
وتع ��د حدرة اجلادة من �أ�سعد حلظات حياة الفتاة
املقبل ��ة عل ��ى ال ��زواج ،وهو متي ��ز للعرو� ��س لأنها تقوم
باختيار جهازها بنف�سها ،وتعد �أحد العادات والتقاليد
التي يتم اتباعها يف مرا�سم الزواج ،فبعد االتفاق على
جميع الأمور ما ب�ي�ن �أهل العري�س والعرو�س وبعد عقد
الزواج
يتم حتدي ��د موعد لتنزل العائلت ��ان لل�سوق ل�شراء
جه ��از العرو� ��س م ��ن م�ص ��اغ ذهب ��ي و�أي�ض� � ًا املالب�س
�أو القما� ��ش ال ��ذي �سيت ��م تف�صيل ��ه عن ��د اخلي ��اط
وجتهيزه للعرو�س .فت�صب ��ح ال�شغل ال�شاغل للأ�سرتني
املت�صاهرت�ي�ن ،حي ��ث يق ��وم العري� ��س و�أم ��ه و�أخواته
بدع ��وة �أم العرو�س ومن يرغنب منه ��م بالنزول معهم
�إىل ال�سوق ل�شراء اجلهاز.
ويك ��ون برفق ��ة العرو�س يف «ح ��درة اجل ��ادة» الأم
والأحباء املقربون من �أخوات و�أقرباء ،وبرفقة العري�س
والدته و�إحدى �أخواته �أو خاالته ،ويف هذا اليوم يعرف
جمي ��ع من يف ال�س ��وق �أن هناك عرو�س ًا تق ��وم بتجهيز
نف�سه ��ا والكل ي�سارع لعر�ض ب�ضاعت ��ه ولفت انتباههم
لدكانه.
كم ��ا �أن قائم ��ة طلب ��ات العرو� ��س طويل ��ة ،وتق ��وم
باالختي ��ار وف ��ق حاجتها ب ��دء ًا من القما� ��ش واملالب�س
والإك�س�س ��وارات وم ��واد التجمي ��ل وغريها م ��ن الأمور
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التي تطلبها العرو�س ،وذلك لأنها �ستكون حمط �أنظار
اجلميع بع ��د الزف ��اف ،و�سي�أتون لزيارته ��ا يف منزلها
اجلدي ��د ليباركوا لها ،ويج ��ب �أن تكون مميزة ب�شكلها
وملب�سها وحمط �إعجاب اجلميع.
وال يكتف ��ي العري�س بق� ��ص القما�ش اخلا�ص بثياب
العرو� ��س ،ب ��ل ال ب ��د �أن ي�ش�ت�ري لوالدته ��ا وحمبيه ��ا
املرافقات له ��ا ،ولأمه ومن يرافقها م ��ن �أحبتها �أي�ض ًا
وم ��ن ح�ضر الق� ��ص م ��ن الأق ��ارب والأباع ��د ،فيقوم
التاج ��ر بو�ضعها يف بق ��ج «�صرر» ويحمله ��ا ح ّمال �إىل
بي ��ت �أهل العرو� ��س ،ومن ث ��م �إىل اخلي ��اط للتف�صيل
واخلياط ��ة ،وبعد انتهاء كل �ش ��يء دون معوقات يحدد
موعد «التهري ��ج» وهي حفلة العر�س الت ��ي تدوم �سبعة
�أيام بلياليها.
املرحل��ة اخلام�سة� :إعالن ال��زواج و�إقامة
التهريج
التهريج ي�سبق ليلة الزفة ،وهو من املراحل النهائية
ملرا�سم الزفاف ،فبعد قبول العائلتني والوفاق بينهما
وق ��راءة الفاحتة وتلبي�س اخلوامت وم�شية الزمل وعقد
القران وحدرة اجلادة يت ��م حتديد موعد التهريجة،
والتهريج يعني بلغة �أهل الدير �إقامة حفالت الأفراح
اخلا�ص ��ة ب�إع�ل�ان و�إ�شه ��ار ال ��زواج وف ��ق الع ��ادات
والتقاليد الديرية «الفراتية» ،ويدوم التهريج �أ�سبوع ًا
كام ًال بني غناء ودبكة ،و�أغلب حفالت التهريج تكون
�إم ��ا يف الربي ��ع و� َّإما ال�صي ��ف و�أيل ��ول وت�شرين الأول
م ��ن العام ،حيث تزف العرو�س عن ��د الع�صر وتركب
ومعها مرافق ��ة لها على اخليل �أو اجلمل الذي يو�ضع
عليه الهودج ،ويحيط به ��ا ال�شباب والبنات والرجال
والن�س ��اء بالزغاري ��د والأغ ��اين ،ويو�ض ��ع عل ��ى وجه
العرو� ��س غط ��اء م ��ن قما�ش رقي ��ق ،وتلب� ��س العباءة
ويق ��وم ال�شباب بركوب اخلي ��ل واملطاردة التي ت�سمى
«ط ��راد اخليل» ،حيث يتزاحم ال�شب ��اب على ال�سباق

و�أيهما الأول ،ويفتخ ��رون بخيولهم ،وفيها يقوم �أهل
العري�س بدع ��وة الطبالني والزماري ��ن امل�شهورين يف
املنطق ��ة لتغطية ه ��ذا الأ�سبوع ،ففي ع�ص ��ر كل يوم
تر� ��ش �ساح ��ة الدار �أو احل ��ي بامل ��اء ،وتو�ضع مقاعد
وتخ ��وت حماذي ��ة للج ��دران وفوقه ��ا الب�س ��ط ،وبعد
�ص�ل�اة الع�ص ��ر ي�شق �ص ��وت الطبل واملزم ��ار �سكون
احل ��ارة لأكرث م ��ن ي ��وم ،ويتوافد ال�شب ��اب والفتيات
لعقد الدبكات ،وه ��ذه الأمور ال جندها يف املدينة يف
الوق ��ت الراه ��ن ،ويتبارى ال�شباب ب�إظه ��ار براعتهم
بالدبك لك�سب قلوب الفتيات.
وي ��وم الزف ��اف ه ��و ي ��وم ممي ��ز� ،إذ يت ��م جتهي ��ز
الطعام وذبح ر�ؤو�س م ��ن الغنم تكفي جميع املدعوين،
«ال�صبحة»
فق ��د كان م ��ن املعت ��اد تق ��دمي الطع ��ام يف ُّ
يف الف�ت�رة الأخ�ي�رة ،فبعد �أن كان الع ��دد قلي ًال �أ�صبح
كثري ًا وباملئات وتذبح في ��ه الأبقار والأغنامُ ،ك ٌّل ح�سب
�إمكانيات ��ه ،وتبن ��ى بيوت ال�شعر �أو اخلي ��ام ،ويتم جمع
اخلبز والق ��دور واملنا�سف ،ثم يقومون ب�إعداد الطعام
ليطاب ��ق فرتة الظهرية مع الغ ��داء .وكان �أهل العرو�س

«�صبحة» فطور لأهل العري� ��س يف �أول يوم ثم
يقدم ��ون ُ
انقر�ض ��ت ،و�أ�صبح �أهل العرو� ��س يدعون �أهل العري�س
�إىل البي ��ت بع ��د انته ��اء �أ�سبوع م ��ن الزف ��اف ،ويبقى
العري� ��س يف غرفة زفافه ملدة �أ�سبوع يتلقى التهاين من
اجل�ي�ران والأ�صدقاء والأقارب ،وه ��ذه الأمور ال توجد
�إال يف ري ��ف دي ��ر الزور ،وما زل ��وا حمافظني على هذه
العادات والطقو�س ومل يتخ ّلوا عنها.
وبع ��د انته ��اء �أ�سب ��وع التهري ��ج ي�أت ��ي ي ��وم احلنة
ويلي ��ه �صمدة العرو�س بعد تزيينه ��ا «مت�شيط وتكحيل
وجتميل» لتزف العرو�س بعدها �إىل بيت العري�س ،كما
يزف العري�س من بيت �أحد �أقاربه بعد �صمدته يف حفل
بهيج على طول الطريق �إىل منزله الزوجي حيث يجد
عرو�سته يف غرفة ال�صمدة «غرفة اال�ستقبال» ليجل�س
بجانبها وعندئذ تكون منا�سف الطعام قد مدت ،وهي
م�ل��أى باخلراف املح�شية �أو الرثي ��د املرزز تكلله قطع
اللحم لي�أكله احلا�ضرون جميع ًا ،فال�صمدة هو املكان
املرتفع الذي ت�صعد عليه العرو�س للجلو�س ،ويعلوه تاج
مقو�س �أو ر�أ�س هرمي مزين باحلرير والورد و�أغ�صان
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الأ�شج ��ار ،وعندم ��ا جتل� ��س العرو�س تنه ��ال الأغاين
والهاله ��ل وترتفع الدعوات للخالق ك ��ي يحفظها من
العني ،بعد ذلك يبد�أ موك ��ب الزفة بتنظيم ال�صفوف
واخل ��روج م ��ن دار �أهل العرو� ��س ،ليمر ه ��ذا املوكب
ببع� ��ض ال�ش ��وارع �إىل �أن ت�صل العرو� ��س �إىل بيت �أهل
العري� ��س وقب ��ل �أن تدخ ��ل العرو�س ال ��دار تعطى جرة
فخاري ��ة �أو قنينة م ��ن العطر الثم�ي�ن ،فتك�سرها على
عتب ��ة الباب لتك�س ��ر العيون ،وي�أخ ��ذ العري�س عرو�سه
منتقل�ي�ن �إىل غرف ��ة زفافهم ��ا ،وت�ستم ��ر الأهازي ��ج
والأفراح حتى منت�صف الليل ويف �صبيحة الزواج ي�أتي
�أه ��ل العرو� ��س حاملني معه ��م ما لذ م ��ن الطعام �إىل
العري�س�ي�ن ،وكان تقدمي طعام ال�صب ��اح من قبل �أهل
العرو�س ي�ستمر ملدة �أ�سبوع.
ولك ��ن م ��ع م ��رور الزم ��ن وك�ث�رة الأعب ��اء
االقت�صادي ��ة التي قد ال يتحملها العري�س يف الوقت
الراه ��ن مت اخت�ص ��ار «التهريج ��ة» تدريجي� � ًا م ��ن
�أ�سب ��وع �إىل خم�س ��ة �أي ��ام ومن ث ��م �إىل ثالثة حتى
�أ�صب ��ح العر� ��س عب ��ارة عن ي ��وم واح ��د ،ويقام يف
�إح ��دى ال�صاالت املخ�ص�صة لذل ��ك .فقد اختلفت
الأعرا� ��س كلي� � ًا بني املا�ض ��ي واحلا�ض ��ر من حيث
االحتفال و�أمناط ��ه ووقته ،ومع ذلك ال يزال هناك
الكثري من العائالت يف حمافظة دير الزور حتافظ
عل ��ى عاداته ��ا وتقاليدها كامل ��ة ،ومل ت�ستغن عنها
رغ ��م احلداثة احلا�صلة والتط ��ور و«التهريجة» من
بني هذه العادات والتقاليد ،فالريف متم�سك بهذا
التقليد �أك�ث�ر ،وذلك ب�سبب ات�ساع املكان يف الريف
�أكرث من املدينة.
احلوافات ..يوم من �أيام العر�س الديري
م ��ا زال لل ��زواج يف حمافظ ��ة دي ��ر ال ��زور ميزاياه
اخلا�صة ،ملا يحمله من مراحل ممتعة وخطوات مميزة
ت ��دل على الألفة واملحبة بني �أهايل املنطقة ،وذلك من
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خ�ل�ال م�شاركته ��م يف �أف ��راح بع�ضهم بع�ض� � ًا .وي�سبق
زف ��اف العرو� ��س �إىل عري�سه ��ا الكثري م ��ن اخلطوات
واملراح ��ل التي ال بد منها ،ومنه ��ا «احلوافات» املرحلة
املهمة واملميزة بالألفة واملحبة وامل�شاركة يف الفرح.
ي�سب ��ق يوم احلنة يوم «احلواف ��ات» ،و«احلوافات»
فتي ��ات يف مقتبل العمر من �أقرب ��اء العرو�س والعري�س
يرتدي ��ن ثياب� � ًا جميلة يذه�ب�ن �إىل بي ��وت الفتيات من
قريب ��ات العري�س والعرو�س لدع ��وة الفتيات با�ستئذان
�أهله ��ن بقوله ��ن�« :أعطون ��ا عم ��ر بنتك ��م» �أي وج ��وب
ح�ض ��ور بنتك ��م يوم احلن ��ة ،وفيه ير�سل �أه ��ل العري�س
طبق ًا من احلنة ولوازمها ومن لوازم الغوى «التجميل»
والعط ��ورات �إىل �أهل العرو� ��س ،ويف يوم احلنة جتتمع
الفتيات عند �أهل العرو� ��س ويقمن بحمل احلنة بطبق
�أو �أطباق على ر�ؤو�سهن ،و�أخريات يحملن �صور الثياب
والعطور وال�شموع ولوازم احلم ��ام ،ويتجهن والعرو�س
يف مقدمته ��ن م ��ع �صديقاته ��ا وقريباته ��ا �إىل احلمام
بالغن ��اء والهالهل ،ف� ��إذا دخلن احلم ��ام �أغلق عليهن
وعلى �أ�صوات الغن ��اء والهالهل يبد�أن بتزيني العرو�س
وو�ض ��ع احلن ��اء ونق�شه ��ا على �أكفه ��ا و�أقدامه ��ا بفنية
ومه ��ارة لتت�شكل �ص ��ورة يف كف العرو� ��س ،وقد ي�ستمر
يوم احلنة يومني .وكذلك حتنى املدعوات معها ،وتبقى
العرو�س �أ�سبوع ًا بال عمل قبل يوم الزفاف ،حيث يقال
لها« :ايديكي حمناية».
واحلواف ��ات له ��نّ دوره ��نّ امله ��م يف ن�ش ��ر اخلرب
باملدينة والدع ��وة ال�شفهية حل�ض ��ور الزفاف ،وذلك
يف زمن مل تكن تتوافر فيه و�سائل االت�صال احلديثة،
حي ��ث كانت جتتمع �صديق ��ات العرو� ��س �أو املقربات،
وكانت ع ��ادة رائعة ،حيث جتل� ��س �صديقات العرو�س
عل ��ى كر�س ��ي ومي�سك ��ن بالدف ��وف ،وي ��رددن بع� ��ض
الأهازي ��ج ،وم ��ن ث ��م يلتفف ��ن حوله ��ا مث ��ل الدائرة،
ويراف ��ق ذل ��ك الرق� ��ص والت�صفي ��ق ،وبعدها يرتكن

العرو� ��س لتبد�أ مهمتهن بن�ش ��ر اخلرب ،وال يرتكن بيت ًا
يف املدينة �إال ويدخلن �إليه ،وهي من العادات القائمة
يف املدينة والريف ،فقد كانت من الذكريات اجلميلة
والعادات الرائعة.
هذا وتع� � ّد احلوافات من اخلط ��وات املهمة �سابق ًا
قب ��ل حف ��ل الزف ��اف ملا حتمل ��ه م ��ن دالالت اجتماعية
مهم ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل الدع ��وة ال�شفهي ��ة ع ��ن موعد
الزف ��اف ،ه ��ي فر�صة للن�ساء لدخ ��ول بيوت مل يدخلن
�إليها م ��ن قبل وتع ُّرف بع�ضهنّ بع�ض� � ًا ،و�أي�ض ًا نوع من
اال�ستك�ش ��اف والبحث �إذا كانت هناك فتيات جميالت
يف �س ��ن ال ��زواج لكي تت ��م خطبته ��ن بعد انته ��اء هذه
املهمة.
النقوط :كثرية هي العادات والتقاليد التي متار�س
يف طقو�س الزواج يف حمافظة دير الزور على اختالف
املناطق بني املدينة والريف ومنها «النقوط» ،فقد كان
ل ��كل من املناطق بني الريف واملدينة طريقته يف تقدمي
هذه الهدي ��ة ،فالبع�ض يكتفي بتق ��دمي مبلغ مايل غري

حمدد قد يكون �صغري ًا وكبري ًا وفق ًا ال�ستطاعة ومقدرة
م ��ن يقدمه ،والبع�ض الآخر يق ��دم هدايا عينية ك�أثاث
للمن ��زل يك ��ون العري�س بحاج ��ة �إليه ومل يق ��م ب�شرائه
بعد ،وهناك من يق ��دم االثنني مع ًا ،وقدمي ًا كان يقدم
احللل مثل البقر والأغنام وغريها يف ريف دير الزور،
وهذا يع ��ود دائم ًا �إىل �صلة القراب ��ة وال�صداقة القوية
واحلالة املادية ،لكن يف النهاية هذه التقدمة �سرتد يف
يوم ما لنف�س ال�شخ�ص �أو ذويه من �أبناء و�إخوة و�أقارب
يف منا�سبات مماثل ��ة ،فهي «�سلف ودين» ويف رقبة من
ي�أخذه وملتزم عاد ًة برده �أخالقي ًا واجتماعي ًا.
يف م�صباح العر�س يقدم الطعام من �أهل العرو�س،
وي�سم ��ى «فط ��ور العرو� ��س» ،وبع ��د الفط ��ور يت ��واىل
املبارك ��ون من �أه ��ل العرو�س و�أهل العري� ��س مب�شاركة
الأ�صدقاء واجلريان واملقربني ،وتقوم العرو�س بتقدمي
ال�سكاك ��ر ،والكرميال وال�شوك ��وال ،ويتم و�ضع مبلغ من
املال يف �صينية ال�ضيافة ي�سمى النقوط.
فهي عادة قدمية مت توارثها واحلفاظ عليها ملا لها
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م ��ن دالالت اجتماعي ��ة واقت�صادي ��ة ،وذلك من خالل
تق ��دمي هداي ��ا عينية �أو مبالغ مالية ت ��دل على التكافل
والتع ��اون االجتماعي بني الأه ��ل والأ�صدقاء واملقربني
يف احل ��ي الواح ��د �أو املنطق ��ة �أو الع�ش�ي�رة حيث ت�صل
ر�سال ��ة �إىل العري�سني ب�أننا معكم ��ا و�إىل جانبكما ولن
نتخلى عنكما ،كما له داللته االقت�صادية وهي م�ساعدة
العري� ��س بعد �أن يكون قد تكبد الكث�ي�ر من امل�صاريف
والنفق ��ات للو�ص ��ول �إىل ه ��ذه املرحل ��ة حي ��ث �أ�صب ��ح
م�س�ؤو ًال ورب �أ�سرة جديدة.
فكث�ي�ر ًا م ��ا يك ��ون النق ��وط حدي ��ث اجلل�س ��ات
وال�سه ��رات ،وال �س َّيما حني يكون هناك �شيء مميز قد
ُق ��دم كالذهب م ��ن �أ�ساور وخوامت وغريه ��ا ،فيقولون:
«ول هدوه ��ا ط ��ون ذهب»� ،أو ُقدم مبل ��غ مايل كبري قد
مت �إه ��دا�ؤه �إىل العري� ��س�« :شفتي عر� ��س فالن نقوطه
ي�ش�ت�ري بيه بيت» ،و�أي�ض ًا عندم ��ا يكون النقوط قلي ًال:
«يا عيني عليه نقوطه بحيل قليل».
ومع �أن لـلنقوط �إيجابياته االجتماعية واالقت�صادية
الكث�ي�رة ،ال يخل ��و م ��ن ال�سلبي ��ات يف بع� ��ض الأحي ��ان
الن ��ادرة ،وذل ��ك عندم ��ا يتم اتخ ��اذه ملج ��رد التباهي
واملفاخرة �أم ��ام النا�س ،وهذا لي� ��س بال�شيء احل�سن،
وق ��د يحم ��ل العري� ��س عبئ� � ًا يف �س ��داده يف امل�ستقب ��ل،
�إ�ضاف ��ة �إىل ذلك هناك �أعباء مادي ��ة قد يتحملها من
يق ��دم «النقوط» عندم ��ا يكون هناك �أك�ث�ر من زفاف
خالل ال�شه ��ر �أو الأ�سبوع الواحد ،وه ��ذا يحدث كثري ًا
وب�ش ��كل خا�ص يف ف�صل الربي ��ع �أو ال�صيف حيث تكون
املوا�س ��م وفرية .ومن َث َّم يحر� ��ص الكثري على التم�سك
مبث ��ل هذه العادات احل�سنة الت ��ي توارثوها �أب ًا عن جد
ويزرعونها يف �أبنائهم.
ن�يرة الذه��ب ..تقليد مت��وارث ل��دى ن�سوة
ريف دير الزور الغربي
امل ��ر�أة الديري ��ة ال ت ��زال حتر�ص عل ��ى ا�ستمرارية
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الع ��ادات والتقالي ��د الت ��ي ال ت ��زال حا�ض ��رة بق ��وة
وحمافظني عليها ،حي ��ث تتميز ن�سوة دير الزور بو�ضع
نرية الذه ��ب للزينة واملباهاة ،فكان لب�س نرية الذهب
من الع ��ادات القدمية املتوارثة من الأمهات واجلدات،
وه ��ي عادة ع�شائري ��ة تو�ضع للزين ��ة والتباهي بها بني
الن�س ��اء والفتيات وتكون ذخر له ��ن .فعند زواج الفتاة
ي�ض ��ع لها �أهله ��ا النرية واحللق كهدي ��ة زواجها .وتبد�أ
ه ��ذه الع ��ادة مبرحل ��ة ال�صب ��ا وما بع ��د ال ��زواج حتى
�سن الأربع�ي�ن تزيلها املر�أة لأنها ت�صب ��ح غري منا�سبة
لعمرها.
وع ��ن طريقة و�ض ��ع النرية� :إذ تقوم امل ��ر�أة ب�إنزال
خ�صل ��ة من مقدم ��ة ال�شعر وتربطه ��ا بالنرية بوا�سطة
خيط حيث تكون على اجلبني.
وللنرية ع ��دة نق�شات عل ��ى كال اجلانبني ومتعددة
الأ�شكال منها الورود والكتابات وم�صنوعة من الذهب
متع ��دد العي ��ارات ،وهناك بع� ��ض الفتي ��ات اللواتي ال
ي�ضعنها �إال باملنا�سبات كالأف ��راح ،وتكون ح�سب رغبة
الفت ��اة وال تكون جمربة عليها .فاملر�أة الديرية حتافظ
عل ��ى هذه الع ��ادة لك ��ي تتوارثها الفتي ��ات واحلفيدات
م�ستقب ًال ل ُي َ
حافظ عليها ،فال تندثر.
بقجة احلردانة
مل يبتكر الأجداد العادات والتقاليد من فراغ فكان
ل ��كل �شيء معنى و�سبب ،ومل تكن فقط ملجرد الت�سلية،
وتعد «بقج ��ة احلردانة» تقلي ��د مت توارثه عرب الأجيال
وم ��ن الأ�شياء التي ابتكروه ��ا للتخفيف من اخلالفات
الزوجي ��ة وحلها ،وه ��ي عبارة عن قطعة م ��ن القما�ش
مربعة ال�شكل �أ�ضالعها مت�ساوية ال يزيد طول كل �ضلع
م ��ن �أ�ضالعها على املرت الواح ��د ،وتربط من �أطرافها
الأربع ��ة ،ومدين ��ة دي ��ر ال ��زور وريفه ��ا مهتم ��ون بهذا
التقلي ��د� ،إذ تو�ضع هذه القطع ��ة من القما�ش مع جهاز
العرو�س عندما تزف �إىل بيت زوجها.

واله ��دف من ه ��ذه البقجة كما يق ��ول الأجداد وما
ترويه اجل ��دات والأمه ��ات هو التذك�ي�ر بطاعة الزوج
واحل�ص ��ول على ر�ضاه ،و�إن ه ��ذه القطعة من القما�ش
�ستك ��ون حا�ضرة يف حال مل يتحقق ذلك لت�ضع الزوجة
حاجياته ��ا بها وتعود لبيت �أهلها� ،إ�ضافة لذلك عندما
تخرج الزوجة حامل ًة معها هذه البقجة �سيعلم اجلريان
و�أهل احلي� ،أنها على خالف مع زوجها ،فكثري ًا ما يتم
الت ��داول بني �أهايل املنطق ��ة �أن زوجة فالن قد حردت
�إىل بيت �أهلها وي�صبحان حديث اجلريان و�أهل احلي،
ويقوم ��ون بزي ��ارة بيت �أهله ��ا لال�ستف�س ��ار ومعرفة ما
حدث ،لذلك تعد الزوج ��ة للع�شرة كما يقال قبل �إثارة
�أي م�شكل ��ة ،و�أي�ض� � ًا الزوج يخاف عل ��ى �سمعته ،فكلما
همت الزوجة ب�إثارة امل�ش ��اكل تتذكر البقجة ،و�أن �أهل
احل ��ي �سيعلم ��ون ب�أنها على خالف م ��ع زوجها ،وب�أنها
�ستخرج من بيت زوجه ��ا �إىل بيت �أهلها ،ويقوم الزوج

ب�إي�صاله ��ا وهي ت�س�ي�ر وراءه حامل� � ًة بقجتها مط�أطئة
الر�أ�س عنوان ًا للحزن ،و�إن هناك �أمر ًا جل ًال قد حدث،
فاخل�ل�اف الزوجي لي�س حمبب ًا لكال الطرفني ،ولذلك
يك ��ون النقا�ش والتفاه ��م حلل امل�شكل ��ة �إىل �أن ي�صلوا
لطريق م�سدود ،فتكون البقجة حا�ضرة.
وعلى الرغم من التطور وظهور احلقائب ب�أ�شكالها
و�أنواعه ��ا و�أحجامها املختلفة م ��ا زالوا يحافظون على
هذا التقليد بو�ضع ه ��ذه القطعة من القما�ش يف جهاز
العرو�س.
العر�س يف الوقت احلايل:
ع ��ادات ال ��زواج يف حمافظ ��ة دير ال ��زور جميلة
ومتي ��زت ن�سا�ؤه ��ا باحلي ��اء والأدب ،وه ��ي ع ��ادات
توارثها ال�س ��كان عن الآباء والأجداد ،ولكن يف وقتنا
الراهن وب�سبب �ضغط احلي ��اة واحلالة االقت�صادية
واالجتماعي ��ة مت التخفي ��ف من بع�ض ه ��ذه العادات
81

والتقالي ��د ،وذل ��ك لك ��ي ال تك�ث�ر ال�ضغ ��وط عل ��ى
العري�س ،فقد كانت الأعرا� ��س لفرتة لي�ست ببعيدة,
خمتلف ��ة متام� � ًا عم ��ا ن�شاه ��ده يف ه ��ذه الأي ��ام� ,إذ
اختلف ��ت طريقة االحتفال و�أمناط ��ه ووقته ،واختفت
الكثري من تقاليد الزف ��اف وعاداته ,واختفت الزفة
التقليدي ��ة �أمام ظهور و�سائط النقل احلديثة ,و�أمام
عجل ��ة الزمان املت�سارعة ،كم ��ا كانت اخلطبة تعتمد
ب�شكل كبري على اخلاطبة وعادة يحاط هذا املو�ضوع
بالكتمان ال�شديد� ،أما اليوم فال�شاب يختار العرو�س
دون تدخل �أحد ،وحالي� � ًا اخت�صرت �أيام العر�س من
�سبع ��ة �أي ��ام �إىل ثالثة ثم �إىل يوم واح ��د ،و�أ�صبحت
مرا�س ��م العر�س جت ��ري يف ال�ص ��االت احلديثة التي
عم ��ت املدين ��ة ،حيث اختف ��ت تلك الع ��ادات الطيبة
تدريجي ًا وامل�ستمدة من التقاليد الأ�صلية ،و�أ�صبحت
ال�شكلي ��ات يف الأعرا�س حتظ ��ى بالق�سط الأوفر من
اهتم ��ام العائ�ل�ات ،وباتت ته ��در الأم ��وال من �أجل
التباه ��ي ،و�أ�صبح ��ت تل ��ك ال�شكليات حم ��ل مقارنة
وتفا�ضل فيما بني العائالت ومفخرة لها نظر ًا لتفوق
بع� ��ض الأ�س ��ر يف اجلان ��ب ال�شكلي من حي ��ث انتقاء
�أرقى العل ��ب لتغلي ��ف احللويات وكاف ��ة امل�ستلزمات
الأخ ��رى الت ��ي تدخ ��ل يف ه ��ذا اجلانب ،حي ��ث بات
ي�ضرب ببع�ضها املثل بعد انق�ضاء العر�س.
فال ��زواج يف وقتن ��ا الراه ��ن �أ�صبح ��ت مراحل ��ه
وخطوات ��ه خمت�ص ��رة و�سريع ��ة �إال �أ ّن ��ه م ��ا ي ��زال
الكثريون يحافظون عل ��ى بع�ض العادات مثل احلنة
وامله ��ر «ال�سياق» وحدرة اجلادة ،والنقوط ومل ُ
يتخل
عنها رغم ع�صر ال�سرعة ايل نعي�شه ،ولكن للأ�سف
مرحل ��ة احلوافات يف ال ��زواج قلة م ��ن ميار�سها يف
املحافظ ��ة يف هذه الأي ��ام ،ومت ا�ستبدالها واالكتفاء
بالدع ��وة ال�شفهي ��ة عن طري ��ق الهات ��ف �أو ب�إر�سال
البطاق ��ات اخلا�ص ��ة بالزف ��اف �أو الإع�ل�ان ع ��ن
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الزف ��اف يف اجلري ��دة وغريها من الأم ��ور احلديثة
امل�ستخدم ��ة .وحدرة اجلادة والتي ين ��زل بها الأهل
ل�شراء جهاز العرو�س تعد مكلفة للعري�س ،وذلك لأنه
يقوم بال�ش ��راء جلميع من ينزل معه ��م من الأحباء
والأقرب ��اء ،فلذل ��ك بع� ��ض العائ�ل�ات ذات الدخ ��ل
املح ��دود ا�ستبدلوه ��ا ب�إعطاء مبلغ م ��ن املال متفق
علي ��ه لأهل العرو� ��س ل�شراء جهازه ��ا بنف�سها بينما
بقي ��ت بع�ض العائ�ل�ات املي�س ��ورة ملتزم ��ة «بحدرة
اجلادة» ومل ت�ستغن عنها.
فق���د كان للأعرا����س قدمي��� ًا طع���م خمتل���ف
�إ�ضافة اىل جو الألفة واملحبة بني الأهل والأقارب،
وهناك من ال يحب���ذ املُبالغة يف حفالت الأعرا�س
التي تقام حالي ًا من حلويات وغريها من ال�ضيافة
التي تقدم يف الأعرا�س والعادات التي طغت حالي ًا
من �ضرورة �إقامة الأعرا�س يف ال�صاالت املنت�شرة
ب�ش���كل كب�ي�ر ,فه���ذا ن���و ٌع م���ن التباه���ي والتعايل
والظهور مبظهر يختلف ع���ن الآخرين ،وما يتبعه
من �إهدار للأم���وال ،فالأعرا�س يف وقتنا احلايل
مكلف���ة ج���د ًا ،وال ي�ستطي���ع الأ�شخا����ص االهتمام
بذل���ك اجلانب؛ لأن هن���اك جوانب �أكرث �أهمية يف
احلياة الزوجية.
والكث�ي�ر اليوم يرف�ض الطرق القدمية يف الزفاف؛
لأن ع ��ادات ال ��زواج اختلف ��ت الي ��وم عما كان ��ت عليه
قدمي ًا ب�سبب االنفتاح على الآخر �أكرث ,وتطور احلياة،
فل ��كل زمن عادات ��ه وتقاليده ،لكن يجب ع ��دم املبالغة
يف احلف�ل�ات والطقو�س التي تق ��ام حالي ًا ,ويجب على
الفت ��اة والأه ��ل مراعاة و�ض ��ع ال�شاب املتق ��دم للزواج
وعدم حتميله �أكرث من مقدرته.
فق ��د �أ�صبحت هذه املظاهر كابو�س� � ًا ُي�ؤَ ِّر ُق املقبلني
على الزواج ،وهو مظهر ذو ت�أثري �سلبي لغري املي�سورين
الذين يواجهون الإ�صرار على �إقامة هذه املظاهر.

الزيتون ذاكرة تراث ال�ساحل ال�سوري
بني املا�ضي واحلا�ضر؛ �صافيتا �أُمنوذجاً

د .ناهد حممود ح�سني
�شج��رة الزيت��ون م��ن الأ�شج��ار املثم��رة
دائمة اخل�ضرة� ،شج��رة مباركة ولها قد�سية
يف جمي��ع الدياناتُ ،ذك��رت يف القر�آن الكرمي
ويف �أحادي��ث الر�س��ول حمم��د علي��ه ال�ص�لاة
وال�س�لام ،كما �أن ال�سيد امل�سي��ح باركها وحمل
غ�ص��ن الزيت��ون �شع��ار ًا لل�س�لام واملحب��ة
والإخاء .وزراعة الزيت��ون زراعة عريقة يف
�سوري��ة من��ذ �آالف ال�سنني وجزء م��ن الرتاث
املحل��ي واالقت�ص��اد الريف��ي� ،إذ ت�ش��كل مورد ًا

طبيعي�� ًا وخي��ار ًا زراعي�� ًا و�إ�سرتاتيجي ًا جلزء
كب�ير م��ن الأرا�ض��ي ال�سوري��ة .ويع��د زي��ت
الزيت��ون الطبيع��ي م��ن �أف�ض��ل �أن��واع الزيوت
و�أكرثه��ا انت�ش��ار ًا ح��ول الع��امل ،ويحت��ل
مكان��ة عظيمة ل��دى �شع��وب البح��ر الأبي�ض
املتو�س��ط� ،إذ يحت��وي عل��ى ن�سب��ة عالي��ة من
امل��واد الغذائي��ة ال�ضروري��ة ل�صح��ة اجل�سم؛
مثل الفيتامينات واملعادن والدهون ال�صحية،
وم�ضادات الأك�سدة وغريها.
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توف ��ر �صناع ��ة زي ��ت الزيت ��ون فر�ص� � ًا قيم ��ة
للمزارعني من حي ��ث التوظيف املو�سمي؛ بالإ�ضافة
�إىل توف�ي�ر فر�ص عم ��ل يف املعا�ص ��ر وغريها ،فهي
ت�ش ��كل م ��ورد رزق ملئ ��ات العائ�ل�ات الفق�ي�رة يف
حمافظ ��ة طرطو� ��س؛ فهناك نح ��و  % 90من �سكان
املحافظ ��ة يعملون يف زراعة الزيتون ،وثمة �أكرث من
مئ ��ة �ألف عائلة تعي�ش على �إنتاجية �شجرة الزيتون؛
ف�ل�ا يخلو مطبخ يف �أي من ��زل �أو مطعم من زجاجة
زيت الزيتون؛ �إذ يعد �أف�ضل الزيوت و�أكرثها �صحة
و�أمان ًا يف الطهي .ويعد ملك الزيوت املتعارف عليها
يف جمي ��ع �أنحاء العامل؛ ملا ميلك ��ه من قيمة غذائية
وعالجية وجمالية عظيمة على عك�س باقي الزيوت؛
لأن ��ه الوحي ��د ال ��ذي ميك ��ن تناول ��ه مبا�ش ��رة بع ��د
ا�ستخراج ��ه دون معاجلة وتكري ��ر .وي�شكل الزيتون
الع�ص ��ب االقت�ص ��ادي الرئي�س ملحافظ ��ة طرطو�س
وقراه ��ا ،وحتت ��ل ه ��ذه الزراعة املرتب ��ة الأوىل من
حي ��ث ع ��دد الأ�شج ��ار ومتث ��ل  % 83م ��ن امل�ساح ��ة
املزروع ��ة بالأ�شجار املثمرة على م�ستوى املحافظة،
وحتتل الثالثة على م�ستوى �سورية بعد �إدلب وحلب،
يف ح�ي�ن حتتل �سورية املرتبة ال�سابع ��ة عاملي ًا ب�إنتاج
زيت الزيتون.
الزيت ��ون املائ ��ل لل ��ون الأ�صف ��ر ه ��و ال ��ذي ينتجه
ال�ساح ��ل ال�س ��وري ،وال �س َّيما كروم �صافيت ��ا ،كما يعد
�صن ��ف الدعيبلي الأك�ث�ر انت�شار ًا من بقي ��ة الأ�صناف
الأخرى املزروعة� ،إذ ت�صل ن�سبته �إىل  %60من �أ�شجار
الزيتون.
ويبلغ عدد املعا�صر يف حمافظة طرطو�س نحو 250
منه ��ا معا�صر حديث ��ة «طرد مرك ��زي» ،ومنها معا�صر
تعتم ��د على املكاب� ��س .ويوجد يف ري ��ف طرطو�س عدد
م ��ن املعا�صر البدائية ما زال ��ت تعتمد على احليوانات
يف طحن الزيتون.
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ملحة تاريخية :الزيتون يف ثقافات ال�شعوب
القدمية واحلديثة
وجد املهتمون م ��ن ال�صعوبة مب ��كان حتديد مكان
وزم ��ان بداية زراع ��ة الزيتون ،لكنه م ��ن امل�سلم به �أن
تاري ��خ زراع ��ة الزيتون مرتب ��ط بتاريخ حو� ��ض البحر
املتو�س ��ط ،و�أنه ي�شكل جزء ًا مه ّم� � ًا من ح�ضارة وثقافة
�شعوب هذه املنطقة.
تع ��د �سوري ��ة املوط ��ن الأ�صل ��ي ل�شج ��رة الزيت ��ون
عندم ��ا زرع �أول مرة قبل �6000سنة بناء على كثري من
الدرا�س ��ات ،و�أول اكت�شاف لها يع ��ود �إىل مملكة �إيبال
الت ��ي اكت�شف فيها �أقدم الدالئ ��ل املكتوبة حول �شجرة
الزيت ��ون من الرقم واملخطوطات عن الزيتون ،وكذلك
�أغ�ص ��ان وب ��ذور وجرار الزيت يع ��ود عمرها لأكرث من
�2500سن ��ة،وكان يق ��دم فيه ��ا زي ��ت الزيت ��ون كهدية
للملوك ولأبطال الريا�ضيني.
�شج ��رة الزيت ��ون املبارك ��ة معروفة من ��ذ القدم يف
�أر�ض كنع ��ان – فينيقي ��ا ،وتعد ال�شواط ��ئ املتو�سطية
للبن ��ان ,و�سوري ��ة ,وفل�سط�ي�ن ،والأردن موطن� � ًا �أ�صلي ًا
ومهد ًا لن�ش�أة �شجرة الزيتون ،وانت�شرت يف جنوب �أوربا
ومنطقة حو� ��ض البحر الأبي�ض املتو�س ��ط ثم �إىل بقية
بلدان الع ��امل ،فقد اهتم الفينيقي ��ون ب�شجرة الزيتون
وقاموا بزراعتها ون�شرها يف معظم دول البحر املتو�سط
درا�سات و�أبحاث ًا
ابتدا ًء من القرن 16م .غري �أن هناك
ٍ
ت�ؤكد �أن �شج ��رة الزيتون وجدت منذ الع�صر احلجري
�أي قب ��ل �أكرث من � 12ألف عام .ويف معبد داخل جزيرة
ناك�سو� ��س يف بحر �إيجة ُعرث عل ��ى بقايا لزيت الزيتون
يف ج ��رار من الفخار ،تع ��ود هذه البقاي ��ا لنحو 4000
�سن ��ة .كما كان ��ت �شجرة الزيت ��ون ذات مكان ��ة رفيعة
عند اليونانيني القدام ��ى حيث ذكروها يف ق�صائدهم
وكتاباته ��م وو�صفوها ب�أنها �شجرة ال�س�ل�ام والتوا�ضع
واخلري والربك ��ة ،ويعتقد �أهل اليون ��ان �أن الآلهة �أثينا

«احلكمة» هي الت ��ي زرعت �أول �شجرة زيتون يف العامل
القدمي.
وكان الروم ��ان �أول م ��ن ن�شر زراعة ه ��ذه ال�شجرة
يف كل �شب ��ه اجلزي ��رة الإيربية ،وو�صل ��ت �إىل �إ�سبانيا
عن طري ��ق الفينيقي�ي�ن والإغريق ،والع ��رب امل�سلمون
كان له ��م دو ٌر مه� � ٌّم يف ن�ش ��ر وتطوير ه ��ذه الزراعة يف
القرن 16م ،هم الذين طوروا تقنية ا�ستخراج الزيت،
و�أدخلوا زراعتها يف �شمال �إفريقيا و�إ�سبانيا والربتغال،
وقد �أخذ الإ�سبان معهم هذه ال�شجرة �أثناء اكت�شافهم
وعرفت زراعة
لأمريكا يف القرنني  17-16امليالديني ُ .
الزيت ��ون يف م�صر يف عه ��د الفراعنة ،وكان ��ت العائلة
احلاكمة يف م�صر يف  2000ق.م ت�ستورد زيت الزيتون
م ��ن ب�ل�اد كنع ��ان� ،إذ كان الزي ��ت عن�ص ��ر ًا مه ّم� � ًا يف
التبادل التجاري والرثوة ،كما كان امل�صريون القدماء
ي�ستعمل ��ون زيت الزيتون يف التحنيط ولإ�ضاءة املعابد،
و�أوىل احل�ض ��ارات الت ��ي ا�ستخرج ��ت الزي ��وت ب�آليات
ميكانيكية طبيعية هي احل�ضارة الفرعونية.

وارتبط الزيت من ��ذ القدمي بطقو�س القدا�سة ،فقد
قد�س ��ت الديان ��ات ال�سماوي ��ة واحل�ض ��ارات الإن�ساني ��ة
القدمي ��ة �شجرة الزيت ��ون ،فقد ذكرت �شج ��رة الزيتون
يف الق ��ر�آن الكرمي �سبع م ��رات ،ووذكرت يف كل الأديان
الأخرى ،فجعلت احلمامة التي �أر�سلها نوح بعد الطوفان
من �شجرة الزيتون رمز ًا لل�س�ل�ام ،واليونانيون جعلوها
رمز ًا للقوة والعظم ��ة واحلكمة والن�صر ،وذكرت مرات
عدة يف الإجنيل ،ويذكر �أن الزيتون وزيته ُذكرا يف 140
مو�ضع ًا يف ح�ي�ن جعلها امل�سيحيون رم ��ز ًا للدين والآالم
لأن ال�سيد امل�سيح ت�أمل على جبل الزيتون ،و�أخري ًا جعلت
رمز ًا لل�صحة والطعام اللذيذ ،فالزيت املقد�س م�صنوع
م ��ن خلطة من زيت الزيتون وبع�ض الطيوب ،وهو تقليد
ورثت ��ه امل�سيحي ��ة يف عدد من طقو�سه ��ا ،كما عرف عن
نبي الإ�سالم حممد عليه ال�صالة وال�سالم �سنة التطيب
بزيت الزيتون وم�سح الر�أ�س به ،فقد �أو�صى النبي عليه
ال�ص�ل�اة وال�سالم �أمته �أن ي�أكلوا من زيتها ويدّهنوا به،
كما خلدها ال�شعراء والفنانون يف �أعمالهم.
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ملحة عن مدينة �صافيتا:
مدينة �صافيتا هي �إحدى مدن حمافظة طرطو�س،
حي ��ث ت�شكل الق�سم ال�شمايل م ��ن حمافظة طرطو�س،
مرتفع ��ة عن �سطح البحر نح ��و 350م ،يحيط باملدينة
الت�ل�ال املك�سوة باخل�ض ��رة والأ�شجار املثم ��رة ،وتطل
املدين ��ة على عدة قم ��م جبلية منها جب ��ل النبي متى،
وجب ��ل النبي زاهر ،وجبل النب ��ي �صالح الذي يقع على
قمت ��ه ح�صن �سليمان الأثري ،تنت�صب قلعتها ال�شهرية
يف �أعاله ��ا مرتبعة يف و�سط املدين ��ة القدمية ،بجانب
�سوقها التجاري الرئي�س .وترتبط مدينة �صافيتا ب�شبكة
م ��ن طرق املوا�صالت مع ظهريه ��ا الريفي ،ومع مركز
املحافظ ��ة ،وم ��ع حمافظة حم�ص .وق ��د ذكرت قلعتها
ال�ضخمة �أول مرة حينما دخلها نور الدين الزنكي عام
563هـ1167/م ،ثم خ�ضع ��ت لل�صليبيني ،ثم تعر�ضت
القلع ��ة ع ��ام 566ه� �ـ1170/م لزلزال دمره ��ا ،ولكن
�أعيد بنا�ؤها ،وظل ��ت ب�أيدي ال�صليبيني �إىل �أن حررها
منه ��م الظاهر بيرب�س عام670هـ1271/م .وقد بقيت
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القلعة �شاخمة حتى �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،حينما
ب ��د�أ ال�س ��كان با�ستخ ��دام �أحجارها لبن ��اء م�ساكنهم،
فتخربت معاملها ،ومل يبقَ منها �إال برجها الكبري ،الذي
ي�ضم اليوم كني�سة القدي�س ميخائيل� ،شاخم ًا و�شاهد ًا
على عظمتها وتاريخها.
وتتمتع �صافيتا بجمال طبيع ��ي �ساحر ،فهي ت�شكل
بجباله ��ا و�أوديته ��ا املغطاة بو�شاح �أخ�ض ��ر من �أ�شجار
الزيتون وال�سندي ��ان لوحة فنية �ساحرة تلفت الأنظار،
وتبع ��ث يف النف� ��س اله ��دوء والراح ��ة .وتعم ��ل الن�سبة
ال ُك�ب�رى م ��ن �سكانه ��ا يف زراع ��ة الزيت ��ون املنت�شر يف
املدرجات الزراعية املحيطة باملدينة ،كما ن�شطت فيها
�أي�ض ًا �صناعة ا�ستخراج زيت الزيتون وال�صابون قدمي ًا
وحديث� � ًا ،حي ��ث حتتوي منطق ��ة �صافيتا عل ��ى نحو 76
مع�ص ��رة زيتون حديثة ومتط ��ورة لع�صر �إنتاج املنطقة
من الزيتون ،ويعد زي ��ت الزيتون املنتج يف �صافيتا من
�أجود �أنواع الزيت املوج ��ود يف منطقة ال�شرق الأو�سط
من حيث انخفا� ��ض احلمو�ضة والطعم والرائحة ،وهو

مرغوب للت�صدير ،كما �أن ثمار الزيتون والزيت الناجت
خال متام ًا من املبيدات ب�سبب تطبيق �أ�سلوب املكافحة
ٍ
املتكاملة.
�أ�صناف الزيتون:
ينت�ش ��ر يف �سوري ��ة عدد كب�ي�ر من الأ�صن ��اف التي
جت ��اوز عدده ��ا � 70صنف� � ًا ،والت ��ي مت ا�صطفا�ؤه ��ا
وجتني�سه ��ا ع�ب�ر �آالف ال�سن�ي�ن وت�ش ��كل ث ��روة وراثية
للزيتون ،بع�ضها ي�ستخدم ال�ستخال�ص الزيت ،وبع�ضها
الآخر للتخليل وحت�ضري زيتون املائدة ،و�أ�صناف �أخرى
ثنائية الغر�ض ال�ستخال�ص الزيت والتخليل .ومن �أهم
هذه الأ�صناف:
 -1ال�صوراين «املعري» :ينت�شر يف حمافظة �إدلب،
ون�سبة الزيت فيه .٪30-25
 -2الزيت ��ي «الك ��ردي» :ينت�ش ��ر يف حمافظ ��ة حلب
و�إدلب ،ون�سبة الزيت من.٪33-28
 -3اخل�ضريي «اخل�ضراوي» :ينت�شر هذا ال�صنف
يف ال�ساح ��ل ال�س ��وري «الالذقية ،وطرطو� ��س ،وغرب
حم� ��ص» ،ي�شكل ه ��ذا ال�صنف الرئي�س ��ي يف الالذقية
وبن�سبة �أقل يف طرطو� ��س ،وثمر ُت ُه عند ال ُّن�ضج �سوداء
اللون متو�سطة احلجم وبي�ضوية ال�شكل ،ون�سبة الزيت
 ،٪30-25قليل امليل للمعاومة ،وي�ستخدم ال�ستخال�ص
الزيت والتخليل الأخ�ض ��ر  ،وي�شكل هذا ال�صنف ن�سبة
 %10,3من �إجمايل م�ساحة الزيتون يف �سورية.
 -4الدعيبل ��ي «الدرم ��ايل -التم ��راين» :ينت�شر يف
ال�ساح ��ل ال�سوري ،ويعد ال�صنف الرئي�سي يف حمافظة
طرطو�س ،وينت�شر يف املناطق الغربية ملحافظة حم�ص
«تلكل ��خ» ،حي ��ث ينت�ش ��ر يف مناط ��ق الزراع ��ة البعلي ��ة
ال�ساحلي ��ة ذات مع ��دل �أمط ��ار م ��ا ب�ي�ن 800-450م
�سنوي� � ًا ،وال �س َّيما يف حمافظة طرطو� ��س ،ويكون ثمره
عن ��د الن�ضج �أ�س ��ود الل ��ون متو�سط احلج ��م م�ستدير
ال�ش ��كل ،ي�شكل  %11,7من �إجمايل م�ساحة الزيتون يف

�سورية ،ون�سبة الزيت  ٪24-20وهو من �أكرث الأ�صناف
معاوم ��ة ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل قلة �إنتاجه �أو عدمه يف
�سني املعاومة ،ي�ستخ ��دم ال�ستخال�ص الزيت والتخليل
الأخ�ض ��ر والأ�س ��ود. ويف �سن ��ة 2011م ق ��ام مزارع ��و
منطقت ��ي �صافيت ��ا وطرطو� ��س �إ�ضاف ��ة �إىل مدار� ��س
املزارع�ي�ن احلقلي ��ة جت ��ارب عملي ��ة وفني ��ة تلخ�صت
بتبدي ��ل �صنف الدعيبل ��ي «املعاوم» و�ضعي ��ف املقاومة
للظروف املناخي ��ة املحلية ب�صنف �أقل معاومة ومقاوم
للأمرا� ��ض البيئية مثل العريوين ع ��ن طريق التطعيم
التدريجي لل�شجرة ،وفع ًال بد�أت النتائج تعطي ثمارها
و�أ�صبح هناك زيادة يف �إنتاجية �شجرة الزيتون ،فنجح
امل ��زارع يف طرطو�س بتطعيم �صنف الدعيبلي وحتويله
�إىل �صنف عريوين مقاوم للأمرا�ض املناخية.
 -5ال ��دان :ينت�ش ��ر يف املنطق ��ة اجلنوبي ��ة «دم�شق
ودرعا وال�سويداء» ،ن�سبة الزيت .٪24-18
 -6القي�س ��ي :ينت�ش ��ر ب�شكل رئي�س ��ي يف حلب «جبل
�سمعان ،النريب ،الباب» ،ون�سبة الزيت فيه.٪24-16
 -7اجلل ��ط :يوجد يف درعا ودم�شق وتدمر ،ون�سبة
الزيت .٪14-12
 -8حم ��زم �أب ��و �سط ��ل :ي ��زرع مروي� � ًا ،وينت�ش ��ر يف
تدمر ،ون�سبة الزيت .٪12-9
 -9امل�صعب ��ي :ينت�ش ��ر يف دم�ش ��ق ودرع ��ا ،ون�سب ��ة
الزيت ٪11-8.
� -10أ�صن ��اف ثانوي ��ة �أخ ��رى �أق ��ل انت�ش ��اراً مث ��ل:
احلم�ص ��ي و�أب ��و �شوك ��ة والكربب ��ري والقرم ��اوين
والن�صا�ص ��ي وال�شامي يف �إدل ��ب ،التفاحي يف دم�شق،
اخلوخ ��ي يف طرطو�س ،العريوين يف حم� ��ص «تلكلخ»،
وال�صفراوي يف حم ��اه «م�صياف» ،واملاوي النباتلي يف
درعا.
و�أه ��م الأ�صن ��اف الدعيبل ��ي ،وترتك ��ز زراعت ��ه يف
�صافيت ��ا وطرطو� ��س بن�سب ��ة  ،%56واخل�ضريي ترتكز
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زراعت ��ه يف ال�شي ��خ ب ��در والدريكي� ��ش بن�سب ��ة ،%37
والأ�صن ��اف البقي ��ة تتوزع بني «ال�صف ��راوي ،منقريي،
خ�شابي ،عريوين».
معا�ص��ر الزيت��ون وطريق��ة احل�ص��ول على
زيت الزيتون:
حتت ��اج «ثمار الزيت ��ون» �إىل عملية حتويل �أو تكرير
ال�ستخ ��راج «زي ��ت الزيتون» ،فقام الإن�س ��ان منذ �آالف
ال�سن�ي�ن باحل�ص ��ول عل ��ى زي ��ت الزيت ��ون م ��ن خالل
ع�ص ��ر الزيتون واحل�صول عل ��ى الزيت منه وا�ستخدم
لذل ��ك الأدوات البدائي ��ة الت ��ي متكنه م ��ن ذلك ،ولعل
م ��ن �أقدمها ا�ستخدامه لرح ��ى الطاحونة «اجلارو�شة»
التي يتم ت�شغيلها بوا�سطة احليوانات ،ثم تدرجت بعد
ذل ��ك �أنواع معا�صر الزيت ،و ّمت حتديثها �إىل �أن و�صلنا
للمعا�صر احلديثة التي تعمل بالطرد املركزي.
يج ��ب يف البداية التفري ��ق بني ما ي�سم ��ى «مكب�س
زيتون» وب�ي�ن «مع�صرة الزيت ��ون» ،فاملكب�س يعمل على
طح ��ن وعجن «ثم ��ار الزيتون» بال�ضغ ��ط عليها بحجر
كب�ي�ر ي�شب ��ه ال ��دوالب ،وي�سمى «عج�ل ً�ا» ي�ص ��ل وزنه
�إىل  /1,5/ط ��ن ،يدور دوالبان م ��ن «حجر الغرانيت»
بع�ض على الثمار املو�ضوعة على حجر
بع�ضهما بعك�س ٍ
م ��ن «الغرانيت» موجود يف وع ��اء كبري ي�شبه ال�صحن،
يف حني �أن املعا�صر تعم ��ل على عجن املادة وتك�سريها
ب� ��أدوات كهربائي ��ة معق ��دة ،وم ��ن �أهم �أن ��واع معا�صر
الزيتون:
 -1املعا�صر التقليدية اجلارو�شة
عبارة عن رحى حجرية تدار بوا�سطة احليوانات،
وه ��ي ذات تكلفة قليل ��ة ،وتتميز بانخفا� ��ض الإنتاجية
وانخفا�ض ن�سبة ا�ستخال�ص الزيت.
 -2املعا�صر التقليدية العاملة ب�أ�سلوب الكب�س
مكب� ��س الزيتون م ��ن �أق ��دم الو�سائ ��ل ال�ستخراج
الزي ��ت يف مدين ��ة �صافيت ��ا؛ �إذ �إن معظ ��م �أ�صح ��اب
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املكاب� ��س تخ ّل�ص ��وا منه ��ا ،و�أ�صب ��ح اعتماده ��م عل ��ى
املعا�ص ��ر احلديثة ،فق ��د مت اللقاء م ��ع �صاحب مكب�س
رج ��ا خليل ال�سيد حمم ��ود خليل ،و�أطلعن ��ا على كيفية
عم ��ل املكب�س ال ��ذي يعد املكب� ��س الأق ��دم يف �صافيتا،
و�سنتعرف على كيفية عمله:
ت�ستخ ��دم هذه املعا�صر يف عمله ��ا �أ�سلوب ال�ضغط
�أو الكب� ��س �إ�ضاف ��ة �إىل �أقرا� ��ص ت�سم ��ى بـالعالئ ��ق �أو
اخلو�ص ،وه ��ي حالي ًا م�صنوعة م ��ن النايلون ،و�سابق ًا
كان ��ت م�صنوع ��ة من ال�شع ��ر «غن ��م �أو ماع ��ز» .ي�أتي
الفالح مبح�صول ��ه من الزيت ��ون �إىل املع�صرة ،ويبقى
ه ��ذا املح�ص ��ول داخل املع�ص ��رة ي ��وم �أو يومني وذلك
ح�سب عدد الزبائ ��ن احلا�ضرين يف املع�صرة ،ويو�ضع
هذا املح�ص ��ول يف مكان يخ�ص�ص لهذا الزبون ،وتبد�أ
عملي ��ة الع�صر بو�ضع الزيت ��ون املراد ع�صره يف الدلو،
وه ��و عبارة عن حو�ض يجمع فيه الزيتون العائد لزبون
واح ��د .ثم يتم نقل ��ه بوا�سطة �سري ناق ��ل �إىل الغ�سالة،
ويف هذه الأثناء يقوم �ساحب كهربائي بوا�سطة ال�شفط
ب�سح ��ب الأوراق العالقة بالزيت ��ون .ي�صل الزيتون �إىل
الغ�سالة ب ��دون �أوراق ،فيتم غ�سله بامل ��اء وتنظيفه من
الأترب ��ة والأو�ساخ العالقة به .ث ��م ينتقل بعد ذلك �إىل
حو� ��ض جتمي ��ع الزيت ��ون املغ�س ��ول والنظي ��ف .وينقل
الزيتون املغ�س ��ول بوا�سطة �سري ناقل على �شكل حلزون
�إىل الك�سارة «اجلارو�ش ��ة» ودرجة حرارة  /30/درجة
مئوي ��ة� ،إذ يتح ��ول الزيت ��ون املجرو� ��ش �إىل م ��ا ي�شبه
العجين ��ة ،ويذكر هنا �أن ��ه قد ي�ضاف �إلي ��ه بع�ض املاء
ال�ساخ ��ن �إذا كان الزيتون غري كام ��ل الن�ضج �أو قريب
م ��ن الياب� ��س ،وذل ��ك للم�ساع ��دة يف عملي ��ة العجن �أو
اجلر� ��ش .يبق ��ى الزيت ��ون املجرو� ��ش بح ��دود / 30 /
دقيق ��ة يف املعاجن .ثم تو�ضع عجينة الزيتون بعد ذلك
على �ش ��كل لفائف عل ��ى العالئق «اخلو� ��ص» ،وت�ضاف
كل عليق ��ة �إىل التي بعدها على �ش ��كل عمود تطبق فيه

العالئ ��ق بع�ضها فوق بع� ٍ��ض ،وبح ��دود  /100/عليقة
يتخل ��ل بينها �صاج حديد ي�ساه ��م بعملية ال�ضغط وبني
ال�صاج وال�ص ��اج الذي يليه �أربع عالئق «خو�ص» مليئة
بعجين ��ة الزيتون ا�ستعداد ًا لعملي ��ة ال�ضغط .ثم يو�ضع
عم ��ود العالئق «اخلو�ص» على عربة املكب�س لتعري�ضها
لل�ضغ ��ط امل�سم ��وح ب ��ه .تع�ص ��ر العجينة ،ويت ��م �إنتاج
الزي ��ت م ��ع ماء الزيت ��ون ،يعب�أ الزي ��ت يف �صفائح بعد
الفرز ،ويت ��م ت�سليمه ل�صاحبه .يت ��م بعد ذلك تفكيك
عم ��ود اخلو� ��ص وا�ستخال� ��ص بقاي ��ا عملي ��ة الع�ص ��ر
الناجتة وامل�سماة (البريين) ،ويقدر الزيت املتبقي يف
البريي ��ن بعد عملية الع�ص ��ر بحدود  .% 6 -5وللبريين
ا�ستخدام ��ات عدي ��دة منها :بيع ��ه ملعام ��ل ال�صابون؛
�إذ ُيع ��اد �إع ��ادة ع�صره م ��رة ثاني ��ة وا�ستخال�ص زيت
ي�ستخدم يف �صناعة ال�صاب ��ون .وما يتبقى منه ي�صنع
منه قوالب للتدفئة.
عم ��ل هذا الن ��وع م ��ن املعا�صر مكل ��ف مقارنة مع
املعا�ص ��ر احلديثة ،فمن حيث عدد العمال حتتاج لعدد
�أكرب من املعا�صر احلديثة ،ناهيك عن الفرتة الزمنية
التي ت�ستغرقها عملية الع�صر.
�صور من داخل املكب�س الأقدم يف مدينة �صافيتا
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 -3املعا�ص ��ر احلديث ��ة وتط ��ور تقني ��ات ع�ص ��ر
الزيتون:
تط ��ورت تقنيات ع�صر الزيت ��ون ،واختلفت عن
تلك التي ا�ستخدمت يف املا�ضي ،فقد اختلفت �آالت
الع�صر اليوم عن �سابقاتها ب�أنها �أكرث �سرعة 4700
دورة يف الدقيق ��ة و�أعلى نظاف ��ة وجودة ،ف� ً
ضال عن
زي ��ادة �إنتاجه ��ا وقلة هدره ��ا� ،إذ ت�ستخرج ما يزيد
على  %98من زيت حبة الزيت ��ون ،العتمادها تقنية
الطرد املركزي.
مراحل وخطوات ت�صنيع زيت الزيتون:
املرحل ��ة الأوىل :جمع ثم ��ار الزيتون «قطفه»:
الطبيعي،
ت�سب ��ق خط ��وات ت�صني ��ع زي ��ت الزيت ��ون
ّ
املرحل ��ة الت ��ي يت � ّ�م فيه ��ا جتهي ��ز حب ��ات الزيت ��ون
و�إعداده ��ا من �أج ��ل ا�ستخراج الزي ��ت منها ،ت�أخذ
عملي ��ة قط ��ف الزيتون بع� ��ض الوق ��ت ولكنها مهمة
الختي ��ار حب ��ات الزيت ��ون الت ��ي �سيت ��م ع�صره ��ا،
فف ��ي الطريق ��ة التقليدي ��ة تُ�ستخدم الع�ص ��ي �أو ه ّز
الأ�شج ��ار حتى ت�سقط حبات الزيت ��ون على الأر�ض،
ولكن ه ��ذه الطريقة من �ش�أنه ��ا �أن ت�ؤ ّثر على حبات
الزيتون ،لأنّ الكدم ��ات التي ت�صيبها جتعل الزيوت
املفي ��دة تتح ّلل ،لذلك �أ�صب ��ح العديد من املزارعني
ي�ستخدمون جه ��از ًا له ّز الأ�شج ��ار ،و ُين�شِ ئون �شباك ًا
حت ��ت الأ�شجار حت ��ى تلتقط الزيتون قب ��ل �أن ي�صل
�إىل الأر� ��ض ،وهن ��ا تب ��د�أ العملي ��ة باختي ��ار الثمرة
املنا�سبة .ويوجد طقو�س وع ��ادات عند جني مو�سم
زيت الزيتون م ��ا زال الكثري يحافظ عليها ،فمو�سم
الزيتون فر�ص ��ة لتجمع �أهل القرية لي�ساعد بع�ضهم
بع�ض� � ًا يف جني حم�صول الزيت ��ون دون احلاجة �إىل
و�ضع عمال ودفع �أجورهم العالية ،فقد كانت الأيام
�أي ��ام خري على كل القرية ،والكل ي�ستفيد من مو�سم

الزيت ��ون ،فال زالت بع�ض الق ��رى حتافظ على هذا
التقلي ��د ،لكن يف هذه الأيام تغريت �أمور كثرية .كما
كل ع ��ام ينتظ ��ر الفالح ��ون مو�سم الثم ��رة املباركة
لتحل عليهم بال ��رزق الوفري.تبد�أ رحلة جني مو�سم
الزيت ��ون يف �شه ��ر ت�شري ��ن الأول ،ويت�أخ ��ر البع�ض
�إىل كان ��ون الأول ،بع ��د �أن تك ��ون ن�ضج ��ت الثم ��ار،
وامتلأت بال�شكل املطلوب ،لكن ا�ستعدادهم له يبد�أ
قبل �أ�شهر طويل ��ة بتقليم �أ�شج ��ار الزيتون ،وحراثة
الأرا�ضي وت�شذيبها م ��ن الأع�شاب التي تنمو عليها،
حيث ي�شكل مو�سم الزيتون م�صدر رزق رئي�سي ًا عند
فئة كبرية من ال�سوري�ي�ن� ،إذ ي�ستخدمون جزء ًا من
الزيت ��ون والزي ��ت مون ًة له ��م حتى املو�س ��م القادم،
ويبيعون اجلزء الآخ ��ر ،بالإ�ضافة �إىل قيام بع�ضهم
حت ��ى اليوم ب�صناعة �صاب ��ون الزيت وبيعه ملا له من
فوائد كثرية للج�سم وال�شعر.
وعن طقو� ��س مو�س ��م الزيتون كان ل ��دى الكثري
م ��ن العائالت طقو�س وع ��ادات ال يزالون يحافظون
عليه ��ا ،تبد�أ بتح�ضري ال ��زوادة التي تت�ضمن وجبتي
الفط ��ور والغ ��داء لإعانتهم على حتم ��ل م�شقة نهار
كام ��ل يف حق ��ول الزيت ��ون ،وغالب� � ًا ما تك ��ون وجبة
الغداء املعتادة عند �أغلب النا�س هي الأكلة ال�شعبية
«برغ ��ل باحلم� ��ص» �إذ يق ��وم �أح ��د �أف ��راد العائل ��ة
بتح�ضريه ��ا �إم ��ا يف املن ��زل �إما يت ��م حت�ضريها يف
الأر� ��ض عرب موقدة احلطب ،وال نن�سى ال�شاي واملتة
عل ��ى احلطب التي تعطي طعم� � ًا ومذاق ًا طيب ًا يطفي
تعب جني الزيتون.
كم ��ا �أن هناك الكثري من العائالت حتافظ على
الطقو� ��س والعادات التي ن�ش� ��أت عليها وق�سم منهم
ط ��ر�أ علي ��ه التغي�ي�رات ب�سب ��ب تطور احلي ��اة الذي
ط ��ال كل مناحيه ��ا حتى الزراعية ،فمث�ل ً�ا بد ًال من
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الأقم�شة امل�أخوذة من ث ��وب قدمي �أو �ستارة مهرتئة
�أ�صب ��ح بالإم ��كان �شراء قطع كبرية م ��ن احل�صائر
الت ��ي تو�ضع حول جذع ال�شج ��رة جلمع الزيتون بعد
�إ�سقاطها ،وبد ًال من الع�صي اخل�شبية «املنابر» التي
قد ت�ؤذي الثمار �أ�صبح هناك عِ ِ�ص ّي بال�ستيكية لها
ر�أ� ��س م�شط ي�ساعد يف مت�شيط غ�صن الزيتون حبة
تل ��و الأخرى وب�سرعة �أك�ب�ر ،على الرغم �أنه ال يزال
الأغلبي ��ة من النا� ��س ت�ستخدم الع�ص ��ي اخل�شبية،
وم ��ن التط ��ور ايل ط ��ر�أ مل يعد هن ��اك حاجة اليوم
لل ��دواب بعد �شق الطرق الزراعي ��ة و�إمكانية و�صول
اجل ��رارات وال�سي ��ارات لنق ��ل الإنت ��اج اليومي من
�أكيا�س الزيتون.
كم ��ا �أن هن ��اك الكثري م ��ن املوظف�ي�ن يف العا�صمة
دم�ش ��ق �أو يف املحافظ ��ات الأخرى ينتظ ��رون كل �سنة
مو�سم الزيتون ،وي�أخذون �إجازة من �أعمالهم للذهاب
�إىل قراه ��م جلن ��ي حم�ص ��ول �أرا�ضيه ��م �أو مل�ساع ��دة
�أهله ��م يف قط ��ف الزيتون ،ويع ��د بع�ضه ��م ذلك متعة
كب�ي�رة ت�ش ��كل ق�ص ��ة جميل ��ة �سريوونه ��ا لأوالدهم يف
امل�ستقبل.
املرحلة الثانية :ع�صر الزيتون
يبد�أ ع�صر الزيتون باخلطوة الأوىل وهي تنقية
احل ��ب وغ�سله حيث تخرج من ��ه ال�شوائب والعيدان
والأوراق وامل ��واد ال�صلب ��ة مث ��ل احلج ��ارة والقطع
املعدني ��ة� ..إل ��خ ،ثم ينتق ��ل �إىل مرحل ��ة ثانية وهي
مرحلة الغ�سيل ،وتنق�سم �إىل ق�سمني الأول الدوران
والتفوي ��ر حي ��ث ينظف من ال�ت�راب العال ��ق عليه،
والق�س ��م الث ��اين التن�شيف م ��ن البقاي ��ا التي تبقي
علي ��ه من الغ�سي ��ل ،بعدها يخ ��رج بوا�سطة حلزون
عل ��ى ق�س ��م ا�سمه ��ا الك�س ��ارة ،والك�س ��ارة مهمتها
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طحن احل ��ب وحتويله �إىل م ��ادة عجينية ،الطحن
ل ��ه ع ��دة �أ�سالي ��ب بوا�سط ��ة الك�س ��ارات الت ��ي لها
جواكي� ��ش ،واجلاكو�ش يدور ب�سرعة عالية جد ًا؛ �إذ
� َّإن مرور احلب من عن ��ده ي�ؤدي �إىل طحنها بعدها
يتم غربلت ��ه يف الغرب ��ال ،وي�ستمر بال ��دوران حتى
يطحن ب�شكل نهائي ،انتهت عملية الطحن و�صارت
مادة عجينية ثم تنزل �إىل مرحلة ثانية هي مرحلة
العج ��ن ،و يوج ��د عجان ��ات على ث�ل�اث مراحل كل
مرحلة مي ��ر فيها نحو 15دقيقة يت ��م عجنه ،مهمة
العجن حماولة �إخراج الزيت من اخلاليا والألياف
املوج ��ودة يف العجينة الدافئة ،فال يوجد عليها ماء
�ساخن ��ة ،بع ��د مرحلة العجن يتح ��ول �إىل امل�ضخة،
وامل�ضخة ت�ضخه �إىل �سرعات متعددة ح�سب نوعية
الزيت ��ون وح�سب �ضغ ��ط الإنتاج ،ومي ��ر على جهاز
ي�سم ��ى جهاز الف�صل ال ��ذي يعمل على ف�صل املادة
ال�صلب ��ة عن ال�سائلة� ،إذ تخ ��رج املادة ال�صلبة من
جهة واملادة ال�سائلة من جهة �أخرى ،ويخرج الزيت
مب ��كان واملاء مب ��كان �آخ ��ر ،ولديها ف ��االت خا�صة
ه ��ذه الفاالت لها عيارات يخرج املاء وحده والزيت
وح ��ده ،طبع ًا الزيت ال يكون �ص ��ايف معه القليل من
امل ��اء ،حيث يرتفع الزيت وامل ��اء على فرازة خا�صة
في ��ه ،ه ��ذه الف ��رازة تف ��رزه ويخ ��رج زيت� � ًا ،%100
الف ��رازة مهمته ��ا تنظيف ��ه وتخلي� ��ص الزي ��ت من
ال�شوائب ،فتعطي زيت ًا نقي ًا .%100
طبع� � ًا كل ه ��ذه املراح ��ل تتم عل ��ى درج ��ة حرارة
طبيعي ��ة عادي ��ة دون �إ�ضافة م ��اء �ساخ ��ن لأن تعر�ضه
للح ��رارة يفقد الزي ��ت خوا�صه املغذي ��ة ويفقده �شكله
ورائحته.

�ص ��ور م ��ن داخ ��ل مع�ص ��رة حديث ��ة ومراحل
ع�صر الزيتون
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اجلفت و�أوراق الزيتون خارج املع�صرة

املرحلة الثالثة :تخزين زيت الزيتون:
يح ��دث لزي ��ت الزيت ��ون خ�ل�ال التخزي ��ن نتيج ��ة
لظ ��روف التخزي ��ن ال�سيئ ��ة �أو نتيجة لوج ��ود جزيئات
�صغ�ي�رة مل يتم التخل� ��ص منها �أثن ��اء الرت�شيح ،وتلك
اجلزيئ ��ات حتت ��وي عل ��ى �سكري ��ات ت�سب ��ب ح ��دوث
التخم ��رات بالزيت ،لذا يجب العناية بالتخزين باتباع
طرق و�شروط التخزين ال�سليمة.

تعبئ ��ة زي ��ت الزيت ��ون و�أن ��واع العب ��وات
وخ�صائ�صها :ت� ��ؤدِّي خط ��وة تعبئة زي ��ت الزيتون دور ًا
مه ّم� � ًا؛ ملا له ��ا من ت�أثري يف م ��دى �صالحية الزيت ويف
فرتة ت�سويقه.
�أظهرت الأبحاث ب�أنه يف�ضل تعبئة زيت الزيتون
يف عب ��وات م�صنعة م ��ن الزجاج املل ��ون �أو التنكات
العادي ��ة امل�صنع ��ة من احلدي ��د يج ��ب تغطيتها من
الداخ ��ل مب ��ادة الإنامل ملنع تالم� ��س معدن احلديد
م ��ع الزيت ال ��ذى ي�سب ��ب م�ش ��اكل من ارتف ��اع قيم
احلمو�ض ��ة ورق ��م البريوك�سي ��د ،الأبح ��اث �أثبت ��ت
�أن �أف�ض ��ل الأواين لتخزي ��ن زيت الزيت ��ون يجب �أن
ت�صن ��ع من م ��ادة �ستانل� ��س �ستيل .بينم ��ا ال يف�ضل
ا�ستخ ��دام عب ��وات « PVCالبال�ستي ��ك ال�شف ��اف»
نتيجة لإمكانية ت�سرب الأوك�سجني �إىل الداخل مما
ي�سب ��ب تدهور الزيت ،عموم ًا يف�ض ��ل و�ضع العبوات
وتخزينه ��ا يف �أماك ��ن جاف ��ة وباردة وغ�ي�ر معر�ضة
لل�شم�س للمحافظة على جودة الزيت.
ومن �ش ��روط عب ��وات زي ��ت الزيت ��ون :مقاومة
لل�صدمات وال�ضغط ،تتحمل التفريغ �أثناء التعبئة،
�سهل ��ة الفت ��ح وحمكم ��ة القف ��ل ،لي�س له ��ا رائحة،
له ��ا املق ��درة على حماي ��ة الزيت م ��ن الأوك�سجني
واملع ��ادن وال�ضوء ،حتاف ��ظ عل ��ى ثب ��ات درج ��ات
حرارة التخزين الت ��ي يف�ضل �أن تكون منخف�ضة (
 ْ 15 - 10م ) على �أن يلحق بها نظام معني لذلك،
عموم� � ًا يف�ضل التعبئة فى عب ��وات �صغرية احلجم
و�سهلة التداول.
يت ��م تخزي ��ن الزي ��ت فيه ��ا و ُيحاف ��ظ عليه عدة
�سن ��وات دون �أن يفقد �شكله ورائحت ��ه وطعمه ،و�إذا
كان امل�ست ��ودع بارد ًا خالي ًا م ��ن ال�ضوء يخزن ب�شكل
حمكم بعيد عن اله ��واء يبقى لفرتة طويلة .فالزيت
من املنتجات التي ميكن املحافظة عليه لفرتة طويلة
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عندم ��ا يوجد خربة يف ذل ��ك ،بعدها يتم بيع الزيت
للم�ستهل ��ك مبا�ش ��رة ،يذكر �أن التعام ��ل مع التاجر
�ضعي ��ف ج ��د ًا؛ لأن التاج ��ر يه ُّمه الرب ��ح ،واملواطن
يع ��اين حاالت الفقر يف هذه الأيام لذلك يتم �إعطاء
املنتج للم�ستهلك مبا�شرة.

خزانات الكروم 304
املرحلة الرابعة :اجلفت «التمز»
اجلف ��ت ه ��و عب ��ارة ع ��ن بقاي ��ا الزيت ��ون بع ��د ع�صره
وا�ستخ ��راج زي ��ت الزيت ��ون من ��ه .يقوم ��ون بتجفي ��ف ذلك
امل�ستخل� ��ص م ��ن البقاي ��ا وا�ستخدام ��ه بد ًال م ��ن الفحم �أو
احلط ��ب يف املدف� ��أة �أو «�صوب ��ة احلطب» كما يطل ��ق عليها
البع� ��ض .وي�ستخدمون ��ه كم ��ا ي�ستخ ��دم الفح ��م بال�ضبط،
وحقيق ��ة الأم ��ر �أنه �أف�ضل م ��ن الفحم الأ�س ��ود بكثري؛ لأنه
م�ستخل� ��ص طبيع ��ي .هناك الكث�ي�ر من �أ�صح ��اب املعا�صر
يقوم ��ون ب�ضغطه ��ا وقولبته ��ا يف قوالب عن طري ��ق �أجهزة
خا�ص ��ة بها وبيعه ��ا ،وكما ه ��و معل ��وم م�ؤخر ًا كي ��ف ازداد
الإقب ��ال عليه ��ا للتدفئ ��ة وا�ستخدام ��ات �أخ ��رى يف جمي ��ع
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املن�ش� ��آت يف ظ ��ل ن ��درة املحروق ��ات� .إذ يذكر لن ��ا �صاحب
مع�صرة اخلليل ق�صة عمل اجلفت «التمز»:
كان يعم ��ل لدي ��ه موظف من ��ذ � 25سن ��ة عر�ض عليه
الفكرة لكنه مل يهتم ب�سبب توفر املازوت والتدفئة ،ومنذ
ع�ش ��ر �سنوات تقريب ًا �شاهد على التلفاز ماكينة مثل هذه
املاكين ��ات لكن �أ�سلوب عملها خمتل ��ف ف�أعجب بالفكرة،
وعندم ��ا ارتفع ��ت ا�سع ��ار الوقود كانت ه ��ي �أحد احللول
للتخفيف عن �أزمة ا�ستهالك الوقود ،فبد ًال من �إعطائها
للم�صانع يقوم بت�صنيعها بقوالب وبيعها للم�ستهلك

.قوالب اجلفت «التمز» املخ�ص�ص للتدفئة

املي��اه الناجت��ة م��ن الزي��ت وفوائده��ا
و�أ�ضرارها:
خ�ل�ال عملي ��ة معاجل ��ة زي ��ت الزيت ��ون ،يت ��م �سحق
الزيت ��ون ومزجه بامل ��اء ،ثم يتم ف�ص ��ل الزيت عن املياه
غ�ي�ر النظيف ��ة والف�ض�ل�ات ال�صلبة ،غالب ًا م ��ا يتم �ضخ
امل ��اء امل�ستعمل يف ه ��ذه العملية ،ويت ��م التخل�ص منه يف
الأرا�ضي املحيطة م ��ن املع�صرة ،وعندما توجد م�صانع
معاجل ��ة زيت الزيتون قرب الأنه ��ار ،فيمكن �أن تت�سرب
املي ��اه امل�ستعمل ��ة �إىل الأنه ��ار ،فتلحق ال�ض ��رر بالأحياء
املائي ��ة .وكثري ًا ما مت توقف �ضخ املياه يف امل�شاريع املائية
يف قط ��اع مدين ��ة �صافيت ��ا �إثر ارتف ��اع ن�سب ��ة الن�شادر،
وظه ��ور �أثر زيت يف املياه ناجت ع ��ن التلوث مبياه اجلفت
الت ��ي ت�س ّربت نتيجة عملي ��ات ع�صر الزيتون يف املعا�صر
املحيطة بالنبع ،وال �سيما م�شروعي ال�شمامي�س وتي�شور.
وحادثة تلوث م�شاري ��ع املياه يف املحافظة ب�سبب معا�صر
الزيتون حتدث عادة كل عام بعد مو�سم قطاف الزيتون
هذا ي�سب ��ب حرمان مدينة �صافيت ��ا وع�شرات القرى يف
ريفه ��ا من مياه ال�شرب .وق ��ال �سكان يف مدينة �صافيتا:
�إن ه ��ذه لي�س ��ت امل ��رة الأوىل الت ��ي يتل ��وث فيه ��ا النبع،
وي�ضطرون ل�شراء مياه ال�شرب من ال�صهاريج اجلوالة،
�أو حماولة االعتماد على ال�ضخ البديل الذي ال ُيعد بدي ًال
عن مياه النبع الأ�سا�سي ،بح�سب قولهم.
عدم رمي خملفات
فيجب �إلزام �أ�صح ��اب املعا�صر َ
املعا�صر يف �شبكة ال�صرف ال�صحي �أو الأودية املجاورة
ملياه ال�شرب ،كما يجب املطالبة ب�إلزام �أ�صحاب املعا�صر
جتهي ��ز مقط ��ورة لنق ��ل اجلفت الن ��اجت ع ��ن املع�صرة
�إىل �أماك ��ن �آمنة بيئي� � ًا ،والت�شديد عل ��ى جميع املعا�صر
ب�ض ��رورة وج ��ود خزان لتجمي ��ع جفت الزيت ��ون بجانب
كل مع�ص ��رة ،غري �أن بقايا الزيت ��ون وخملفات املعا�صر
تعد �إحدى �أكرث امل�شكالت تك ��رار ًا و�إ�ضرار ًا بالبيئة مبا
ت�سببه من تلوث يف املياه اجلوفية وال�صحة العامة.
حت ��وي مع�ص ��رة اخلليل يف ري ��ف �صافيتا عل ��ى خزان
كب�ي�ر حتت املع�صرة يتم جتميع مياه اجلفت فيها ،و�أكد لنا
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الدكتور عدنان خليل �صاحب املع�صرة� :أن املياه التي تخرج
مفيدة جد ًا ت�ستخدم ل�سقاية �أ�شجار الزيتون بحدود خم�س
�أو ع�ش ��ر تنكات ل�شج ��رة الزيتون الكبرية ب�ش ��رط �أن يكون
هن ��اك جفاف ،فيتغذى الزيتون كثري ًا ،كما ذكر �أن اخلزان
ي�س ��ع 60م�ت�ر ًا مكعب� � ًا فيه ��ا �أنابيب ت ��وزع وت�سق ��ي �أر�ضهم
الكب�ي�رة املوجودة حول املع�صرة ،و�أك ��د لنا �أن هذه الأر�ض
كل �سنة تعطي مو�سم ًا كبري ًا نتيجة ال�سقاية بهذه املادة ،كما
يعمل ��ون على �سقاية اخل�ضروات ،فهي مفيدة لها كال�سبانخ
وال�سلق وغريها ،كما �أنها مميزة لزراعة البطاطا ،فتعطي
موا�سم وف�ي�رة ،وذكر �أنهم م�ستفيدون م ��ن و�ضع املع�صرة
وقربها من الأر�ض ،وال يحتاجون �إىل �صهاريج.

خزان مياه اجلفت يف مع�صرة اخلليل
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�أ�صناف زيت الزيتون:
عند �ش ��راء الزيت ��ون م ��ن الأف�ضل معرف ��ة �أف�ضل
ن ��وع ميكن ا�ستهالك ��ه من بني املنتج ��ات املعرو�ضة يف
املحالت التجارية ،من �أ�صناف زيت الزيتون:
 .1زي ��ت الزيت ��ون البك ��ر :وه ��و الزي ��ت الناجت عن
ع�ص ��ر وكب� ��س ثم ��ار الزيت ��ون بط ��رق طبيعي ��ة فق ��ط
وحت ��ت ظروف حراري ��ة منا�سبة ،وال يخ�ض ��ع فيها لأي
معاجل ��ة �أخرى عدا الغ�سل والت�صفية والطرد املركزي
والرت�شيح ،وال ت� ��ؤدي هذه الطرق �إىل تغيري يف �صفات
الزي ��ت وهو ما ي�سم ��ى بزي ��ت الزيتون ع�ص ��ره �أوىل,
وي�صنف زيت الزيتون البك ��ر �إىل الت�صنيفات التالية:
زي ��ت زيت ��ون بكر ف ��وق املمتاز ،وه ��و �أجود �أن ��واع زيت
الزيت ��ون ،ال تزيد حمو�ضته على  ،%0.8وزيت الزيتون
البك ��ر النق ��ي :هو زي ��ت ممت ��از يف الطع ��م والرائحة
مث ��ل الأول عدا زي ��ادة احلمو�ضة بحي ��ث ال تزيد على
 ،%1,5-1وزيت الزيتون البكر الن�صف النقي :ال يكون
هذا النوع من زيت الزيتون نتاج الع�صرة الأوىل لثمار
الزيتون ،وت�صل درجة حمو�ضته �إىل .%2
 .2زيت الزيتون املكرر :وهو زيت الزيتون البكر،
ولك ��ن بدرجة ح ��رارة �شب ��ه عالية ،وميك ��ن تكريره
با�ستخ ��دام ط ��رق كيمائي ��ة مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل فقدان
الزيت خ�صائ�ص ��ه الطبيعية وموا�صفات ��ه الأ�صلية،
�شيوعا ،ومن
�إن ��ه �أحد �أك�ث�ر الزي ��وت اال�ستهالكي ��ة ً
دون لون ورائحة وطع ��م ،والذي تزيد حمو�ضته على
3غ100/غ.
 .3زي ��ت تفل الزيتون :هذا النوع �أقل جودة ،حيث
يع ��اد ع�صر بقاي ��ا الزيتون ،نكهة ه ��ذا املنتج ال جتعله
منا�سب� � ًا لال�ستهالك ،لذلك يك�ث�ر ا�ستخدامه يف عدة
�صناع ��ات ،ويتم خلطه مع زي ��وت �أخرى عالية اجلودة
لي�صبح �صاحل� � ًا لال�ستهالك الب�شري .لذلك يعد زيت
الزيتون على اختالف �أنواعه عن�صر ًا �أ�سا�سي ًا يف حمية

البحر الأبي� ��ض املتو�سط .وغالبا ما ين�صح با�ستهالك
زيت الزيتون البكر املمتاز جلودته العالية.
وهن ��اك عوامل ت�ؤ ّث ��ر يف جودة زي ��ت الزيتون :ثمة
كث�ي�ر م ��ن العوامل الت ��ي ت�ؤ ّث ��ر يف ج ��ودة وتقييم زيت
الزيت ��ون ،مث ��ل :املناخ ،والرتب ��ة ،وطريق ��ة احل�صاد،
وطريق ��ة ع�صر الزيتون ،كما يت � ّ�م تقييم زيت الزيتون
بن ��ا ًء على ثالثة معايري ،وهي :الثمار ،واملرارة ،ون�سبة
اللذع ��ة� ،إذ �إنّ الطع ��م ،والرائح ��ة ،والل ��ون ميكن �أن
يختلف كثري ًا وفق ًا للم�صدر� ،أو �إذا كان الزيت بكر ًا �أو
ال .وال ميكن احلكم على جودة زيت الزيتون با�ستخدام
اختب ��ار واحد ،بل يجب �أن يت ��م عن طريق �إجراء �أكرث
من اختبار «اختبارات كيميائية وطبيعية وح�سية» ،من
بع�ض االختب ��ارات الكيميائية للحك ��م على جودة زيت
الزيت ��ون :احلمو�ض ��ة ي�ستخ ��دم هذا االختب ��ار للحكم
على �صالحية زيت الزيتون لال�ستهالك الب�شري حيث
ي�ستخ ��دم الزيت غذائي ًا حتى حمو�ضة  % 3.3كحم�ض
�أولي ��ك .ويف بع� ��ض الأحي ��ان ي�ستخدم مقيا� ��س اللون
للحك ��م على جودة زي ��ت الزيتون �إال �أن ه ��ذا االختبار

يت�أث ��ر بع ��دة عوامل �أهمها :ن ��وع الثم ��ار ،بداية ونهاية
املو�سم ،مراحل الن�ض ��ج ،طريقة اال�ستخال�ص ،وعادة
يك ��ون لون زيت الزيتون يف بداية املو�سم ذا لون �أخ�ضر
نتيج ��ة لعدم اكتمال ن�ضج الثم ��ار «وجود الكلوروفيل»،
بينما يتغ�ي�ر اللون �إىل الل ��ون الأ�صف ��ر الذهبي نتيجة
لوج ��ود الكاروتني ،وذلك يف مرحل ��ة الن�ضج ،بينما يف
مرحلة زيادة الن�ضج ي�صبح اللون بني ًا خم�ضر ًا.
فوائد زيت الزيتون وعالجاته:
زي ��ت الزيتون هو عبارة ع ��ن حم�صول طبيعي يتم
ا�ستخال�صه من مواد طبيعية ،وهو الوحيد الذي ميكن
ا�ستعمال ��ه ،وه ��و خ ��ام مما يجعل ��ه يحتف ��ظ مبكوناته
الأ�صلي ��ة م ��ن فيتامين ��ات و�أحما� ��ض دهني ��ة �أ�سا�سية
وغريه ��ا من امل ��واد ذات القيمة الغذائي ��ة ال�ضرورية،
�إال �أن كمي ��ات كب�ي�رة م ��ن زيت الزيتون عن ��د مرورها
بعملي ��ة التكري ��ر والت�صفي ��ة يعر�ضه ��ا لفق ��دان بع�ض
املوا�صفات الغذائية والكيميائية ،فزيت الزيتون املكرر
يفق ��د تقريب� � ًا �أغل ��ب خ�صائ�ص ��ه العالية الت ��ي متيزه
من بقي ��ة الزيتون النباتي ��ة الأخرى. وي ��رى الباحثون
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يف جم ��ال التغذية �أن غذاء حو�ض البح ��ر املتو�سط له
عالقة وطيدة باحلد من ارتفاع الكول�سرتول والإ�صابة
ب�أمرا� ��ض القل ��ب ،و�أرج ��ع الباحث ��ون ه ��ذه املعلومة �أو
النتائ ��ج الإيجابية �إىل ارتف ��اع ا�ستهالك زيت الزيتون
يف غذاء هذه البقعة من العامل� .إذ يعد النظام الغذائي
الغني بزي ��ت الزيتون نظام ًا �صحي� � ًا كونه يحتوي على
حام�ض الأولييك الدهني الأحادي غري امل�شبع .ف�أجمع
العدي ��د من الباحث�ي�ن على فوائد جم ��ة لزيت الزيتون
تتمثل ب�شكل �أ�سا�سي يف عدة �أمور نذكر بع�ضها:
 -1احلد من الإ�صابة بارتفاع الكول�سرتول ،فالزيتون
م�ص ��در جيد لفيتام�ي�ن  Eوفيتام�ي�ن � ،Cإذ لوحظ على
ال�شع ��وب الت ��ي ت�ستهلك كميات جيدة م ��ن زيت الزيتون
�أن ن�سب ��ة الكولي�س�ت�رول ال�س ِّي ��ئ «ال�ض ��ار» منخف�ض يف
ال ��دم ،ومن َث َّم �أدى ذلك �إىل احلد من ت�صلب ال�شرايني
وان�سدادها واحلد من �أمرا�ض القلب واجللطة.
 -2احل ��د م ��ن �سرط ��ان اجلل ��د وال �سيم ��ا بع ��د
ال�سباحة ،فدهن الزيت عل ��ى اجللد يحد من الإ�صابة
ب�سرطان اجللد.
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 -3خف�ض �ضغط الدم.
 -4يحت ��وي زي ��ت الزيت ��ون عل ��ى ن�سبة جي ��دة من
فيتامني هـ الذي يعرف مب�ضاد الأك�سدة.
 -5ا�سته�ل�اك ملعقة زيت الزيت ��ون يومي ًا ميكن �أن
ينق�ص من خط ��ر الإ�صابة ب�سرط ��ان الثدي و�سرطان
القولون.
 -6تقوية اللثة والأ�سنان ،ويو�صف كعالج للت�صلب
املتعدد الذي ي�صيب املادة الدهنية املغلفة للأع�صاب.
 -7يطري الب�شرة ،وي�ساعد على منو �شعر الر�أ�س،
وي�ؤخ ��ر �أعرا� ��ض ال�شيخوخة الحتوائه عل ��ى م�ضادات
الأك�سدة.
 -8ي�ساع ��د عل ��ى تركي ��ز الكل� ��س يف العظ ��ام عند
الكبار وال�صغار.
 -9ي�ساعد على معاجلة القرحة املعدية واملعوية.
-10تن ��اول زيت الزيت ��ون با�ستم ��رار يف الوجبات
الغذائية ،ي�ساع ��د على تن�شيط وظائ ��ف الكبد وزيادة
�إف ��راز الع�ص ��ارة ال�صفراوية من امل ��رارة ،كذلك �إىل
تلطي ��ف الغ�ش ��اء املخاطي املبطن للأمع ��اء ،كما ي�ؤدي

�إىل تفتيت ح�صي ��ات الكلى واملرارة واحلالب .وغريها
من الفوائد لكثرية.
منتجات �أخرى من زيت الزيتون:
 -1زيت اخلريج:
يعد «زيت اخلريج» ال�سوري �أحد �أفخر �أنواع زيوت
الزيت ��ون يف الع ��امل ،ويتمي ��ز بنقاوت ��ه لأ ّن ��ه ي�ستخرج
م ��ن الزيتون اخلال� ��ص ،وال تدخل �أي م ��واد �أخرى يف
تركيبت ��ه ،لذل ��ك ُيعد زي ��ت زيتون طبيعي� � ًا  %100ومن
�أنظ ��ف �أن ��واع الزيتون يف العاملُ ،يع ��رف زيت اخلريج
م ��ن كثافته ،ولون ��ه الغامق الأق ��رب �إىل اللون الأ�سود،
و ُيعد غري �صالح لال�سته�ل�اك يف حال زادت حمو�ضته
عل ��ى  .%5فق ��د ت ��وارث الأه ��ايل تقالي ��د ا�ستخراجها
من ��ذ �آالف ال�سنني ،وهو ما ت�ؤك ��ده �آثار و�أوابد ال�ساحل
ال�س ��وري ،حيث تنت�شر الأج ��ران احلجرية امل�ستخدمة
لهذه الغاية يف �أري ��اف ال�ساحل ال�سوري .ويرجع تاريخ
ا�ستخ ��راج زيت اخلريج من حب ��وب الزيتون امل�سلوقة،
�إىل زمن قد يكون �أقدم م ��ن عهد اململكة الأوغاريتية،
�إذ اكت�شف ��ت �آث ��ار معا�ص ��ر زيت ��ون ،وخ�ل�ال ال�سنوات
الأخ�ي�رة تراجع �إنت ��اج زي ��ت اخلري ��ج ،واقت�صر على
الإنت ��اج املن ��زيل �إ�ضاف ��ة �إىل بع�ض املعا�ص ��ر القدمية
يف بع� ��ض قرى جبل ��ة ،فبالرغ ��م من انت�ش ��ار املعا�صر
احلديث ��ة ،ي�ص ��ر الأه ��ايل على اتب ��اع ه ��ذه الطريقة
ال�شاقة ،حمافظني على زيتهم املف�ضل من االنقرا�ض.
ويف الآونة الأخرية ،عاد زيت اخلريج ال�سوري للإنتاج
م ّرة �أخرى ،بعد �أن بات �آيلاً لالنقرا�ض ،وذلك نتيجة
ع� � ّدة عوامل ي�أت ��ي يف مقدمتها ال�صعوب ��ة والتعقيد يف
عملي ��ة �إنتاجه ،التي تتط ّل ��ب وقتًا وجهدً ا كب ًريا ،ف�ضلاً
عن هدر كميات كبرية م ��ن الزيتون مقابل �إنتاج كمية
قليلة من زي ��ت اخلريج ال�صايف ،وبعد انت�شار ع�شرات
املعا�صر احلديثة و�شيوع ا�ستخدام زيوت بديلة كالذرة
وعب ��اد ال�شم� ��س .مي ��ر ا�ستخ ��راج الزيت م ��ن حبوب

الزيت ��ون مبراحل ت�ستغرق �أكرث من ع�ش ��رة �أيام ،تبد�أ
ب�سل ��ق الزيت ��ون على احلط ��ب «ن�صف �سلق ��ة» ،بعدها
ينق ��ل الزيت ��ون امل�سل ��وق �إىل �أ�سط ��ح املن ��ازل َّ
املنظفة
م�سبق� � ًا ،وتتم العملية با�ستخ ��دام «القفري» ،وهو وعاء
ُي�صنع م ��ن �أعواد الريح ��ان ح�ص ��ر ًاُ ،تفر�ش احلبوب
امل�سلوقة و ُتغطى ،لتُك�شف بعد �أيام وترتك ّ
لتجف حتت
�ضوء ال�شم�س م ��ن ثالثة �إىل ع�شرة �أيام ،بعدها جتمع
احلبوب يف �أكيا�س خي� ��ش ،وتنقل �إىل املع�صرةُ ،ترمى
احلب ��وب حتت «الباطو�س»( )1و ُتهر� ��س مرات عدة ،ثم
تجُ م ��ع وتو�ض ��ع يف «العليقات»( ،)2يتمي ��ز الزيت الناجت
ب�أن ��ه كثيف ولونه �أق ��رب �إىل الأ�سود ،ينت�شر �إنتاج هذا
النوع من الزيت ب�شكل رئي�سي يف �أرياف بانيا�س وجبلة
وطرطو� ��س ،برغ ��م ذل ��ك �أدت الظ ��روف االقت�صادية
�إىل عودة اخلري ��ج �إىل االنت�شار يف ظل ارتفاع الزيوت
امل�ست ��وردة وارتفاع �أ�سعار زيت الزيتون املحلي ،فاعتاد
ال�س ��كان �أخ�ي�ر ًا خلط اخلري ��ج ب�أنواع �أق ��ل جودة مثل
الذرة.
�-2صناعة ال�صابون بزيت الزيتون
�صابون زي ��ت الزيتون �صناع ��ة متوارثة ومتجددة،
وتعد �صناعت ��ه عملية كيميائية مف�صلة ومدرو�سة ينتج
عنه ��ا مئ ��ات املنتجات �إذا مت تنفيذه ��ا ب�شكل �صحيح.
فق ��د و�ضع ��ت الو�صف ��ات الأوىل لل�صاب ��ون منذ 2800
ق.م ,م ��ن قب ��ل البابلي�ي�ن وامل�صري�ي�ن القدم ��اء ,فقد
�صنع ال�صاب ��ون لأول مرة من الدهون احليوانية ،وتتم
�صناعت ��ه الآن م ��ن جمموع ��ة متنوعة م ��ن الزيوت مبا
يف ذل ��ك زيت الزيت ��ون وزيت جوز الهن ��د والعديد من
الزي ��وت الأخرى .ويعد �صابون زي ��ت الزيتون من �أكرث
 1الباطو�س� :أداة حجرية دائرية يبلغ وزنها قرابة طن ،مركبة على
حمور خ�شبي قابل للدوران فوق �سطح ناعم.
 2العليق ��ات� :أوعية م�صنوعة من القن ��ب ،ت�سمح مبرور الزيت من
فتحاته ��ا ،عند و�ضعها حتت ثق ��ل عامود خ�شبي كب�ي�ر ،ل ُيع�صر الزيتون
املجرو�ش ،حالي ًا تو�ضع العليقات حتت ثقل مكاب�س هيدروليكية.
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الأنواع فائدة و�أهمية لي� ��س فقط من ناحية التنظيف,
ولك ��ن �أي�ض� � ًا ب�سب ��ب فوائ ��ده الكب�ي�ر للب�ش ��رة نتيج ��ة
احتوائ ��ه عل ��ى فيتامين ��ات مهم ��ة تعمل عل ��ى ترطيب
الب�ش ��رة وتغذيته ��ا واحلفاظ على ن�ضارته ��ا وحمايتها
م ��ن ال�شيخوخ ��ة .ويدخ ��ل يف تركي ��ب م�ستح�ض ��رات
التجمي ��ل واملنتج ��ات العالجية الحتوائه عل ��ى العديد
من العنا�صر الغذائية كالفيتامينات والأمالح املعدنية
املفي ��دة ل�صحة الب�شرة واجل�سم ،وي�ستعمل يف تنظيف
الزيوت وال�شحوم واجللي ونظافة الثياب و�إزالة البقع.
وتعد �صناع ��ة ال�صابون هذه من ال�صناعات التقليدية
واملهم ��ة يف مو�س ��م اخل�ي�ر والربك ��ة� ،إذ تق ��وم معظم
العائ�ل�ات ب�صناعت ��ه بعد انته ��اء مو�س ��م القطف من
كل ع ��ام� ،إذ يتع ��اون معظم �أفراد العائل ��ة لأنها ت�شكل
م�صدر دخ ��ل عند كثري من العائ�ل�ات ،وتوفر مردود ًا
مالي ًا يف كل عام.
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طريقة �صناعة ال�صابون من زيت الزيتون حتتاج �إىل
العدي ��د من امل ��واد والأدوات؛ املواد :زي ��ت الزيتون ،ماء،
وهيدروك�سيد ال�صوديوم باملقدار املطلوب� .أما الأدوات:
فم�صدر حرارة �أو «حمام مائي �ساخن» ميكن �أن يحافظ
عل ��ى املحل ��ول عند درج ��ة ح ��رارة  45درج ��ة مئوية وما
ف ��وق ،وعاء ميكن ا�ستخدامه لت�سخ�ي�ن الزيت �إىل درجة
احلرارة املح ��ددة ،مقيا�س لوزن الزي ��وت التي ت�ستخدم
يف �صن ��ع ال�صاب ��ون ،ق�ضيب التحري ��ك �أو طريقة �أخرى
لتحري ��ك املحلول �أثناء العملية� ،إذ يع ��د التحريك جزء ًا
�أ�سا�سي� � ًا من ح ��دوث الت�ص�ب�ن ،قوالب ميك ��ن �أن ي�صب
فيها ال�صابون ،وكلما كان الزيت ذا جودة كان ال�صابون
فاخ ��ر ًا .وكثري م ��ن العائالت تلج� ��أ �إىل ت�صنع ال�صابون
املن ��زيل للت�أكد من ج ��ودة ال�صاب ��ون وا�ستخدامهم زيت
الزيتون ال�صايف ،وي�ضيفون �إليه عطور ًا وزيوت ًا كثرية مثل
الغ ��ار والغلي�سريين والنعناع وال�سم�س ��م والبابوجن وجوز

الهند ورحيق النحل والأولوف�ي�را والكركم و�إكليل اجلبل
واخلزام ��ى وامل�سك والعن�ب�ر والعود ،وين�ص ��ح الكثريون
ب�صنع �صابونهم اخلا�ص �أو الطلب ممن ي�صنعون منزلي ًا
لأن ال�صابون التجاري ي�ستخدم زيوت ًا رديئة.
طريق ��ة العم ��ل :يت ��م و�ض ��ع زي ��ت الزيت ��ون يف
وع ��اء وت�سخين ��ه با�ستخ ��دام امل�ص ��در احل ��راري �إىل
درج ��ة حرارة  45درج ��ة مئوية ،ويخل ��ط هيدروك�سيد
ال�صودي ��وم م ��ع امل ��اء ب�ش ��كل جي ��د وبح ��ذر؛ لأن هذا
التفاع ��ل ينتج عنه ح ��رارة عالية ،لذل ��ك يجب تعديل
حرارته لت�صل �إىل درجة احلرارة املطلوبة ،ثم ي�ضاف
اخللي ��ط �إىل زي ��ت الزيت ��ون م ��ع التقلي ��ب با�ستمرار،
ويج ��ب التنويه �أن ��ه ال ميكن �إ�ضافة زي ��ت الزيتون �إىل
اخللي ��ط؛ لأن من �ش�أن ذلك �أن مين ��ع عملية الت�صنب،
يو�ض ��ع املزي ��ج يف قوالب ويرتك حتى ت�ب�رد وتت�صلب،
ويحت ��اج ذلك �إىل يومني عل ��ى الأقل ،وميكن ا�ستعماله
بعده ��ا لكن ين�ص ��ح ب�إبقائها �شهر ًا حت ��ى تخف درجة
احلمو�ضة يف ال�صاب ��ون� ،إذ كلما عتق ال�صابون زادت
جودت ��ه .وهنا يج ��ب التنبيه لهيدروك�سي ��د ال�صوديوم
املع ��روف بال�صودا الكاوي ��ة �أو «القطرونة» ،وهي مادة
�شدي ��دة اخلطورة عن ��د اللم�س ،ويج ��ب التعامل معها
بح ��ذر لأنها ت�سبب �أ�ضرار ًا ج�سيمة للجلد والعينني �إذا
تطاي ��ر �أثناء عملية �صنع ال�صابون ،لذا ين�صح باتخاذ
�إج ��راءات ال�سالمة منذ الب ��دء بالعملية حتى انتهائها
من حماي ��ة العينني بنظارات الأم ��ان وارتداء الأكمام
الطويل ��ة والقف ��ازات املطاطي ��ة وا�ستخ ��دام القن ��اع
والكمامة لتجن ��ب ا�ستن�شاق الأبخ ��رة وا�ستخدام �أوان
خا�ص ��ة ال ت�ستخدم الحق ًا للطعام ،فه ��ذه املادة �ضارة
�إذا ّمت ا�ستن�شاقها وقاتلة اذا ابتلعت.
ف�صناع ��ة ال�صابون م ��ن املوروث ��ات ال�شعبية التي
توارثته ��ا الأجي ��ال جي�ل ً�ا بعد جي ��ل ،فيج ��ب التم�سك
بتل ��ك ال�صناع ��ات الوطنية ،التي تعد م ��ن �أجود �أنواع

ال�صابون حالي ًا ،وعليه ��ا طلب و�إقبال كبري من النا�س
والتجار وحتقق هذه ال�صناعة �أرباح ًا عالية .وكثري من
الأ�س ��ر كانت ت�ضع ال�صابون يف قما�ش مع ورق الغار �أو
احلب ��ق �أو الزعرت املجف ��ف ،وتك ّورها يف �صرر وت�ضعها
بني الثياب يف اخلزائن لتبقى الرائحة مهفهفة.
اخلامت��ة :م ��ن خالل ما �سب ��ق الحظن ��ا العملية
الت ��ي مي ��ر به ��ا الزيت ��ون لي�صب ��ح زيت� � ًا� ،إ�ضاف ��ة �إىل
اال�ستخدام ��ات الأخ ��رى لف�ض�ل�ات الزيت ��ون و�أوراقه
ونوات ��ه .فلي�س غريب ًا �أن تكون �شج ��رة الزيتون مباركة
يف كل الأدي ��ان ،ولي�س غريب ًا �أن يك ��ون غ�صن الزيتون
رمز ًا لل�سالم.
يع ��د الزيت ��ون �إح ��دى �أه ��م الزراع ��ات البعلية يف
�سورية التي تعد املوطن الأ�صلي ل�شجرة الزيتون ومهد
انت�شارها .فقد ارتبطت ه ��ذه ال�شجرة بحياة وعادات
املجتم ��ع ،و�أ�صبح ��ت ت�ش ��كل حي ��ز ًا مهم� � ًا م ��ن تراثه
وثقافت ��ه ،وله �أهمي ��ة اقت�صادية متمي ��زة لأنه م�صدر
ال ��رزق واملعي�ش ��ة ل�شريح ��ة وا�سعة من النا� ��س ،ويزرع
يف الأرا�ض ��ي الأقل خ�صوية والت ��ي ال ت�صلح للزراعات
الأخ ��رى ،وللزيتون �أهمية �إ�سرتاتيجية؛ �إذ ُيع ُّد وبحكم
ع ��ادات اال�سته�ل�اك القائم ��ة� ،أحد حما�صي ��ل الأمن
الغذائ ��ي كونه غذاء �شعبي� � ًا وا�سع االنت�ش ��ار وم�صدر ًا
مه ّم ًا للدهون ال�صحية يف التغذية.
فق ��د احتل زيت الزيت ��ون ال�سوري مكان ��ة مرموقة
عربي� � ًا وعاملي� � ًا كم ��ا متت ��ع ب�سمع ��ة ممت ��ازة يف �أوروبا
الت ��ي تقوم ب�إعادة ت�صدير الزي ��ت ال�سوري �إىل �أ�سواق
�أمريكا ال�شمالية .ووفق ًا للمجل�س العاملي لزيت الزيتون
يف الوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة وغريه م ��ن امل�صادر
وخ�صائ�ص
�ات
والأبحاث التي تدر� ��س �أ�صناف ًا ونوعي � ٍ
َ
ع�ب�ر مناط ��ق حو�ض البح ��ر املتو�سط جن ��د �أن �سورية
هي امل�صدر الأ�صلي للزيتون ،ومنها �أخذت باقي بلدان
املتو�سط الزيتون وزراعته.
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الألعاب ال�شعبية يف ال�ساحل ال�سوري
موروث تاريخي يواجه االندثار

علي
ندا حبيب ّ
 حتت��ل الألع��اب ال�شعبي��ة جانب�� ًا مهم ًا يفمي��دان الرتاث ال�شعبي ال�ساحلي ،وت�أتي ك�أحد
الف�صول الأ�سا�سي��ة يف �أبواب هذا الرتاث على
غرار الع��ادات والتقاليد واملع��ارف واملعتقدات
والفنون والآداب ال�شعبية وغريها.
 ُت َع ُّد الألع ��اب ال�شعبية �إحدى ال�سمات امله َّمة لكلبع�ض �أو
بيئة تراثية وهي تت�شاب ��ه �أو تتماثل بع�ضها مع ٍ
تتقاطع وتتباين ح�سب كل بيئة من بيئات الرتاث.
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 �إن ل ��كل �أم ��ة م ��ن الأمم �ألعابه ��ا ال�شعبي ��ة التيحتر� ��ص عل ��ى حمايته ��ا و�إحيائها وتوثيقه ��ا واحلفاظ
عليه ��ا م ��ن خ�ل�ال تناقلها جي�ل ً�ا بعد جي ��ل؛ �إذ ميكن
اتخ ��اذ الألعاب ال�شعبي ��ة هذه كمي ��زة خا�صة وعالمة
دالة على متيز هذه البيئة الرتاثية من تلك.
 وتعد الألعاب ال�شعبي ��ة قدمية قدم ال�شعوب ،والتخل ��و منها بقع ��ة �أو بيئ ��ة �أو جماعة ب�شري ��ة يف �أقطار
الأر� ��ض كله ��ا ،وهي تدخ ��ل يف تاريخ البيئ ��ة الرتاثية،
وت�شكل �إحدى مزاياها العاك�سة �إىل حد بعيد.

 كم ��ا ميك ��ن تل ّم� ��س تفا�صي ��ل احلي ��اة اليومي ��ةوالأعم ��ال من خالل تفا�صي ��ل هذه الألع ��اب وموادها
و�أماكنها وكل ما يتعلق بها.
 ورد ذك ��ر اللعب يف القر�آن الكرمي يف �آيات كثريةوموا�ض ��ع عديدة .وغن ��ي عن القول ذك ��ر ق�صة النبي
يو�س ��ف عليه ال�س�ل�ام حني �أقن ��ع �إخوته �أباه ��م النبي
يعق ��وب ب�أن ير�سل معهم �أخاهم النبي يو�سف يف رحلة
الرع ��ي وال�صي ��د ليلعب ويرت ��ع و�ص ��و ًال �إىل تربيرهم
لفعلته ��م املعروف ��ة ب� ��أن الذئ ��ب ق ��د �أكله بينم ��ا كانوا
يت�سابقون.
 كذلك و�ص ��ف اهلل �سبحانه وتع ��اىل احلياة كلهاب�أنها لهو ولعب.
 ي ��رد يف الأث ��ر النبوي والرتاث الدين ��ي �أنَّ النبيحمم ��د ًا (�ص) ق ��د ت�سابق مع ال�سي ��دة عائ�شة ،وجريا
مع� � ًا ،وقيل� :إنه ��ا �سبقته ذات مرة ح�ي�ن كانت ر�شيقة
نحيلة ،بينما �سبقها ملّا مال ج�سدها �إىل ال�سمنة.

فوائد الألعاب ال�شعبية:
 ت�ؤدي الألعاب ال�شعبية منافع ُج ّلى وفوائد عديدةفردية كانت �أو جماعية وعلى كل م�ستوى و�صعيد ،فهي
ق�ض ��اء ح�سن لأوقات الفراغ وملء نافع لها ،وهي تنمي
الع�ض ��ل والعقل مع� � ًا ،وتزيد اجل�سم ق ��وة وحتم ًال كما
تخ ّل�ص ��ه من الروا�س ��ب والزوائد ،ولع� � ّل املثل ال�شعبي
القائل «اجل�س ��م اللي ما بن ّدي ب�ص� � ّدي» يو�ضح ذلك،
حي،
فالتعرق �ضروري والزم وهو �أمر حيوي لأي ج�سم ّ
فاحليوانات والنباتات تتعرق كما هو حال الإن�سان.
 كذلك ت�شحذ الألعاب ال�شعبية الهمة وتقوي العزميةم ��ن خالل التحدي واملناف�سة والطم ��وح �إىل الفوز ،ذلك
ف�ض�ل ً�ا عن تنمية الروح اجلماعية �أو الرفاقية بني العبي
الفريق الواحد وال �سيما يف الألعاب اجلماعية.
 لع� � َّل الألع ��اب ال�شعبي ��ة بذلك تخت�ص ��ر احلياةو�سعي ملا هو �أف�ض ��ل �إ�ضافة �إىل
كله ��ا ،فاحلياة جه ��اد ٌ
�أنها عقيدة و�إميان.
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 ت�ش ��كل الألع ��اب حال ��ة مثالي ��ة م ��ن خ�ل�ال فوزامل�ستح ��ق بالف ��وز واال�صطف ��اء النوع ��ي ال�سلي ��م على
الط ��رف ال�سقيم وما يتحقق فيها من العدالة يف توزيع
الألقاب والك�ؤو�س وحوافز الت�شجيع الأخرى التي تتفق
اجلماعة عليها و�ص ��و ًال �إىل نيل الأبطال املراتب العليا
وامل�صاف الكربى يف الذاك ��رة ال�شعبية والوطنية مع ًا،
�إذ ي�ب�رز ا�سم البطل يف الآفاق متجاوز ًا حدود منطقته
وبيئته ووطنه �أحيان� � ًا �إ�ضافة �إىل ذكره احل�سن و�سريه
على الأل�سنة و�ضرب الأمث ��ال به ناهيك ع ّما يناله من
الثناء والإعج ��اب وزغاريد الن�س ��اء ومواويل وق�صائد
ال�شعراء وغريها.
 �إن الألعاب ال�شعبية واحلال هذه �شكل من �أ�شكالاحل�ص ��اد بعد الزرع والأجر بع ��د اجلهد والنتيجة بعد
ال�سبب حيث يح�صد الالعب �أو الفريق املاهر ،ويجني
ما زرعه خ�ل�ال �سنوات التدري ��ب والتمرين واكت�ساب
اخلربة واملران وهو ي�ؤجر لف ��وزه على اجلهود الكثرية
الت ��ي بذلها فيما م�ض ��ى ،وبديهي الق ��ول� :إنَّ الفوز هو
نتيجة و اال�ستعداد له هو ال�سبب.
الألعاب عند احليوانات:
 لي�س ��ت الألع ��اب حكر ًا على بن ��ي الب�شر وحدها،فاحليوان ��ات تلع ��ب �أي�ض� � ًا ،وهذا ما ميك ��ن حلظه يف
املن ��ازل وال�ساح ��ات وال ��دروب وغريها حي ��ث تالعب
احليوان ��ات �صغارها بعد �شبعها ومت ّرنها لتتمر�س �أكرث
يف جم ��االت ال�صي ��د واحلذر واتقاء ال�ش ��ر والأذى من
خ�صومها يف الطبيعة وبني الب�شر.
 كذلك تت�سابق فيما بينها �سباق ًا غريزي ًا تدريبي ًاوا�ضح ًا ،وما من �أح ��د �إال والحظ ذات يوم كيف ترمي
القط ��ة ك ��رة اخلي ��وط �أو كي ��ف تتقاف ��ز م ��ع �صغارها
فوق الأ�شي ��اء والأواين ولغايات قد يجهله ��ا بنو الب�شر
�أحيان� � ًا ،وكذلك ت�أتي املناطحة بني احلمالن وال�سخال
والعج ��ول ال�صغ�ي�رة والكبرية مع ًا .وم ��ن املعروف ب�أن
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احليوان الأق ��وى يف القطيع هو من مي�شي �أو ًال ،ويرتبع
على ر�أ�س القطيع مع مالحظة الفارق بني الألعاب من
�أج ��ل الألعاب وبني القت ��ال وال�صراع م ��ن �أجل البقاء
وم ��ن �أج ��ل الفوز بالإن ��اث �أو بالطرائ ��د �أو بامل�ساحات
والأماكن.
�أنواع الألعاب ال�شعبية:
 تتن ��وع الألع ��اب ال�شعبي ��ة يف ال�ساح ��ل ال�سوري،وتتعدد ،وه ��ي يف �سياق واحد مع الألع ��اب ال�شعبية يف
البيئ ��ات الرتاثي ��ة الأخرى مع ف ��وارق ب�سيط ��ة ت�ضيق
�أو تت�س ��ع ،فهن ��اك الألعاب الت ��ي ي�ؤديها �صغ ��ار ال�سن
والأطف ��ال ،وهن ��اك �ألع ��اب �شعبي ��ة لل�شب ��اب والكبار
بالإ�ضاف ��ة �إىل وج ��ود �ألع ��اب فردية ال حتت ��اج لفريق،
ب ��ل ي�ؤديها كل فرد وحده و�ألع ��اب جماعية ت�ؤديها فرق
�أو جمموعات ،وهن ��اك �ألعاب للبن ��ات و�أخرى للبنني،
ومثلم ��ا تتع ��دد الألع ��اب ،وتتن ��وع م ��ن حي ��ث اجلن�س
�أو ال�س ��ن �أو الع ��دد ،كذل ��ك تتعدد من حي ��ث الأماكن
والأزم ��ان ،فهنال ��ك �ألع ��اب جت ��ري داخ ��ل البي ��وت،
و�أخرى خارجه ��ا ،و�ألعاب جت ��ري يف موا�ضع حمددة،
و�أخ ��رى يف �أماكن حيثما اتفق ،وتتن ��وع الألعاب ح�سب
الف�ص ��ول ،فهناك �ألعاب يف ف�ص ��ل ال�شتاء ،و�ألعاب يف
ف�ص ��ل ال�صيف ،بالإ�ضافة �إىل الألع ��اب التي ت�شهدها
الأعرا� ��س واملنا�سبات الديني ��ة واالجتماعية الأخرى.
وبديه ��ي الق ��ول �إنَّ ل ��كل لعب ��ة م ��ن الألع ��اب ال�شعبية
�شروطها و�أحكامه ��ا وموادها ،ولكل منها بداية ونهاية
دون التقي ��د التام بزمن حمدد له ��ا� .أما مواد الألعاب
فهي بنت بيئتها ،وعادة ما تكون من اخل�شب �أو احلجر
�أو امل ��واد املتوف ��رة يف القرية �أو امل ��كان .وقد تكون من
امل ��واد امل�صنوعة املجلوبة من املدين ��ة �أو غريها .وكما
ه ��و م�ألوف ف� ��إن لكل لعب ��ة نهاية ونتيج ��ة يتحدد على
�إثره ��ا الف ��رد �أو الفريق الفائز فيها ،م ��ع ما ي�ستوجب
ذل ��ك م ��ن جوائز �أقله ��ا الثن ��اء ،و�أكرثها هدي ��ة �أو ما

ي�سم ��ى (ال�ش ��رط) يتف ��ق علي ��ه م�سبق ًا ،ويك ��ون عادة
كمي ��ة من احللوى �أو باقة م ��ن الزهر �أو مبلغ ًا من املال
وال �سيم ��ا يف �ألعاب امل�صارع ��ة (املباطحة) ،والتزنيد
(رفع الأثق ��ال) التي جتري يف منا�سب ��ات الزهوريات
واالحتفاالت ال�شعبية املماثلة.
�أ�شهر الألعاب ال�شعبية يف ال�ساحل:
تتع ��دد الألع ��اب ال�شعبي ��ة الرتاثي ��ة يف ال�ساح ��ل
ال�س ��وري ،وه ��ي واح ��دة يف املحافظات اخلم� ��س التي
تتقا�س ��م ال�سفحني ال�شرقي والغرب ��ي جلبال الالذقية
وه ��ي الالذقي ��ة وطرطو� ��س و�إدل ��ب وحم ��اه وحم�ص،
�إ�ضاف ��ة �إىل ق�ض ��اء ل ��واء �إ�سكن ��درون ،وذل ��ك وف ��ق
التق�سيم ��ات الإداري ��ة احلالي ��ة ،وتتنوع تل ��ك الألعاب
ما بني فردي ��ة وجماعية �أو �ألعاب بن ��ات و�ألعاب بنني،
ويج ��ري بع�ضها يف اله ��واء الطلق ،والآخ ��ر يف البيوت
ومن �أ�شهر تلك الألعاب:
 التكرع ��ة :وه ��ي لعب ��ة جماعية ميك ��ن اعتبارهااجل ّدة الأعل ��ى لبع�ض الألع ��اب الأوروبي ��ة والأمريكية
احلديث ��ة التي تنظ ��م البطوالت له ��ا وال �سيم ��ا لعبتي
(الهوك ��ي والكول ��ف) .وحتظى هذه اللعب ��ة لدى الآباء

التكرعة

م ��ن �س ��كان الأري ��اف مبكان ��ة �سامي ��ة يف الذاكرة ويف
الأث ��ر واملرتبة� ،إذ حتمل عمق� � ًا تاريخي ًا روحي ًا مقد�س ًا
م ��ن خالل ربطه ��ا ب�أهل الكه ��ف؛ �إذ ي ��روى �أن الفتية
امل�ؤمنني الذين ذكروا يف القر�آن الكرمي قد ا�ستخدموا
ه ��ذه اللعبة لتمويه خروجهم م ��ن املدينة وتغطية ذلك
ع ��ن عي ��ون و�آذان ال�سلط ��ان ،فب ��د�ؤوا بلعب ��ة التكرعة
متظاهرين �أم ��ام امللأ وهم يبطن ��ون اخلروج بدينهم
من املدينة �إىل �أن خرجوا وتواروا يف كهفهم ال�شهري.
 تق ��وم تل ��ك اللعبة ب�ي�ن فريقني ي�ض ��م كل منهماع ��دد ًا غري حم ��دد من الالعب�ي�ن ،ويرتاوح ع ��ادة من
ثالثة �إىل �سبعة �أ�شخا�ص ب�أعمار مت�شابهة �أو متقاربة،
ويجتمع الفريقان يف مكان ما غري حمدد و�سط القرية
�أو خارجها ،على البيدر �أو يف الأحراج �أوالأرا�ضي البور
�أو الأرا�ضي احل�صيد �أو ال�سليخ �أو ما �شابه ،و يحفرون
حفرة يف و�سط املكان املفتوح الأبعاد ،ويف�ضل �أن يكون
دائري ًا �أو �شبه دائري بقطر ال يقل عن مئة مرت مث ًال.
ثم يبد�أ اللعب بعد حت�ض�ي�ر التكرعة �أو التكروعة،
وه ��ي قطعة كروية تك ��ون عادة ثمرة �صنوب ��ر كبرية �أو
م ��ا مثلها من اخل�ش ��ب ،وقد يعمد الالعب ��ون �إىل عقد
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خي ��وط و�أطمار وقطع ثياب بالي ��ة وت�شكيلها على �شكل
كرة متما�سكة ّ
تلف �أو تربط بكي�س �أو بخيطان منا�سبة
مما يتوفر.
 يبد�أ الالعب بقذف تلك الكرة من قرب احلفرة�أو اجل ��ورة التي ت�سمى الأم �أو البي� ��ش ،وذلك بوا�سطة
ع�ص ��ا طويل ��ة م ��ن اخل�شب له ��ا نهاي ��ة معقوف ��ة على
هيئة ع� � ّكاز �أو حرف الالم ،وقد يبل ��غ طولها �أكرث من
مرت ورب ��ع ح�سب طول قامة الالع ��ب ،وهكذا يتقاذف
الالعب ��ون الك ��رة ،بينما يح ��اول العبو الفري ��ق الآخر
تخلي�صه ��ا وتناقله ��ا فيما بينه ��م لإي�صاله ��ا و�إنزالها
يف اجل ��ورة �أو احلف ��رة الأم ،وهك ��ذا ي�ستمر اللعب بني
الفريقني ،وتعل ��و �أ�صوات الالعب�ي�ن ،وي�شتد حما�سهم
وه ��م يتقاذف ��ون التكرع ��ة وي�صدونه ��ا �أو يردونها عن
الأم �أو ينزلونها بها ،وقد ت�ستمر اللعبة �ساعات طويلة،
ويكون الفوز م ��ن ن�صيب الفريق ال ��ذي �أنزل التكرعة
بالأم مرات �أكرث من الفريق الآخر.
 كان من عادة الرعاة خا�صة �أن يلعبوا بهذه اللعبةوكذلك ال�صبيان وال�شباب من الأعمار املختلفة خالف ًا
للبنات والن�ساء ،وكان �أن�سب الأوان ملمار�سة هذه اللعبة
�أوق ��ات الربيع واخلري ��ف ،كما كان من ع ��ادة ال�شباب
�أن يحتف ��ظ كل منه ��م بع�صاه التي يلع ��ب التكرعة بها،
فيحملها معه �إىل الربية ،ويعود بها �إىل البيت وهكذا.
 التزني ��د :وه ��ي لعب ��ة �شعبي ��ة تع ��ادل لعب ��ة رفعالأثقال اليوم ،ومل يك ��ن ما ي�سمى ال�صاالت �أو الزنات
املعروفة اليوم �شائعة �آنذاك ،فقد كانت �ساحات القرى
�أو البيادر هي ميادينها وحلباتها ،وكانت الزنات عبارة
عن �أ�شياء ثقيلة متوف ��رة يف الأرياف ويف تلك الأماكن
م ��ن مثل ج ��ذوع ال�شجر �أو الأج ��ران احلجرية �أو خرز
الباطو� ��س �أو املداح ��ل احلجري ��ة للأ�سطح ��ة الطينية
�إ�ضاف ��ة �إىل �ش ��واالت القم ��ح �أو احلب ��وب �أو امل ��دود
اخل�شبية وما مثلها.
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 لق ��د ا�شتهرت احتفاالت الزهوري ��ات التي كانتجت ��ري بالق ��رب من مقام النب ��ي يون�س علي ��ه ال�سالم
بتناف�س ال�شباب والرجال الأقوياء برفع �صخرة كروية
مل�ساء تزن قنطار ًا تقريب ًا ،فكان البطل هو من يح�سن
الإم�س ��اك بها ،ويقدر على رفعه ��ا ورميها وراء ظهره،
وه ��ي ت�سمى ال�صخرة املل�ساء ،ومل يكن لها �أي جتويف
للإم�ساك بها.
 املباطحة :وهي املعادل الرتاثي للعبة امل�صارعة؛�إذ يت�صارع ال�شباب الأقوياء فيما ي�شبه الدوري و�صو ًال
�إىل النهائ ��ي الذي يلتقي فيه بطالن كبريان ينتمي كل
منهما �إىل منطقة �أو جهة �أو غريها ك�أن يكون �أحدهما
من �شرق نهر العا�صي والآخر من غربه �أو �أحدهما من
ق�ضاء ج�سر ال�شغور والآخر من ق�ضاء احلفة �أو غريه.
 لعب ��ة اجلري ��د :وه ��ي املع ��ادل الرتاث ��ي للعب ��ة�سب ��اق اخليل .وم ��ن املعروف �أنها حك ��ر على الأغوات

�شد احلبل

و اخلواج ��ات و�أ�صح ��اب الأمالك ع ��ادة ،وجتري على
البي ��ادر �أو على املروج الوا�سعة �أو يف �أماكن خم�ص�صة
لها ي�سمى واحدها (امليدان) حيث كان لكل من �أولئك
فر�سه الت ��ي ي�سو�سه ��ا ،ويعتني بها ،ويجهزه ��ا للتنقل
وال�سب ��اق وكانت تنته ��ي اللعبة بو�صول �أح ��د الفر�سان
�إىل خ ��ط النهاي ��ة املتفق علي ��ه و الفائ ��ز يحظى بلقب
(الفار�س).
 لعب ��ة �ش ��د احلبل :يقوم بها فريق ��ان مت�ساويان �أومتقارب ��ان م ��ن حيث العدد والوزن حي ��ث يقوم كل فريق
منهم ��ا بالإم�ساك بجهة من احلب ��ل الثخني ،و ُي َح َّد ُد لكل
منهم ��ا خ � ٌّ�ط على الأر�ض يت ��وازى مع خط �آخ ��ر للفريق
الث ��اين ،وتك ��ون امل�سافة بني اخلطني قراب ��ة �أربعة �أمتار
ين�صفها خط الو�سط وعند بداية اللعبة يحاول كل فريق
�أن يجذب الفريق الآخر و ي�شد احلبل �صوبه حتى يجتاز
خطه و�صو ًال �إىل خط الو�سط ،وبذلك يتحقق الفوز.
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 لعب ��ة امل�سابقة (ال ّركي ��د) :تقوم هذه اللعبة علىحتديد م�سافة يتفق عليه ��ا املت�سابقون ،وينطلقون مع ًا
يف وق ��ت واحد و يف حلظة واحدة لقط ��ع هذه امل�سافة.
وق ��د اعتاد الع ��رب الأوائل �أن ي�ضع ��وا يف نهاية اخلط
ق�صب ��ة يت�ساب ��ق اجلميع للو�صول �إليه ��ا ،ويكون الفائز
م ��ن مي�سك بها �أو ًال ،ويع ��ود �إىل نقطة االنطالق .ومن
هنا جاء القول امل�أثور (�أحرز ق�صب ال�سبق).
 هن ��اك �ألع ��اب �أخ ��رى كث�ي�رة جت ��ري يف البيوتوال �سيم ��ا يف ليايل ال�شتاء الطويل ��ة؛ �إذ ال يتيح املناخ
العمل يف الزراعة �أو خارج املنازل ،وهي �ألعاب متعددة
الأغرا�ض ،فقد ي�شرتك فيها الكبار وال�صغار والرجال
والن�س ��اء ب�شكل فردي �أو زوج ��ي �أو جماعي .ومن تلك
الألعاب الرتاثية ما كان ي�سمى (رق�صة الدوري) حيث
يجثو ال�شاب ومي�سك �شحمتي �أذنيه ب�إبهامه و�سبابته،
ث ��م يقف ��ز قف ��زات متتالي ��ة مت�شبه� � ًا مب�شي ��ة ع�صفور
الدوري ،ف�إذا تعرث و�سقط خ�سر وعال ال�ضحك والفرح
وجوه احلا�ضرين.
 وهنال ��ك لعب ��ة (الب�صّ ��ة)� :إذ ُي� �دلىّ خي ��ط م ��ن �أعلىال�سقف ،وتثبت �إبرة يف طرفه الأ�سفل ،ثم تغرز الإبرة بجمرة
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ملتهب ��ة و�سط دائرة م ��ن ال�شباب ،وي�أخ ��ذ كل منهم بالزفري
�صوبها ليدفعها عن وجهه �صوب الآخر دون �أن ي�ستخدم يديه
اللتني يعقدهما وراء ظهره وهو جال�س على الأر�ض.
 من الألعاب الأخرى التي ال تزال �شائعة حتى اليوملعبة (املنقلة) التي يرد و�صفها يف لغز �شعبي يقول (عزبا
وخايدينا اتنني ،عميا وله ��ا �أربطع�ش عني ،والدا مية �إال
تنني) واملعنى وا�ضح واملق�صود هو املنقلة بالإ�ضافة �إىل
لعب ��ة الزهر �أو الرند ،والورق (ال�شدّة) التي متثل ال�سنة
من خالل عدد �أوراقها البالغ  52ورقة� ،أي بعدد �أ�سابيع
الع ��ام ولونيه ��ا (الأحم ��ر والأ�سود) كداللة عل ��ى النهار
والليل ،و�أن ��واع الورق الأربعة الدالة عل ��ى ف�صول ال�سنة
الأربعة (ثبات – كوبا – دينار – ب�ستون).
 ومن الألعاب ال�شعبية الرتاثية للأطفال الذكورلعبة (الدح ��ل) :والدحل كرات زجاجية �صغرية ملونة
معروفة جتري خارج �أوقات الدوام املدر�سي ويف العطل
وعلى مدار الف�صول� .إ�ضافة �إىل لعبة (امل�شتك) ،وتتم
ب�أع ��واد احلطب الأخ�ض ��ر �أو الياب�س حيث يربح الطفل
العود املغرو�س يف الأر� ��ض �إذا �أ�سقطه ب�ضربة م�شابهة
من عوده ،وبقي ثابت ًا يف الأر�ض.
�أم ��ا البنات ال�صغ�ي�رات فكانت اللعب ��ة ال�سائدة هي
لعب ��ة (احلج ��ي) ولعب ��ة (الطميمة) �أي االختب ��اء ولعبة
الت�سيعة)
(عايل واطي)� ،إ�ضافة �إىل لعبة (اخل ّمي�سة �أو ّ
وقوامها كما هو بينّ يف ا�سمها من خم�س �أو ت�سع ح�صيات.

امل�سابقة
ّ

الألع ��اب يف الأمث ��ال ال�شعبي ��ة :ت ��رد ع ��دة �أمثال
�شعبي ��ة مما يذكر فيها اللعب والله ��و واللقب وغريها،
ويح ��دد املث ��ل ال�شعب ��ي القائ ��ل (كل جي ��ل م ��ع جيل ��و
يالع ��ب) �ضرورة �أن يكون الالعبون يف �أعمار متقاربة
�إن مل تكن مت�ساوية.
 يع�ب�ر املث ��ل ال�شعب ��ي القائ ��ل (كل واح ��د �أو كلمني ب�صنعت ��و بلهوان) �أي بهل ��وان ،واملعنى �أن املرء �أو
احلر ّيف الذي يجيد حرفته ويتقنها يظهر كالبهلوان �أو
ال�ساحر يف عيون اجلميع.
 كذلك يرد ذكر اللعب باجل ّريد يف تعابري �شعبيةكث�ي�رة حيث ي�شبه املت�سابق ��ون يف �أية لعبة من الألعاب
الت ��ي تت�ضمن قطع امل�سافات بالقول �إنهم (متل طراب
اخليل �أو متل �سباق اخليل).
 �إن لق ��ب البطل هو من �أثم ��ن الألقاب التي تطلق علىالفائز يف ال�سباقات والألعاب ال�شعبية �إىل درجة رفع البطولة
ملرتب ��ة الريا�س ��ة ،فالق ��ول عن البط ��ل �إنه (ر ّي� ��س) هو قول
�شائ ��ع يف الذاكرة والثقافة ال�شعبي ��ة وال يزال كبار الريفيني
ي�ستخدم ��ون يف معر� ��ض احلدي ��ث ع ��ن الألع ��اب القدمي ��ة
واجلدي ��دة املفردات وامل�صطلحات الرتاثية مثل (ز ّنده) �أي
رفع ��ه وهي م�ستمدة من الزند �أو الع�ضد (بطحه) �أي غلبه،
والغالب هو الفائز �أو املنت�صر على الدوام.
 �إن الألعاب ال�شعبية وهي من �أهم مظاهر تراثناال�شعب ��ي يف ال�ساحل ال�سوري واحل ��ال هذه جديرة ب�أن

يت ��م جمعها وتوثيقها وحمايتها و�إحيا�ؤها على غرار ما
مت يف البيئات الرتاثية الأخرى ،و�أن ت�شكل لذلك جلان
مدرب ��ة ومتخ�ص�صة تنقذ ما جنا م ��ن االندثار منها،
و�أن ت�ضعها بني ي ��دي الأجيال الالحقة حفظ ًا لأمانات
الأجداد وربط ًا للأجيال مبا�ضيها.
 �إن م ��ن ال�ضروري �إذنْ �أن تق ��ام م�سابقات لهذهالألعاب ب�ي�ن �أفراد وفرق يتم تعليمه ��ا وتدريبها ون�شر
وتعمي ��م ذل ��ك بو�سائ ��ل الإع�ل�ام امل�سموع ��ة واملرئي ��ة
واملقروءة ،و�أن تت�ضمن املهرجانات فقرات من الألعاب
ال�شعبية كما يجري يف املهرجان ��ات العربية والدولية،
ولعل ذل ��ك �أ�ضعف الإميان و�أقل اجله ��د املرتتب َك ْيال
نح�صد الندم بعد فوات الأوان.
امل�صادر:
 مو�سوع ��ة الرتاث ال�شعب ��ي يف الالذقية – حيدرنعي�سة.
 املتابع ��ة امليداني ��ة لفق ��رة الألع ��اب ال�شعبي ��ة يفمهرجان الالذقية للرتاث.
امل�شافهة مع املعمرين:
 اجلد خليل عجمية – قرية الكباين -منطقة احلفة. اجل ��د �إ�سماعيل �صقور – قرية ديرتوما-منطقةاحلفة.
 اجل ��دة رتيب ��ة �شريف ��ة – قري ��ة باذورا-منطقةالالذقية.
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ال ِّلبا�س َّ
عبي يف منطقة َ�س َل ْمية
ال�ش ُّ
علي ح�سن مو�سى
دّ .
املقدمة
الرتاث ال�شعبي كنز من كنوز املعرفة ،و�سجل
تاريخي لأمناط حياتية م�ضت وانق�ضت� ،إذ لن
نعي�شها ولن نراها �إ َّ
ال فيما َق َّل وندر .وكل �شيء
يف حي��اة الإن�سان يف تطور وتغري وتبدل ،وهذا
من مقت�ضيات التطور احلياتي الطبيعي يتجلى
يف ازدياد عدد ال�سكان وتن�� ّوع متطلباتهم ،وما
يقت�ضي��ه ذل��ك م��ن تغي�ير يف اللبا���س والطعام
وال�ش��راب .وكذل��ك التغي�ير يف الأدوات
امل�ستخدم��ة ،ويف الأن�شط��ة االقت�صادي��ة
املمار�سة (زراع��ة ،تربية حيوان� ،صناعة،)..
ومما جن��م �أي�ض ًا تغيري يف معظم �أمناط احلياة
وطرقها و�أ�شكاله��ا� ...إىل جانب عوامل تغيري
�أخرى عديدة.
ول ��ذا جن ��د �أن لبا� ��س الي ��وم خمتل ��ف ع ��ن لبا�س
املا�ض ��ي ،كما اختلف طعام اليوم يف معظمه عن طعام
الأم� ��س ــ م ��ع �أنَّ امل ��واد الأولية الداخل ��ة يف الطعام مل
تتغري كثري ًا ،ما عدا بع�ض الأكالت ال�شعبية املحدودة ــ
(كاملجدرة ....و�سواها).
كم ��ا اختلف ��ت و�س ��ائل الن ��وم عم ��ا كان ��ت علي ��ه،
واختلفت �أي�ض� � ًا �أمناط العمران و�أ�س ��اليب البناء .ومل
يبقَ �شي ٌء من �أمناط احلياة القدمية التي يزيد عمرها
على (� )100س ��نة و�أكرث ،ليغدو بذلك كل �ش ��يء قدمي
�إرث ًا وتراث ًا.
وملنطق ��ة �س ��لمية (املدين ��ة وريفه ��ا) ذات الإرث
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التاريخ ��ي العري ��ق خ�صو�ص ��ية معين ��ة لأنَّ �س ��كانها
احلاليني قد وف ��دوا �إليها من بيئ ��ة خمتلفة عن البيئة
ال�س ��لمونية احلالي ��ة ،ولكنه ��م ا�س ��تطاعوا الت�أقل ��م
والتكيف مع بيئتهم اجلديدة ،ومع حميطهم الب�ش ��ري
والطبيعي ،وتطوروا ب�سرعة كبرية ،وقد �شهدت �سلمية
بوجودهم نه�ض ��ة علمية وفكرية جعلت البع�ض ي�صفها
مبدينة الفكر.
ولقد بد�أ �إعمار �سلمية احلديث منذ منت�صف عام
(1848م 1265 /ه� �ـ) ،بتواف ��د �أعداد من الأ�س ��ر من
جبال ال�س ��احل ال�سوري (منطقة اخلوابي ،القدمو�س،
وادي ال�صوراين ،م�صياف ،)...لي�ستوطنوا يف �سلمية،
وقد ا�س ��توعبت قلعتها الوا�س ��عة �أعدادهم القليلة �أو ًال،
وم ��ع تزايد عدد الوافدي ��ن .فقد �أ�ش ��ادوا بيوتهم على
�أطراف مدينة �س ��لمية ويف الق ��رى القدمية التي بقيت
بع� ��ض معاملها الأثري ��ة ،ولك ��نْ بنا�ؤها اندث ��ر ،وبع�ض
املغائر فيها دا َّلة على ال�سكنى القدمية.
وقد ُع ِّمرت معظم قرى ريف �س ��لمية خالل الفرتة
( 1860ــ  ،)1900وبع�ض ��ها ُع ِّمر يف ع�شرينيات القرن
الع�شرين مع تزايد توافد النا�س من اجلبال ال�ساحلية،
وخا�ص ��ة من منطقة القدمو�س ،لي�س ��توطن بع�ضهم يف
الطرف الغربي من �س ��لمية ،وبع�ض ��هم يف قرى �ش ��رق
�سلمية.
وكان يحيط مبناطق �س ��كن ال�س�ل�امنة من ال�شرق
واجلنوب ال�شرقي وال�شمال ال�ش ��رقي البدو املرحتلون
يف رحلت ��ي الت�ش ��اريق والتغاري ��ب ليبلغوا ريف �س ��لمية

لبا�س اليوم ولبا�س املا�ضي

الغرب ��ي يف تغاريبهم �أثناء ف�ص ��ل ال�ص ��يف ،وليعودوا
باجت ��اه �ش ��رق �س ��لمية يف ال�ش ��تاء .وهذا التج ��اور مع
الب ��دو جع ��ل ال�س�ل�امنة يت�أث ��رون يف بداية �س ��كناهم
بلبا�س البدو ،وخا�ص ��ة الرجال .بالإ�ضافة �إىل ت�أثرهم
بلبا�س �أهل مدينة حماه ،لأنها كانت امل�صدر الأ�سا�سي
لت�س ��وقهم وت�س ��ويقهم .علم� � ًا �أن اللبا� ��س الأ�سا�س ��ي
لل�س�ل�امنة الأوائل الذين وفدوا من ال�س ��احل ال�سوري
وتوطنوا �سلمية وقراها ،كان لبا�س �أهل جبال ال�ساحل

ال�س ��وري ،ولكنه غري مالئم للبيئة اجلديدة التي حلُّوا
بها ،واملتّ�ص ��فة ب�س ��هولها ،وانعدام غاباتها ،وجفافها
ال�ص ��يفي ،وق َّل ��ة �أمطاره ��ا ال�ش ��توية قيا�س� � ًا مبنطقة
جب ��ال ال�س ��احل� .إذ كان اللبا� ��س الذي �أت ��وا به يت�ألف
من ال�س ��روال وحتته قمي�ص داخلي م�صنوع من قما�ش
ذي ل ��ون �أ�س ��ود �أو لون بني �أو رم ��ادي ،وله جيبان على
جانبي ��ه ،وينته ��ي �أعاله بالدك ��ة يتخللها زن ��ار (بند)
من قما�ش ،وي�س ��مى (مدك) لربط ��ه وتثبيته .ورجاله
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�ض ��يقتان ،ول ��ه �س ��رج طوي ��ل ،و ُتل َب�س فوقه ال�ص ��درية
واجلاكي ��ت ،واملعط ��ف (الكب ��وت) .ويغط ��ي الرج ��ال
ر�ؤو�سهم بالكوفية والعقال .وكانت الكوفية حمراء من
ال�ص ��وف �أو ن�س ��يج قزيِّ حريري ،ويف ال�ص ��يف كانت
الكوفية م ��ن قما�ش رقيق �أبي�ض اللون .وبع�ض ��هم كان
يعت ُّم بالعمامة .وال�شكل الآتي يبينّ موقع منطقة �سلمية
وامتدادها اجلغرايف�( .صورة .)1
ومما جتدر الإ�ش ��ارة �إليه �أن معظم �ص ��ور اللبا�س
ال�ش ��عبي املرفق ��ة تعود �إىل م ��ا قبل ثمانيني ��ات القرن
املا�ضي ،وبع�ضها �إىل �أربعينياته.
�شكل يبني موقع منطقة �سلمية وامتدادها

�أو ًال :لبا�س الريف واملدينة (�سلمية)
مل يختلف لبا�س ال�س�ل�امنة ــ ال�ش ��عبي و�س ��واه ــ يف
الق ��رى عن مدينة �س ��لمية� .إذ كانت �س ��لمية وما زالت
مدين ��ة من حيث �أعداد �س ��كانها وخدماتها الوا�س ��عة،
ولكنه ��ا يف عاداتها وتقاليدها ريفية بكل معنى الكلمة،
ت�ش ��به ريفها املحيط بها ،فالتطور الذي عا�شته املدينة
خالل ن�ص ��ف القرن املا�ض ��ي ،عا�ش ��ته معظ ��م القرى
ال�س ��لمونية .ولذا ف� ��إن اللبا�س ال�ش ��عبي الذي نتحدث
عنه هو لبا�س �سلمية املدينة والريف.
 1ــ اللبا�س ال�شعبي للرجال
يختلف لبا�س اجل�س ��د حتم ًا بني الرجال والن�س ��اء.
كم ��ا �أنه تغري وتط ��ور زمني ًا من ��ذ بداياته حت ��ى يومنا
احلايل ،ولنبد�أ بلبا�س الرجال:
 1ـ  1ـ لبا�س اجل�سد:
 1ـ  1ـ  1ـ اللبا�س الداخلي:
ويتمثل يف الآتي:
�أ ـ القمي�ص الداخلي :وهو ما كان يخاط من الن�سيج
القطني عند اخلياطة �أو اخلياط يف املدينة والريفْ � ،إذ
تن ��در قري ��ة ال وجود خلياط �أو خياطة فيها� ،أو ُي�ش�ت�رى
جاهز ًا من مدينة �س ��لمية �أو مدينة حماه ،وي�ص ��ل طول
القمي�ص �إىل �أعلى الركبتني ،وهو ذو رقبة وا�سعة ن�سبي ًا
كامل �أو ن�صف ُك ٍّم.
وف�ضفا�ض قلي ًالِ ،
وبك ٍّم ٍ
ب ـ���ـ ال�شنتي���ان :ويغط ��ي م ��ن اخل�ص ��ر حت ��ى قدم
الرجلني من القما�ش القطني ،وهو ذو لون �أبي�ض �أو بني
�أو رمادي �أو �أ�س ��ود( .)1و ُي ْع َرف با�س ��م ال�سروال .ويتَّ�س ُع
يف �أعاله بني الفخذين متخذ ًا �شكل �سرج ،و�ضيق ًا عند
الرجلني .وله جيبان على جانبيه ،وينتهي �أعاله بالد َّكة
(مدَ ّك) لربطه
يتخللها ز ّنار (بند) من قما�ش ي�س ��مى َ
وتثبيت ��ه .ويف ثمانيني ��ات القرن املا�ض ��ي (الع�ش ��رين)
 -1القما�ش :هو كل ن�سيج من القطن واحلرير وال�صوف ،وهي
كلمة مولدة وردت يف املعجم الو�سيط
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ُيلغى �س ��رج ال�سروال ثم يتحول بعدها �إىل �شورت (فوق
الركبت�ي�ن) ،ومن ثم �إىل كل�س ��ون ال ��دارج حالي ًا� .إال �أنَّ
بع�ض املعمرين يلب�س ��ون ال�ش ��ورت �أو الكل�سون وفوقه ما
ُيعرف با�سم ال�سروال ال�صوف� ،أو بنطال البيجامة.
 1ـ  1ـ  2ـ اللبا�س اخلارجي:
وهو ما يلب�س فوق اللبا�س الداخلي ،ويت�ألف من:
�أ ـ����ـ القالبي����ة (الكالبي����ة ،اجلالبي����ة) :وه ��ي لبا�س
قما�شها من القطن غالب ًا� ،أو م�ص ّنع من قما�ش ال�صاية
(احلرير املق ّلم) ،ف�ضفا�ضة قلي ًال ،متتد من الرقبة �إىل
ما فوق القدمني مبا�ش ��رة ،تزداد ات�س ��اع ًا يف الن�ص ��ف
الأ�سفل .ولها طوق يحيط بالرقبة بارتفاع ( 2ــ �3سم).
ومفتوح ��ة يف �أعالها من الأمام م ��ا دون الرقبة �إىل ما
فوق ال�س ��رة بقدر (�20س ��م) ،و ُي َع َّلق طرفاها املفتوحان
ب�أزرار ،وهي ما تزال م�ستخدمة عند البع�ض حتى الآن.
�أم ��ا القالبية ال�س ��لمونية التقليدي ��ة ،فتختلف عن
القالبي ��ة العادي ��ة التي ميك ��ن و�ص ��فها باحلموية .لها
طوق حول الرقبة وفتحة �أمامية على ال�صدر ،مط َّرزان

بخيوط حريرية (خرج = قالبية خم َّرجة) .وقد تكون
مذهبة .وكان له ��ا خ َّياطون وط َّرازون
خي ��وط التطريز َّ
م�شهورون يف �سلمية.
ب ـ���ـ القنباز :ي�ش ��به القالبية ،م�ص ��نوع من قما�ش
ال�ص ��اية احلرير� ،أو من القما�ش ال�ص ��وف .لكنه �أكرث
ات�ساع ًا منها ،ومفتوح من الأمام من �أعاله �إىل �أ�سفله،
وهو ذو �أكمام مفتوحةُ .ي َل ُّف على اجل�س ��د ن�ص ��ف لفة،
�إذ يطبق اجلانب الأي�س ��ر على اجلانب الأمين .ويحزم
فوقه حزام من القما�ش �أو احلرير امل�س ��مى (ال�شال)،
�أو ز َّنار جلدي ،وبع�ض الأ�شخا�ص يرد الن�صف الأ�سفل
الوا�س ��ع م ��ن القنباز م ��ن الطرف الأي�س ��ر �إىل الأمين
باجتاه اخل�ص ��ر ،و�أعل ��ى القنباز يكون مغلق� � ًا ب�أزرار.
وق ��د راف ��ق القنب ��از ،ال�س ��روال الأبي� ��ض ذو القما�ش
القطني الناعم.
ج ـ� �ـ الد َّراع ��ة :كان ��ت ُتلب�س بدل القالبي ��ة ،بل هي
�أ�سبق منها تاريخي ًا ،كانت ت�صنع من القما�ش القطني
ذي اللون الأ�صفر الداكن .وهي لبا�س الفقراء عموم ًا،
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ومن يعملون يف احلقول واملراعي .ا�ستم َّدها ال�سالمنة
م ��ن املحي ��ط البدوي الن�س ��جام لب�س ��ها مع الأرا�ض ��ي
ال�سهلية يف �سلمية.
وهناك �أنواع من الدراعات:
 1ــ الد َّراعة ذات الكم الوا�سع (الردانات).
 2ــ الد َّراعة ذات الذوائب املتعددة (الفقي�ش ��ات)،
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التي ي�ص ��ل عددها �أحيان ًا �إىل �س ��ت ،وتتناق�ص �أحيان ًا
�إىل اثنت�ي�ن ،وتك ��ون عل ��ى الك � ِّ�م يف �أول ��ه و�آخ ��ره .ويف
�اح َب هذا
الأط ��راف ال�س ��فلى م ��ن الدراع ��ة .وقد َ�ص � َ
اللبا� ��س التز ُّي ��ن بال�س�ل�اح :كاخلنج ��ر ب�أنواع ��ه ،ث ��م
امل�سد�س.
 1ـ  1ـ  3ـ اللبا�س الفوقي:
ال ��ذي يلب� ��س ف ��وق اللبا� ��س اخلارج ��ي (قالبي ��ة،
قنباز) ،ومنه نذكر:
�أ ـ���ـ العب���اءة الطويلة :وت�ص ��نع يف حماه من قما�ش
اجل ��وخ املق َّلم بخطوط عري�ض ��ة� ،أو من �ص ��وف �ش ��عر
املاع ��ز� ،أو وب ��ر اجلم ��ال .وتغط ��ي كامل اجل�س ��م من
الكتفني حتى ر�س ��غي القدمني .وتلب� ��س يف �أيام العطل
والراحة �شتا ًء� ،إذ يقت�صر لبا�سها يف �أيام الربد.
ب ـ���ـ العب���اءة الزنارية :ت�ش ��به العب ��اءة الطويلة �إال
�أنها �أق�ص ��ر منها ،ي�ص ��ل طولها �إىل ما فوق الركبتني.
و ُي َل � ُّ�ف ز َّنار جلدي عري�ض فوقها عند اخل�ص ��ر ،وذلك
ل�س ��هولة احلرك ��ة� ،إذ كانت ت�س ��تخدم �أثن ��اء العمل يف
الأي ��ام الباردة �ش ��تا ًء .وهي العب ��اءة الطويلة قد اندثر
ا�ستخدامهما منذ �أكرث من ثالثني �سنة.
ج ـ���ـ القط�شية :ح ّلت حمل العباءة الزنارية .مكونة
من طبقتني :اخلارجية من القما�ش ال�صوف �أو اجلوخ
ذي اللون الأ�س ��ود ،ومط ��رزة بخيوط حريري ��ة ملونة،
والداخلية املعروفة با�س ��م البطانة �سوداء اللون .وهي
�أكرث �س ��عة من اجلاكي ��ت ،ولها عل ��ى اجلانبني جيبان
كب�ي�ران وطوله ��ا �إىل ما فوق الركبتني ،وميكن لب�س ��ها
على الوجهني.
د ـ���ـ الدام���ر :ي�ش ��به القط�ش ��ية ،وم�ص ��نوع م ��ن
القما� ��ش ال�ص ��ويف (�س ��لكة) ،ومط ��رز عل ��ى جانبي ��ه
الأماميني بخيوط حريرية ح�س ��ب ل ��ون الدامر (بني،
�أ�س ��ود ،رم ��ادي) ،وهو �أكرث طو ًال من القط�ش ��ية بطول
�إىل الركبت�ي�ن ،و�أكمام ��ه �أكرث ات�س ��اع ًا ،ومفتوحة عند

الكوعني ،وق ��د ح ّل بد ًال من القط�ش ��ية منذ �أربعينيات
القرن املا�ضي.
ه���ـ ـ���ـ الد�شدا�ش���ة� :أو كم ��ا ي�س ��ميها البع� ��ض
(الدردا�ش ��ة) ،وت�ش ��به الدام ��ر� ،إال �أنها �أق�ص ��ر منه.
و ُت َ�ص ُّف �أزرارها على فتحتها الأمامية ابتدا ًء من العنق
وحتى �آخره ��ا� ،إال �أنها مل تعمر طوي ًال َّ
ليحل بد ًال منها
اجلاكيت.
و ـ اجلاكيت� :أو ما ُتدعى (ال�س ��اكية) ،م�ص ��نوعة
من اجل ��وخ �أو ال�ص ��وف ،و�أحيان ًا من قما�ش ال�ص ��اية
احلرير ،وذلك ح�س ��ب لبا�س ��ها �ش ��تا ًء �أو �ص ��يف ًا ،وقد
تك ��ون اجلاكي ��ت من نف� ��س قما�ش القالبي ��ة والقنباز،
ليعرفا عندئذ با�سم الطقم العربي.
 1ـ  1ـ  4ـ لبا�س املطر والربد:
ويتمثل يف الآتي:
�أ ـ الفروة :يتم ت�صنيع الفروة من �صوف اخلرفان
ال�ص ��غرية الت ��ي ُيح ��اك بع�ض ��ها م ��ع بع� ٍ��ض ،و ُتغطى
م ��ن اخل ��ارج بقما�ش �أ�س ��ود من ن ��وع (الفا�ص ��ولني)،
كان ت�ص ��نيعها يت ��م يف مدين ��ة حم ��اه ،خا�ص ��ة يف حي
احلا�ض ��ر .وت�س ��تخدم �ش ��تا ًء للحماية من الربد ،وهي
وا�س ��عة ميكن �أن ُي َّ
لف �أحد جانبيها بقدر ن�ص ��ف املرت
ف ��وق اجلانب الآخر ،وهي طويلة �إىل ما دون الركبتني،
وفوق القدمني بقدر (�10س ��م) ،وما تزال م�س ��تخدمة
عن ��د البع�ض حتى الآن ،وق ��د ورثوها عن �آبائهم ،وح َّل
حملها حديث ًا ما يعرف با�سم (الك ُّبوت)� .صورة (.)6
وكان هن ��اك نو ٌع من الفراء الق�ص�ي�ر الذي ي�ص ��ل
طوله حتى الركبتني ُيعرف با�س ��م (الفروة الن�ص ّية)،
ت�ستخدم �أوقات العمل.
ب ـ���ـ امل�ش ّم���ع :لبا�س من النايلون الأبي� ��ض غالب ًا �أو
غريه م ��ن الألوان ،يتم ارتدا�ؤه ف ��وق الفروة �أو العباءة
م ��ن قبل الفالح�ي�ن �أو الرع ��اة عند مغ ��ادرة منازلهم
�أثناء هطل املطر� ،إذ مل تكن املظالت املطرية معروفة.

رجل يرتدي قنباز ًا وفوقه جاكيت .وق�ضا�ضة ر�أ�س وعقال

ج ـ الكبوتُ :يلب�س يف ال�ش ��تاء ال ِّتقاء الربد .و ُي�صنع
من القطن �أو ال�ص ��وف ،وله بطان ��ة داخلية من قما�ش
رقيق �أ�سود عامة .وعلى جانبيه جيبان كبريان .ويلب�سه
الرجال �ص ��غار ًا وكبار ًا ،كما تلب�سه الن�ساء وقد �صنعت
�شكله مبا يالئمها.
 1ـ  1ـ  5ـ لبا�س اخلروج:
وه ��و لبا�س الرجال املي�س ��ورين مادي ًا ،والذين لهم
مركز اجتماعي �أمراء� ...أو �سواهم ــ .وهو لبا�س فوقي
خارجي ،ونذكر منه:
�أ ـ الطقم :وقد ذكرناه �س ��ابق ًا ،ويت�ألف من قالبية
ج ��وخ وجاكيت لهم ��ا اللون نف�س ��ه وم ��ن ذات القما�ش
�أو قنب ��از ــ وه ��و الأرجح ــ ودامر فوق ��ه� ،أو جاكيت من
القما�ش اجلوخ يف ف�صل ال�شتاء ،والكتّان �أو القطن يف
ف�ص ��ل ال�ص ��يف ،و ُيعرف هذا الطق ��م بالطقم العربي
متيي ��ز ًا ع ��ن الطق ��م الإفرجن ��ي امل�ؤل ��ف م ��ن بنطال
وجاكيت ،وامل�ستخدم حالي ًا.
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لبا�س عربي م�ؤلف من طقم (قنباز وجاكيت) بلون بني فاحت مائل للبيا�ض،
و�سبحة باليد .وعلى الر�أ�س ق�ضا�ضة بي�ضاء وعقال

ب ـ���ـ املزو ّي���ة :لبا�س ي�ش ��به �إىل حدٍّ م ��ا العباءة� ،إال
�أنها م�ص ��نوعة م ��ن وبر الإب ��ل الناعم� ،أو من �ص ��وف
الأغن ��ام ذات الغ ��زل الرفيع ،كما �ص ��نعت م�ؤخر ًا من
�ش ��عر املاعز احلريري الناعم .لذا تبدو املزوية ناعمة
�شفافة �أحيان ًا ،ويق�صد من لبا�سها التز ُّين ،ودرء �أ�شعة
ال�شم�س باال�ستظالل بها يف �أيام ال�صيف احلارة.
واملزاوي ثالثة �أنواع ،ح�س ��ب جودتها ،و�أف�ضلها ما
كانت ُتعرف باملزوية احل�ساوية .ومنها �ألوان خمتلفة:
 1ــ الأ�س ��ود :واملزينة (بالتطريز) ب�أ�ش ��كال نباتية
وخيوط ذهبي ��ة يف مقدمتها املفتوحة ب�ش ��كل طوالين،
وت�سمى احل�ساوية و ُتل َب�س للوجاهة.
 2ــ الأبي�ض :مزينة (مطرزة) �أي�ض� � ًا يف مقدمتها،
وهي تلب�س عامة يف ف�صل ال�صيف.
 3ــ البني :وهي غري مزينة ،ويلب�سها عامة النا�س.
 1ـ  2ـ النطاق:
وه ��و ما يتمنط ��ق به الرج ��ل يل ُّفه على خ�ص ��ره فوق
اللبا�س ،و ُيع ��رف عموم ًا باحلزام والزن ��ار ...ومنه عدة
�أنواع ح�سب املادة امل�صنوع منها ،وات�ساعه وعدد طبقاته.
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 1ـ���ـ  2ـ���ـ  1ـ���ـ الكم���رُ :يط َل ��ق عل ��ى النطاق فيم ��ا �إذا
كان عري�ض� � ًا بقدر (�12س ��م) .وم�ص ��نوع ًا من اجللد
الطبيعي ،وم�ؤلف� � ًا من طبقتني ،حتت ��وي الطبقة العليا
على جيوب لو�ضع النقود فيها.
 1ـ���ـ  2ـ���ـ  2ـ���ـ الزن���ار :وه ��و ما كان متو�س ��ط العر�ض
(نحو  6ــ �8سم) ،وم�صنوع من القما�ش.
 1ـ���ـ  2ـ���ـ  3ـ الق�شاط :وهو زن ��ار جلد طبيعي �أو غري
طبيعي ،كالذي ي�ستخدم يف �أيامنا احلالية.
 1ـ  3ـ غطاء الر�أ�س:
مل يكن يخرج الرجل من بيته حا�س ��ر الر�أ�س حتى
�أواخر اخلم�س ��ينيات من القرن الع�ش ��رين ،بل مغطي ًا
ر�أ�س ��ه بغط ��اء ي ��دل عل ��ى رجولت ��ه ومرحلت ��ه العمرية
وو�ضعه املادي واالجتماعي.
ومن �أغطية الر�أ�س الرجالية التي كانت م�ستخدمة،
وم ��ا ي ��زال عدد من كبار ال�س ��ن� ،س ��اكني الريف حتى
املدينة ي�ستخدمها ،نذكر:
 1ـ���ـ  3ـ���ـ  1ـ���ـ ّ
احلطة :وهي من قما�ش �ص ��ويف �أو حريري
بلون �أ�سود� ،أتى بها رجال �سلمية بوفودهم �إليها من اجلبال
ال�ساحلية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر.
 1ـ���ـ  3ـ���ـ  2ـ���ـ الق�ضا�ض���ة البي�ض���اء :وه ��ي الأف�ض ��ل
وامل�ص ��نوعة من قما�ش قطني ناعم جد ًا (رفيع جد ًا).
وعرفت
ولذا �سميت (الغرتة) ــ مبعنى نا�صعة البيا�ضُ ،
با�س ��م (الربجنك) .وكان يلب�س ��ها الأغني ��اء والأمراء
وال�سادة ...وما �إىل ذلك من �شباب مت�ألق.
ول ��ذا تغ ّن ��ى بها العديد م ��ن املغنني ،كم ��ا املطربة
�سمرية توفيق:
يا بو الق�ضا�ضة بي�ضا
ـلي لونـ ـ ـ ـ ــه
غي ـ ـ ـ ــر ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّ
قلبي عليك مثل الن ــار
ـلي �شلون ـ ــه
قلبـ ــك عـ ـ ـ ـ ـ َّ
ويـ ـ ــ�ش �أقـ ـ ـ ـ ــول يا مي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه

رجل يف الو�سط بلبا�س م�ؤلف من قالبية وجاكيت وفوقهما مزوية بنية وعلى الر�أ�س ق�ضا�ضة بي�ضاء وعقال

 1ـ����ـ  3ـ����ـ  3ـ����ـ النق����اب :ي�س ��تخدمه حت ��ى الآن متو�س ��طو
احلال ،وما دون بعيد ًا عن الوجاهة ،وال �سيما �أثناء العمل.
ويكون عموم ًا م ��ن قما�ش قطني �أحمر اللون (نقاب �أحمر
منق�ش �أحمر و�أبي�ض)� ،أو �أزرق (نق�شات زرقاء وبي�ضاء)،
�أو �أ�سود (نق�شات �س ��وداء وبي�ضاء) .وكان النقاب الأ�سود
يدعى بالكوفية التي ُيل َب�س فوقها العقال (الربمي) لتثبيتها
على الر�أ�س.
 1ـ����ـ  3ـ����ـ  4ـ الربمي� :أو م ��ا ُيدعى (ال ِعقَال) .وهو
عموم ًا �أ�س ��ود اللون ،م�ؤلف من لفافة م�ص ��نوعة من
خي ��وط املرعز (املاعز) ،تو�ض ��ع عل ��ى الر�أ�س على
�ش ��كل دائرتنيُ ،يو�ض ��ع ف ��وق ّ
احلطة �أو الق�ضا�ض ��ة
لتثبيتها على الر�أ�س .و ُي�سدل منه �إىل اخللف خيطان
�أ�سودان جمدوالن ،بثخانة �إ�صبع اخلن�صر ،ينتهيان
ب�شب�ش ��ولة تتدىل عل ��ى الظهر تُدع ��ى (الطواحة).

وت�ش ��تهر مدينة حماه ب�ص ��ناعته .ويو�ضع عادة فوق
الق�ضا�ضة والنقاب .وكان منه نوعان� :أحدهما رفيع
(برمي رفيع) ،ي�ستخدمه ال�شباب والوجهاء ،وينك�س
عل ��ى �أحد جانب ��ي الر�أ� ��س ،وهناك ال�ب�رمي الثخني
وي�ستخدمه العامة.
 1ـ  3ـ  5ـ اللفاف� :أو ما يدعى اللح�شة� ،أو اللفحة.
م�ؤلف م ��ن قطعة م ��ن القما�ش �أو ال�ص ��وف �أو القطن
بطول نحو م�ت�ر ،وعر�ض بقدر (�25س ��م) .و ُي َل ُّف على
الرقبة .وكان ي�ستخدمه عادة ال�شباب والأوالد ال�صغار
للدفء وللزينة ،وتلب�سه الن�ساء �أي�ض ًا.
 1ـ���ـ  3ـ���ـ  6ـ���ـ الق ُّبوعة :ق ُّبوعة الر�أ� ��س املعروفة حتى
الآن .بع�ض ��ها كان ي�صنع حملي ًا من ال�صوف ،وبع�ضها
من القما�ش ،وبع�ض ��ها كان ُي�شرتى من املدينة (حماه
و�سلمية).
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جمموعة من الرجال بلبا�سهم ال�شعبي يف مر�سح دبكة يف �أحد الأعرا�س ــ ويظهر لبا�س الر�أ�س وا�ضح ًا ــ يف الثمانينيات من القرن املا�ضي

 1ـ���ـ  3ـ���ـ  7ـ���ـ الربنيط���ة :ق َّبعة تو�ض ��ع عل ��ى الر�أ�س
م�ص ��نوعة من الق�ش ــ كما كانت �س ��ابق ًا ـ� �ـ فيها ثقوب
للتهوي ��ة ،ولها رب ��اط يتدىل من جانبيه ��ا �إىل ما حتت
الذقن لتثبيتها على الر�أ�س ،وكانت تلب�س �ص ��يف ًا التقاء
�أ�ش ��عة ال�ش ��م�س وحرارتها .وغدت فيما بعد ت�صنع من
ال�صوف �أو �سواه التقاء برد ال�شتاء.
 1ـ  4ـ لبا�س ال ِّر ْجل (احلذاء):
متثلت �أحذية الرجال �سابق ًا ــ وبع�ضها م�ستمر �إىل
يومنا هذا ــ يف الآتي:
 1ـ���ـ  4ـ���ـ  1ـ���ـ الأ�ستي���ك� :أول من ��وذج م ��ن الأحذي ��ة
الرجالي ��ة دخ ��ل �إىل �س ��لمية م ��ع القادم�ي�ن �إليها من
اجلبال ال�ساحلية .وهو �أ�شبه بال�صندل اليوم ،و�سافله
م�ص ��نوع م ��ن الكاوت�ش ��وك (الغوم ��ا) وق�ش ��اطاته من
اجللد.
 1ـ  4ـ  2ـ املدا�س� :ص ��ناعة حلبية وحمويةُ .ي�ص ��نع
م ��ن جلد البق ��ر (�أع�ل�اه ،وجهه) وه ��و بلونني �أ�س ��ود
و�أحمر ،ونعله (�سافلته) على طبقتني من اجللد.
 1ـ  4ـ  3ـ الب�سطار :وهو تقلي ٌد لأحذية البدو .م� ٌ
ؤلف
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من نعل وجلد ،م�ضاف ًا �إليه �أزرار من املعدن لرتبط بها
فتحته الأمامية.
 1ـ���ـ  4ـ���ـ  4ـ���ـ ال�صب���اط (ال�سب���اط)� :س ��افله �إما من
الغوم ��ة (�ص ��باط غوم ��ة) امل�س ��تخرجة م ��ن عجالت
ال�س ��يارات القدمي ��ة ،و�إ ّما م ��ن النعل (�ص ��باط نعل)
امل�ص ��نع م ��ن جل ��ود الأبقار .ووجه ��ه من جل ��د البقر،
وب�أل ��وان خمتلفة (�أ�س ��ود ،بن ��ي� ،أحم ��ر) .والذي كان
ُي�صنع من النعل ُعرف با�سم (الكندرة).
 1ـ  4ـ  5ـ البوط :حذاء من اجللد ،له �س ��اق طويلة
(نحو �5سم) .وقد ُعرف با�سم (البيتون).
 1ـ  4ـ  6ـ اجلزمة :حذاء �س ��افلته من الغوما ،ذات
�س ��اق طويلة حتى الركبتني ،مك َّونة م ��ن اجللد .ومنها
م ��ا كان طول �س ��اقها حت ��ى منت�ص ��ف ال�س ��اق عرفت
(اجلزمة الن�صية) .واجلزمة ُتلب�س يف ال�شتاء خا�صة
�أيام املطر.
 1ـ  4ـ  7ـ ال�شاروخ (اجلاروخ) :ما يزال م�س ��تخدم ًا
حتى الآن ،معروف با�س ��م (�ش ��اروخ �أبو �إ�صبع) ،ي�شبه
وعرف �أي�ض ًا با�سم الكالو�ش .وكان
ال�ش ��اروخ الديريُ .

اللبا�س العربي القدمي امل�ؤلف من القالبية ال�سلمونية املخرجة ،والنقاب
الأحمر مثبت ًا بالربمي

لبا�س حديث ،مع نقاب �أحمر على الر�أ�س وبرمي رفيع منك�س

ُي َ�صنع يف �سلمية من جلد يف �أعاله ،و�سافلته من النعل،
ليعرف بال�ش ��اروخ ال�س ��لموين ،متييز ًا ع ��ن ذاك الذي
كان ُي�ص ��نع يف حم ��اه و�س ��افلته من الغوما (ال�ش ��اروخ
احلموي).
 1ـ  4ـ  8ـ القبقاب :قطعة متطاولة من اخل�شب،
ذات �أحج ��ام خمتلف ��ة تبع ًا لقيا�س ��ات الأقدام ،لها
�إط ��ار جل ��دي يف الأعل ��ى لإدخ ��ال القدم �ض ��منه،
وكعب خ�شب مرتفع قلي ًال يف �سافلته اخللفية .وكان
ا�ستخدامه �شائع ًا يف عموم �سورية ،ويلب�سه الرجال
والن�س ��اء مع� � ًا ،وق ��د انح�ص ��ر ا�س ��تخدامه داخ ��ل
البي ��وت ،بد ًال من ال�ش ��حاطة (البال�س ��تيك) التي
ُع ِرفَت الحق ًا ،كما كان ي�س ��تخدم �أحيان ًا يف ال�شتاء
�أثناء احلركة الق�صرية يف احلارات والأز َّقة ،ووقت
زيارة اجلريان.
 1ـ���ـ  4ـ���ـ  9ـ���ـ الكالو����ش (الكال����ش) :حذاء �س ��افلته
من الغوما ،مثبت ��ة عليه عدة بنود من الأمام واخللف،
و�أحيان ًا من الأمام فقط ،و ُيعرف �أي�ض ًا با�سم ال�شحاط.

 1ـ  5ـ اجلوارب الرجالية:
عرف اجلراب �س ��ابق ًا با�س ��م (القل�شني) .و ُي�صنع
من القطن ،وكذلك من ال�صوف .وكانت بع�ض الن�ساء
يف الريف ت�ص ��نعن اجل ��وارب ال�ص ��وفية لأهل البيت،
وذلك من �ص ��وف الغن ��م املغزول الذي كان ي�س ��تخدم
�ش ��تا ًء� ،أما اجل ��وارب القطني ��ة والقما�ش ��ية فكان يتم
�شرا�ؤها من املدينة.
وعام ��ة ،ف� ��إن غالبي ��ة رج ��ال �س ��لمية ب�أعماره ��م
املختلفة ،ق َّل �أن يلب�س ��وا اجلوارب �ص ��يف ًا ،فال�شائع يف
�سلمية �صيف ًا هو لب�س ال�شاروخ �أبو �إ�صبع.
وكذل ��ك اللبا� ��س ال�ش ��عبي �أو م ��ا ُيع ��رف باللبا�س
العرب ��ي ،قد �أخ ��ذ يح ُّل بد ًال منه ب�ش ��كل كبري و�س ��ريع
اللبا�س الإفرجني ــ ال�سائد حالي ًا ــ منذ بداية �ستينيات
القرن املا�ض ��ي ،وال �س ��يما ملن هم بعمر دون الثالثني.
وال نرى من يلب�سه يف �أيامنا احلالية �إ َّال ما ندر ،وميكن
الق ��ول �إنه يف الريف ال�س ��لموين ــ قد جند نحو ()100
رج�ل ً�ا يلب�س ��ون اللبا� ��س العرب ��ي مم ��ن �أعمارهم قد
جتاوزت (� )60سنة ،والعدد جنده �أق َّل يف املدينة.
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 2ــ اللبا�س ال�شعبي للن�ساء
ج ��اءت الن�س ��اء م ��ن اجلب ��ال ال�س ��احلية يلب�س ��ن
(التنورة الطويلة) ،وي�ض ��عن فوقها م ��ن الأمام قطعة
قما� ��ش تغطي البطن حت ��ى القدمني ،ي�س ��ميها العامة
(احلالبة) .ويتمنطقن بنطاق من القما�ش (ال�شال).
ويلب�س ��ن حتت التنورة (�سراويل) مربوطة عند �أر�ساغ
القدم (مزمومة) .وعلى الر�أ�س ا�س ��تقرت (الع�صبة)
ال�س ��وداء املغطاة بالغطاء احلري ��ري القزي .لكن هذا
اللبا�س مل ي�س ��تمر طوي ًال� ،إذ ت�س ��ربت �إلي ��ه التغريات
الواف ��دة م ��ن البادي ��ة القريب ��ة ،ومن امل ��دن املجاورة
(حماه ،حم�ص).
 2ــ  1ــ لبا�س اجل�سد:
 2ـ���ـ  1ـ���ـ  1ـ���ـ ال�شلح���ة :وه ��ي مبثاب ��ة قمي�ص داخلي
طوي ��ل ،ممت ��دة حتى ما حت ��ت الركبة .م�ص ��نوعة من
القما� ��ش الرقي ��ق ب�أل ��وان خمتلف ��ة .م ��ع غلب ��ة الل ��ون
الأبي�ض ،وكان ��ت مطرزة ومزرك�ش ��ة باخليوط امللونة،
ور�سوم منوعة ب�أ�ش ��كال حيوانية ونباتية ،وباتت تعرف
فيما بعد با�سم (التفريعة).
ال�س ْملوق����ة� :أو م ��ا ُتع ��رف با�س ��م
 2ـ����ـ  1ـ����ـ  2ـ����ـ ّ
(البي� ��س ،البي�س ��ة)� ،أو (ن�ص ك�س ��وة) .ممتدة من
ما فوق اخل�ص ��ر بقلي ��ل حتى القدم�ي�ن ،كالبنطال.
وتكون يف �أ�س ��فلها عن ��د القدمني مك�شك�ش ��ة ،وذات
�ألوان مزرك�ش ��ة عموم� � ًا (�أزرق و�أبي� ��ض وبني.)...
وق ��د حتولت من ال�س ��روال املزموم عند الر�س ��غني.
وغدت حالي ًا نادرة اال�ستخدام ،من مرياث ال�سنني.
وقد كانت م�س ��تخدمة لدى الكبريات يف ال�س ��ن �إىل
ت�سعينيات القرن املا�ضي.
 2ـ���ـ  1ـ���ـ  3ـ���ـ التن���ورة :وه ��ي م ��ا تدع ��ى حالي� � ًا
(بالف�س ��تان)؛ مبعنى �أنها متث ��ل اللبا�س اخلارجي
الذي ُيلب�س فوق ال�ش ��لحة وال�س ��ملوقة .وتُ�ص ��نع من
القما� ��ش املتنوع ح�س ��ب احلال ��ة املادية ،م ��ن �أغلى
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الأن ��واع ثمن ًا �إىل �أرخ�ص القما�ش �س ��عر ًا ،وح�س ��ب
الف�ص ��ل من ال�س ��نة (�صيف� ،ش ��تاء) .فهي خفيفة
فاحتة يف ال�ص ��يف ،وثقيلة داكنة يف ال�شتاء .وعادة
م ��ا يكون قما� ��ش التنورة م ��ن القط ��ن �أو الكتان �أو
احلرير ،وه ��ي طويلة متتد من الرقب ��ة �إىل ما فوق
القدمني بقليل ،ووا�س ��عة ن�س ��بي ًا .ويرتك يف �أعالها
عند الرقبة فتحة متطاولة ناحية ال�صدر متتد حتى
الثديني ،وتغلق ب�أزرار ،ولها زنار ُي َ�ش� � ُّد يف و�س ��طها
على اخل�ص ��ر .وغالب ًا م ��ا تكون ذات �أل ��وان زاهية
لل�صبايا وداكنة لل�سيدات كبريات ال�سن.
وكان هن ��اك من ��وذج �آخ ��ر م ��ن التنورة الن�س ��وية،
وه ��ي :التن ��ورة ال�ش ��ق؛ وهي لبا� ��س طوي ��ل مفتوح من
الأمام� ،أ�ش ��به بقنباز الرجل .و ُي َ�ش� � ُّد خ�صرها بال�شال

تنورة وكنزة فوقها ،و�إي�شارب على الر�أ�س

املعروف .وتلب�س فوقها �ص ��درية تغطي البطن وتن�سدل
�إىل القدمني ،وتثبت على اخل�ص ��ر مب�ش ��دٍّ يكون عادة
حتت ال�ش ��ال ،وت�س ��مى ال�ص ��دارية �أي�ض� � ًا (احل َّالبة،
اخل َّراطة).
 2ـ  1ـ  4ـ الرتواك :لبا�س خفيف عموم ًا ،وهو �أ�شبه
باملعطف ،ترتديه املر�أة ال�ش ��ا َّبة بعمر حمدد (� 18سنة
�إىل الثالثني) .فوق لبا�س ��ها ال�سابق (التنورة) مغطي ًا
جميع ج�س ��دها .وم�ؤلف ًا من قما�ش �أ�س ��ود ،ومن طبقة
واح ��دة مبطنة من الداخل .ومفتوح م ��ن الأمامُ ،يغلق
بالأزرار .وكان ا�س ��تخدامه مقت�ص ��ر ًا يف حال الذهاب
�إىل املدينة ،ويف الزيارات الر�سمية.
 2ـ  1ـ  5ـ الكبوت :م�ص ��نوع من ال�ص ��وف �أو اجلوخ
ب�ألوان خمتلفة .وي�ش ��به ال�ت�رواك ،لكنه �أ�س ��مك منه.

وي�ستخدم يف ف�ص ��ل ال�شتاء من �أجل الدفء� ،سواء يف
البيت �أو خارج البيت.
 2ـ���ـ  1ـ  6ـ الكنزة :وهي املعروفة حالي ًا ،وتلب�س فوق
التنورة ،وم�صنوعة من �صوف الغنم حتو ُكها ال�سيدات
يف بيوته ��ن بوا�س ��طة �س� � َّنارتني� ،أو �س ��نارة واح ��دة
خم�ص�ص ��ة حلياكة ال�ص ��وف وما �ش ��ابه م ��ن خيوط،
كما كانت ت�ش�ت�رى جاهزة من �أ�س ��واق املدينة (حماه،
�سلمية).
 2ــ  2ــ غطاء الر�أ�س:
تن ��وع غط ��اء ر�أ�س امل ��ر�أة ،واختلف ��ت مناذجه تبع ًا
للظ ��روف التاريخي ��ة والإقليمي ��ة ،مما جعل ��ه يختلف
حملي ًا عما هو يف املنا�س ��بات التقليدية ،وال�سفر خارج
�سلمية .ومما هو متعارف ًا عليه ،نذكر:
 2ـ  2ـ  1ـ القز َّية :كما ي�ش�ي�ر ا�س ��مها على �ص ��نعها
من احلري ��ر القزّ ،ولكن عند عامة النا�س ُت َ�ص� � َّنع من
القما� ��ش الرقي ��ق القطن ��ي الأبي�ض ،وعند املو�س ��رين
ُت َ�ص� � َّنع من احلرير .وتو�ضع فوق الر�أ�س ،وتتدىل خلفه
عل ��ى الظه ��ر �إىل م ��ا دون اخل�ص ��ر .وتو�ض ��ع �إما فوق
الع�صبة �أو حتت القمطة.
 2ـ���ـ  2ـ���ـ  2ـ���ـ القمط���ة :هي مبثابة �إي�ش ��ارب (غطاء
ر�أ�س) بلون غام ��قُ ،ي ّ
لف على الر�أ�س ( ُيقمط) ،وحتته
غطاء من قما�ش (�ش ��ا�ش) ،وقد تكون القزية .ويتدىل
طرفا القمطة من اخللف حتى �أعلى الظهر.
 2ـ���ـ  2ـ���ـ  3ـ الهربية :غطاء ر�أ�س من قما�ش احلرير
خم َّرج ي�ش ��به الإي�ش ��ارب ولكنه �أكرث منه تطاو ًالُ ،ت َل ُّف
عل ��ى كامل الر�أ� ��س كالقمطةِّ ،
تغطي �ش ��عر الر�أ�س فال
يظهر منها �س ��وى الوجه .و�أحيان ًا يتدىل طرفاها على
جانبي الر�أ�س .و�أكرث ما كان يلب�سها ال�شابات.
 2ـ���ـ  2ـ���ـ  4ـ���ـ الإي�شارب :قطعة قما�ش مربعة ال�ش ��كل
(�75 × 75س ��م) ذات �ألوان خمتلفة ح�س ��ب راغبتها.
تطوى ب�ش ��كل مثلث وتو�ض ��ع على الر�أ�س ُي َ�ش ُّد طرفاها
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�إىل م ��ا حت ��ت الذق ��ن ،و ُيربط ��ان ،وتغطي ج ��زء ًا من
ال�شعر غالب ًا دون تغطية الوجه� .صورة (.)10 ،6 ،3 ،2
 2ـ  2ـ  5ـ املنديل :قطعة من احلرير �أو القطن
�أو ال�صوف مربعة ال�شكل (�60 × 60سم) .يو�ضع
عل���ى الر�أ����س .ول���ه �ألوان و�أ�ش���كال كث�ي�رة ليجمع
ال�ش���عر �أحيان��� ًا ،وع���ادة ما يربط حت���ت الذقن �أو
خلف الأُذن �إىل خلف الر�أ�س ،ويختلف ا�ستخدامه
با�س���تخدام العمل ال���ذي تقوم به الفت���اة .وكم َّ
مت
التغ ِّني باملنديل.
 2ـ���ـ  2ـ���ـ  6ـ���ـ ال�ش���ال :غط ��اء م ��ن قما�ش ال�ش ��ا�ش �أو
احلري ��ر� ،أو من ال�ص ��وف املغ ��زول .منه ما ُي�س ��تخدم
كالإي�ش ��ارب ،ومن ��ه ما ُيلف حول الرقب ��ة .ومنه ما يتم
التزنر به �أي َل َّف ُه عند اخل�صر حول اجل�سم.
 2ـ���ـ  2ـ���ـ  7ـ���ـ البونني :غطاء �أ�س ��ود �ش ��فاف من
قما�ش ُيدع ��ى (اجلورجيت) .يو�ض ��ع على الر�أ�س
ف ��وق القمط ��ة �أو الع�ص ��بة ،ويت ��دىل عل ��ى الوجه
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ليحجب ��ه (حج ��اب ،نق ��اب) .وكان يلب� ��س فق ��ط
عن ��د الذه ��اب �إىل مدين ��ة حم ��اه ،قبل منت�ص ��ف
خم�سينيات القرن املا�ضي.
 2ـ����ـ  2ـ����ـ  8ـ����ـ املالي����ة :لبا�س من قما�ش �أ�س ��ود حرير
يدعى (احل�س ��يني) .ي�ش ��به املعطف الطوي ��لِّ .
تغطي
اجل�س ��د من الرقبة �إىل ما فوق القدمني ،مفتوحة من
الأمام تُغلق ب�أزرار .وكانت تُلب�س يف املنا�سبات وخا�صة
عند الذهاب �إىل مدينة حماه ،مقرون ًة بالبونني.
وكان ��ت املر�أة  -عزباء �ش ��ابة� ،أو متزوجة � -إذا
م ��ا �أرادت ال�س ��فر ملدة ت�س ��تدعي �أخذ معها �ألب�س ��ة
�إ�ض ��افية ت�ض ��ع تلك الألب�س ��ة يف قطعة من القما�ش
مربع ��ة (طوله ��ا وعر�ض ��ها م�ت�ر ون�ص ��ف) تدعى
البقجة ،ثم تربط ر�ؤو�س �أ�ض�ل�اعها وحتملها بيدها
�أو عل ��ى كتفه ��ا� .إذ مل يك ��ن قب ��ل منت�ص ��ف القرن
املا�ض ��ي ال�س ��فر واحلقائب عامة معروف ��ة � اَّإل لدى
عدد قليل من الأغنياء.

لبا�س م�ؤلف من تنورة وقمطة وكبوت

 2ـ  3ـ �أحذية الن�ساء:
من �أحذية الن�ساء التي غلب ا�ستخدامها يف القرن
املا�ضي ،نذكر:
 2ـ���ـ  3ـ���ـ  1ـ���ـ ال�صرماي���ة :ت�ش ��به ال�ص ��رماية ب ��وط
الريا�ض ��ة .ذات نعل من جلد البقر ،ووجهها �أي�ض ًا من
جل ��د البقر بلون �أحمر �أو بني ،ولها زالقية من اخللف،
وكان ُيتغنى فيها:
يا بو �صرماية حمرة على البيدر دق
والأرمل ـ ــة طفران ـ ــة رايح ـ ــة تط ـ ـ ـ ـ ـ ْـق
وكان ينتعلها الرجال والن�ساء.
 2ـ���ـ  3ـ���ـ  2ـ���ـ امل�شاي���ة :كان ��ت ت�ص ��نع ع ��ادة من جلد
احليوانات و�سافلتها من الغوما .ولها �أ�صناف و�أ�شكال
عديدة.
 2ـ���ـ  3ـ���ـ  3ـ الكندرة :حذاء من اجللد اجليد وكذلك
النعل ،يرتفع كعبها عن الأر�ض بقدر (� 5سم �أو �أكرث)،
وقد يكون رفيع ًا �أو ثخين ًا .تلب�سها الن�ساء يف املنا�سبات.

 2ـ���ـ  3ـ���ـ  4ـ اجلزمة :ت�ش ��به الكندرة ،ويرتفع عنقها
قلي ًال ليغطي (منت�صف ال�ساق) .و ُتلب�س يف ال�شتاء.
 2ـ���ـ  3ـ  5ـ البابوج :ي�ش ��به الكن ��درة ،ولكن م�ؤخرته
مفتوحة ،وهو ما كان خم�ص�ص ًا للمنا�سبات.
 2ـ  3ـ  6ـ القبقاب :قبقاب خ�ش ��بي ي�ش ��به القبقاب
الرجايل الذي َّمت ذكره �آنف ًا.
 2ـ���ـ  3ـ���ـ  7ـ���ـ الب�شلوق���ة :ح ��ذاء ق ��دمي (�ص ��باط،
كن ��درةُ .)...تلب� ��س كال�ش ��حاط بع ��د ط ��ي (كح� ��ش)
م�ؤخرتها (تكح�ش كح�ش ًا).
 2ـ���ـ  3ـ���ـ  8ـ���ـ ال�صرموجةُ :ت�ص ��نع باليد من قما�ش،
و�أ�س ��فلها م ��ن ال�ص ��وف اخل�ش ��ن .ت�ش ��به اجل ��راب،
وت�س ��تخدم بد ًال من ��ه يف البيت �ش ��تا ًء .وق ��د تكون من
ال�صوف �سافلتها و�أعالها.
يف ف�ص ��ل ال�ش ��تاء ويف املنا�س ��بات (�س ��فر � ...أو
غ�ي�ر ذلك) .كانت وما زالت ُتلب� ��س اجلوارب القطنية
�أو ال�ص ��وفية الت ��ي ِّ
تغط ��ي القدم ومنت�ص ��ف ال�س ��اق،
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وي�س� � ُّمونها يف ال�سلمية القل�ش�ي�ن ،الذي حتو ُكه الن�ساء
يف الريف.
 2ـ  4ـ �أدوات زينة الن�ساء:
كان ��ت الن�س ��اء تعمد �إىل تزيني الر�أ� ��س ،والأذنني،
والأن ��ف ،وال�ص ��در ،واليدين ...وغريه ��ا عند البع�ض
مثل (القدمني) .وما تزال �أنواع من الزينة م�ستخدمة.
 2ـ���ـ  4ـ���ـ  1ـ���ـ زينة الر�أ�س :مما ا�س ��تخدمته الن�س ��اء
ُحل ّي ًا لتزيني ر�أ�سها ،نذكر:
�أ ـ ال�شنون :وهو دخيل على املجتمع ال�س ��لموين من
البادي ��ة .وهو عبارة عن �سل�س ��لة ذهبية تثبت يف �أعلى
الر�أ�س بعدد من ال�س ��نارات ،ويتدىل منها على جانبي
الر�أ�س حتى حماذاة الأذنني عدد من املثلثات الذهبية
املزين ��ة حوله ��ا قط ��ع دائري ��ة �ص ��غرية ذهبية ُت�س� � ّمى
(غوازي) لدى متو�س ��طات احلال ،ولريات ذهبية لدى
املو�س ��رات .وتت�أل ��ف كل جهة م ��ن جانب ��ي الر�أ�س من
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( 3ـ� �ـ  )8مثلثات ذهبية بكام ��ل ملحقاتها من املعلقات
الذهبية.
وي�ستخدم ال�ش ��نونَ ال�صبايا احل�سانُ  ،واملتزوجات
ُ
يف ف�ت�رة زواجه ��ن الأوىل ،وبع ��د ذلك ي�س ��تعا�ض عنه
بال�صف َّية.
ب ـ���ـ ال�صف َّية :قطع ذهبي ��ة (غوازي) ( ،)2وعددها
( 27ــ  ،)32تثبت على قطعة قما�ش بعد ثقبها ،وجتعل
ب�ش ��كل من�ضد .وتو�ض ��ع قطعة القما�ش على الر�أ�س مع
حماولة �إظهار الغوازي عل ��ى امتداد اجلبني من حتت
الع�صبة .وا�ستمر ا�ستخدام ال�صف ّية ــ وقبلها ال�شنون ــ
للزينة حتى �ستينيات القرن الع�شرين.
ج ـ���ـ الغ���وازي :ه ��ي عبارة عن قط ��ع دائرية ذهبية
�أ�ص ��غر من اللريات الذهبية ،كانت ت�س ��تخدم يف زينة
ر�أ�س الفتيات.
د ـ���ـ ال�شكلة :ت�ستخدم ال�شكلة لل�شعر ،وكانت ُت�صنع
م ��ن الذهب �أو الف�ض ��ة ،وهي عبارة ع ��ن قطعة ذهبية
ُت�صاغ ب�أ�شكال متعددة (ن�سور� ،أ�سود ،منور )...وكانت
تثبت على جديلة ال�شعر �أعلى ال�صدغني.
 2ـ  4ـ  2ـ زينة الرقبة وال�صدر :تنوعت �أ�شكال و�أدوات
زينة الرقبة وال�صدر ،واختلفت نوعية الن�ساء املتزينات بها
ح�سب �أو�ضاعهن االجتماعية واملادية .ومن تلك الأدوات:
�أ ـ���ـ اجل���داب :قطع ��ة ذهبية كبرية على �ش ��كل مثلث
قاعدته عند �أ�س ��فل الرقبة .ويتدىل ر�أ�سه بني الثديني.
ويف كل �ض ��لع من �أ�ض�ل�اعه �سل�س ��لة يعلق به ��ا عدد من
القطع الذهبية (الغوازي)� ،أو بع�ض اللريات الذهبية.
ويثبت اجلداب على الرقبة (العنق) ب�سل�سلة ُت ّ
لف حول
العن ��ق .وهو يف الأ�ص ��ل زينة بدوية وف ��دت �إىل املجتمع
ال�س ��لموين لت�أث ��ره بالبادي ��ة املحيطة بال�س ��لمية .وكان
اجل ��داب قدمي ًا ج ��زء ًا من مهور العرائ� ��س ،وقد دارت
 -2هك ��ذا كانت ت�س ��مى ن�س ��بة �إىل عه ��د ال�س ��لطان العثماين
غازي ،فقد طبعت يف زمنه.

�صورتان المر�أ َتينْ ِ ترتديان الكبوت فوق التنورة ،والع�صبة على الر�أ�س

حول ��ه الأغ ��اين ،ومنها عندما تنتق ��ل العرو�س من بيت
�أهلها �إىل بيت العري�س ،الأغنية الآتية باللهجة العامية:
�أم العري�س قومي ّ
م�شي واليل
اجيتك ك َّنه كبدر اله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليل
جيت ـ ــك ك َّنـ ــه واجلـ ـ ــداب بيـ ــدا
تقول للبدر َم ِّيل من قبـ ـ ـ ـ ـ ــايل
وبعد ع�ش ��رينيات القرن املا�ضي ،ومع دخول بع�ض
ال�ص ��اغة الأرمن �إىل ميدان �صياغة الذهب يف �سلمية
و�سكناهم فيها ،ا�س ُت ْب ِد َل اجلداب َّ
بال�ش َكل.
ب ـ َّ
ال�ش َكل :عبارة عن �سل�س ��لة ذهبية تو�ض ��ع حول
العن ��قُ ،يع ّلق بها عدد من الل�ي�رات الذهبية ،كانت يف
البداية �س ��بع ل�ي�رات ،ث ��م زادت �إىل ع�ش ��ر .ثم تطور
ببع�ض
ال�ش ��كل لي�ص ��بح �سل�س ��لتني معلقتني بع�ض ��هما ٍ
على �ش ��كل ن�سقني ،بلغ عدد اللريات ( 27ــ  30و�أكرث)،
ولثقله كان يثبت على ال�صدر ب�سنارات تغرز يف اللبا�س
حتت الإبطني.
وكان هناك نوع من َّ
ال�ش� � َكل ُتع َّلق يف �سل�س ��لته قطع
ذهبي ��ة ذات اخلم�س لريات (خمم�س ��ة) .وقد تباهت

الفتي ��ات بعدد ما يعلق ب ��ه من (املخم�س ��ات) ،فبلغت
�سبع ًا ثم ع�شر ًا ثم اثنتي ع�شرة قطعة.
ج ـ امل�شخلع :ي�ش ��به َّ
ال�ش َكل ،لكنه �أ�صغر منه حجم ًا
بحوا�ش ذهبية كثرية .ويو�ضع
و�أجمل منظر ًا ،مزخرف
ٍ
على الرقبة.
د ـ العقد :ي�ص ��نع من الذه ��ب �أو من غري الذهب،
ُيل ��ف ح ��ول الرقب ��ة ،ويكون مزين� � ًا يف مقدمت ��ه (فوق
ال�ص ��در) بزينات خمتلفة (لريات ذهبية ...و�سواها)
متد ِّلي ��ة منه ،ليكون بذل ��ك زينة للرقب ��ة بكاملها ،وله
�أ�شكال و�أنواع خمتلفة.
ه���ـ ـ���ـ الكردان :عق ��د من الذهب يلف ح ��ول الرقبة
يكون عري�ض� � ًا يف مقدمت ��ه ناحية ال�ص ��در ،ورفيع ًا يف
اخلل ��ف على الرقب ��ة .ينتهي يف مقدمته فوق ال�ص ��در
بجوه ��رة ثمين ��ة ،وق ��د يك ��ون م ��ن الف�ض ��ة �أو مطعم ًا
بالأملا� ��س �أو الأحجار الكرمية .وهو من احللي املعروفة
وامل�شهورة والثمينة .ولقد دخل ا�ستخدامه بعد احلرب
العاملية الثانية.
و ـ���ـ حل���ق م�شن�ش���ل :لتزي�ي�ن الأذن ،ويت�أل ��ف م ��ن
127

�أربع ن�ساء بلبا�س ريفي :اثنتان ي�ضعن على ر�أ�سهن الع�صبة ،واثنتان الإي�شارب

دائرة ذهبية م�س ��طحة بقطر نحو (�5س ��م) ،ن�ص ��فها
الأ�س ��فل تتدىل منه �سال�سل ق�ص�ي�رة مع َّلق فيها كرات
�ص ��غرية من الذهب ،واحللق مو�صول به �سل�سلة ذهبية
يف طرفه ��ا كلاَّ بة لتثبيتها بالع�ص ��بة التي على الر�أ�س،
وبهذه ال�سل�سلة �صف من الغوازي.
ز ـ���ـ اللواح���ة :قطعة م ��ن الذهب �أو الف�ض ��ة ُتربط
ب�سل�س ��ال �أو خي ��ط .و ُتعل ��ق يف الرقب ��ة .وي�س ��تخدمها
الفتيان والفتيات.
ح ـ املنططيف :قطعة ذهبية ُت�صنع على �شكل قلب
مز َّين غالب ًا ب�أحجار �ص ��غرية من الأملا�س ُتع َّلق ب�سل�سلة
يف العنق.
ط ـ ال�سن�سال� :سل�س ��لة ذهبية ــ �أو غري ذلك ــ تعلق
يف الرقب ��ة ب�أط ��وال خمتلف ��ة .وقد ُي َع ّل ��ق فيها رمز من
الرموز..
ي ـ امل�صحف :م�ص ��حف �ص ��غري ُم َع ّلق ب�سل�س ��لة يف
العنق.
 2ـ���ـ  4ـ���ـ  3ـ زينة الأذنني :مما كان ي�س ��تخدم لزينة
الأذنني ،نذكر:
�أ ـ اخلر�ص :اخلر�ص؛ عبارة عن دائرة من الذهب
(ح َلق) ُتع ّلق يف �ش ��حمة الأذن ،ولثقلها تربط ب�سل�س ��لة
َ
يف �أعل ��ى الر�أ� ��س .لذل ��ك تحُ م ��ل مبعلقات و�س ��نارات
تغر�س يف ال�شعر .وكانت الفتيات تتناف�سن بكرب دائرة
اخلر�ص وكرثة ما ُيع ّلق بها من �أجزاء ذهبية مزينة.
ب ـ���ـ الق���رط :وه ��و �إما ل�ي�رة ذهبية ُتع ّلق ب�ش ��حمة
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امر�أة يف فرا�شها ،بلبا�سها الريفي ،وع�صبة الر�أ�س

الأذن ،و�إم ��ا ل�ي�رة ذهبية تت� �دلىّ منها ن�ص ��ف �أو ربع
لرية ،و�إما ن�ص ��ف لرية تتدىل منها ربع لرية ،وتعلق يف
�شحمة الأذن .ثم ظهرت �أنواع �أخرى من الأقراط.
 2ـ  4ـ  4ـ زينة الأنف :كثريات هن الفتيات ال�صغار
وال�ش ��ابات اللواتي يقمن بتزي�ي�ن �أنفوهن يف مقدمتها
م ��ن اليم�ي�ن �أو الي�س ��ار ،وذل ��ك بثقب ��ه ثقب� � ًا �ص ��غري ًا
وهنَّ �ص ��غار ،وتو�ض ��ع به قطعة ذهبية �ص ��غرية تدعى
(اخلزامى)� .إ�ضافة �إىل و�شم الأنف بنقطة �سوداء يف
ر�أ�سه (مقدمته).
 2ـ���ـ  4ـ���ـ  5ـ زينة اليدين :مل تختلف زينة اليدين يف
الن�ص ��ف الأول من القرن الع�شرين وما بعده عن اليوم
احلايل ،كالآتي:
�أ ـ اخلامت :وهو معروف قدمي ًا كما حديث ًا .ويو�ض ��ع
يف �أح ��د �أ�ص ��ابع اليد ،وغالب ًا اخلن�ص ��ر �أو البن�ص ��ر.
وم�ص ��نوع من الذه ��ب �أو الف�ض ��ة ،ومر�ص ��ع يف �أعاله
ب�إحدى اجلواهر ،ويتزين به الرجال والن�ساء.
ب ـ���ـ املحب�س :حمب�س اخلطوب ��ة ،حلقة من الذهب
تو�ض ��ع يف �إ�ص ��بع بن�ص ��ر اليد اليمنى لدى اخلطيبني
�أثن ��اء اخلطوبة .وينقل بعد الزواج �إىل �إ�ص ��بع بن�ص ��ر
اليد الي�سرى .وهو ما يعرف با�سم (الدبلة).
ج ـ ال�سوارة :الإ�سوارة؛ حلقة من الذهب �أو الف�ضة
تو�ض ��ع يف الي ��د ،ومنه ��ا الرفيعة والغليظة واملزرك�ش ��ة
أفاع �أو �صور طيور .ويكون عددها
وامل�صوغة على �شكل � ٍ
يف يد املر�أة ما بني ( 2ــ  )6وت�سمى ال�سحبات.

�شال من احلرير املخ َّرج (املزيَّن) يف مقدمته ،وم�صنوع يدوي ًا

د ـ املربومة :وهي عبارة عن �إ�س ��وارة من الذهب،
تكون ملفوفة ب�شكل جدائل (مربومة) .وتنتهي بكرتني
بع�ض عند حبك املربومة (قفلها).
ُي َل ُّف بع�ضهما على ٍ
ه���ـ ـ���ـ الدملج :ويو�ض ��ع يف الأيدي ،وه ��و عبارة عن
�إ�سوارة عري�ضة.

امر�أة بلبا�س ريفي والإي�شارب على الر�أ�س

امر�أة على ر�أ�سها �شال ُم َغ ٍّط ثلثي ر�أ�سها من�سدل �إىل ال�صدر

و ـ اخللخال :زينة تو�ض ��ع يف �أ�س ��فل ال�ساق .وكان
قليل اال�ستخدام يف املجتمع ال�سلموين.
 2ـ  4ـ  6ـ من �أ�شكال الزينة الأخرى :هناك بع�ض
�أدوات الزينة التي ا�ستخدمت �سابق ًا ،وما يزال بع�ضها
م�ستخدم ًا ،نذكر منها:
�أ ـ���ـ ال�ش ّن���وف :وه ��و ما يو�ض ��ع للطفل ال�ص ��غري يف
�ش ��عر مقدمة ر�أ�س ��ه ،ويكون عادة خ ��رزة زرقاء ــ �أو ما
�ش ��ابهها باللون الأزرق ــ ملنع احل�س ��د والإ�صابة بالعني
(الن�ضرة).
ب ـ الكحل� :إح ��دى مواد الزينة للعيون ،الذي كان
وما يزال م�ستخدم ًا حتى الآن.
ج ـ���ـ �س���ن الذه���ب :كانت بع� ��ض الفتي ��ات والفتيان
يح ّلني �س ��ن ًا م ��ن �أ�س ��نانهن بالذهب ،ب�إلبا�س ��ه غطاء
ذهبي ًا� ،س ��واء كان ال�س ��ن يف الفك العلوي �أم ال�سفلي،
لكن هذه الظاهرة اندثرت اليوم.
د ـ امل�سبحة :هي نف�سها املعروفة حالي ًا ،ي�ستخدمها
ال�شباب والرجال ،وحتى بع�ض الفتيات.
هـ ـ ال�سن�سال :ذكرناه �آنف ًا .وهو �سل�سال من الذهب
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املالية فوق اجل�سد والبونني املغطي الر�أ�س كام ًال فوق القمطة حتى ال�صدر ،وال�صورة م�أخوذة يف مدينة حماه

�أو الف�ض ��ة يو�ض ��ع يف الرقب ��ة ،خا�ص ��ة ل ��دى الفتيات،
وكذل ��ك العدي ��د من ال�ش ��بان (الفتيان) وال �س ��يما يف
يومن ��ا احلايل .ويتدىل �إىل ما ب�ي�ن الثديني ويف نهايته
رم ٌز معينَّ ٌ.
قريب
كما كان هناك �سل�س ��ال من النوع نف�س ��ه� ،أو ٌ
من ��ه ُي�س ��تخدم يف الدبكة ويت ��م التلويح ب ��ه باليد عند
الرق�ص عند قائد حلقة الدبكة املعروف بالأ ّويل.
و ـ����ـ الو�ش����م :الو�ش ��م؛ عالمة ممي ��زة على بع�ض
�أع�ض ��اء اجل�س ��م الظاهري ��ة .وكان منت�ش ��ر ًا حت ��ى
�س ��تينيات الق ��رن الع�ش ��رين .ويك ��ون الو�ش ��م عام ًة
عل ��ى اجلبني� ،أو يف مقدمة (ر�أ� ��س) الأنف� ،أو على
اخلدي ��ن ،وعل ��ى اليدين ،وعلى ال�ص ��در .وذلك �إما
بر�سم نقطة� ،أو رمز� ،أو ر�سمة ما �صغرية .ويقوم به
�أنا�س م�ش ��هورون يف ذلك �سواء من القرية نف�سها �أم
من مدينة �س ��لمية� ،أم م ��ن العاملني بهذه املهنة من
ال َّن َور ،و�سواهم من الذين ي�أتون �إىل القرية واملدينة
يف موا�سم حمددة.
ويتم الو�شم بالوخز ب�إبرة دقيقة على جلد الإن�سان
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يف م ��كان حمدد حت ��ى يخرج ال ��دم ،ثم يو�ض ��ع مكان
الدم ال�شحوار الأ�س ��ود (الهباب) املت�شكل على قاعدة
الطنج ��رة املطب ��وخ بها على الن ��ار� ،أو حرب �أ�س ��ود� ،أو
�صفوة (بقايا مادة حمرتقة).
ــ لبا�س الأطفال ات�ص ��ف بالب�ساطة يف ريف �سلمية
واملدينة ،فكان الطفل ال�ص ��غري بعمر دون �سبع �سنوات
يلب�س قمي�ص ًا داخلي ًا من قما�ش القطن ،وغالب ًا ما كان
ي�ص ��نع من بقايا ثياب قدمية ل�ل��أب �أو الأم �أو الإخوة،
وفوق ��ه ما يع ��رف با�س ��م الط َّب ��اخ وهو مبثاب ��ة قالبية
�ص ��غرية عادية ،من قما�ش القطن �أو ال�صوف ،وتخاط
حملي ًا غالب ًا� ،أو يتم �شرا�ؤها من �سلمية �أو حماة.
�أما الطفلة ال�ص ��غرية فكانت �أي�ض� � ًا تلب�س قمي�ص ًا
داخلي ًا وكل�س ��ون ًا طوي ًال يغطي ال�ساقني ،وفوقهما تنورة
ب�س ��يطة قد تكون من قما�ش جدي ��د� ،أو من بقايا ثياب
الأهل القدمية.
 2ـ  5ـ التطريز:
يرت ��دي ال�س ��وريون رج ��ا ًال ون�س ��ا ًء �أكرث �ألب�س ��تهم
الداخلي ��ة واخلارجي ��ة خا�ص ��ة ،مط ��رزة ومزخرف ��ة

الكردان

بر�سوم و�أ�ش ��كال ذات موا�ضيع و�ألوان ق َّل �أن توجد بني
�شعوب املنطقة.
والتطريز فنٌّ من الفنون اجلمالية ،تقوم به الن�ساء
غالب� � ًا يف بيوته ��ن بع ��د �إنه ��اء مرحلة خياط ��ة اللبا�س
التقليدي م�س ��تخدمة الإبرة واخلي ��ط برباعة ،مبدعة
موا�ض ��يع التطري ��ز املتع ��ددة املرتاوح ��ة بني الر�س ��وم
النباتية (ورود� ،أزهار� ،أ�ش ��جار� ،س ��نابل) والأ�ش ��كال
احليواني ��ة (�س ��مك ،طاوو� ��س ،ع�ص ��فور ،حي ��ة)..
والر�س ��وم الهند�س ��ية (مثلث ،دائرة ،مرب ��ع ،معني)،
ورموز ت�شري �إىل الهالل �أو القمر وال�شم�س والنجوم.
ولأن معظم من يقوم بالتطريز لي�س فنان ًا حمرتف ًا،
ب�س ��ط الر�س ��ومات والأ�ش ��كال �إىل �أق�ص ��ى حد،
ف�إنه ُي ِّ
حتى لتبدو موحية بال�ش ��كل املق�ص ��ود ولي�س ��ت ال�شكل
ذاته .وكانت هذه الر�س ��وم والأ�ش ��كال حتمل يف �أغلبها
معاين خمتلف ��ة؛ فالدائرة مث ًال ترمز �إىل حركة الكون
والدميوم ��ة ،واملثل ��ث الهند�س ��ي ي ��راه العامة �ش ��بيه ًا
باحلج ��اب مما يعني �أن تطريزه على الثياب قد يحمي
�ص ��احب الث ��وب من �ش� � ِّر احل�س ��د والعني .وق ��د ترمز

ال�سمكة مث ًال �إىل معاين اخلري نظر ًا لتكاثرها ،وكذلك
ترم ��ز �س ��نابل القمح للخ�ي�ر .ويغل ��ب تطري ��ز الورود
والأزه ��ار على الثياب ال�ش ��عبية لقيمتها اجلمالية ،وملا
توحيه من تفا�ؤل باحلياة.
وخي ��وط التطريز تكون ملون ��ة عموم ًا (ذهبية،
ف�ض ��ية ،نحا�س ��ية ،ما�س ��ية ،برتقالي ��ة) .وبع� ��ض
اللبا� ��س املطرز ـ� �ـ كالقالبيات والدوام ��ر ...ــ يقوم
به ��ا اخلياط ��ون ،والأغلبي ��ة تق ��وم بها الن�س ��اء يف
البيوت .وكان يتم احل�ص ��ول عل ��ى خيوط التطريز
ب�ش ��رائها م ��ن مدينة حم ��اه و�س ��لمية من حمالت
بيع الأقم�ش ��ة واخلياطة ،بجانب ما ت�ص ��نعه بع�ض
الن�س ��اء منزلي ًا من خيوط �ص ��وفية وقطنية بغزلها
و�صباغتها ب�ألوان خمتلفة.
وكان اللبا�س املطرز ــ ما عدا القالبيات ال�سلمونية
املط ��رزة ،عموم� � ًا م ��ن اخلياط�ي�ن كتقلي ��د �ش ��عبي ـ� �ـ
ي�س ��تخدم للتباهي والت�ألق والظهور ،لذا كان يلج�أ �إليه
ال�ش ��باب والفتيات مي�س ��ورو احلال ،و�أ�صحاب املراكز
االجتماعية.
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�صورة لبيت �شعر ميثل م�سكن البدو الأولني يف بادية منطقة �سلمية

ثاني ًا :لبا�س البدو
الب ��دو والبادي ��ة �ص ��نوان .فالب ��دو م ��ن البادي ��ة.
والبادي ��ة املنطق ��ة الت ��ي �أمطاره ��ا ال�س ��نوية ال تكفي
لقي ��ام زراعات ناجحة وا�س ��تقرار دائم لل�س ��كن فيها،
وتحُ َّدد البادية عموم ًا باملناطق ذات الأمطار ال�س ��نوية
�أق ��ل من (200مم) التي تالئم منو النباتات الع�ش ��بية
واحل�شائ�ش ��ية يف �أعق ��اب هَ ْط ِله ��ا ،مم ��ا يكف ��ي حلياة
الأغن ��ام واملاعز واجلمال ...و�س ��واهم من احليوانات
الت ��ي حتتمل اجلف ��اف ،وهي الأ�س ��ا�س يف حياة البدو.
وت�ش ��غل البادي ��ة اجل ��زء ال�ش ��رقي من منطقة �س ��لمية
( %40م ��ن م�س ��احتها) خا�ص ��ة يف ناحيت ��ي ال�س ��عن
وعقريبات� .أم ��ا اجلزء الغربي من املنطقة فهو الأكرث
مطر ًا ،و�أمطاره تكفي لقيام زراعة ناجحة ،وا�س ��تقرار
دائم ل�سكانه الريفيني (الريف)؛ ولذا كان للبدو رحلتا
تغاري ��ب (يف �أواخ ��ر الربي ��ع) وت�ش ��اريق (يف ت�ش ��رين
الأول) �إىل الأجزاء الغربية من �سلمية وما يجاورها.
التنقل �صفة البدو مع ا�ستقرار ن�سبي لبع�ض زعماء
ع�ش ��ائرهم يف منطقة ما ــ مع بيوت ال�ش ��عر امل�صنوعة
من �ش ��عر املاعز الأ�س ��ود ،وذلك حتى منت�صف القرن
الع�شرين ،ليقوم بع�ضهم من ذوي الو�ضع املادي اجليد
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ب�إ�ش ��ادة بي ��وت ترابي ��ة وحجرية منذ منت�ص ��ف القرن
املا�ض ��ي ،وي�ؤ�س�س ��وا قرى خمتلف ��ة الأحجام يف اجلزء
ال�شرقي من �سلمية يف ناحية عقريبات ،وناحية ال�سعن
(يف �شرقها و�شمالها ال�شرقي وجنوبها ال�شرقي).
ومن الع�شائر البدوية يف البادية ال�سلمونية ،نذكر:
الأ�سبعة؛ وهي �إحدى ع�شائر قبيلة عنزة ،والعقيدات،
والرتك ��ي ،والب�ش ��اكم ،وبن ��ي ع ��ز ،واجلم�ل�ان ،واملوايل،
وامل�ش ��ارفة الرعي ��ة ،واحلديدي�ي�ن ،والنعي ��م .ويطلق على
الع�شائر ال�س ��ابقة ــ ما عدا الأ�سبعة ــ ا�سم عرب (عربان)
الديرة ،لأنهم حا�ضرون يف ديرة (بادية) �سلمية ومتنقلون
يف رحالته ��م م ��ع حيواناتهم� .أم ��ا الأ�س ��بعة العنزية فهم
يعدون غرب ��اء عن املنطقة لتنقالته ��م خارجها ،ولذا كان
لهم بع�ض العادات اخلا�صة يف اللبا�س و�سواه.
 1ــ لبا�س الرجال:
يت�ألف لبا� ��س البدو (الرجال) ،من :قمي�ص وا�س ��ع
وطوي ��ل ،وفوقه الثوب؛ وهو ثوب �أبي� ��ض �أو ثوب مردون،
ذو �أكم ��ام عري�ض ��ة طويلة ،ف�ضفا�ض ��ة م�ش ��قوقة تدعى
ال ��ردون ،جم ��ع (ردن) .ول ��ون الث ��وب �أبي� ��ض تراب ��ي،
ون�سيجه من القطن .وكل حوا�شيه مك�شوفة .وكلما كانت
الردون طويلة د َّلت على �أنَّ الب�سها عريق يف البداوة.

لبا�س عدد من م�شايخ البدو يف بادية منطقة ال�سلمية يعود �إىل �أوائل �أربعينيات القرن املا�ضي
(امل�صدر� :أحمد و�صفي زكريا :كتاب ع�شائر ال�شام)
ال�شيخ دهام الهادي رئي�س �شمر

الأمري فواز ال�شعالن رئي�س الرولة

الأمري �شاي�ش بن عبد الكرمي �آل �أبو ري�شة رئي�س املوايل

الأمري حمجم بن مهيد رئي�س الفدعان

133

بدويات بلبا�سهن ال�شعبي

والب ��دو الأقحاح ال يلب�س ��ون ال�س ��راويل .ومن لب�س
منهم ال�س ��روال الف�ضفا�ض ،فقد كان يجاري ما يلب�سه
�أهل الريف ،ليغدو هذا اللبا�س �شائع ًا عند اجلميع منذ
خم�سينيات القرن املا�ضي.
وقد يلب�س البدوي فوق الثوب :ال�ص ��اية �أو الزبون،
وهو عبارة عن قنباز من القما�ش الرقيق الالمع ،يكون
مفتوح� � ًا م ��ن الأمام ،وم�ش ��قوق ًا من �أ�س ��فل اجلانبني،
و�أكمامه ــ �أو رودنه ــ �أق�ص ��ر منها يف الثوب .وله يف كل
جانب جيوب تدعى خمب�أ.
ويلب�س البدوي فوق ال�ص ��اية (الزب ��ون) زنار ًا؛ وهو
حزام من ال�ص ��وف عر�ض ��ه نحو ع�ش ��رة �س ��نتيمرتات،
وطول ��ه بقدر م ��ا يلف اخل�ص ��ر مرت�ي�ن �أو ثالث� � ًا ،ولون
القما� ��ش �أبي� ��ض �أو �أحم ��ر .و�إذا كان مزدوج� � ًا ي�س ��مح
بو�ضع النقود وحفظها فا�سمه (كمر) .ويلب�س �أي�ض ًا فوق
ال�ص ��اية (حمازم �أو جنادات) مت ��ر فوق الأكتاف .وهي
من اجللد ،وفيها بيوت لو�ضع خرطو�ش البنادق .وهم ال
يرفع ��ون هذه اجلنادات عنهم حتى وال وقت النوم .ومن
عادات البدو ن�ساء ورجا ًال �أن يناموا بثيابهم كلها.
ويلب� ��س الب ��دو :العباءة؛ الت ��ي تنفعهم دثار ًا ولبا�س� � ًا
وفرا�ش� � ًا ،وحلم ��ل احلطب وعل ��ف ال ��دواب يف �أطرافها.
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ويف ال�ش ��تاء يلب�س ��ون الفروة .وبع�ض الر�ؤو�ساء والأغنياء
يلب�س ��ون حتت الفروة (الدامر �أو القط�ش ��ية) .والدامر ــ
كما �أ�ش ��رنا �إليه �أي�ض� � ًا يف لبا�س الريف ــ؛ معطف ق�صري
وا�س ��ع من قما�ش اجلوخ ذو اللون الأزرق �أو الأ�سود ،لي�س
له رقبة� ،أكمامه وا�سعة ومتدلية ،ويف بطانته جيب لو�ضع
كي�س النقود �أو ما ماثله .و�أجمله ما ُ�ص ِن َع يف مدينة حماه.
وقد يكون مطرز ًا �أو مزرك�ش� � ًا بخي ��وط ذهبية �أو قطنية.
والن�ساء يلب�سن ما ي�شابهه ويدعونه (دراعة جوخ).
�أم ��ا غطاء الر�أ�س عند الرجال؛ فيدعى الق�ضا�ض ��ة،
وه ��ي قطعة مربع ��ة من ن�س ��يج القط ��ن الأبي� ��ض تطوى
وتو�ضع على الر�أ�س حتت العقال .وقد يكون حتتها طاقية
م�صنوعة من قما�ش القطن ،وي�ستخدم العامة من البدو
(رعيان ،و�سواهم) النقاب (�أحمر� ،أزرق� ،أ�سود) عو�ض ًا
عن الق�ضا�ضة البي�ضاء التي ترتك للمنا�سبات.
والق�ضا�ضة تقابل الكوفية املعروفة وامل�صنوعة من احلرير
ذات ال�شراريب الطويلة امل�ستعملة لدى �أعراب الديرة.
ويو�ضع العقال (املع�صب ،الربمي) فوق الق�ضا�ضة ــ
والنقاب ــ ليم�س ��كها ،وهو �ضفرية �ضخمة قلي ًال� ،سوداء
الل ��ون غالب� � ًا .ويك ��ون للعق ��ال ذوائب من حلق ��ة منتهية
بهدبات .وطريقة لب�س ��ه وو�ض ��عه على الر�أ�س م�س ��تقيم ًا
�أو مائ�ل ً�ا �إىل جنب تدل على مع ��اين الرزانة �أو البغ�ض،
�أو احل ��ب� ،أو عدم االكرتاث .وق ��د يكون العقال رفيع ًا �أو
غليظ ًا .والعقال امل�ستخدم عند البدو هو نف�سه امل�ستخدم
يف ريف ال�سلمية ،وم�صدره الأول مدينة حماه.
 2ــ لبا�س الن�ساء (البدويات):
تلب� ��س الن�س ��اء عل ��ى �أبدانه ��ن جلباب ًا م ��ن القطن
يدعون ��ه (ثوب �أ�س ��مر) .ويكون �أ�س ��ود الل ��ون �أو نيلي ًا،
ويكون طويل الذيل يف الغالب جمرور ًا على الأر�ض حني
امل�ش ��ي .وفتيات البدو ي�شددن فوق الثوب على اخل�صر
قما�ش ًا غليظ ًا من ال�صوف يدعونه (�شويحي) .وبع�ض
الن�ساء ي�شددن الكمر الأحمر اللون.

ن�ساء بدويات يقمن بنقل املياه

وحني العمل ويف الأ�ش ��غال َي ْل ِب ْ�س ��نَ (قب �أ�ص ��فر)،
وهو كالثوب قما�ش ��ه �س ��ميك ذو لون �أ�صفر �أو �أخ�ضر،
و�أكمامه ق�صرية.
وتلب� ��س الفتيات من الب ��دو (دراعة ج ��وخ) زرقاء
اللون �أو �س ��وداء ق�ص�ي�رة الكمينّ  ،ويف ف�ص ��ل ال�ش ��تاء
تلب�س الن�ساء ُع ْبي ًا وفروات كالرجال.
وت�ض ��ع الفتي ��ات على ر�ؤو�س ��هن (املقرون ��ة) وهي
تقاب ��ل كوفي ��ة الرج ��ال ،وتكون �أو�س ��ع منها وقما�ش ��ها
م ��ن احلرير الأ�س ��ود ،و�أطرافها ملون ��ة ،وذات �أهداب
�س ��وداء يجعلنها يف هيئة عمامة ،ويدعونها (ع�صبة �أو
قمطة) .ويلب�سنها حتت ال�شمرب.
وال�ش ��مرب هو ع�ص ��بة الر�أ�س مبثاب ��ة قطعة قما�ش
طويلة وعري�ض ��ة من القط ��ن �أو احلرير الرقيق ُي َغ ِّطينْ َ
بها ر�ؤو�س ��هن ،يتدىل طرفاها على اجلانبني وال�ص ��در
وعل ��ى الظه ��ر .والن�س ��اء يتمنطقن بكم ��ر مطاط على
اخل�صر ي�ضعن فيه نقودهن.
ه ��ذا عن عرب عنزة� ،أما فتي ��ات عربان الديرة ،فال
يلب�سن ال�شمرب ،بل ي�ضعن على ر�ؤو�سهن كوفية �أو مقرونة،
ي�سدلنها على ر�ؤو�سهن دون تدويرها ب�شكل ع�صبة.
وتلب�س الن�ساء يف �أقدامهن �شحاطة ،و�أحيان ًا مي�شني
حفاة� ،أما يف ال�ش ��تاء فيلب�سن حذاء كبري ًا يدعى جزمة

�أو زربول من اجللد ذي اللون الأ�ص ��فر �أو الأحمر ،له من
الأمام هدبات زرقاء ومتدلية ،ويف نعله م�سامري �ضخمة،
وهو لثقل ��ه يزحفن به زحف ًا ،ويحدثن به قرقعة خا�ص ��ة
�إذا �سرن يف �شوارع املدن .وتتم �صناعته يف مدينة حماه،
ويف حياتهن اليومية يلب�سن امل�شاية امل�صنوعة من اجللد
ونعلها من الغوما ،وكذلك القبقاب.
 3ــ �أدوات زينة الن�ساء البدويات:
البدوي ��ات �س ��افرات بالطبع ،ال ي�س ��تعملن الربقع،
يتج َّولن بحرية.
ويلب�سن من احللي ال�ضخم الثقيل ،كما يف :اخلالخل،
واحلجول الكبرية ،امل�ص ��نوعة من الذهب �أو الف�ضة كل
على قدر ما و�س ��عت حاله .ويعلقن اخلزامات الكبرية يف
�أنوفهن ،و�أكرثها م�ص ��نوع من الذهب مر�صع بف�صو�ص
الفريوز ال�ص ��غرية .ويف �آذانهن �أقراط طويلة وعري�ضة،
وي�ض ��عن الذه ��ب والف�ض ��ة عق ��ود ًا وق�ل�ادات طويلة يف
�أ�ش ��كال متعدّدة .ويكرثن يف القالدات التي تتخذ �أ�شكال
النقود امل�ض ��روبة قدمي ًا ،كالغوازي واملحمودي ينظمنها
�صفوف ًا ويدلينها من العنق �إىل ال�صدر.
ومن �أنواع التزيني عند البدويات :احلناء؛ �إذ ي�صبغن
بها ال�شعر والأكف والأ�ص ��ابع والأظفار و�أخم�ص الأقدام،
وقد يزججن حواجبهن .ويكحل ��ن عيونهن بالإثمد .ولهن
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ولع خا�ص بالو�شم ،يحلني بال�صبغة الزرقاء جلود �أيديهن
بنقو�ش ور�س ��وم خمتلفة من ظهر الكف �إىل املع�ص ��م �إىل
الكوع .ويجعلن نقوط ًا �صغرية يف منت�صف اجلبهة وطرف
الأنف والذقن .ورمبا و�ش ��من ال�ش ��فاه ال�س ��فلى والوجنات
وال�صدر والعنق والنهود والأفخاذ والأقدام.
ول ��كل ام ��ر�أة مكحل ��ة ومر�آة .كم ��ا ِّ
تدخن الن�س ��اء
بالغليون الذي ي�صنعه الرعاة لهنَّ من الطني.
والبنات العذارى يف �أكرث الأوقات يق�ص�صن ال ُغ ّرة
�أو الطرة ،ويربزن �شعورهن فوق اجلبني .و�إذا تزوجن
�أرخني الغطاء و�س�ت�رن �شعورهن باملنديل .وهي عالمة
فارقة بني البكر والثيب.
ون�س ��اء البدو م�ش ��غوالت دوم ًا لدرج ��ة الإعياء .فبينما
ت ��رى الرج ��ل طول النه ��ار وج ��زء ًا من الليل حت ��ت خيمته
يتقهوى (ي�ش ��رب القهوة) م�ض ��طجع ًا يق�ص �أقا�صي�ص ��ه،
�أو ينع ��م ببطالته� ،أو يراقب راعي قطي ��ع �أغنامه �أو يرعاه
هو .ترى ن�س ��اءه وبناته ي�شتغلن �أ�شغا ًال كثرية �شاقة :يجلنب
املاء على ظهورهن �أو فوق ر�ؤو�سهن �إن كن فقريات� ،أو على
ظهر احلم�ي�ر �إن كان رجالهن مي�س ��ورين ،وقد يكون ذلك
من م�س ��افات بعيدة .ويحطنب احلطب ،ويجمعن الع�ش ��ب
وينقلن ��ه .ويحمل ��ن املوا�ش ��ي ويرعينه ��ا �أحيان ًا .ويخ�ض ��ن
احللي ��ب وي�ص ��نعن ال�س ��من والزب ��دة .ويطبخ ��ن الطعام،
ويخبزن اخلبز على ال�صاج .و�إذا وجدن وقت ًا يغزلن ال�شعر
وال�ص ��وف ،وين�س ��جن �ش ��قق اخلي ��ام والغرائ ��ر والفر�ش،
ويخطن الثياب .هذا فوق احلمل والو�ضع والإر�ضاع.
والن�س ��اء والرج ��ال يف البادي ��ة قليل ��و االعتن ��اء
بهندامه ��م عام� � ًة� ،إ َّال الوجه ��اء ،وح�ي�ن الذه ��اب �إىل
املدينة� ،أو ذهاب الرجال �إىل بيت ال�ش ��يخ� ،أو حل�ضور
منا�سبة فرح (عر�س)� ،أو حزن.
و�أطفال البدو يولدون ويتلم�سون حياة البداوة وهم
حممول ��ون �إما عل ��ى ظه ��ور �أمهاتهم ،و�إم ��ا يف �إحدى
عيني اخلرج املو�ضوع على ظهر حمار �صغري.
وال�ص ��بي مي�شي �شبه عا ٍر يف ال�صيف ،و�إذا �ألب�سوه
فم ��ن بقايا الثياب التي كان ��ت لأبيه .وقدماه حافيتان،
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وهي تت�ص ��لب وتعت ��اد دو�س احل�ص ��ى وال�ص ��وان� .أما
ر�أ�س ��ه فمحلوق �إال من غديرتني طويلتني تتدىل الأوىل
عل ��ى جبينه للبهرج ��ة ،وتبقى الثانية فوق قمة ر�أ�س ��ه.
و�إذا ناهز ال�ص ��بي البلوغ يف �س ��نة ( 13ــ ُ )14يح�سب
رج�ل ً�ا ،وحينئ � ٍ�ذ يغط ��ي ر�أ�س ��ه بخرقة ،ويربي �ش ��عره
ويجعله ي�س ��تطيل ،وتتدىل جدائله على كتفيه ،وحتيط
بوجه ��ه ال�ص ��غري ِّ
املقطب .وه ��و يعمل يف رعي �ص ��غار
الإبل و�ص ��غار الغنم ي�أخذها �إىل املراعي ويعيدها �إىل
البيت ،وي�ش�ت�رك يف حلب الغنم ،ويف التقاط الأع�شاب
الياب�سة ،وجمع بعر الإبل ال�ستعماله يف الوقود.
و�أما الفتيات ال�ص ��غريات ،فيلب�سن �أي�ض ًا من بقايا
ثي ��اب �أمهاتهن ،و�أخواته ��ن الكبريات ،بع ��د �أن ُي َو َّلف
بطرق يدوية مبا يتالءم مع �أج�سادهن.
امل�صادر واملراجع
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دم�شق ،ط1987 ،2م.
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ال�صناعات التقليدية يف حمافظة ال�سويداء
هايـــــل القنطـــــــار
��د ال�صناع��ة من �أبرز الدعائ��م التي تقوم
ُت َع ُّ
عليه��ا نه�ض��ة الأمم .وال��دول الطاحم��ة �إىل
اللح��اق برك��ب احل�ض��ارة تنظ��ر �إىل ال�صناع��ة
كو�سيل��ة مثل��ى لتحقي��ق طموحاته��ا� .إال �أن
الأو�ض��اع االقت�صادي��ة واالجتماعية يف الكثري
م��ن الدول العربية وبخا�صة يف ال�سنوات الع�شر
الأخ�يرة مل تعد ت�سمح ب�إقام��ة �صناعات كبرية
بال�سرع��ة الت��ي ترغبه��ا تلك ال��دول .لهذا كرث
احلديث عن �ضرورة تفعيل ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�سط��ة بخا�ص��ة يف الأري��اف الت��ي �أهمل��ت
ل�سن��وات عدي��دة ،وت�أث��رت ب�إهماله��ا �شرائ��ح
وا�سعة م��ن املواطن�ين .ويف �سوري��ة كان للحرب
الظاملة التي �شن��ت عليها نتائج مدمرة على تلك
ال�صناع��ات وبخا�صة منها ال�صناعات التقليدية
وزاد احل�ص��ار الظامل الذي فر�ض علينا من هذه
املعان��اة! لق��د لعب��ت ال�صناعات ال�صغ�يرة عامة
والتقليدي��ة خا�صة دور ًا مهم�� ًا يف الناجت القومي
للقط��ر العرب��ي ال�س��وري ،و�ساهم��ت يف حتقي��ق
جملة من الأهداف التي ق�صدتها خطط التنمية
االقت�صادي��ة واالجتماعية ،وعل��ى ر�أ�سها احلد
من هج��رة �أبن��اء الريف �إىل املدين��ة من خالل
ت�سهيل مزاولته��م للأعمال الزراعية واحلرفية
امللحقة به��ا يف �أماكن �سكناه��م ،ورفد االقت�صاد
الوطن��ي بالعم�لات الأجنبي��ة املت�أتي��ة من بيع
ن��اجت تل��ك ال�صناع��ات  -وم��ا ت�ضيفه م��ن قيمة

�إىل الن��اجت االجتماع��ي ومنه��ا� :إب��راز الهوي��ة
الوطني��ة للمجتم��ع ،وامل�ساهم��ة يف احلف��اظ
عل��ى �إرث��ه احلقيق��ي ،مل��ا تختزن��ه يف مادته��ا
وطريق��ة �صنعها وعالقة �صانعيه��ا مبن حولهم،
م��ن �سلوكي��ات وقي��م وع��ادات ،تعك���س ال�صورة
ال�صحيح��ة لعالق��ات �أفراد املجتم��ع بع�ضهم مع
تراث حف��ظ للإن�سان العربي
بع�ض ،وتع�بر عن ٍ
هويت��ه ووج��وده وحمل ب�ين طيات��ه الكثري من
عب��ق التاري��خ ال��ذي حج��ز للح�ض��ارة العربية
موقعا متقدما بني ح�ضارات العامل.
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واقع ال�صناعات التقليدية يف املحافظة
نق ��ل �أبناء اجلبل الأوائل حرف ًا و�ص ��ناعات تعلموها
يف مواطنه ��م الأوىل (لبن ��ان ،فل�س ��طني ،حل ��ب ،غوطة
دم�شق ،)...وزادوا عليها ما تعلموه من جوارهم (حوران
والأردن ،والبادية ال�س ��ورية) وم ��ع �أنهم مل يطوروا تلك
ال�ص ��ناعات ،بل عم ��دوا �إىل حت�س ��ينها ،حافظوا عليها
طيلة ثالثة قرون ونيف ،فكانت مر�آة لأ�س ��لوب عي�ش ��هم
وطريق ��ة تفاعله ��م مع املحي ��ط والبيئة .وق ��د اعتمدت
بغالبيتها على مواد حملية وفرتها لهم طبيعة املحافظة
اجلبلية واقت�ص ��اداتها املتنوعة .وكانت ال�صناعات تلك
خالل القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر ت�سوق بطريق
املقاي�ض ��ة ،وهي طريقة البيع ال�سائدة �آنذاك ،وقد وق َع
العدي ��د من تلك ال�ص ��ناعات عل ��ى عاتق الن�س ��وة .ويف
الري ��ف تتداخل ال�ص ��ناعات التقليدية مع ال�ص ��ناعات
الريفي ��ة كم ��ا يف �ص ��ناعة امل ��واد الغذائية والن�س ��يجية
والفخار والق�ش وغريها .وغالب ًا ما تتم تلك ال�صناعات
يف املنازل �أو يف ور�ش �ص ��غرية تديرها عائلة واحدة ،ما
ي�س ��هل انتقال اخلربة من جي ��ل �إىل جيل .ويكون متويل
هذه الور�ش ذاتي ًا با�س ��تثناء �ص ��ناعات حمدودة ت�شرف
عليه ��ا وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والعم ��ل كال�س ��جاد
اليدوي والب�س ��ط ،امل�ص ��نعتني يف وحدات ال�ص ��ناعات
الريفي ��ة .حتى ه ��ذه ال�ص ��ناعة مل يتخ َّل عنه ��ا القطاع
اخلا�ص ،وما زال الكثريون يزاولونها يف البيوت .وكانت
تلك ال�ص ��ناعات ت�س ��د الكث�ي�ر من حاج ��ات املواطنني
ال�ص ��انعني منهم وامل�شرتين لها .هذه ال�صناعات بد�أت
ترتدى يف ال�س ��نوات الأخ�ي�رة -مثلها مثل ال�ص ��ناعات
التقليدي ��ة يف حمافظات �أخرى-لأ�س ��باب عديدة منها
املزاحم ��ة م ��ن املنتج الآيل ،و�ض ��عف الت�س ��ويق ،وغالء
امل ��ادة الأولي ��ة ،وع ��زوف �أبن ��اء احلرفيني ع ��ن متابعة
ِمه ��ن �آبائه ��م ودخ ��ول عمال غ�ي�ر مه ��رة �إىل كثري من
هذه املهن ،ما �ش ��وه من جماليتها ،وحد من ت�س ��ويقها،
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ث ��م �آت ��ت الأزمة ال�س ��ورية لت�ض ��اعف من ه ��ذه املعاناة
ب�س ��بب �ض ��عف ال�س ��ياحة والو�ض ��ع الأمني غري امل�ستقر
باملحافظة .ومع هذا ما زال العديد من تلك ال�صناعات
يلقى رواج ًا مثل� :ص ��ناعة الدب� ��س والزبيب من العنب،
و�ص ��ناعة امل ��واد الغذائية من �س ��من ،وكثي ،وك�ش ��ك..
وال�شرا�ش ��ف املحوك ��ة بال�س ��نارة ،وبع� ��ض ال�ص ��ناعات
الن�سيجية كالألب�سة العربية ،واحلياكة اليدوية ،واملُ َخد،
والب�سط وبع�ض ال�سجاد اليدوي .ومواد التدفئة القدمية
املعتمدة على خملفات احليوانات وغريها...وامل�ؤمل �أن
تقوم الوزارات واجلهات املعنية بال�ص ��ناعات التقليدية
ب�إح�ص ��اء ما تبقى من هذه ال�صناعات وحماولة دعمها
و�إحي ��اء املتوقف منه ��ا بالتعاون مع املنظمات ال�ش ��عبية
والهيئات العاملية املعنية.
الت�صنيف العاملي لل�صناعات التقليدية
تق�سم ال�ص ��ناعات التقليدية وفقا ملا �أقره االحتاد
العامل ��ي لل�ص ��ناعات التقليدي ��ة ( � )1984إىل �أرب ��ع
جمموعات:
 -1الإبداعات ذات الطابع الفني ،وهي ال�صناعات
التي يتطلب �إنتاجها مهارات عالية.

 -2الفن ��ون ال�ش ��عبية والفلكلوري ��ة ،الت ��ي تعك� ��س
منتجاته ��ا التقالي ��د والثقاف ��ات املحلي ��ة ،وحتتاج �إىل
درجة عالية من الكفاءة املهنية.
� -3ص ��ناعات تقليدي ��ة :وه ��ي املنتجات امل�ص ��نعة
يدو ّي ًا ،املعروفة بطابعها التقليدي الذي يظهر الذائقة
الفنية للمجتمع املحلي ،وغالب ًا ما يكون هدف �إنتاجها
ال�سوق العاملية.
 -4املنتجات ال�ص ��ناعية :وهي �ص ��ناعات �ش ��بيهة
بال�صناعات التقليدية مت �إنتاجها بوا�سطة الآالت.
من هذا يت�ض ��ح لنا �أن ال�ص ��ناعات التقليدية يجب
�أن حتوز ثالثة �شروط هي:
• �أنها م�صنعة يدو ّي ًا.
• تعرب عن احل�س اجلمايل للمجتمع املحلي.
• ت�ستهدف بالإ�ضافة �إىل ال�سوق املحلية ال�سوق
العاملية (ال�س ��ياح) .وعليه ف�إن بحثنا هذا �س ��يتناول
ال�ص ��ناعات الت ��ي تتوف ��ر فيه ��ا ه ��ذه ال�ش ��روط مبا
يتما�شى ون�ص ��و�ص االتفاقية الدولية ل�صون الرتاث
الثقايف غري املادي (اليون�سكو ت�شرين الأول )2013
والت ��ي تن� ��ص يف مادته ��ا الثالثة الفق ��رة  :2على �أن
امله ��ارات املرتبطة بالفنون احلرفي ��ة التقليدية هي
من امليادي ��ن التي تدخل يف مفه ��وم الرتاث الثقايف
غري املادي.
وبناء على ما �سبق ذكره حول تعريف ال�صناعات
التقليدي ��ة ،ف� ��إن كث�ي�را م ��ن الأعمال التي تو�ص ��ف
بال�ص ��ناعة ق ��د ال تنطب ��ق عليه ��ا هذه ال�ص ��فة مثل
امل�أكوالت املنزلية التي ال ت�س ��وق وال يحتفظ بها ملدة
طويلة ،و�إمنا يحتاج �إليها املرء لال�ستهالك اليومي،
وه ��ذا خ ��ارج بحثن ��ا .كذلك ال ب ��د لنا م ��ن مراعاة
الف ��روق ب�ي�ن ال�ص ��ناعات التقليدي ��ة وال�ص ��ناعات
الريفية ،فلي�س ��ت كل �صناعة ريفية هي تقليدية ،و�إن
كنا �سنمر على ذكر بع�ضها خل�صو�صيتها املناطقية!

وميكننا تق�س ��يم هذه ال�ص ��ناعات �إىل� :ص ��ناعات
ن�س ��يجية� ،ص ��ناعة الأدوات املنزلي ��ة (الق�ش ،الفخار،
�أج ��ران القه ��وة ،اجلارو�ش ��ة ،الكواير ،منا�ش ��ل املياه،
مدف� ��أة احلطب ،ببور اجللة وتوابعه )....ال�ص ��ناعات
اجللدية ،ال�صناعات الغذائية امل�ستدامة� ،صناعة عدد
الزراعة� ،صناعات عر�ضية �أخرى.
ال�صناعات الن�سيجية:
� -1صناعة امللبو�سات:
لب�س �أبناء اجلب ��ل الثياب العربية الريفية املعروفة
يف بالد ال�ش ��ام ،وهي بالن�سبة �إىل الرجال :القمي�ص،
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ال�سروال ،القنباز ،ال�س�ت�رة ،اجلبة ،الكوفية ،احلطة،
العباءة ،الفروة ،احلذاء.
وكانت بع�ض ه ��ذه الثياب ت�ص ��نع حمل ّي ًا والبع�ض
الآخر ي�ؤتى به من العا�ص ��مة دم�شق .ومع الوقت طوروا
بع�ض ��ها مبا يتنا�سب وظروف املعي�شة والطق�س ،و�أبقوا
على البع�ض الآخر كما هو يف املحافظات املجاورة.
و�أك�ث�ر الذي �ص� � َّنعوه :القمي�ص م ��ن قما�ش قطني
ناع ��م (بوبل�ي�ن ،لينو) وللعم ��ل كتان وخام وال�س ��روال
(ال�ش ��نتيان) -وف ��ق اللهج ��ة الدارج ��ة ُ -ي�ص� � ّنع من
قما� ��ش قطن ��ي �س ��ميك ي�س ��مى ( كلمنظ ��ة) والأبي�ض
م ��ن قما�ش املق�ص ��ور ،ويلب�س املتدينون �س ��روا ًال عايل
ال�سرج من خام �أ�سود� .أما القنباز :في�صنع من قما�ش
حريري (ق�صة) واملو�ش ��ى ،من حرير بهن�سي ي�سمونه
روز ًا ،وكبار ال�س ��ن يلب�س ��ون قنباز ًا م ��ن اجلوخ الغامق
( كا�س ��تور)� .أما ال�س�ت�رة :فت�ص ��نع م ��ن قما�ش كتاين
�أو قطن ��ي ،والبع�ض يلب�س �س�ت�رة من اجلوخ ال�س ��اذج.
�أما بقية الألب�س ��ة فكانوا يبتاعونها من دم�ش ��ق ( �سوق
مدحت با�ش ��ا) لعدم توفر ماكينات اخلياطة املنا�سبة،
والب ��دو كانوا يبتاعون بع�ض �ألب�س ��تهم من حوران� .أما
يف مطلع القرن الع�ش ��رين فقد كان ��ت هناك خياطات
ا�ش ��تهرن بت�ص ��نيع تلك الألب�س ��ة ،ويف الن�صف الثاين
من القرن املذكور �أ�ص ��بح هناك ور�شات ت�صنع غالبية
الألب�سة ال�سالف ذكرها.
وتبق ��ى �ألب�س ��ة الن�س ��اء هي املختلفة ع ��ن غريها،
فن�ساء املحافظة لهن لبا�س خا�ص ي�سمونه (العربي)،
تقوم على ت�ص ��نيعه خياط ��ات ماهرات �أتقنَّ �ص ��ناعة
الألب�س ��ة الن�سائية املكونة من :الف�س ��تان الرئي�سي وهو
ق�س ��مان :الأول -ي�س� � ّمينه املنتان ( امليت ��ان) والثاين-
ي�س ّمينه التنورة ،ملت�صقان بع�ضهما مع بع�ض يف �أ�سفل
ال�ص ��در ،وكالهما ُي َ�ص ��نعان من قما�ش اجلورجيت �أو
احلرير وللمتقدمات بال�سن من املخمل.
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ال�ص ��دريةُ :ت َ�ص ��نع من نف�س قما�ش التنورة �أو من
قما� ��ش قريب من ��ه .اجلوكيت(اجلاكيت) وهو �س�ت�رة
مفتوح ��ة م ��ن الأمام له زر واحد يف الو�س ��ط وقما�ش ��ه
يتنا�سب وقما�ش البدلة.
اململ ��وك :كما املريولة امل�س ��تعملة يف مناطق �أخرى
وطول ��ه من اخل�ص ��ر حتى نهاي ��ة التن ��ورة ،يربط على
اخل�صر بدكة (تكة).
�أما البقية فت�شرتى من دم�شق ومنها :الطربو�ش-
م�ص ��نوع من اجل ��وخ الأحمر �ش ��كله خمروطي ناق�ص
يثبت عليه قر�ص ف�ض ��ي يعلق على جوانبه قطع ذهبية
ت�س ��مى (جهادي) ،بينما يثبت عل ��ى حافة الطربو�ش
ال�س ��فلية قط ��ع ذهبي ��ة �أ�ص ��غر ت�س ��مى (ال�ش ��كة) يف
و�س ��طها ل�ي�رة ذهبية ب ��ارزة قلي ًال ت�س ��مى الغ ��ازي �أو
امل�ش ��اء اهلل ،وه ��ذه امل�ص ��وغات ت�ش�ت�رى من حمالت
ال�صاغة .الفوطة :قطعة قما�شية بي�ضاء من احلرير،
ولكبار ال�س ��ن م ��ن قما�ش قطني (ي�ش ��ما) تطرح على
الطربو�ش ،وتن�سدل على الكتفني والظهر�(.صورة.)1
واملتدينات يلب�س ��ن تنورة �س ��وداء بال نقو�ش مع فوطة
بي�ض ��اء عل ��ى الر�أ� ��س .وقد �ش ��رحت بالتف�ص ��يل هذه
امللبو�س ��ات يف بحث ن�ش ��ر يف العدد املزدوج من جملة
الرتاث ال�ش ��عبي رق ��م 8و 9مبا يف ذل ��ك لبا�س الأخوة
امل�س ��يحيني وب ��دو املحافظ ��ة ،الذي ��ن يح�ص ��لون على
معظم �ألب�س ��تهم من حمافظة حوران �أو من العا�صمة
دم�شق ،با�س ��تثناء ن�ساء امل�س ��يحيني ال�شرقيني الالتي
يلب�سن لبا�س املنطقة امل�سمى بالد َّرازي .ورغم التبدل
احلا�ص ��ل يف طريق ��ة عي� ��ش املواطنني بع ��د �أن غزت
العومل ��ة بيوتن ��ا جميع ًا ،بقيت هذه ال�ص ��ناعة ن�ش ��طة،
وبقي ��ت روح ال�ت�راث فيه ��ا حية من خ�ل�ال الزخارف
والتطري ��زات التي تزين هذه الألب�س ��ة الت ��ي ما زالت
الن�س ��اء تنقلها من جيل �إىل جيل ،ونرى من املنا�س ��ب
التعر�ض لها ولو �سريع ًا.

قب ��ل �أن تظهر الأقم�ش ��ة احلديثة امللون ��ة واملط َّبعة
وال�ش ��فافة كاحلرير ال�صناعي ،والأوركنزا وال�شيفون،
والدانتيل والتافتا وغريها الكثري ،كانت الن�س ��اء تلب�س
اجلوخ واملخمل والكتان ،تقوم بتطريزه �إن على ال�صدر
�أو على الأكمام والقبة وحواف الثوب ال�سفلية وجوانب
اجلب ��ة والقنباز الرجاليتني�(.ص ��ورة  )2ومل تكن هذه
التطريزات جمرد نقو�ش للزين ��ة ،بل كان للكثري منها
معان ورموز مق�ص ��ودة ،وكانت تلك التطريزات حتاك
بالإب ��رة من قب ��ل عامالت ماهرات منها :نرث(ن�ش ��ر)
ال ��رز ،القهوة ،احلنطة ،ال�سم�س ��م� ..ش ��جرة ال�س ��رو،
�ش ��جرة النخيل ،ال ��ورود ،الع ��روق النباتي ��ة ،الطيور،
البط ��ة ،عي ��ون احلج ��ل ،احلي ��ة ،احلج ��اب ،التعاريج
،النجوم ،ال�س ��يوف ..ول ��كل منها داللة ؟ فنرث احلبوب
يعني اخل�ص ��ب ،و�ش ��جرة ال�س ��رو تعني الرفع ��ة والعلو
والتق ��رب من ال ��ذات الإلهي ��ة ،والورود رم ��ز التفا�ؤل،
والهده ��د رمز احل ��ظ ،واحلية رمز املك ��ر ،واحلجاب
ل ��درء العني احلا�س ��دة والتعاريج (خطوط منك�س ��رة)
للدالل ��ة عل ��ى املياه اجلارية م�ص ��در اخل�ي�ر واحلياة،
�أم ��ا اخلط ��وط ال�س ��بع املتك ��ررة فه ��ي رمز لل�س ��موات
ال�س ��بع ،والنجم ��ة ال ُّثمان َّية تعبري عن جنمة ال�ص ��بح،
وبع�ض ال�ش ��عوب تر�سمها للداللة على اجلهات الأ�صلية
والفرعية .وعند وجود خط �أفقي م�س ��تقيم فهذا ي�شري
�إىل �س ��كون امل ��وت بينما اخلط ال�ش ��اقويل ي�ش�ي�ر �إىل
احلي ��اة وهكذا ..وكان لكل وحدة زخرفية مكان حمدد
عل ��ى الثوب تعرف ��ه امل ��ر�أة املاهرة ،فالع ��روق (مثال)
ت�ستعمل يف الأماكن املمتدة كجوانب الثوب ،والأ�شجار
تكون �أ�س ��فل الثوب .وزخرف القمر املكون من مربعات
متداخلة ُيزين به ال�ص ��در وكذلك الدائرة رمز اخللق
والأبدي ��ة .والتطري ��ز يحت ��اج �إىل معرفة و�ص�ب�ر ،فهو
بالإ�ض ��افة �إىل كونه فن� � ًا ،يحتاج �إىل جهد وفهم ملاهية
الر�س ��وم والزخ ��ارف و�أماكن ُّ
تو�ض ��عها .لهذا حتر�ص

امل ��ر�أة على تعلي ��م بناتها ف ��ن التطريز منذ ال�ص ��غر،
ليتباه�ي�ن فيما بعد بعرقية (طاقية) تطرزها الواحدة
ن�صيب واف ٌر من اهتمام
لعري�سها� .أما الألوان فكان لها
ٌ
الن�ساء بلبا�سهن� ،ساعد على ذلك امل�ؤثرات اخلارجية
الواف ��دة �إن من االغرتاب � -إىل دول بعيدة � -أو انفتاح
�أهل املحافظة على ثقافات وافدة من الغرب ،وهذا ما
جعل ن�س ��اء اجلبل ينزعن �إىل الألوان الزاهية ،فلب�سن
الأحم ��ر الفاحت والأخ�ض ��ر احل�شي�ش ��ي والبني والأزرق
ال�س ��ماوي والأبي�ض ،وكن َيج َم ْعنَ يف لبا�س ��هن ثالثة �أو
�أربع ��ة �ألوان مع ًا ،ويف ذلك ا�س�ت�راحة مل ��ا حتدثه هذه
الألوان من بريق يف العني.
� -2أعمال الإبرة وال�سنارة:
مار�س ��ت فتيات املحافظة هذه ال�صنعة على نطاق
وا�س ��ع -التطري ��ز واحلياكة  -ما حدا بوزارة ال�ش� ��ؤون
االجتماعية والعمل واالحتاد العام الن�س ��ائي – �آنذاك
 �إىل ت�ش ��جيع املجتم ��ع املحل ��ي على ت�ش ��كيل وحدات�إنتاجي ��ة لهذه ال�ص ��ناعة .وم ��ع �أن ه ��ذه الوحدات مل
ت ��دم طوي ًال بقي القطاع اخلا�ص يقدم الدعم حلرفيي
هذه ال�ص ��ناعة من خالل ت�أمني �سوق حملية وخارجية
ملنتجاته ��ا .وال زالت ال�شرا�ش ��ف ال�ص ��وفية امل�ش ��غولة
بال�سنارة التي تلب�س ��ها ال�سيدات على �أكتافهن ،و�أوجه
الطربي ��زات واملخ ��دات وال�شرا�ش ��ف املط ��رزة بالي ��د
ت�ش ��اهد يف �ش ��ارع البالط مبدينة ال�سويداء .واحلياكة
كان ��ت �أكرث انت�ش ��ار ًا م ��ن التطريز ل�س ��هولتها ،فهي ال
حتت ��اج �إال ل�س ��نارة �أو جمموع ��ة �س� � َّنارات وكمي ��ة من
اخليط ��ان ال�ص ��وفية .وعدد ال�س ��نارات يرتب ��ط بنوع
القطعة املرغوب �ص ��نعها ،فاجلوارب واللفحات حتتاج
�إىل �س ��نارة واح ��دة والكنزات واجلواكي ��ت �إىل اثنتني
والكفوف �إىل خم�س ..ولكل منها عملية حياكة تختلف
عن الأخرى ،وي�س ��تند العمل �إىل ما ي�سمى التقطيب –
من قطبة – وال ُقطب �أنواع منها القطبة ال�سادة وقطبة
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الريب ،وهي التي يب ��د�أ بها العمل� .أما التطريز فرغم
�أنه ال يحتاج لأكرث من �إبرة وطارة خ�شب ل�شد القما�ش
وجمموعة خيوط ملونة ،ف�إنه �أكرث م�ش ��قة لكونه يحتاج
�إىل تركيز �أكرث .ومثلما احلياكة تعتمد القطبة طريقة
عمل ،ف� ��إن التطري ��ز يعتمد الغ ��رزة ،وهناك �أ�ش ��كال
متع ��ددة للغرز منه ��ا :الفالحية  -وهي الأ�ش ��هر -لأن
التطري ��ز عام ��ة ينت�ش ��ر بالري ��ف �أك�ث�ر م ��ن املدينة،
وغرزة ال�س ��مكة ،ودرب النملة ،واملاكنة ،وامل�س ��طحة،
وال�س ��نابل ،واللف ،واجلدلة� ..إلخ .ومع ما �أ�صاب هذه
ال�ص ��نعة من تراجع ملمو�س ل�ص ��الح املطرزات الآلية
التي غ ��زت الأ�س ��واق يف ال�س ��نوات الأخرية ،و�ض ��عف
الأجور التي تحَ ْ �ص ��ل عليه ��ا العاملة لق ��اء عملها،
ﺳﺟﺎﺩﺓفماﺩﻣﺷﻕ ﺍﻟﺷﻬﻳﺭﺓ) ﺗﺻﻧﻳﻊ ﺣﺩﻳﺙ(
زال البع�ض ميار�س ��ها لأنها ال تفر�ض على العاملة وقت ًا
ومكان� � ًا حمددين ،وك ��ذا الأمر بالن�س ��بة �إىل احلياكة.
�إ�ض ��افة �إىل �أن العرائ� ��س م ��ا زلن �إىل الآن يحر�ص ��ن
على �أن ُيخرجن معهن بع�ض ًا من م�صنوعاتهن اليدوية
لتز ِّين بها �أثاث البيت.
� -3صناعة ال�سجاد اليدوي والب�سط:
مع �أن �ص ��ناعة ال�س ��جاد اليدوي ُعرفت يف �س ��ورية
من ��ذ العه ��د اململوك ��ي مل يع ��رف �س ��كان اجلب ��ل هذه
ال�ص ��ناعة� ،إال بع ��د ع ��ودة العائ�ل�ات الذي ��ن نفته ��م
ال�سلطات العثمانية �إىل ه�ضبة الأنا�ضول �أواخر القرن
التا�سع ع�ش ��ر ،حيث تعلمت الن�س ��وة يف املنفى �صناعة
ال�س ��جاد من �أجل ك�سب العي�ش لهن ولأ�سرهن .وكانت
تلك ال�ص ��ناعة  -وما زال ��ت -مزدهرة يف تركيا .وبعد
عودة الأ�سر املنفية �إىل اجلبل مطلع القرن املا�ضي بد�أ
�إنتاج ال�س ��جاد العربي على الطريقة الرتكية (العقدة امل�ش ��اغل غالبي ��ة ق ��رى املحافظ ��ة ،فق ��د بل ��غ عددها
املزدوجة) ،وامل�سماة عقدة جيورد�س ن�سبة �إىل مدينة عام 1982خم�س�ي�ن م�ش ��غ ًال منها  36م�ش ��غ ًال حكومي ًا
تركية ا�ش ��تهرت بهذه ال�ص ��نعة .يف ع ��ام 1962قامت تتبع �إىل وزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة والعمل ،والباقي
احلكومة ال�س ��ورية ب�إ�شادة م�شاغل ل�ص ��ناعة ال�سجاد م�ش ��اغل م�س ��ت�أجرة .وبقي عديد من الن�س ��اء ي�صنعن
اليدوي كانت ح�ص ��ة ال�س ��ويداء منها نحو %25وعمت �س ��جاد ًا عربي� � ًا حل�س ��ابهن اخلا� ��ص ،و َبرعت �ص ��بايا
142

املحافظ ��ة يف ه ��ذه ال�ص ��نعة لدرج ��ة �أن العدي ��د م ��ن
اجلهات احلكومية كق�صر ال�شعب والق�صر اجلمهوري
وغريها ،زودت ب�سجاد فاخر من �صنع هذه الوحدات،
(ال�صورة � )3إال �أن هذه ال�صناعة بد�أت ترتاجع مطلع
الت�س ��عينيات م ��ن ذاك القرن ،م ��ا دع ��ا �إىل �إقفالها،
وخ�س ��رت بذلك �آالف العامالت �أعمالهن منهن 1500
عاملة يف حمافظة ال�سويداء وحدها ،والأ�سباب عديدة
لي�س ��ت من مو�ض ��وعنا هذا ،و�إن كنا نطمح �إىل درا�سة
هذه الأ�سباب و�إعادة �إحياء تلك ال�صناعة� .أما الب�سط
فكانت ت�صنع على �أنوال خ�شبية يف املنازل وبع�ض تلك
الأن ��وال كان ي�ص ��نع عليه ��ا و�س ��ائد �ص ��وفية وحقائب
ولوح ��ات جداري ��ة �أ�ش ��هرها كان يف بل ��دة الكف ��ر� .أما
البل�س فكان البدو ي�ص ��نعون �أكرثها عل ��ى �أنوال �أفقية
من �شعر املاعز.
�صناعة الأدوات املنزلية
� -1صناعة الق�ش:
تعتمد هذه ال�ص ��ناعة ب�ش ��كل رئي�س ��ي على �سيقان
مادتي القمح وال�ش ��عري املتوفرتني بك�ث�رة يف املنطقة،
وعل ��ى منتوجاته ��ا طلب كبري م ��ن ال�س ��ياح جلماليتها
ول�س ��هولة نقلها ،وهي �ص ��نعة تاريخية قدمية ومعروفة
يف �أك�ث�ر دول الع ��امل .والنم ��اذج الأك�ث�ر ت ��داو ًال
ن�س ��فة ،القف ��ة ،اجلون ��ة ،املُغْمق ��ان،
ه ��ي :الطب ��ق ،ا َمل َ
املِكب�(،ص ��ورةرقم )4ول ��كل منه ��ا وظيف ��ة خا�ص ��ة.
فالطبق تو�ضع عليه �سفرة الطعام ،وقطع عجني ال�صاج
(التن ��ور العربي) ،وا َمل ْن�س ��فة �أ�ص ��غر م ��ن الطبق ولها
�أ�ش ��كال متعددة ،لبع�ض ��ها جوانب عالية قلي ًال ت�ستعمل
لتنقية احلبوب من الق�ش ولنقل اخلبز وجللب الطعام،
والقف ��ة حلف ��ظ البي� ��ض �أو اخلب ��ز لبقائه طر ّي� � ًا ولها
غطاء ،واملُغ َمقان حلف ��ظ حوائج البيت ،واجلونة لنقل
احلب ��وب ،واملكب حلفظ الطعام كم ��ا الرباد يف �أيامنا
هذه .و�أدوات �صنعها ب�س ��يطة �أهمها املخرز وقليل من
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ال�ص ��باغ (�أحمر� ،أخ�ض ��ر� ،أزرق� ،أ�صفر)� .إ�ضافة �إىل
متار�سها بكثافة
�س ��اق القمح املهذب .وكانت اجل ّدات
ُ
نظرا ل�س ��هولة �صنعها وللحاجة املا�سة لها�-آنذاك� .أما
الفتي ��ات فك ��ن يعقدن جل�س ��ات عمل عند امل�س ��اء على
البيدر النتقاء الق�ص ��ل اجليد (�ساق القمح) وتهذيبه
متهيد ًا ل�صنعه ،وي�سمون هذه اجلل�سة بال َتقْ�صيل.
يبد�أ التح�ض�ي�ر للعمل ببل �سيقان القمح باملاء ملدة
يوم كامل ثم ُي�ص ��بغ باللون املنا�س ��ب ،وبعدها مت�س ��ك
العاملة حزمة من ال�س ��يقان غري املُ َق َّ�صلة (احل�شوة)،
وتلفها على �ش ��كل دائرة �ص ��غرية ،وحتزمها بوا�س ��طة
�ساق �أُخرى َّ
مهذبة ( ُم َق�صل) من لون خمتلف ب�صورة
دائري ��ة ،وقب ��ل �أن ت�ص ��ل �إىل �آخ ��ر الدائ ��رة تخرزها
باملخ ��رز ،وتدخ ��ل ق�ص ��لة جدي ��دة لتثبيتها م ��ع دائرة
�أخ ��رى تليها وهكذا .بع�ض الن�س ��وة املاهرات يق�س ��من
ال�س ��اق �إىل ق�سمني لي�س ��تعملن كل ق�سم َو ْح َد ُه .يربطن
به احل�ش ��وة ،فيبدو املنتج �أكرث جم ��ا ًال و�إتقان ًا! �آخذين
بعني االعتبار �شكل النموذج املراد �صنعه.
 -2الفخار:
كانت هذه ال�ص ��ناعة كثرية الرواج قبل منت�ص ��ف
الق ��رن املا�ض ��ي وهي معروف ��ة منذ الق ��دم يف مناطق
ال�ش ��رق عامة ،لك ��ن حمافظة ال�س ��ويداء متتاز بخابية
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اخلابية الفخارية( �صورة )5

الفخار الكبرية ذات البطن الدائري والفوهة الوا�سعة.
(�ص ��ورة رقم  )5ت�ص ��نع من تراب �أ�سمر لزج ي�سمونه
الدلغان �أو من رمل �أحمر(ال�صل�صال) يطحنونه على
اجلارو�ش ث ��م ينخلون ��ه وينقعونه يف حو� ��ض ماء ليوم
كامل ،يتم خاللها ت�ص ��فيته من ال�شوائب وحتريكه ثم
يجفف ويعجن جيد ًا� ،إما باليد و�إ َّما بوا�س ��طة عجانة.
و�أخ�ي�ر ًا ت�ص ��نع اخلابية بالقيا� ��س املطلوب بوا�س ��طة
الدوالب  -بع�ض ��هم ي�ص ��نعها باليد  -وتو�ضع يف مكان
ظليل لب�ضعة �أيام حتى جتفَّ ،ثم تزين بنقو�ش و�صدف
وت�ش ��وى يف فرن خا�ص بها درج ��ة حرارته عالية جد ًا،
ثم تربد وتعر�ض للبيع .و�س ��عة اخلابية من 4-2تنكات!
و�أما اجلرار التي ت�س ��تعمل يف نق ��ل املياه من الربك �أو
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الينابيع فكانت �شبيه ًة بغريها من جرار املناطق
الأخرى.
 -3اجلارو�ش:
وه ��و م ��ن القط ��ع الأ�سا�س ��ية يف البي ��ت وله
مهام عديدة �أهمها جر� ��ش احلبوب ،وهو عبارة
ع ��ن حجرين م ��ن البازلت القا�س ��ي ي�ؤت ��ى بهما
من املقالع احلجرية ،ويتم ت�ش ��ذيبهما و�صقلهما
جي ��د ًا .قطر الواحد من�80-50س ��م ،و�س ��ماكته
نحو �10س ��م العلوي مثقوب مل ��رور احلب منه �إىل
الف ��راغ بينه وب�ي�ن احلجر ال�س ��فلي وفيه مقب�ض
خ�ش ��بي لتدويره .واحلج ��ارون هم م ��ن يقومون
على ت�ش ��ذيبه وثقب احلجر العل ��وي وحفر مكان
لليد اخل�شبية.
� -4أجران القهوة (النجر):
ه ��ذه الأداة مل يك ��ن يخل ��و منه ��ا بي ��ت م ��ن
البيوت حت ��ى ظهور املطاحن الآلي ��ة ومن بعدها
الكهربائي ��ة .ت�ص ��نع م ��ن ج ��ذوع �ش ��جر البطم
خمت�صون،
املوجود بكرثة يف املنطقةُ .ي َ�ص� � ِّن ُعها
ّ
ي�ؤت ��ى بجذع ال�ش ��جرة ،وحتفر يف و�س ��طه حفرة
بعمق �20س ��م ذات بطن يت�سع �إىل نحو ن�صف كغ
من القهوة ،وجتعل لها فوهة ب قطر�10سم ،ويزخرف
اجل ��رن من اخلارج بزخ ��ارف ونقو�ش جميلة بع�ض ��ها
ناف ��ر والآخ ��ر غائ ��ر ،والبع� ��ض ي�ض ��يف �إليه ��ا عروق ًا
م ��ن الف�ض ��ة �أو م�س ��امري نحا�س ��ية ،ويحم ��ون الفوهة
م ��ن اخلارج ب�إط ��ار معدين مف�ض ���ض ،ويدهن اجلرن
بطالء المع �أ�س ��ود .يبلغ و�سطي ارتفاع اجلرن � 50سم
وقطره نحو �25س ��م� ،شكله �أ�سطواين يف ق�سمه الأ�سفل
وخمروطي من الأعلى .وله يد مغزلية ال�ش ��كل ت�س ��مى
املهب ��اج �أو ع�ص ��ا اجل ��رن ،ي�ص ��ل طولها �إىل �80س ��م
وقطرها نحو � 8س ��م ت�سميه العرب العزام ويقولون� :إن
�صوت املهباج ال�شجي يعزم ( يدعو) النا�س وال�ضيوف
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الرتي ��اد مكانه ل�ش ��رب القهوة ،وكث�ي�رون يطلقون على
اجل ��رن كام ًال ا�س ��م املهب ��اج �أو املهبا�ش عل ��ى قاعدة
ت�س ��مية الكل با�س ��م اجلزء!! ويقول الذواقون� :إن نكهة
القه ��وة املطحونة باجلرن ال ت�ض ��اهيها نكه ��ة �أخرى.
(�صورة رقم )6
 -5الكواير:
مفردها ك ��وارة ،وهي خزان احلبوب املوجود يف
كل بيت ،تُ�ص َنع من مزيج من الطني والتنب ،و�أحيان ًا
ي�ض ��اف �إىل املزي ��ج ال�صل�ص ��ال الناع ��م لتقويت ��ه،
�ش ��كلها م�س ��تطيل �أبعادها الأكرث انت�ش ��ار ًا 1،5*2م
تقريب� � ًا .تك ��ون مفتوحة م ��ن الأعلى وله ��ا فوهة من
الأ�سفل لإخراج احلب ،ت�سد بقطعة قما�ش �أو خ�شبة
منا�س ��بة .تقوم على ت�صنيعها ن�س ��اء متخ�ص�صات،
ي�ض ��عنها يف �أحد جوان ��ب البيت .و�أحيان ًا يت�س ��اعد
الرجال والن�ساء يف ت�صنيعها.

 -6منا�شل املياه:
وه ��ي �أوعية م ��ن �ص ��فيح التوتياء (اخلار�ص�ي�ن )
مغزلية ال�ش ��كل لها بطن وا�س ��ع ت�ستعمل لنقل املياه من
الأودية والينابيع والآبار ال�ص ��خرية �إىل البيوت� .س ��عة
الواح ��دة نحو  20ل�ت�ر ًا يحم ُلها الفتي ��ات على �أكتافهن
ع�صر كل يوم يف جمموعات متثل الأحياء ،با�ستعرا�ض
بهيج ،م�ش ��اهدوه ال�ش ��باب ال ُعزَّاب الذي ��ن يقفون على
طريق ال ِو ْرد مل�شاهدة الفتيات ب�أزيائهن اجلميلة ،وهن
ينقلن املياه �إىل بيوتهن�( .صورة)7
 -7مدف�أة احلطب:
كانت املدف�أة ت�ص ��نع من احلدي ��د �أو التوتياء وهي
طبقت ��ان العلوية قاعدته ��ا مثقوبة عدة ثقوب ،تو�ض ��ع
أوج َّلة وه ��و الأكرث
فيه ��ا الوق ��ود من حط ��ب �أو َق َ�ص ��ل � َ
ا�س ��تعما ًال .وال�س ��فلية ت�س ��مى �شعرية لت�ص ��فية الرماد
املتح�ص ��ل من الوقود الذي ي�س ��قط �إىل ال�ش ��عرية من
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خالل ثقوب الطبقة العلوية .ويلحق باملدف�أة الق�ساطل
(الب ��واري) وامللقط احلدي ��دي واملجرود ،وهو �أ�ش ��به
مبلعقة طويلة ي�ستعملونه ل�سحب الرماد من ال�شعرية.
 -8مواد التدفئة والإ�ضاءة واال�شتعال:
اعتم ��د �أبن ��اء اجلب ��ل للوقاي ��ة م ��ن برد ال�ش ��تاء
القار� ��س ،على مواد طبيعية متوفرة يف البيئة املحلية
كحطب الأ�ش ��جار الربية وروث احليوانات التي كانوا
يربونه ��ا ،كاملاعز والأغنام والأبقار وذوات احلافر..
َ�ص ��ل املتح�ص ��ل من
وم ��ن بقاي ��ا املزروعات كان الق َ
عمليات الدرا�سة والتذرية والقطافة ،املادة الأ�سا�س
يف عملية اال�شتعال� ،سواء يف املدافئ امل�صنعة حملي ًا
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�أم يف التن ��ور واملواقد احلجري ��ة ا َّلتي كانوا
ي�س ��تعملونهما يف عملي ��ات اخلب ��ز العرب ��ي
والطب ��خ وت�س ��خني املي ��اه� .أم ��ا خملف ��ات
احليوان ��ات من روث وزبل فكانوا ي�ص ��نعون
منه ��ا وق ��ود ًا ي�س ��مونه َ
(اجل َّل ��ة) ،وكان هو
الأ�س ��ا�س يف عملي ��ات التدفئ ��ة .ول�ص ��نع
اجللة كان ��وا يجمعون خملف ��ات احليوانات
يف جان ��ب معزول من فناء ال ��دار �أو بقطعة
�أر� ��ض جم ��اورة ،وي�ض ��يفون �إليها الق�ص ��ل
والت�ب�ن وامل ��اء ث ��م يجبلونه ��ا بع�ض ��ها م ��ع
بع� ��ض ،ويرتكونه ��ا عدة �أ�س ��ابيع كي تتخمر
وي�سمون الكومة املت�ش ��كلة من عملية َ
اجل ْبل
ه ��ذه ب (املقباية ) ،وبع ��د �أن تتخمر تقوم
الن�سوة ب�ص ��نع كتل من هذا املزيج الواحدة
بحجم البطيخة ال�ص ��غرية ت�سمى ( طبوع)
و ُي ْل ِ�ص� � ْق َنها على اجلدران احلجرية �إىل �أن
جتف فيجم ْع َنها و َي َ�ض ْع َنها يف م�ستودع خا�ص
ال�ستعمالها يف بوابري ( مدافئ) اجللة �أيام
ال�شتاء كوقود مع الق�صل �أو بدونه .والق�صل
�أك�ث�ر ا�س ��تعماالته يف تن ��ور اخلب ��ز العربي
(ال�صاج) كما ي�ستعمل كعامل م�ساعد على
االحرتاق مع احلط ��ب يف املواقد احلجرية� .أما مواد
الإ�ضاءة فكانت تعتمد ب�شكل �أ�سا�س على زيت البطم
و�شحوم احليوانات� ،إال �أن ظهر املازوت والكريو�سني.
ومن مواد اال�شتعال التي �ص ��نعها �أبناء اجلبل �سابق ًا
كان البارود الأ�س ��ود الذي ي�ص َّنع من روث احليوانات
واخل َرب املهجورة .حيث يقومون
املتكد� ��س يف املغ ِا َئر ِ
بجمع ��ه و�إ�ض ��افة املاء �إلي ��ه وغليه على الن ��ار ملدة ال
تتجاوز ال�س ��اعة ثم يربدونه يف �أوعية ،وي�ض ��عونه يف
ال�شم�س حتى يتبخر املاء ،وتبقى يف القاع بلورات ملح
البارود الذوابة ،ي�ض ��يفون �إليها رماد احلطب (فحم

اخل�شب) وميزجونها جيد ًا ،ويدقونها بجرن حجري
دق ًا خفيف ًا ومتقطع ًا ،ليح�ص ��لوا على البارود الأ�سود
ال ��ذي كان ��وا ي�س ��تعملونه يف الأ�س ��لحة القدمية �أو يف
تفجري ال�صخور واملقالع احلجرية ،و�آخر ا�ستعماالته
كان ��ت يف الث ��ورة ال�س ��ورية الك�ب�رى لتفج�ي�ر �س ��كك
احلديد .ومل يعد ي�ستعمل لنفاد املادة الأ�سا�س ،وهي
املخلفات املتخمرة للحيوانات.
ال�صناعات اجللدية
تعتمد ال�ص ��ناعات اجللدية على جلود احليوانات،
وال �س� � َّيما منها الغنم واملاعز ،فقد �ص ��نع �أبناء اجلبل
(ال ِق ْرب ��ة) من جل ��د املاعز وا�س ��تخدموها جللب املياه
م ��ن الآب ��ار والينابي ��ع البعي ��دة .و�ص� � َّنعوا (ال�ش ��كوة
واجلف) خل�ض اللنب الرائب وا�س ��تخراج الزبدة منه.
كما �ص ��نعوا (املجربة) من جلود احليوانات ال�صغرية
ومنها الربي ��ة -حلفظ حبات القهوة العربية ،والعكةحلفظ ال�سمن وت�صنع من جلد الغنم .وال�سعنة حلفظ
اللنب بارد ًا للح�ص ��ادين .وكانوا ي�س ��تعينون باللحامني
لنزع اجللود كي ال تتعر�ض للثقب وبا�ستثناء اجلف ف�إن
اجللود تنزع بعد الذبح بدون �شق �أي بطريقة التكفيت
من الأرجل باجت ��اه الرقبة ،ثم ميلحونها ويغ�س ��لونها.
وي�س ��تخدمون مغل ��ي ورق بع� ��ض الأ�ش ��جار املوج ��ودة
باملنطق ��ة لغ�س ��ل تلك اجلل ��ود (العرع ��ر ،الزيتون)..
والتخل�ص من الدهون .ولنزع ال�ش ��عر �أو ال�ص ��وف عن
اجللد ينقعونها مبحلول اجلري ملدة ربع �ساعة ،وبع�ضهم
يطمرها بالرتاب لعدة �أيام ،وغري ذلك من الطرق،...
ولكل طريقة حما�سن وم�ساوئ تدركها املر�أة اخلبرية.
ثم ينزعون ال�شعر عن اجللد باليد ،ويدبغونه مبطحون
ق�شر الرمان وامللح وال�ش ��به .وال ِق َرب ي�ضعون بداخلها
كمية من القطران قبل ا�ستعمالها ،ويرتكونها مدة من
الزمن لإك�س ��اب اجللد رائحة زكية�( .ص ��ورة رقم )8
بينما ال�ش ��كوة ي�ضعون فيها بع�ض ًا من الأع�شاب الزكية
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للغر�ض نف�س ��ه .جتدر الإ�شارة �إىل �أن البع�ض يحبذ �أن
تك ��ون القربة وال�ش ��كوة واجلف من جل ��ود �أنثى املاعز
ملتانته ��ا ،بينما ُي�ص� � ِّنع �آخرون تل ��ك الأدوات من جلود
الغنم لتوفرها ،والبداوة غالب ًا ما يرتكون �ش ��عر اجللد
على حاله بالن�سبة �إىل القربة وال�سعنة للمحافظة على
برودة املياه واللنب.
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ال�صناعات الغذائية
ثمة �أكالتٌ �ش ��عب ّية ي�س ��ميها البع�ض �صناعة ،وهي
لي�س ��ت كذل ��ك ،وال تنطبق عليها �ص ��فة ال�ص ��ناعة وال
احلرف ��ة .لأنه ��ا ال حتتاج �إىل خ�ب�رة فائق ��ة ،ونتاجها
لي�س �س ��لعة تب ��اع ،و�إمنا حاجة معي�ش ��ية غالب ًا ما تكون
لال�س ��تهالك اليومي .بالطبع هذا ال ينطبق على جميع
ال�ش ��عوب وال حت ��ى الدول ،ففي الغ ��رب هناك حمالت
جتارية لبيع الطعام اجلاهز ون�ص ��ف اجلاهز وبع�ض ��ه
ُي�ش ��غل يف البيوت .لهذا �سنقت�ص ��ر يف عر�ض ��نا التايل
على ال�صناعات الرتاثية التي تتميز بها املنطقة وهي:
� -1صناعة الدب�س والزبيب:
مادته ��ا العنب املنت�ش ��ر بك�ث�رة يف املحافظة ،ولها
�س ��وق وا�س ��عة يف كاف ��ة املحافظ ��ات ،والعنب املف�ض ��ل
للدب� ��س ه ��و ال�س ��لطي� .أم ��ا الزبي ��ب ف�أج ��ود الأن ��واع
ل�ص ��ناعته ه ��ي :العجلوين وال�س ��لطي ،وقد ورد �ش ��رح
واف لهذه ال�صناعة يف العدد املزدوج10و 11من جملة
الرتاث ال�شعبي.
� -2صناعة ال�سمن العربي:
متت ��از حمافظ ��ة ال�س ��ويداء ب�إنتاج ه ��ذا النوع من
ال�س ��مون واملحبب ل ��دى �أهايل املحافظ ��ة وغريها من
املحافظ ��ات لنكته العطرة ومذاقه اللذيذ و�ص�ل�احيته
ل�ل��أكل م ��ع �أن ��واع خمتلفة م ��ن الطع ��ام ،ف�ض�ل ً�ا عن
ا�س ��تعماله ب�ش ��كل رئي�س يف �أكلة املن�س ��ف امل�شهورة يف
املحافظة ،التي �س ��بقت الإ�شارة �إليها يف �أكرث من عدد
من �أعداد جملة الرتاث ال�شعبي.
مراحل �صناعة ال�سمن العربي
• مرحلة ت�صنيع اللنب الرائب
ُيغلى احلليب يف قدر كبري ملدة ع�ش ��ر دقائق تقريب ًا
لتعقيمه ثم يرفع القدر عن النار ،ويو�ض ��ع جانب ًا حتى
ي�ب�رد قلي�ل ً�ا بحي ��ث تتمكن امل ��ر�أة من و�ض ��ع يدها يف
�وان .بعدها ت�ض ��اف الروبة �إىل
احللي ��ب ملدة ع�ش ��ر ث � ٍ
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احلليب وه ��ي مبقدار ك�أ�س من اللنب الرائب ثم يغطى
القدر ببطانية �أو ما �شابه ويرتك حتى ي�صبح لبنا.
• مرحلة ا�ستخال�ص الزبدة
ي�ت�رك اللنب مدة يوم �أو �أكرث حت ��ى يحم�ض قلي ًال،
ث ��م يو�ض ��ع يف اجل ��ف ،وينف ��خ اجل ��ف حت ��ى النهاية،
و ُترب ��ط فتحت ��ه جي ��د ًا ،ويعل ��ق عل ��ى �س ��يبة خ�ش ��بية
مت�ص ��البة على ارتفاع نحو خم�س�ي�ن �سم .جتل�س املر�أة
على الأر�ض ،ومت�س ��ك بطريف اجلف ،وتبد�أ بدفعه �إىل
الأمام واخللف بحركة �أ�ش ��به بحركة الرقا�ص ت�س ��مى
(اخل�ض ��ي�ض) وبعد �س ��اعة يفتح اجلف ،وت�ضاف �إليه
املي ��اه الباردة �ص ��يف ًا والفاترة �ش ��تاء مبعدل  5لرت لكل
خ�ض ��ة من �صفيحتني ( 40لرت) -وذلك لت�سريع عملية
ف�صل الزبدة عن اللنب ،ثم ُتربط الفوهة ثانية ،وتعاود
املر�أة خ�ض اللنب لفرتة تقدرها بنف�سها ،وت�سمى نهاية
املرحلة (�ص�ي�رورة اجل ��ف)ُ .يفرغ حمت ��وى اجلف يف
�إناء وا�س ��ع ،ويت ��م جمع الزب ��دة املتجمعة على �س ��طح
املخي� ��ض على �ش ��كل كرات ،وتو�ض ��ع يف �إن ��اء �آخر فيه
م ��اء بارد � -إن وجد -يف اليوم التايل تنقل الزبدة �إىل
�إناء معدين  -يف�ضل النحا�س – وتو�ضع على النار� ،إذ
تبد�أ بالذوبان مكونة رغوة على ال�س ��طح ،فتقوم املر�أة
بتجمي ��ع هذه الرغ ��وة وو�ض ��عها جانب ًا ،وعن ��د مرحلة
الغليان تو�ضع كمية من الربغل الرطب (بحدود 4كغ)
نف�س ��ها �إزالة الرغوة (الغثوة)
يف الإن ��اء ،وتتابع املر�أة ُ
حتى ي�ص ��فو ال�س ��من ،بعد �أن يكون الربغل قد امت�ص
بقايا الل�ب�ن املوجودة يف الزبدة� .ص ��ورة رقمُ .9يرتك
املحلول (ال�سمن) حتى يربد وي�ص َّفى يف قطعة قما�ش،
ويو�ض ��ع يف �إن ��اء م ��ن الفخار(نع ��ارة)� ،أم ��ا الربغ ��ل
املتبق ��ي ال ��ذي يطلق ��ون عليه ا�س ��م (الذوب ��ة) فيقدم
طعام ًا لأفراد الأ�سرة.
� -3صناعة الكثى (الهقط �أو اجلميد):
بع ��د �أن جتم ��ع الزبدة يبق ��ى اللنب خايل الد�س ��م
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وي�س ��مونه (�ش ��نينة) ،وهو ُم ْ�شتهى احل�ص ��ادين لكونه
ينع�ش ��هم ،ويخفف من ال�ش ��عور بالعط�ش .لكن الكمية
الأكرب ُي�ص ��نع منها الكثي -ويلفظونه ِكثا -وذلك بغلي
الل�ب�ن على ن ��ار هادئة حتى يتبخ ��ر املاء من ��ه ،وتبقى
كتلة م ��ن اللنب الطري تقوم ربة الأ�س ��رة بو�ض ��عها يف
كي�س قما�ش ��ي غري كتيم؛ وت�ض ��ع الكي� ��س بني حجرين
م�سطحني حتى يخرج ما تبقى يف اللنب من ماء ،ويظل
على هذه احلال ثالثة �أيام ،بعدها ي�ؤخذ وي�ض ��اف �إليه
امللح ،ويعجن جيد ًا ثم يقطع على �شكل كرات الواحدة
بحجم التفاحة ،ويو�ضع على قما�ش �أبي�ض نظيف حتت
�أ�شعة ال�ش ��م�س حتى يجف قلي ًال ،فتقوم الن�سوة بعدها
بتحويله �إىل �أقرا�ص ويرتكنه يف ال�ش ��م�س �إىل �أن يجف

متام ًا ،فتجمعه ربة املنزل وت�ض ��عه يف �أكيا�س للحفظ.
ي�ستعمل الكثي �أو اجلميد يف كثري من الأكالت ال�شعبية
وعلى ر�أ�س ��ها املن�س ��ف؛ �إذ تقوم ربة املنزل ب�أخذ عدد
م ��ن قطع الكث ��ي وتهر�س ��ها بالهاون ،ث ��م تنقعها باملاء
ر�س ��ها (تذويبها)
طيلة الليل ،ويف اليوم التايل تقوم َمب ِ
حتى ت�ص ��بح لبن ًا ت�س ��تخدمه يف طب ��خ اللحم ،ومن ثم
و�ضعه على وجه املن�سف.
� -4صناعة الك�شك:
الك�ش ��ك �أكل ��ة معروفة يف بالد ال�ش ��ام تن�س ��ب �إىل
مادته ��ا الأ�سا�س ��ية الك�ش ��ك ،وه ��ذه له ��ا طرق �ص ��نع
مت�ش ��ابهة و�إن اختلفت قلي ًال يف امل ��دن عنها يف الريف
ب�س ��بب دخ ��ول الآل ��ة �إىل بع� ��ض مراحله ��ا كالتجفيف
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والطحن .ول�صنع مادة الك�شك ي�ؤتى بالربغل الناعم،
وينقع باملاء من امل�س ��اء حتى ال�ص ��باح ثم ت�ضاف �إليه
كمية من احلليب املغلي ،ويف�ض ��ل حليب الغنم لد�سمه
ويحرك بهدوء حت ��ى يتجان�س اخلليط ،ويغطى الوعاء
بطب ��ق من الق�ش مدة � 24س ��اعة .يف اليوم التايل ي�ؤتى
بالعجينة ،وي�ض ��اف �إليها الل�ب�ن الرائب وامللح ،وتعاود
ربة املن ��زل حتريكها جيد ًا ،وحتر�ص �أن ت�ض ��يف �إليها
ب�ي�ن الفينة والأخ ��رى كميات جديدة م ��ن اللنب ،وعند
ما ت�ش ��عر �أن املزيج �أ�ص ��بح متما�س ��ك ًا ترفعه �إىل وعاء
ل ��ه غط ��اء ،وتعزله ببطاني ��ة �أو قطعة قما� ��ش ،وترتكه
م ��ن � 5-3أيام حتى يحم�ض .بعده ��ا يرفع املزيج على
قطع ��ة قما�ش نظيفة ،ويو�ض ��ع حتت �أ�ش ��عة ال�ش ��م�س،
ويت ��م تقليبه يومي� � ًا مع فرك الكتل املرتا�ص ��ة لتتفكك،
ث ��م ت�ؤخذ امل ��ادة �إىل املطحنة لطحنها .تو�ض ��ع بعدها
يف �أكيا�س قما�ش ��ية �أو �أوعي ��ة فخارية حمكمة الإغالق
ال�س ��تعمالها عن ��د احلاجة يف الأكلة ال�ش ��عبية املعروفة
بالك�شك ! .وال يفوتنا التنويه� :أن الن�ساء يتفنن يف هذه
ال�ص ��نعة ،فبع�ض ��هن ي�ض ��يف اللنب املخي� ��ض من �أجل
�إعطاء الك�ش ��ك حمو�ض ��ة �أكرث ،والبع�ض الآخر يعتمد
عام ��ل الزم ��ن لإح ��داث التحمي�ض املطل ��وب ،فيرتك
املزيج خممر ًا �س ��بعة �أي ��ام بد ًال من خم�س ��ة و�أخريات
ْ
يطحن الك�ش ��ك باجلارو�ش ��ة ..لكن الناجت يبقى ك�شك ًا
لذي ��ذ ًا ومطلوب ًا لدى الفئات الأكرث فق ��ر ًا وما �أكرثهم
يف �أيامنا هذه!
�صناعة �أدوات الزراعة
ال �ش ��يء مييزه ��ا م ��ن مثيالته ��ا يف املحافظ ��ات
ال�سورية ،وهي ثالثة �أق�سام:
الق�س ��م الأول� :أدوات الفالح ��ة و�أهمه ��ا املح ��راث
الق ��دمي وي�س ��مونه (الع ��ود) ،ويتك ��ون من الكابو�س ��ة،
الذ َك ��ر ،القطع ��ة ،الو�ص ��لة ،الناطح ،الط ��وق ،البلعة،
الثعلوب ��ة ،النريَّ ،
ال�ش ��رعة ،امل�س ��ا�س ،وجميعها يتوىل
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�ص ��ناعتها النجار العربي عدا ال�س ��كة والطوق ،ور�أ�س
العبوة ي�ص ��نعها احلداد العربي .وكان للحدادين �سوق
يف مدين ��ة ال�س ��ويداء ُيع ��رف اليوم ب�س ��وق احلدادين،
مل يكن ي�س ��مع فيه �سوى �أ�ص ��وات الطرق على احلديد
املحمر اخلارج لتوه من كور النار ،ويف اخلارج يتجمهر
العدي ��د م ��ن الفالح�ي�ن �إما انتظ ��ار ًا النته ��اء احلداد
من �ص ��نع �س ��كة للع ��ود ،و�إم ��ا لالنته ��اء من ح�س ��مها
((حتديثها).
الق�سم الثاين� :أدوات الدرا�سة ،وهي النورج (لوح
الدرا� ��س) اجل ��ارورة ،اخلر� ��س ،الري ��اح جميعها من
اخل�ش ��ب عدا الري ��اح (املِقود) فهو حب ��ل من القنب،
وغالب ًا ما كان ي�ؤتى بالنورج من العا�ص ��مة دم�شق وهو
عبارة عن قطعتني من اخل�ش ��ب ,كل منها على �ش ��كل
م�س ��تطيل ,طول الواحدة �150س ��م تقريب ًا وعر�ض ��ها
ن�ص ��ف م�ت�ر .تلت�ص ��ق القطعت ��ان بع�ض ��هما ببع� ��ض
بوا�س ��طة عار�ض ��تني� ,أمامي ��ة وخلفية يكون ال�س ��طح
ال�س ��فلي م ��ن ج�س ��م الل ��وح حمف ��ور ًا ُح َفر ًا مت�س ��اوية
احلجم على �ش ��كل عيون ،تو�ض ��ع يف كل عني ح�ص ��اة

حجمه ��ا على الأغل ��ب بحجم حبة اجل ��وز .يقوم �أحد
العم ��ال �أو الدارو�س بتجميعها وي�ش ��ذبها بحيث تدخل
يف العيون ثم تُدق فيها وتثبت ،والهدف منها امل�ساعدة
على هر�س النباتات وتنعيمها لي�س ��هل ف�صل َحبها عن
تبنها وق�صلها� (.صورة رقم.)10
الق�سم الثالث� :أدوات التذرية املكونة من ال�شاعوب
من احلديد ،امل ��ذراة من اخل�ش ��ب ،الغربال واملقطف
اجل�سم من اخل�شب والوجه من جلد الغنم ،ي�صنعهما
ال َّن َور(الغج ��ر) الذي ��ن يف ��دون �إىل القري ��ة خ�ل�ال
ال�صيف.
�صناعة �آالت الطرب
مل يك ��ن الع ��رب مبن�أى ع ��ن الطرب ،فهو يح�س ��ن
املزاج ،ويلطف امل�ش ��اعر! ولكنهم ُ�ش ��غفوا ب� ��آالت دون
غريها كالربابة وال�ش ��بابة وال ��دف واملزهر واملجوز..
وه ��ذه الآالت نف�س ��ها ا�س ��تخدمها �أبن ��اء املحافظة يف
�أفراحه ��م و�أوق ��ات لهوهم ،فق ��د �ص ��نعوا الربابة من
جل ��ود احليوان ��ات الربي ��ة ،و�ص ��نعوا وتَرها من �ش ��عر
ذيل احل�ص ��ان ،كما �صنعوا ال�شبابة من مواد خمتلفة،
ق�ص ��ب ،والحق� � ًا م ��ن نحا� ��س �أو حديد .واملج ��وز من
الق�ص ��ب �أما ال ��دف فطار ُته من اخل�ش ��ب ووج ُهه من
داعي ل�ش ��رح طريقة
جل ��د رقيق (غزال �أو ماعز) .وال َ
�صنع كل منها ،لأنها معروفة لدى �أبناء العروبة جميع ًا.
ون�ش�ي�ر �إىل �أن ال َّن� � َور (الغج ��ر) الذي ��ن يف ��دون �إىل
املحافظة �أيام احل�ص ��اد والبيدر كانوا ي�ص ��نعون هذه
الآالت �أي�ض ًا ويبيعونها �إىل الراغبني.
�صناعة العطور
�صنعت ن�س ��اء املحافظة بع�ض ًا من العطور النباتية
كعط ��ر الريحان الذي ا�س ��تعمل م�س ��حوق ًا لر�ش ��ه على
�أج�س ��اد الأطفال لإك�س ��ابهم رائحة عطرة ،كما �صنعن
الكحل م ��ن حجر الإثمد العادي بنقع ��ه باملاء النظيف
والزيت البلدي لثالثة �أيام .ي�صفى بعدها ويو�ضع على

نار هادئة ليجف ثم يهر�س بالهاون ،وين َّعم حتى ي�صبح
قاب ًال لال�ستعمال .يحفظ الكحل داخل قطعة من اجللد
ناعمة وخماطة على �ش ��كل كي�س �صغري ت�سمى املكحلة،
وقلم الكحلة من اخل�ش ��ب �ش ��ديد النعومة ي�سمى امليل
(املرود) .كما كانت الن�س ��وة ت�ضعن يف �صدورهن عود
القرنف ��ل لرائحت ��ه العط ��رة ،ومنه ��ن من ي�ص ��نع منه
عطر ًا ب�س ��حقه و�إ�ض ��افة زيت الزيتون �إليه ونقعه عدة
�أيام حتى يطيب .و�صنعن بنف�س الطريقة عطر امل�سك
والعن�ب�ر واملحلب .وكانوا ي�س ��مون العطر ب(الريحة )
�أو َّ
املع�شق!
بع���ض الأمث��ال ال�شعبي��ة املرتبط��ة
بال�صناعات التقليدية
تعت�ب�ر الأمث ��ال ال�ش ��عبية ،جت�س ��يد ًا للأحا�س ��ي�س
ال�ش ��عبية وملخ�ص� � ًا لقي ��م وتقالي ��د وجت ��ارب جمتمع
م ��ن املجتمعات .ومن َّثم :هي �ص ��ورة للهوي ��ة الثقافية
للمجتم ��ع .وقانون غري مكت ��وب ُتظه ��ر �آراء النا�س يف
�أمور حياتهم ،ما ي�سمح ب�ضبط �سلوكياتهم مبا يتوافق
وعاداته ��م التي �ألفوه ��ا .وتتناول الأمث ��ال ك ّل مناحي
احلي ��اة م ��ن اجتماعية واقت�ص ��ادية وعاطفي ��ة ..ومن
َّ
يط ِل ��ع على الأمث ��ال يف البالد العربية يجد ت�ش ��ابها يف
معانيها ويف �أحيان كثرية تطابق ًا يف �ألفاظها ،مما يعزز
االعتقاد ب�أن �ش ��عوب هذه البلدان ت�شكل �أمة متجان�سة
يف فكرها ومعتقدها حتى �أحا�سي�سها .وللأمثال �سحر
خا�ص ت�ض ��فيه عليه ��ا طريقة قولها من �إيجاز و�س ��جع
وطباق وجتان�س و�إ�ص ��ابة للمعنى وجمال يف الت�شبيه...
ونبقى يف مو�ضوعنا عن الأمثال التي تخ�ص ال�صناعة،
فقد قالت العرب:
ال�ص ��نعة �أما ٌن من الفقر .العود وال القْعود ،والعود
يعن ��ي عود احلراثة .اللي بيدو �ص ��نعة بيمل ��ك القلعة،
واملع ��روف �أن من ي�س ��كن القلعة هم �أ�ص ��حاب القرار.
ال�ص ��نعة �إذا ما غ ّدت بتع�ش ��ي ،و�إذا ما ّ
ع�شت بت َف ِطر،
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برجل حمار ،واخلايبة
دليل االكتفاء .ال�شاطرة بتغزل ْ
بتغل ��ب النج ��ار .كناي ��ة عن املق ��درة يف العم ��ل .ق ّلعت
�س ��ناين م ��ن النق� ��ش ع ال�ص ��واين ،كناية ع ��ن التبحر
باملهن ��ة .احلديد بلني وهو ما بلني ،كناية عن ال�ص�ب�ر
والتحم ��ل .ات ��ق اهلل يف �ص ��نعتك ول ��و كن ��ت حرام ��ي!
كناي ��ة عن �أهمي ��ة االلت ��زام بالنزاهة يف العم ��ل .و ِّفر
ِد ْب�ساتك ليوم َح ْب�ساتك� ،أي لأيام ال�شتاءَ .حطو احلزن
بط ِّلع
باجل ��رن ،كناية عن املغاالة باحل ��زن .البالن ما ِ
م�سا�س ،والبالن هو �شجر رقيق وامل�سا�س هو املن�سا�س
ي�ؤخذ من خ�ش ��ب قا� ��س .هالطينة م ��ن هالعجينة� ،أي
ت�ش ��ابه ال�ش ��يئني .طلطمي� ��س م ��ا بيع ��رف اجلمعة من
اخلمي�س ،يقال للجاهل بال�ص ��نعة� .ضربة املعلم ب�ألف
ولو �ش ��لفها �ش ��لف ،كناي ��ة عن �إتق ��ان ال�ص ��نعة .ومن
الأمثال التي ال حتتاج �إىل �ش ��رح :خ ِّيط بغري هامل�س ��لة،
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عطي اخلبز خلبازه لو �أكل ن�ص ��فه .لوال الكا�س ��ورة ما
عمرت الفاخ ��ورة .كيف ما راد الفاخ ��وري بركب �أذن
اجل ��رة .م ��ا كل م ��رة بت�س ��لم اجل ��رة .ك�أن ��ك ع ْمت ُنفخ
بقربة مقطوعة .اللي بيرتك �صنعة جدو بيلقى وعده!.
ال�ص ��نعة الل ��ي م ��ا بتغني ْبتُ�س�ت�ر .كول الك�ش ��ك وخوذ
ا ِمل ْلك! ..ومئات غريها.
م�ستقبل ال�صناعات التقليدية
تواجه ال�صناعات التقليدية واحلرف عامة� ،صعوبة
يف اال�ستقرار وتهديد ًا للبقاء .وهذا حالها يف ك ّل الدول
العربية ،با�س ��تثناء القلة التي تدعم هذه ال�ص ��ناعات
لأ�س ��باب تتعلق بالهوية(فل�س ��طني) �أو الت�ش ��جيع على
ال�س ��ياحة(تون�س) .والتحدي الأكرب الذي تواجهه هذه
ال�ص ��ناعات مزاحمة املنتجات الآلية ال�ش ��بيهة ،وهذا
وجه �آخر من �أوجه العوملة ال�سلبية ،التي حتاول �صياغة

اخلبز العربي ( خبز ال�صاج)

الع ��امل على �ش ��اكلة واح ��دة .والتحدي الث ��اين هجرة
الأي ��دي املاهرة �إىل خ ��ارج القطر وعدم توفر البدالء،
�أم ��ا ال�س ��بب الثال ��ث فه ��و تدين �أج ��ور العم ��ال املهرة
وعدم تنا�س ��ب الأجور مع اجلهود امل�ضنية التي يبذلها
ال�ص ��ناع وا�ض ��طرارهم �إىل ترك العم ��ل لت�أمني عمل
�أك�ث�ر ريعية .وقد ق ��درت اجلهات املعني ��ة �أن  %75من
ال�ص ��ناعات التقليدية واحلرف عامة قد ت�أثرت ب�سبب
احلرب الكونية التي �ش ��نت على �سورية .و�إذا علمنا �أن
ال�ص ��ناعات ال�صغرية واملتو�س ��طة التي تد خل �ضمنها
ال�ص ��ناعات التقليدي ��ة ُت َ�ش ��غل ما ال يقل ع ��ن %90من
عمال القطاع اخلا�ص ال�ص ��ناعي ،جند مربر ًا ملا يراه
بع�ض املعن ّيني بالتنمية من �ض ��رورة الرتكيز على هذا
القطاع باملرحلة احلالية ،و�أن تت�ش ��ارك كافة اجلهات
م ��ن حكومية و�أهلي ��ة لإجناحه من خ�ل�ال ت�أمني املواد
الأولية و�إعفائه من ال�ض ��رائب والر�س ��وم �أو تخفي�ضها
على الأقل ،مبا يف ذلك تخفي�ض الفوائد على القرو�ض

امل�ص ��رفية املمنوحة لأ�ص ��حاب هذه املن�ش� ��آت ،وت�أمني
�أ�س ��واق خارجية للمنتجات ،وت�شكيل تعاونيات �إنتاجية
تعتمد النزاهة وال�شفافية �أ�سلوب ًا لعملها .و�إال ف�ستلحق
العديد من تلك ال�صناعات مبن �سبقتها من �صناعات
�أ�صبحت من من�سياتنا.
خامتة
لق ��د لعب ��ت ال�ص ��نائع العربي ��ة دور ًا يف تعظي ��م
احل�ض ��ارة الإن�سانية ،من خالل ما قدمته للب�شرية من
�إبداعات ،لي� ��س يف جمال ت�أمني احلاجات الأ�سا�س ��ية
بطرق مي�س ��رة فح�س ��ب؛ بل مبا قدمته من �ص ��ناعات
�أ�س ��همت يف رفاهية الإن�سان ورقيه .وكانت �سورية منذ
م ��ا قبل الع�ص ��ر الأم ��وي رائدة يف جمال ال�ص ��ناعات
على اختالفها .وما ن�ش ��اهده الي ��وم من تراجع يف تلك
ال�ص ��ناعات م ��رده �إىل الأزم ��ة الت ��ي عا�ش ��تها البالد
خالل ال�س ��نوات الع�شر املا�ض ��ية .والآن ،يف ظل الأزمة
االقت�ص ��ادية الت ��ي نعي�ش ��ها اليوم ،ي ��دور احلديث عن
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�أكلة املن�سف

�أهمية تفعيل ال�ص ��ناعات ال�ص ��غرية واملتو�سطة ،للحد
من الآثار ال�س ��لبية للمقاطعة التي فر�ض ��ت علينا! ولمِ ا
لها من �آثار �إيجابية على االقت�ص ��اد الوطني ،وميزتها
�أن بالإم ��كان متويله ��ا ذاتي ًا �إما من قب ��ل مالكيها و�إما
من قبل م�ستثمرين وطنيني دون انتظار متويل حكومي
كما تفعل ال�ش ��ركات الك�ب�رى ،ودون البحث عن ر�ؤو�س
�أموال خارجية .وت�أتي على ر�أ�س الأولويات ال�صناعات
املو�ص ��وفة بالتقليدية �أو الرتاثية .فهي بالإ�ض ��افة �إىل
م�س ��اهمتها يف �إثراء الدخل القوم ��ي بالقطع الأجنبي
املتح�صل من بيعها لل�س ��ياح ،فهي ُت�ش ِغل �أعداد ًا كثرية
من العاطلني عن العمل� ،إ�ضافة �إىل الهدف االجتماعي
املتمثل ب�أنها حافظة للرتاث ومعربة عن الهوية الثقافية
أمثال،
للمجتمع ملا يرافقها من عادات وتقاليد ،و� ٍ
أغان و� ٍ
وحكايات ،وتوا�صل اجتماعي كبري .وتبدو �أهميتها الآن
�أكرث من �أي وقت م�ض ��ى بالنظر �إىل وجود العديد من
املتقاعدين املعوزين الذين ب�إمكانهم لو مار�سوا �أ ّي ًا من
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هذه ال�ص ��ناعات� ،أن يبعدوا عنهم �شبح احلاجة .كما
�أن اجلرحى الذين خ َّلفتهم الأزمة ميكن �أن يزيدوا من
دخله ��م من خالل ممار�س ��تهم لأي من هذه املهن دون
�أن يذهب ��وا بعيد ًا عن بيوتهم .وال�ص ��ناعات التقليدية
بال�س ��ويداء كغريه ��ا من ال�ص ��ناعات يف القطر حتتاج
�إىل دع ��م حكوم ��ي وجمتمع ��ي يتمث ��ل يف تطويرها من
خالل االعتماد على اخلربات الفنية املتبقية ،والبحث
عن و�س ��ائل ت�شاركية مع القطاعات احلكومية .والعمل
على رفع �سوية املنتج لناحية اجلودة واملناف�سة ،لإنتاج
�سلع مبوا�صفات عالية ونوعية جيدة والو�سائل كثرية.
امل�صادر واملراجع:
� -1إ�س ��ماعيل امللح ��م ،هاي ��ل القنط ��ار و�آخرون،
�س ��ويداء �سورية ،مو�سوعة �شاملة عن جبل العرب ،دار
عالء الدين ،دم�شق . 1995
 -2عب ��د الرحمن احل ��وراين ،الرتاث ال�ش ��عبي يف
حوران ،درعا ،طف�س .1992

 -3عو� ��ض �س ��عود العو� ��ض ،درا�س ��ات يف الفلكلور
الفل�سطيني ،دائرة الإعالم والثقافة ،منظمة التحرير
الفل�سطينية .1983
 -4حممد خالد رم�ضان ،احلرفة ال�شامية والرتاث
ال�شعبي ال�ش ��فاهي ،من�ش ��ورات الهيئة العامة ال�سورية
للكتاب .2009
 -5م�صطفى ال�صويف ،الرتاث ال�شعبي احلم�صي،
من�ش ��ورات وزارة الثقاف ��ة ال�س ��ورية ،الهيئ ��ة العام ��ة
ال�سورية للكتاب .2008
 -6حممود مفلح البكر ،تقاليد الفالحة يف الرتاث
ال�ش ��عبي ،من�ش ��ورات الهيئة العامة ال�س ��ورية للكتاب،
دم�شق .2013
 -7من�ش ��ورات منظمة العمل العربي ��ة ،التعاونيات
وال�صناعات ال�صغرى يف الوطن العربي ملخ�ص ندوة
اخلرطوم� 9-4 ،شباط .1987
 -8حممد �سعيد القا�س ��مي – قامو�س ال�صناعات
ال�ش ��امية  -جم ��ال الدين القا�س ��مي  -خلي ��ل العظم-
حتقي ��ق ظاف ��ر القا�س ��مي من�ش ��ورات ،دار طال� ��س
للدرا�سات والرتجمة والن�شر ،ط.1988 /1
 -9م�آثر �ش ��امية يف الفنون وال�صناعات الدم�شقية
– درا�س ��ة ميداني ��ة توثيقية – منري كيال ،من�ش ��ورات
الهيئة العامة ال�سورية للكتاب  -وزارة الثقافة ال�سورية
.2007
� -10ص ��حيفة الث ��ورة ال�س ��ورية (�أون الي ��ن)
 2012/1/22احلرف وال�صناعات التقليدية (مقال)
بقلم ب�شار احلجلي.
 -11م�شاهدات الكاتب ،خالل عمله رئي�س ًا لدائرة
التنمية الريفية خالل �أعوام ال�سبعينيات والثمانينيات
من القرن املا�ضي.
� -12أع ��داد متفرق ��ة من جمل ��ة احلرفيني لأعوام
الثمانينيات.

 -13العدد املزدوج  8و 9من جملة الرتاث ال�شعبي.
 -14مطرزات �أبو وليد –ال�سويداء.
الرواة:
 -1املتوفون:
عدن ��ان ح�س�ي�ن القنط ��ار موالي ��د 1888تويف عام
1983من قرية داما ،حمافظة ال�سويداء.
�أم �ض ��امن ف�ضة حاطوم توفيت عن عمر ناهز مئة
عام ،من قرية داما.
�أب ��و �س ��مري علي نا�ص ��ر الدي ��ن ،من موالي ��د قرية
الكفر.
�أبو فوزي من�صور كنعان من مواليد قرية الرحا.
�أبو ح�سني نايف العطواين من بلدة عرمان ،وه�ؤالء
الثالث ��ة قابلته ��م يف رابط ��ة املحارب�ي�ن القدم ��اء عام
يومئذ �أمين ًا ل�سر الرابطة).
( 1981كنت ٍ
�أبو غ�سان حم�سن املتني را ٍو جميد.
�أم ح�س ��ن نظ�ي�رة ن�ص ��ر الدي ��ن �أب ��و حم ��دان من
ال�سويداء .رحمهم اهلل.
 -2باقون على قيد احلياة:
�أبو يو�سف علي بح�صا�ص من قرية �سالة.
�أبو طالل �سند غامن من قرية امل�شنف.
�أبو عاطف توفيق خداج من مدينة �شهبا.
�سمرية �سلوم من �شهبا.
�أم عادل �شع�شع القنطار من داما.
�أمرية بدر ال�سويداء.
ال�صور:
 -1حمفوظات الكاتب.
 -2وكالة �سانا.
� -3ص ��فحة الباح ��ث �أب ��ي عم ��رو عدن ��ان م ��كارم
(حبق..عبق* ملة ..حمبة)
� -4أبناء ال�سنديان.
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ح
الرايَ ِة من تقاليد
ُّ
َ
ال�ص ْل ِ
ع ْق ُد َّ
يف جبل العرب
د .عبا�س مرهج فرج

َ��ة ع��ادة معروف��ة م��ن العادات
مي ِّث ُ��ل عَ ْق��دُ ال َّراي ِ
ال�شعبي��ة الت��ي درجت منذ الق��دمي ,وال زالت �سائدة
حت��ى وقتنا احلايل يف منطقة جبل العرب ،فبالرغم
من ال��دور الذي ت�ؤديه املحاك��م وجمال�س الق�ضاء يف
ِّ
ف���ض النزاعات ,وحل اخلالفات ب�ين النا�س ,وفر�ض
لل�صل��ح الع�شائري دور
القان��ون و�إحق��اق احل��ق ،كان ُّ
مه��م وردي��ف للمحاك��م الق�ضائي��ة يف احلف��اظ على
�أم��ن املجتمع وحقوق �أفراده ,وقد وجدت فيه النا�س
مالذ ًا تلج���أ �إليه من �أجل ت�سوية خالفاتهم ،و�إ�صالح
ذات البني ,وحتقيق العدالة بني اخل�صوم.
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�إن عق ��د الراي ��ة ه ��و �إب ��رام وثيق ��ة �ص ��لح �أدبي ��ة
متنازع�ي�ن ،تهدف �إىل حتقيق
واجتماعي ��ة بني طر َفني
َ
العدالة وحفظ الأمن وا�سرتداد احلقوق.
وال بد بداية �أن نع � ِّ�رف القارئ مبفردات املقال
املحوري ��ة ومبعانيه ��ا املعجمية واملحلي ��ة املتداولة,
و�أولها كلم ��ة (ا ْل َعقْد) التي وردت يف معجم ل�س ��ان
أوكد
الع ��رب مبعنى :ا ْل َع ْه � ُ�د ،واجلمع ُع ُق ��و ٌد ،وهي � ُ
العه ��ود ،ويق ��ال :عه ��دت �إىل فالنٍ يف ك ��ذا وكذا،
وت�أويل ��ه� :ألزمت� � ُه ذل ��ك ،ف� ��إذا ُقل ��ت :عاقدت� � ُه �أو
عقدت عليه ,فت�أويله� :أنك �ألزمته ذلك با�س ��تيثاق.

واملعاق ��دةُ :املعاه ��دةُ .وعاق ��د ُه :عاه ��د ُه .وتعاق � َ�د
القوم :تعاهدوا.1
ُ
�أما معنى كلمة (ال َّرا َية) :فهي من الر�أي وامل�شورة,
وقد وردت يف معجم ل�سان العرب مبعنى :ا ْل َع َلم واجلمع
راياتٌ وراي .ال َّرا َي ُة :التي تو�ضع يف عنق الغالم الآبق،
ويف احلدي ��ث :الدين راي ��ة اهلل يف الأر� ��ض يجعلها يف
أعالم.2
عنق من �أذ َّلهُ .ال َّل ْيثُ  :ال َّرا َي ُة من رايات ال ِ
ال�س� � ْلم ،وقد ا�ص ��طلحوا و�صاحلوا
ُّ
وال�ص� � ْل ُح يعني ِّ
وا�ص َل ُحوا وت�ص ��ا ُ
الح :م�صدر
وا�ص� �الحَ ُ واِّ .
وال�ص ُ
حلوا َّ
َّ
ْ 3
ال�صل ُح .
امل�صاحل ِة .والعرب ت�ؤ ِّنثها ،واال�سم ُّ
�أما كلمة ال َّث� ��أْ ُر فتعنيَّ :
الط َلب بال� � َّد ِم ،وقيل :ال َّد ُم
َ
وبالقتيل َث�أْر ًا
القتيل
نف�سه ،واجلم ُع� :أ ْث�آر ،ويقال :ث�أرتُ
ِ
و ُث�ؤْ َر ًة� ،أي قتلتُ قاتلهُ ،و�أث�أ َر ال َّرج ُل وا َّث�أَ َرَ � :
أدرك ث�أر ُه.4
م ��ن املمك ��ن للق ��ارئ بعد حتدي ��د ه ��ذه املفردات
وزجها يف �س ��ياق
(العقد –الراية -ال�ص ��لح -الث�أر)ِّ ,
م�ش�ت�رك �أن يتبينَّ املق�ص ��ود بجل�س ��ة عقد الراية التي
تعق ��ب حادثة قت ��ل �أو جرمية ،ين�ش ��ب عنه ��ا نزاع بني
طرف�ي�ن ,لك ��ن ال ب ��د هن ��ا �أن من ِّيز ب�ي�ن القت ��ل العمد
املق�صود ,وبني القتل غري املق�صود ,الذي يندرج حتت
ق�ض ��اء اهلل وقدره ,مثل ح ��وادث ال�س�ي�ر ,والقتل بغري
ق�صد عند ا�ستخدام �سالح بطريقة خاطئة.
�إن التمييز بني هذي ��ن النوعني ي�ؤ ِّثر يف كيفية عقد
الراية ,ذلك �أن القتل �إذا كان عمد ًا وعن �سابق �إ�صرار
وت�ص ��ميم ،ف� ��إن َعقْد ال َّرا َي ��ة وحتقيق امل�ص ��احلة بني
الطرفني يتط َّلب جهد ًا كبري ًا يف الإقناع والت�أثري وتهدئة
النفو�س ,على عك�س حادثة القتل التي تكون بغري ق�صد
وع ْق ُد
ومن باب الق�ضاء والقدر� ,إذ يتم حتقيق ال�صلح َ
 -1ابن منظور ،ل�س ��ان العرب ،دار املعارف ،القاهرة( ،مادة:
ر ي ي).
 -2ل�سان العرب( ،مادة :ر ي ي).
 -3ل�سان العرب( ،مادة :ر ي ي).
 -4ل�سان العرب.465 ،

حينئذ على نح ٍو �أ�س ��هل و�أكرث اتفاق ًا ،و�سن�س ��عى
ال َّرا َية ٍ
�أن ن�ستعر�ض كلتا احلالتني يف هذا املقال.
بع ��د وق ��وع حادث ��ة القت ��ل ،يجتم ��ع �أه ��ل الغادر
(و ُيق�ص ��د بالغ ��ادر َم ��ن ارتكب جرم القت ��ل ،و ُيطلق
علي ��ه يف اللهجة املحلية ا�س ��م املطل ��وب �أو اجلاين)
دفع� � ًا ملا ق ��د يقوم به �أهل املغ ��دور ( �أي ا َملجني عليه
�أو املقت ��ول) من ر ّدة فع ��ل ،طلب ًا للث�أر م ��ن الغادر �أو
�أح ��د ذويه ،وهو م ��ا ينجم عما ُيع ��رف يف جمتمعنا
بفورة الدم ,التي مت ِّثل �ش ��عور ًا جماعي ًا ي�سيطر على
�أهل املغ ��دور و�أقاربه بعد حادثة القتل ,مما يدفعهم
�إىل القيام ب�أعمال عنف ال عقالنية تزيد الطني ِب َّلة,
وتع ��زِّ ز م�ش ��اعر الع�ص ��بية القبلية بق ��وة ،كما جتدر
الإ�ش ��ارة �إىل �أن ه ��ذه احلالة من العن ��ف اجلماعي
ترتب ��ط مب ��وروث َقبل ��ي واجتماع ��ي را�س ��خ وعمي ��ق
داخ ��ل املجتمع ,وال �س ��يما حني يتع َّلق الأمر ب�س ��معة
العائل ��ة و�ش ��رفها� ,إذن ,يجتمع �أهل الغ ��ادر وذووه،
ويقررون ت�سليمه �إىل العدالة ,ويوافقون على �إيداعه
ِّ
يف ال�س ��جن من باب �إثبات ح�س ��ن نيته ��م جتاه �أهل
املغدور ,وه ��م بذلك يربهنون على رف�ض ��هم ملا قام
به ابنهم ،ورغبتهم يف ح ّل امل�شكلة وحتقيق ال�صلح.
ثم يجل ��و ذوو الغادر (�أبوه و�إخوت ��ه) عن ديارهم،
وهو ما ُيع ��رف َ
باجل ْلوة� :أي ج�ل�اء العائلة التي ارتكب
�أح ��د �أفرادها جرمية قتل ع ��ن ديارهم� ,إىل حني عقد
ال�صلح بني �أهل القتيل والقاتل .و ُيف َر�ض اجلالء غالب ًا
على الأقارب املطالبني بدم القتيل.5
�أما بالن�س ��بة �إىل مرا�سم عقد الراية ,ف�إن اخلطوة
الأوىل لعقد ال�ص ��لح تبد�أ بتكليف �أهل الغادر جمموع ًة
م ��ن وجه ��اء البلدة ممن له ��م مكان ��ة اجتماعية ,مثل
 -5وهب قا�سم ،معجم الألفاظ والتعابري املحكية يف حمافظة
ال�س ��ويداء (معج ��م لهحي فلكلوري مقارن ،اجل ��زء الأول ،مديرية
الرتاث ّ
�عبي ،من�شورات وزارة الثقافة ال�سورية ،دم�شق،2009 ،
ال�ش � ّ
�ص.138
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رج ��ال الدين والزعماء املحلي�ي�ن ,يك ِّلفونهم التفاو�ض
من �أجل ِّ
حل اخلالف والوقوف على �أ�سبابه وعقد راية
ال�صلح ،لذا ُيطلق على ه�ؤالء ا�سم الوا�سطة.6
تب ��ادر الوا�س ��طة بتهدئ ��ة النفو� ��س ,و�إقن ��اع �أه ��ل
املغ ��دور بالتح ّلي بال�ص�ب�ر ,والعدول ع ��ن الث�أر وتعقيد
الأمور ب�س ��فك مزيد من الدم ��اء ،وتطرح احللول التي
من �ش�أنها �أن تل ِّبي مطالب �أهل املغدور.
�إذا ما َّمت االتفاق على عقد الراية وقبول امل�صاحلة،
تطلب الوا�سطة من �أهل املغدور عر�ض مطالبهم ،مثل
دفع فدية.7
لف�ض النزاع ِّ
 -6م�شتقة من الفعل و�سط �أي جعله و�سيط ًا ِّ
وحل
امل�ش ��كلة ،وحتقيق مطلب ،والو�سيط من يتو�س ��ط بني متخا�صمني،
انظر :وهب قا�س ��م ،معجم الألفاظ املحكية يف حمافظة ال�س ��ويداء
(معجم لهجي فلكلوري مقارن) اجلزء الثاين� ،ص.448
 -7مبل ��غ من املال نق ��د ًا �أو عين ًا تدفعه عائلة الغادر وع�ش�ي�رته,
ورمبا �أقربا�ؤه من القرى الأخرى ,وحلفا�ؤهم من عائالت �أخرى ,مما
يدل على الت�آخي والت�ضامن االجتماعي بني �أبناء املجتمع الواحد.
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مي ِّث ��ل القبول بعقد ال�ص ��لح مظهر ًا من مظاهر
التكرمي والتقدير جلهود الوا�س ��طة وم�س ��عاها ،كما
يج�س ��د رغب ��ة �أهل املغ ��دور باملحافظة على ال�س ��لم
ِّ
الأهلي ,وهو الغاية ال�س ��امية لتقلي ��د عقد الراية �أو
عقد ال�صلح.
بع ��د ذل ��ك ُيح َّدد موعد عق ��د الراي ��ة ،و ُي ْدعى كال
الفريق�ي�ن ,فري ��ق �أه ��ل الغ ��ادر ,وفريق �أه ��ل املغدور,
وغالب� � ًا م ��ا يكون م ��كان االجتم ��اع هو املوق ��ف 8العام
للبلدة.
تنق�سم يوم عقد الراية الوا�سطة �إىل ق�سمني:
الأول ي�أتي مع �أهل الغادر و�أقاربهم ،والثاين يقف
���طف
�إىل جانب �أه����ل املغدور و�أقاربهم ،ثم ي�ص� ُّ
يخ�ص�ص ��ه �أهل البلدة
ق�ص ��د باملوقف :املكان العام الذي ِّ
ُ -8ي َ
�أو القرية لإجراء املنا�س ��بات االجتماعية (العزاء ولقاءات الأعياد
واملنا�سبات العامة) فيه

الفريق����ان متقاب َلني وجه ًا لوجه ,تف�ص����ل بينهما
���دم �أكرث
م�س����افة ال تتج����اوز ب�ض����عة �أمت����ار ،ليتق� َّ
�أفراد الوا�س����طة نباهة وقدر ًا وف�ص����اح ًة وبيان ًا,
���دث خماطب���� ًا �أهل املغ����دور ع ّما هو �ش����ائع
ويتح� َّ
يف الع����ادات والتقاليد حول كيفي����ة حل مثل هذه
اخلالفات ،و�ض����رورة االحتكام �إىل ق�ض����اء اهلل
ع����زَّ َّ
وجل وق����دره وقبول م�ش����يئته ،ويدعوهم �إىل
قبول وا�سطة هذا احل�ش����د من النا�س ،واملوافقة
وحفظ لأمن
حقن للدماء
ٍ
على ال�صلح ملا فيه من ٍ
املجتمع و�سالمته.
يتقدم �ش����خ�ص �آخر ُيعرف با�س����م حامل
ث����م َّ
الراية ,والراي����ة هي قطعة قما�ش بي�ض����اء اللون
مربوط����ة برم����ح ،وم����ن املع����روف �أن الرم����ح يف
امل����وروث العرب����ي رمز العزة و�س��ل�اح الدفاع عن
النف�س� ،أما الراية البي�ض����اء فهي رمز الت�س����امح

وال�س��ل�ام ،كما ترمز هنا �إىل الوثيقة املوقَّعة بني
الطرف��ي�ن ،حيث يراها احل�ض����ور جميع ًا ،الذين
يح�ض����رون مبنزلة �ش����هود على توقيع ال�صلح بني
الطرفني.
يتقدم حامل الراية ,يخاطب و َّ
يل �أمر
بعد �أن َّ
يعقد العق ��دة الأوىل حتى
املغدور طالب� � ًا منه �أن َ
ت�ص ��بح هذه الراية راية �ص ��لح ،ثم يق ��وم �أقارب
املغ ��دور بالرتتي ��ب ح�س ��ب درج ��ة القرب ��ى بعقد
وحجة عل ��ى دخولهم دائرة
عق ��دٍ متتالية برهان ًا ّ
ال�صلح ,وقبولهم به.
بع ��د ذلك يرتاجع �أفراد الوا�س ��طة مبن فيهم
حام ��ل الراي ��ة �إىل ال�ص � ِّ�ف الذي يق ��ف فيه �أهل
الغادر ،و ُيعلنون �أن ال�صلح قد متَّ ,ليبد�أ بعد ذلك
�إلقاء اخلطاب ��ات الهادفة والواعظة من الوجهاء
رب
واحل�ضور ,من �أجل احلث على عمل اخلري وال ّ
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والعفو والت�سامح والت�آخي بني النا�س.
ثم ُيط َلب الكفالء ,وهم كفيل (وفا) ُي َر ِّ�ش � ُ�ح ُه
� ُ
أهل اجلاين كي ي�ضمن دفع الفدية املتّفق عليها,
يف ح ��ال َق ِب � َ�ل �أهل املغ ��دور �أخذ الفدي ��ة ،وكفيل
(دفا) يكون من �أهل املجني عليه ,مهمته �ضمان
�أقاربه بعدم القيام ب�أية ر ّدة فعل من قبيل نق�ض
ال�صلح �أو معاودة الث�أر.
بعد ذل ��ك يخاط ��ب حام ��ل الراية احل�ض ��ور
قائ ًال« :ا�شهدوا يا �أهل احلم َّية� ،ضيوف ًا وحمل ّية،
واحلا�ض ��ر يعل ��م الغاي ��ب (�أي الغائ ��ب) ،ب�أن ��ه
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وال�ض ��راء على ما اتُّفِ قَ
بال�سراء ّ
متَّت امل�ص ��احلة ّ
عليه� ،ش ��املة كل �أهل املغدور و�أقاربه و�أ�ص ��حابه
من احلا�ض ��رين والغائبني ,ومن الذين بالبطون
وبالظه ��ور ،ليكون ذلك مبنزلة �ض ��مانة للأجيال
القادمة».
�هد اهلل على
ف�ي�ر ُّد �أه ��ل املغ ��دورَ :ق ِب ْلنا وي�ش � ُ
ذلك.
فيتقدم �أخ�ي� ً
را �أهل الغادر مل�ص���افحة �أهل
َّ
املغ���دور ,ويدعونهم لتن���اول الطعام جري ًا على
املثل ال�س���ائر والعادة ال�س���ائدة :ب�أن كل �صلحة

بدها ملح���ة� ،أي �إن كل م�ص���احلة بني طرفني
متخا�صمني ال بد �أن يعقبها م�شاركة يف الطعام
���ف العربي ,الذي
قدم ا َملن َْ�س ُ
واملل���ح ,وعادة ما ُي َّ
يع ُّد �ضيافة فاخرة لإكرام ال�ضيوف واحل�ضور،
ْ���رة 9املليئة
كم���ا ُي ِّ
ق���دم �أهل الغادر كب�ش���ة ال ُقف َ
بال�س���من العرب���ي �إىل وال���د املغ���دور �أو �أح���د
�أعمام���ه للتقف�ي�ر عل���ى الطع���ام� ،إيذان��� ًا منه
بعودة العالقة �إىل ما كانت عليه �سابق ًا ,ليكون
الت�ش���ارك يف تناول الطعام عالمة على ال�صلح
و�صفاء القلوب.
من اجلدي ��ر بالذكر �أي�ض� � ًا �أن الغادر مل يكن
ُي�س ِّلم نف�سه �إىل العدالة ،بل كان يجلو عن دياره،
وي�س ��تجري ببيت �أحد الوجهاء �أو الزعماءّ ,
ويظل
يف حمايت ��ه حتى تُعقد الراية �أو ال�ص ��لح ،عندها
ُي�ؤتى بالغادر ،وي�ض ��ع عل ��ى رقبته مندي ًال �أحمر،
ويتق � ّ�دم �إىل ويل �أم ��ر املغ ��دور خا�ش ��ع ًا طائع� � ًا
لأمره ،فيعفو عنه الأخري �أمام احل�ض ��ور ,وينتهي
اخلالف بالر�ض ��ا� ,أما يف �أيامنا هذه فقد �أ�صبح
لزام ًا على الغادر �أن ُي�س ِّلم نف�سه �إىل العدالة� ،إىل
حني عقد الراية ،التي تنتهي بامل�صاحلة بني �أهل
الغ ��ادر واملغدور ,وتنازل �أه ��ل املغدور عن حقهم
�أمام الق�ضاء املخت�ص.
�أما يف حالة القتل غري املق�ص ��ود مثل حوادث
ال�س�ي�ر ،ف� ��إن عقد ال�ص ��لح يت � ّ�م ب�س ��هولة وطيب
 -9ال َك ْب�ش ��ة :مغرفة كبرية تكون غالب ًا من النحا�س  ،ت�ستخدم
يف الوالئم ل�ص � ِّ�ب ال�س ��من ومري�س الكثا على املن�س ��ف ،وال ُقفْرة ما
ي�ضاف �إىل الزاد من �سمن ونحوهَ .ت َقفَّر الزادُ� :أ�ضيف �إليه ال�سمن
ونح ��وه ،فهو ُم َق َّف ٌر .انظر وهب قا�س ��م ،معج ��م الألفاظ املحكية يف
حمافظة ال�سويداء (معجم لهجي فلكلوري مقارن) ،اجلزء الثاين،
�ص.208 ،233

خاطر �أكرث من �س ��ابقه ,نتيج ��ة �إميان �أهل امليت
ب�أن احلادثة ق�ضاء وقدر ,لذا يقت�صر عقد الراية
عل ��ى تقاب ��ل الطرف�ي�ن ،و�إلقاء اخلط ��ب وتبادل
ويتم العفو عن املُ�س ِّبب ,و�إ�سقاط
الكلمات الوديةّ ،
احلق ال�شخ�صي عنه ،وال يقبل �أهل امليت يف هذه
احلالة �أخذ فدية ,بل يقومون بالت�شومي.10
كما ي�ش ��كر احل�ضور �أخري ًا �أهل املُ�صاب على
ك ��رم �أخالقهم ونبلهم وح�س ��ن �إميانهم بق�ض ��اء
اهلل وقدره وم�شيئته.
�إن عقد الراية من العادات والتقاليد ال�شعبية
الت ��ي حتت ��ل �أهمي ��ة كب�ي�رة يف جمتمعن ��ا املحلي
قدمي� � ًا وحديث� � ًا ,لأنها عق ��د اجتماعي ال ي�ش � ِّ�جع
عل ��ى االقت�ص ��ا�ص م ��ن القات ��ل ,بقدر ما ي�س ��عى
�إىل حق ��ن الدم ��اء ,وحل اخلالف ب�ي�ن الطرفني
بالرتا�ضي بح�ض ��ور النا�س جميع ًا ,بحيث يعرتف
�أهل الغادر لأهل املغ ��دور باخلطيئة التي ارتكبها
ابنهم ,ويطلبون ال�ص ��فح والعف ��و ,حينئذٍ ال يكون
�أم ��ام �أه ��ل املغ ��دور �إال التحلي ب�ألط ��ف الأخالق
و�أكرمه ��ا ,و�إجاب ��ة طلبه ��م ,م ��ا يعن ��ي �أن عق ��د
الراي ��ة ,و�إن كان جمرد عادة اجتماعية ال حتتكم
�إىل القان ��ون والق�ض ��اء وال تُغن ��ي عنهم ��ا ,تبق ��ى
يف غاي ��ة الأهمي ��ة من جهة الدور ال ��ذي ت�ؤديه يف
امت�ص ��ا�ص الأحقاد ,وو�أد الع�ص ��بية القبل ّية التي
تُورث ال�ض ��غينة ،وتعبث ب�أمن املجتمع ،وتُ�سهم يف
انحالل العالقات الوطيدة بني �أفراده.
� -10ش� � َّوم� :ص ��فح وتنازل عن حقه ،وامل�صدر :ت�شومي� ،شومة:
ال�ص ��فح ،والتنازل ع ��ن قب�ض دية القتيل ،وغالب� � ًا مايكون ذلك يف
ّ
حاالت القتل غري املتع َّمد .وهب قا�س ��م ،معجم الألفاظ املحكية يف
حمافظة ال�س ��ويداء (معجم لهجي فلكلوري مقارن)،اجلزء الأول،
�ص.418
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الزجل ن�ش�أة وتاريخ �أغرا�ض
ومعان
و�أوزان
ٍ

معني حمد العماطوري
متهيد:
تفيدن��ا معرفة كلمة الزجل باملعن��ى اللغوي �إدراك ال�سبب يف اختيار الكلمة ا�سم ًا لفن الزجل.
فالأ�ص��ل احل�س��ي لكلمة َز َجل يعني درج��ة مع ّينة من درجات �شدة ال�ص��وت ،وهي الدرجة اجلهرية
ذات اجللب��ة والأ�ص��داء .وبهذه الدالل��ة ،كان ُيقال لل�سح��اب� :سحاب َز ِج��ل� ،إذا كان فيه الرعد.
كم��ا قي��ل ل�صوت الأحج��ار واحلديد واجلماد � ً
أي�ضا زج��ل ،ثم تغريت داللة كلم��ة َز َجل ،ف�أ�صبحت
وال�صياح ،ومنها انتقلت �إىل معن��ى :رفع ال�صوت مَّ
املرن .ومن هنا جاء �إطالق
تعن��ي اللع��ب واجللبة ّ
ا�س��م زجل على �صوت ا َ
حل َمام ،ث��م �إطالقه على ال�صوت ال َب َ�شري املُطرب .وقد ي�ؤكد هذا االرتباط
الداليل بني كلمة زجل ومعنى ال�صوت العايل املُ َن َّغم.
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لوحة ا�ست�شراقية عن زجل احلب

�صطلحا يدل على �شكل من �أ�شكال النظم
ومبعناه اال�صطالحي غدت كلمة زجل يف الدوائر الأدبية والغنائية ُم
ً
أ�سا�سا من �أوزان العرو�ض العربي ،و�إن
العربي� ،أداته اللغوية هي �إحدى اللهجات العربية الدارجة ،و�أوزانه م�شتقة � ً
تعر�ضت لتعديالت وتنويعات تتواءم بها مع الأداء ال�صوتي للهجات منظوماته .ويتيح هذا ال�شكل من النظم تباين
الأوزان وتنوي ��ع الق ��وايف وتعدد الأجزاء التي تتكون منها املنظومة الزَّجلية ،غري �أنه ُيلزم باتباع ن�س ��ق واحد ينتظم
فيه كل من الوزن والقافية وعدد ال�شطرات التي تتكون منها الأجزاء ،يف �إطار املنظومة الزَّجلية الواحدة.
�أكدت املراجع العلمية �أن القدماء �ص َّنفوا الزجل ،مع املواليا والقوما والكان كان �ضمن ما �س َّموه الفنون ال�شعرية
امللحونة �أو الفنون ال�ش ��عرية غري املُ ْع َربة .ويق�ص ��دون بهذا اال�س ��م� :أ�ش ��كال النظم العربية التي ظهرت يف الع�صر
الأدبي الو�سيط ،والتي مل يلتزم ناظموها اللغ َة الف�صحى املعيارية ،وخا�صة بالن�سبة لقواعد الإعراب .واعتماد ذلك
الت�صنيف على هذا الفارق اللغوي ّ
يدل على �إدراك نافذ .فالواقع �أن هذه الأ�شكال غري املُ ْع َربة ظلت على �صلة وثيقة
بالأ�ش ��كال املُ ْع َرب ��ة ،وتتبنى تقاليدها الفنية ،رغم فارق م�س ��توى الأداء اللغوي .بل �إن لغ ��ة الزجل ،مث ًال ،و�إن كانت
غري ُم ْع َربة ،كانت تقرتب من الف�صحى بقدر كبري .فلـُغة املنظومات الزَّجلية كانت لهجة دارجة خا�صة بالزجالني،
بو�ص ��فهم �أف ��رادًا يلتحقون بالدوائر الأدبية ال�س ��ائدة ،وتتحد �أطرهم املرجعية يف داخل ن ��وع الثقافة العربية التي
ُتق ُّرها هذه الدوائر .وقد ظل هذا الفارق يف م�ستوى الأداء اللغوي �أحد مق ّومات متايز الزجل عن ال�شعر الف�صيح،
كما كان يف الوقت نف�سه �أحد مق ّومات متايز الزجل عن �أ�شكال ال�شعر ال�شعبي َ
(اجل ْم ِعي ،الفولكلوري) وعن حركة
�شعر العامية واختالفه معها .فقد اتخذ الزجالون من الزجل �شك ًال للتعبري ا�ستجابة حلاجة لغوية ،وحتقي ًقا لوظيفة
فن ّية ،مل تكن الأ�شكال الأخرى تفي بهما .وانح�صر كل من الق�صيدة التقليدية واملو�شح ،بلغتهما وموا�ضعاتهما ،يف
دائرة حُم َّددة ر�س ��م ًيا وفئو ًيا .بينما ا�ستبعدت �أ�شكال ال�شعر ال�شعبي َ
(اجل ْم ِعي ،الفولكلوري) ،املوجودة بالفعل .يف
الوقت الذي كانت قد تك ّونت فيه �شريحة اجتماعية جديدة من �أبناء البيوتات العربية يف احلوا�ضر واملدن .وكانت
هذه ال�ش ��ريحة قد تق ّلبت بها �صروف احلياة ومطالب العي�ش يف �أ�سواق هذه املدن ،ولكنها يف توجهاتها ومطاحمها
ت�سعى لاللتحاق بالدائرة احلاكمة م�ستجيبة ملعايريها االجتماعية والثقافية .ومن هنا� ،سعى مثـ ّقـ ُفو هذه ال�شريحة
اجلديدة للتعبري عن �أنف�سهم يف �شكل جديد و�سيط ،يتنا�سب مع و�ضعهم االجتماعي والثقايف الو�سيط .وكان على
هذا ال�شكل املُ َو َّلد �أن يعتمد �أداة له :لهجة ُم َو َّلدة ت َْد ُرج بني هذه الفئة من املثقفني ،و�أن يتخذ من ذائقتها ومعايريها
ً
�ضابطا .وكان هذا ال�شكل املُ َو ّلد هو الزجل.
الفنية
منذ بداياته الأوىل ،ظل الزجل ف ّن ًا مدين ّي ًا يف املقام الأول ،وبقي حمتلاّ ً مو�ض ��عه ال َو َ�س � ِ�ط ّي بني �أ�ش ��كال النظم
العربية .و�إن كانت و�سط َّيته هذه متيل �إىل جانب تراث ال�شعر الف�صيح ،وتبتعد عن م�أثور ال�شعر ال�شعبي َ
(اجل ْم ِعي،
الفولكلوري) .وعلى �أ�س ��ا�س مو�ض ��وعه ال َو َ�س ِط ّي هذا ،حتددت وظائفه وخ�صائ�صه ،كما حتدد م�سار الظواهر التي
رافقت منوه عرب تاريخه الطويل .و�إدراكنا لهذا املو�ضع اخلا�ص بالزجل مُيكننا من ُح�سن فهم خ�صو�صياته ،ويزيل
كثري ًا من االلتبا�سات التي �أحاطت به� ،سواء ما �أثاره القدماء �أَ ْم ما �أحدثه املحدثون.
هيكل املنظومة الزجلية
�أ�ش ��ارت امل�ص ��ادر املرجعية �إىل �أن الزجال�ي�ن ،يف املرحلة الأوىل من ظهور الزجل ،كان ��وا ينظمون الأزجال يف
هيئة الق�ص ��يدة العربية املعه ��ودة ،ذات الأبيات املُفردة والقافية الواحدة والوزن الواحد .وهي بذلك كانت ت�ش ��به
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القري� ��ض ،ال تختلف عنه بغري عدم التزام الإعراب وبا�س ��تخدام لهجة ناظميه ��ا الدارجة .وكانت تلك املنظومات
ُت�س َّمى الق�صائد الزجلية.
وق ��د مُيث ��ل هذا القالب ق�ص ��يدة مدغلي�س ،الذي كان واحدً ا مم ��ن ثبتوا فن الزجل من معا�ص ��ري ابن قزمان
(ت554هـ).ومطلعها:
َم �ـ ��� َ�ض ع �ـ �ـ � ّن��ي َم �ـ��ن ن�ح�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ� ُّب��و و َو َّد ْع و ل �ه �ي��ب ال �� � ُ�ش ��وق يف َق �ل �ب��ي ق ��د �أو َد ْع
ل ��و َر�أي � � � ��تْ ك � � ْ�ف ُك� � ��نّ َن �� �ش �ي��اع��وا ب��ال �ع�ي�ن َوم � � � َ�ن ن� � ��دري �أن روح� � ��ي ن���ش�ي��ع
م��ن ف�ظ��اع��ة ذا ال �� َّ��ص� رََبر ك�ن��ت ن� ْع�ج��ب ح � ّت��ى ر�أ ْي� � ��تْ �أن ال �ف ��راق م � ّن��و �أف �ظ � ْع
ومنذ هذا الطور الأول يف حياة الزجل ،بقي قالب الق�ص ��يدة ر�ص ��يدً ا دائ ًما يعود �إليه الزجالون ،و�إن مالوا ،من
بعد� ،إىل النظم يف هيئات متجددة تتعدد فيها الوحدات ،وتتفرع الأوزان ،وتتنوع القوايف.
و�أب�س ��ط قوال ��ب النظم يف هذه الهيئات املتجددة ما يعتمد على وحدات رباعي ��ة .كما يتبني من النموذج التايل
املنقول عن زجل ل�صفي الدين احل ِّلي ( ت 750هـ):
ذا ال� � ُو ُج ��ود َق� � ْد ف��ا َت� ْ�ك و�أ ْن � ��تَ يف ال � َع �دَم م��ا ُك�ف�ي��ت م��ن َج � ْه �لَ� ْ�ك َز َّل� ��ة ال � َق �دَم
فاح�صـ ُد ال � َّن � َد ْم �أو َت��ري �دْين ال�ساعة م��ا َب� ِق�ي��تُ �أري � ْد
َق � ْد َز ْ
رع ��تَ ذي ال� َع� ْت� َب��ة ْ
ث ��م تت ��درج قوالب النظم من حيث كرثة عدد �أق�س ��ام املنظومة ،وعدد �أ�ش ��طار وحداتها ،وم ��ن حيث التن ّوع يف
احل ْمل ،مث ًال� ،إىل ال�صورة التالية:
التق�سيم املو�سيقي لعنا�صرها ،بحيث ي�صل تركيب قالب املنظومة فيما ُ�سمي ِ
للحمل مطلع ذو بيتني .وبعد املطلع تتايل الأدوار ،وهي اثنا ع�شر دو ًرا يف الغالب .والدور خم�سة �أبيات �أو �أربعة.
ف� ��إذا كانت الأدوار من ذات اخلم�س ��ة �أبي ��ات فت�أتي الثالثة الأوىل على قافية واح ��دة واالثنان الأخريان على قافية
املطلع ،و�إال كانت كلها على قافية واحدة.
وكما كثرُ ت قوالب النظم ،كَثرُ ت م�ص ��طلحاته وت�س ��ميات تفريعاته وعنا�ص ��ره مبا تطول متابعته .ولكنا نكتفي
ب�إيراد املخطط التايل لإي�ضاح هيئة وحدة زجلية وت�سميات �أجزائها.
املطلـع :غ�صن �أ غ�صن ب
البيـت �أ غ�صن
�أو �أ غ�صن
الدور �أ غ�صن
ال ُقفل :غ�صن �أ غ�صن ب
وال تختلف هذه التق�س ��يمات كث ًريا عن التق�س ��يمات الفنية لأجزاء املو�ش ��حة� .أما يف الع�صر احلديث ،فقد مال
الزجالون �إىل النظم يف القوالب الب�س ��يطة ،وابتعدوا عن التعقيد وت�ش ��قيق الأج ��زاء ،ولهذا تتخذ منظوماتهم �إما
هيئة الق�صيدة ،و�إما تلك املعتمدة على الوحدات الرباعية و�أ�ضرابها.
�أغرا�ض الزجل
منذ �أن ا�ستقر الزجل �شك ًال من النظم ُم ْعرت ًفا به ،ومنظوماته عالج خمتلف الأغرا�ض التي طرقتها الق�صيدة
العربية التقليدية ،كاملدح والهجاء والغزل والو�ص ��ف .وقد ا�س ��تمرت تلك الأغرا�ض قائمة يتناولها الزجالون على
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توايل العهود والع�صور حتى اليوم ،غري �أن للزجالني ،يف كل عهد معني وبيئة حمددة ،جماالت يرتبطون بها .ومن
ثم كان مركز اهتمامهم ينتقل من �أغرا�ض بعينها ،تلقى قبو ًال يف هذا املجال �أو ذاك� ،إىل �أغرا�ض �أخرى ،تختلف
باختالف العهود والبيئات الثقافية التي ينتمون �إليها.
زج ��ايل �أندل�س القرن ال�س ��اد�س الهجري ،وزجايل الع�ص ��ر اململوكي يف القرن
وم ��ن ذلك م ��ا نقر�ؤه يف �أزجال ّ
الثامن ،مث ًال ،من ان�ش ��غال بالع�شق وال�شراب ،وو�ص ��ف الريا�ض وجمال�س ال�صحاب؛ نتيجة اللتفاف زجايل هذين
العهدين حول دوائر اخلا�ص ��ة والتحاقهم مبجال�س ��هم التي كان مدارها الغناء والتناف�س يف �إظهار املهارة والت�أ ُّنق
والتَّظ ُّرف ،وعندما �أ�ص ��بح لل�ص ��وفية وجودها يف احلياة االجتماعية ،وبات من �أهل الت�ص ��وف ينظم الزجل ،غدا
الزجل ملي ًئا باملواعظ واحلكم وو�صف �أحوال ال�صويف ..على هذا النحو ،تنقلت حماور الرتكيز يف �أغرا�ض الزجل
ومو�ض ��وعات منظوماته� ،إىل �أن جاء الع�صر احلديث ،و�أ�صبحت مواجهة اال�ستعمار والتغيري االجتماعي هما �شغل
الأُ َّمة ال�ش ��اغل� ،أخذ الزجالون ي�ش ��اركون يف احلركة الوطنية .ولذا �ص ��ارت الق�ض ��ايا االجتماعية وال�سيا�س ��ية من
أهم املوا�ض ��يع الت ��ي تعاجلها املنظومات الزجلية ،ويف كل الأحوال ،فهذا االرتب ��اط الوثيق بني املنظومات الزجلية
� ّ
وم�ش ��اغل ناظميها وجمهورهم الذي يتلقاها ،قد و ّفر للمنظومات الزجلية �إمكانية وا�س ��عة لتجويد �أ�ساليبها و�صقل
ط ��رق �ص ��ياغتها؛ كما �أتاح لأدواته ��ا البالغية وت�ص ��ويرها البياين مزيدً ا م ��ن الواقعية والقدرة على الت�ش ��خي�ص
ي�سر ا�ستخدام الزجل يف �أ�شكال التعبري الفني احلديثة.
والتج�سيد ،الأمر الذي َّ
�أطوار الزجل :لقد مر الزجل بخم�سة �أطوار نوجزها يف الآتي:
�أ -مرحلة ما قبل ابن ُقزمان:
كان الزجل يف هذه املرحلة هو �ش ��عر العامة ،و�أقرب ما يكون للأغنية ال�ش ��عبية التي ت�ش ��يع على �أل�س ��نة النا�س،
165

وتكون جهد جنود جمهولني .ونرجح �أن الفئة املثقفة يف هذه املرحلة كانت �أكرث عناية بالق�صائد واملو�شحات بينما
كانت الطبقة العامة �أكرث �ش ��غ ًفا بالأغنية ال�شعبية والزجل العامي .ولعل هذه املرحلة كانت يف �أواخر القرن الثالث
الهجري.
ب -زجل ال�شعراء املعربني:
هو الطور الثاين من �أطوار الزجل ،وميثله نفر من ال�شعراء الذين كانوا يكتبون الق�صيدة �أو املو�شح قبل ع�صر
ابن قزمان ،ثم اجتهوا لكتابة الزجل عندما ر�أوا رواج هذا اللون من ال�شعر عند العامة وهو �أمر ي�شبه ما نراه اليوم
حني يكتب بع�ض �ش ��عراء الف�ص ��حى �أزجا ًال عامية للغناء .ولعل ه�ؤالء النفر من ال�شعراء املعربني هم الذين عناهم
ابن قزمان حني عاب على �أزجالهم وقوع الإعراب فيها ،ف�سخر منهم يف قوله:
¸ي�أتون مبعان باردة و�أغرا�ض �شاردة ،وهو �أقبح ما يكون يف الزجل و�أثقل من �إقبال الأجل·.
ومتي���ز من بني ه����ؤالء النفر الزجال �أخط���ل بن منارة ،فقد �أ�ش���اد ابن قزمان بح�س���ن طبعه وحالوة
�أزجاله يف قوله¸ :ومل �أر �أ�سل�س طب ًعا و�أخ�صب رب ًعا من ال�شيخ �أخطل بن منارة ،ف�إنه َن َه َج الطريق ،وط ّرق
ف�أح�سن التطريق.
وقد ظهر ه�ؤالء املتقدمون من الزجالني املعربني يف القرن اخلام�س الهجري خالل ع�صر ملوك الطوائف .وملا
كانت بالطات ملوك الطوائف �أف�س ��ح �ص ��د ًرا لل�شعراء و�أكرث رعاية لل�شعر املعرب وت�شجي ًعا لأهله ،مل تزدهر �أزجال
هذا الطور ومنيت بالك�ساد.
جـ -ازدهار الزجل:
ميثل هذا الطور زجالو القرن ال�ساد�س الهجري ،وهو نهاية ع�صر ملوك الطوائف وبداية ع�صر املرابطني.
وقد ازدهر الزجل يف هذا الطور بت�ش ��جيع احلكام الذين كان ح�س ��هم باللغة العربية ال يبلغ ح�س �سابقيهم من
مل ��وك الطوائف .ومن ثم مل تلق الق�ص ��ائد واملو�ش ��حات الرعاية ال�س ��ابقة التي كانت حتظ ��ى بها يف بالطات
ملوك الطوائف .و ُيعد ابن قزمان �إمام الزجل يف هذا الع�ص ��ر ،بل يف الأندل�س قاطبة .وا�س ��مه �أبو بكر حممد
بن عي�سى بن عبد امللك بن قزمان (525-480هـ1130-1087 ،م) عا�ش يف ع�صر املرابطني ،وتويف يف �صدر
الدولة املوحدية .ن�ش� ��أ يف قرطبة ن�ش� ��أة علمية �أدبية� ،إذ كان كات ًبا و�أدي ًبا و�ش ��اع ًرا َّ
�احا .وقد ورد يف بع�ض
وو�ش � ً
إماما لأهل
أح�س ق�ص ��ر باعه يف ال�شعر والتو�شيح عمد �إىل طريقة ال يجاريه فيها �أحد ،ف�صار � ً
امل�ص ��ادر �أنه ملا � ّ
الزجل .جتاوزت �ش ��هرته يف الزجل الأندل�س �إىل املغرب وامل�ش ��رق ،وقد �ص ��در ديوان �أزجاله �صوت يف ال�شارع
امل�ست�شرق الأ�سبا ُّ
ُ
ين غار�سيه قوم�س
�أول مرة عام 1896م ثم عام 1933م بحروف التينية ،ثم ن�شره مرة ثالثة
بحروف التينية مع ترجمة �إ�سبانية.
بلغ الزجل على يد ابن قزمان ذروة ن�ضجه حني ق َّعد له القواعد ،وجعل من �أزجاله تدري ًبا عمل ًيا ل ُكتّاب الزجل
الالحقني .كما عاجلت �أزجاله خمتلف الأغرا�ض التي وردت يف املو�شحات و�إن غلب عليها ال ُكدية والت�سول والإغراق
يف اللهو واملجون ،كما كان ينتقد الأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية.
ويظ ��ل اب ��ن قزمان على الرغم من جمونه وعبثه �أبرع زجايل الأندل�س و�إمامهم .فقد طبع الزجل ب�ص ��ورته
الفنية يف قالب عامية الأندل�س التي تراوح بني العربية واللهجة الرومان�سية (العامية الالتينية) ،يقول:
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ذاب ت �ن �ظ��ر يف م� ��رك� ��ز م �ط �ب �ـ ��وع ب� �ك� �ـ�ل�ا ٍم ن�ب�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ي��ل
وت ��راه ع�ن��دي م��ن ق��دمي م��رف��وع ليـ�س ن��رى ب��ه بديـل
ب��ال���ض�ـ��رورة �إل �ي��ه ه��و امل��رج �ـ��وع دَعِ � ��نْ ع��ن ق ��ال وقـيل
ال �� �ش ��راب وال �غ �ن��ا واجل � ��ر يف امل �ـ��ا يف ري ��ا� �ٍ�ض عجيــب
ه� �ـ� �ـ ��ذا ك� ��ل ع� �ـ� �ـ� �ـ�ل�ا ُه ع �ن �ـ �ـ �ـ��دي ل��و� �ص �ـ �ـ �ـ��ال احل �ب �ي �ـ �ـ �ـ��ب
د -الطور الرابع:
يبد�أ مبنت�ص ��ف القرن ال�ساد�س �إىل القرن ال�س ��ابع الهجري ،وهو مرحلة �شهدت وفاة ابن قزمان و�سقوط دولة
املرابطني وقيام دولة املوحدين .ويعد �أحمد بن احلاج املعروف مبدغلي�س هو زجال هذا الطور وخليفة ابن قزمان
يف زمانه ،كما ظهر زجالون �آخرون كابن الزيات وابن جحدر الإ�شبيلي و�أبي علي احل�سن الدباغ.
هـ -الطور اخلام�س والأخري:
يف حي ��اة الزج ��ل يف الأندل�س يق ��ع يف القرن الثامن الهجري ،وكان من �أ�ش ��هر زجاليه الوزير ل�س ��ان الدين بن
اخلطيب ،و�أبو عبد اهلل اللو�شي ،وحممد بن عبد العظيم الوادي �آ�شي.
تاريخ الزجل ونقده:
كان لظهور الزجل وانت�شار النظم به �أثرهما ،لي�س على امل�ستوى الإبداعي فح�سب ،بل على م�ستوى الكتابة حول
الزجل � ً
أي�ضا ،وذلك بتناول جوانب من تاريخه �أو ظواهره �أو قواعد نظمه �أو خ�صائ�صه الغنية �أو دوره االجتماعي.
والباحث بامل�ؤلفات العربية التي انتهت �إلينا منذ القرن ال�س����اد�س الهجري ،وال �س���� َّيما امل�ؤلفات التي
عني����ت باحلرك����ة الأدبي����ة والفنية ،يجد م����ادة تاريخية مفيدة ح����ول الزجل والزجالني .وم����ع �أن جتميع
هذه املادة و�ض����مها ي�س����اعدنا يف تكوين ت�ص���� ّور عن ظهور الزجل ومن ّوه ،تظل يف حدود الإ�ش����ارات غري
الوافية ،ولكن حل�س����ن احلظ ،ي�ص����لنا من القرن الثامن الهجري م�ص����در �أكرث ا�ستق�ص����اء ،وهو كتاب
���في الدي����ن احلِ ِّلي (ت 750هـ) .ال����ذي مار�س امل�ؤلف نظم
العاط����ل احل����ايل واملرخ�ص الغايل مل�ؤلفه �ص� ّ
الزجل واحتك بالزجالني خالل جتواله الطويل بني حوا�ضر م�صر وال�شام والعراق .وقد هي�أ له كل هذا
�إمكانية نقل كتابته من م�ستوى �إيراد املعلومات والأخبار �إىل م�ستوى الت�أريخ حلركة الزجل حتى �أيامه،
واالجتهاد يف ت�أ�سي�س قواعد لنظم الزجل .ومن بدايات القرن التا�سع الهجري ي�صلنا كتاب �آخر ،يتابع
العاطل احلايل ،وهو كتاب بلوغ الأمل يف فن الزجل مل�ؤلفه ابن حجة احلموي (ت 837هـ) .وابن حجة،
أي�ضا ،كان ينظم الزجل وخالط الزجالني متنق ً
ال بني ال�شام وم�صر .وما زال الكتابان م�صدرين يرجع
� ً
�إليهما الدار�سون لتاريخ الزجل وقواعد نظمه.
�أما يف الع�ص ��ر احلديث ،فقد كان النت�ش ��ار الزجل و�ص ��لته باحلركة الوطنية �أثرهما يف تنامي الكتابة النقدية
�ص بع�ض
ح ��ول الزج ��ل .فظهرت مقاالت تعريفية يف ال�ص ��حف واملجالت ويف مقدم ��ات دواوين الزجالني .ث ��م ُخ ّ
الزجالني املتميزين مبقاالت نقدية تبينّ دور �أزجالهم وو�سائلها البالغية .ثم ت�صبح الكتابات النقدية حول الزجل
�أكرث تعمق ًا يف الدوريات املتخ�ص�ص ��ة وبع�ض الأطروحات اجلامعية ،وال �س� � َّيما �أنه قد �أ�سهم يف اجلدل حول الزجل
ما �أثاره الباحثون الأجانب من �آراء ونظريات.
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الزجل يف الع�صر احلديث
مع قيام النه�ضة العربية احلديثة ،انتقل الزجل �إىل طور جديد .فقد تبنى الزجل فئة من املثقفني الذين كانوا
ف�ص ��ي ًال يف حركة النه�ض ��ة الوطنية .وقد جهدوا يف تنمية �أدوات الزجل وو�سائله الفنية لال�ستفادة من �إمكاناته يف
تي�س�ي�ر تو�ص ��يل �أفكارهم �إىل جمهورهم املُ ْبتَغى ،وهو جمهور �أو�سع ،وال�شك ،من دائرة مثقفي اخلا�صة .كما عملوا
على تخلي�ص الزجل من الركاكة والتكلُّف اللذين رانا عليه من عهود االنحدار ال�سابقة ،وعلى فك �إ�ساره من �أيدي
فئة الأدباتية الذين تدنوا به �إىل م�ستوى ا�ستخدامه يف الت�س ّول واالبتزاز.
ويف �س ��ياق حركة الزجل النا�شطة هذه ،ا�ستفاد الزجل من الإمكانات املتجددة للطباعة والن�شر وات�ساع قاعدة
القارئني .فتواىل ن�ش ��ر دواوين الزجالني ،وعنيت بع�ض ال�ص ��حف بن�ش ��ر الأزجال ،و�ص ��درت بع�ض الدوريات التي
تعتمد على املادة الزجلية يف املقام الأول.
غري �أن ا�سم الزجل مل يحظ بالذيوع والتكرار �إال على �أيدي ال ُكتَّاب والإعالميني ،وال �س َّيما يف ثمانينيات القرن
الرابع ع�شر الهجري .وهم ال ي�ستعملون اال�سم ليدل على امل�صطلح املحدد ب�شكل من النظم بعينه ،و�إمنا ا�ستعملوه
لكي ي�شري �إىل كل نظم باللهجات املحلية .وهكذا انطوى حتت هذا اال�سم :العتابا وامليجنا واليادي يادي والروزانا
واملوال ،بل الأ�ش ��كال الفولكلورية كهدهدة الأطفال و�أغاين العمل ،و� ً
أي�ض ��ا ال�ش ��عر احلدي ��ث الذي ينظمه املثقفون
بالعامية ،فاعتُرب �إنتاج �ش ��عراء مثل مي�ش ��ال طراد و�أ�سعد �س ��ابا من الإنتاج الزجلي .و�إمعا ًنا يف ت�أ�صيل خ�صو�صية
الزجل اللبنانية قيل�« :إن الزجل �سرياين اللحن يف �أول عهده ،وعرب ُّيه فيما بعد».
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مظهرا من مظاهر االهتمام بالزجل ،كان
والتو�س���ع والأقوال املر�س���لة ،و�إن كانت
ومثل هذا احلما�س
ً
ّ
مثا ًرا للخلط وا�ض���طراب املفاهيم ،الأمر الذي �آذن برتاجع الزجل ووقوفه الآن موقف الدفاع يف مواجهة
متناق�ض���ا .ويربز �أهمها ،بالن�س���بة للزجل ،يف
م�ؤثرات احلياة الثقافية العربية احلالية ،و�إن بدا بع�ض���ها
ً
امل�ؤثرات الآتية:
 -1حملة دُعاة الف�صحى �ضد كل �أ�شكال التعبري باللهجات الدارجة �أو العامية.
 -2االلتفات �إىل امل�أثور ال�ش ��عبي َ
(اجل ْم ِعي ،الفولكلوري) ،وال �س� � َّيما اجلانب القويل منه ،وعلى الأخ�ص بع�ض
�أ�شكال النظم منه.
 -3تركيز املثقفني على ال�شكل بعينه من �أ�شكال النظم يف �إحدى اللهجات الدارجة يف جهة من جهاته ،واعتباره
حام ًال خل�صائ�ص القطر املتميزة ومع ًربا عن ذاتيته املتفردة.
 -4ظهور االجتاه اجلديد يف النظم باللهجات الدارجة ،الذي ُعرف با�سم �شعر العامية ،الذي يبتعد عن �أر�ض
الزجل و�أ�ضرابه متحر ًكا نحو �أر�ض ال�شعر ا ُ
حل ّر املعا�صر.
ي�شري الدكتور مي�شال خليل جحا يف كتابه �أعالم ال�شعر العامي �ص  ،23والدكتور غالب غامن يف �أبعد من املنرب
�ص � 53أن �أنواع هذا ال�ش ��عر عديدة ،هناك امليجنا واملو�ش ��ح واملعنى والقرادي والعتابا والق�ص ��يد ويا حنينا و�آه يا
�أ�س ��مر اللون و�آوف م�ش ��عل وعاليادي واملوال وال�ش ��روقي والبغدادي والندب واحلداء والروزنا والغزيل و�أبو الزلف
وعل ��ى الدلعون ��ا والهوارة وهيك م�ش ��ق الزعرورة واحلوربة ول ��وة العرو�س والزغاريد والزالغيط و�أغاين ال�س ��رير،
كذل ��ك يق ��ول جرجي زيدان يف تاريخ �آداب اللغ ��ة العربية :والذي نراه يف الأوزان العامي ��ة التي لي�س لها مماثل يف
الأوزان العربية الف�ص ��حى م�أخوذة يف الغالب عن �أوزان ال�س ��رياين .نق ًال عن الزج ��ل وتاريخه �أدبه و�أعالمه ملنري
وهيبة �ص .31
املع ّنى:
املع ّنى وم�ش ��تقاته هو من اخرتاع ال�سريان ،يقول الأ�ستاذ �أني�س فريحة �أ�ستاذ اللغات�« :إن لفظة مع ّنى هي ا�سم
مفع ��ول من الفعل ال�س ��رياين (غ ّن ��ى) ،فيكون معناها (املع ّنى) واملع ّنى للإن�ش ��اء والتنغيم .ويق ��ول امل�ؤرخ جورجي
زيدان( :والذي نراه �أن الأوزان العامية م�أخوذة يف الغالب عن �أوزان ال�شعر ال�سرياين» ،وللمعنى �أنواع عديدة منها
العادي ،والق�صيد ،واملو�شح ،واملجن�س ،وغريها.
يت�ألف املع ّنى العادي من :مطلع ودور ،واملطلع هو عبارة عن بيتني �ش ��عريني ،قافية �ص ��در البيت الأول وعجزه،
وقافية عجز البيت الثاين واحدة� .أما قافية �صدر البيت الثاين فحرة ،وينظم على البحر(اليعقوبي) الذي يت�ألف
من اثنتي ع�شر حركة لل�صدر ومثلها للعجز ومثاله:
وعن بيدري مابيبعدو رفوف الطيور
		
احلــب من قلبي �شـرب �أ�صفى اخلمور
بتغـــار وبياخــد ع خاطرهــــــا الطيــــــور
		
وكــــــــــل ماحبيــت زهــــــــــــــــرة بالـــــــــــهوى
وزنه:
�إل ُحب ب من قل بي ِ�ش رب �أ�ص فل ُخ مور
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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والــــديب يلبـــ�س ثــــوب نعجــــة م�ســـــاملة
		
وبـــــدو احلنــــــان يدّب بيقلــــب احلجـــــر
�ســــماتهــــــا بيتحــــــولو �ســــــــمن وع�ســـــــــل
		
والعقـــــربي العق�صاتهـــا بت�أذي الب�شـــــر
وبتنح�ســــد منهــــــا الفرا�شـــــة الناعمـــــة
الق ��رادي :وه ��و من ال َق َرد �أي جللجة الل�س ��ان ،وت�أتي على ال ��وزن اخلفيف ،بحيث يتلجلج الل�س ��ان عند غنائها
ل�س ��رعة وزنه ��ا� .أنواعها كثرية ،منها املث ّناة التي ي�س ��ميها العام ��ة (قرادي عاحلرف) ،ومنها املربعة التي ت�س ��مى
(ق ��رادي عل ��ى احلرفني) ،وتك ��ون بقفل �أو بدون قفل يف نهاية ال ��ر ّدة ،وتنظم على البحر(امل ��زدوج) بحيث يت�ألف
البيت من �أربعة ع�شر مقطع ًا� ،سبعة لل�صدر ،و�سبعة للعجز ،وفيما ي�أْتي �أهم �أنواعها:
 -1القرادي العادي:
مــــن بدايتهـــــــا خلقانــــــــــــي
�ضيعتنــــــــــــا يا اخوانـــــــــــــــــي		
و�إم املجــــــــــــــد الإن�سانـــــــــــــي
�أم العـــــــــــــــــــــز و�إم اخليــــــــــــر		
منب دا يت ها خـــل قا نـــي
�ضــي عــــت نــــا يــا �إخ وانــــي		
76543217654321
وغنيـــــة بتـــــــــــم التكويــــــــن
ال�ضيعــــة كانت مرج زهور		
قبــــــل الدنـــــــــــي خلقانيــــن
		
وعطيــت للتاريـــــخ ن�ســـــــور
ع ليايل ال�ضيعة احللوين
يا بـــــــن بــــــالدي ال جتـــــور		
ال ترتكهـــــــــــا خربانــــــــــــــــــي
هاحلطــــت بعيونـــــك نــــور		
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 -2القرادي املخم�س مردود:
املخم�س املردود :هو كل منظوم زجلي تكون من �أربعة �أ�شطر ثم خ ّم�س دوره بالرد على ال�شطر الثالث ،ومن هنا
جاءت ت�سمية خمم�س وت�سمية مردود  .ويكون مبختلف �أنواع ال�شعر العامي فقد يخ ّم�س املع ّنى والقرادي والق�صيد(
الطويل منه والق�صري) ،وهذا مثال على القرادي املخم�س املردود:
ب�أ�شــــــــــــــــــعار القـــــــــــــــــــــرادي
ا�شــــتهرو �شـــــــــ ّعار بـــــــالدي		
بنغمــــــــــــــة بلبـــــــــل �شــــــــادي
وغنــــوا من نظمن �أ�شـــعار		
بتتغنــــــــــى فيهــــــا الأطيــــار
غنـــوا من نظمـــــن �أ�شــــعار		
وتتنقل من غ�صن لغ�صن
ت�ســــــ ّبح ربـــــــا ليـــــــــل نهــــــار		
 .............وما بتخاف ال�صيادي
القرادي املحبوك:
نفــود اجلــود وجود �شـهود
ا�شـــتد احتــد اجلــــد امتــــد		
بقــــود جنــــــود فهـــود �أ�سود
حلــــ ّد الغــــــــد بعــــــــ ّد بـــــــــر ّد		
بـــرود حدود �صرود جرود
مبــــــد اليـــد ،ب�صد ال�صـــــد		
ب�سود قرود ال�ســــود الغال.
بكــــــــد ،بجــــــد ،بهـــدّ ،بقـــــد		
املط ّبق:
وفــن وقــــول وجـــوق يـــــ ّرج
طبـــق حروف وهز �صفـــاح		
ورن طبــــول وبوق ي�ضـــــــج
طـــرق دفـــوف وعـــــــــز وراح		
و�ســـن ن�صــــول ونوق تعــــج
خرق �صفوف وعـــز �ســالح		
وعنّ خيول ب�سوق جمــــال
بــــرق �ســـــيوف ودز رمـــــــــاح		
املغ�صوب:
وي�سميه البع�ض ( املقلوب) ،ومثاله:
و�ضعت من الردادي نا�س
بدعت من البغدادي جنا�س
جرعت من الربادي كا�س
�شقعت من القرادي حمال.

حمال من القرادة �شقعت		
نا�س من الردادي و�ضعت		
جنا�س من البغدادي بدعت		
كا�س من الربادي جرعت		
كرج احلجل:
ُي َق َّ�س ُم كل بيت �إىل �أربعة مقاطع جمن�سة ،ومثاله:
شــــب
بعدك �شــــب ومهــرك �شب		
و�شــب ونارك � ّ
امنــــى ّ
و�صال ال�شط وا�سمك حط
رماح اخلط لبحري خط		
بعــــون الرب املعنى ان�صب
�شـــراب وغب وملي و�صب		
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�سباحة بط وكرج حجال.

قرايـــــة وخط دهان وغط		
ُطرقُ النمل:
ويت�ألف من (�أفعال) ذات قافية واحدة ،ومثاله:
�ضربت وحتت خ�صومي جبـــت
		
رغبـــت و�ســــحت وغبـــت ورحـت
و�شبت �شلحت غرامـــــــي وتبـــت
		
ح�سبت ال�سحت ك�سبت فرحــت
لعبت ربحـــــت مدامــــي �شـــربت
		
خطبت مدحت وهبت �ســمحت
غ�ضبت مدحت ح�سامي عقال
		
نخبت �شرحت ركبــت و�صحـــت
املر�صع:
ّ
وق ��د قلن ��ا علية جمموعة من ال ��ردات يف احلوارية؛ �إذ ي�أتي في ��ه عدد معني من الأعداد ،ثم يق�س ��م �إىل �أجزاء
معينة.
املهمل :ت�أتي جميع حروف الردة بدون نقط ،مثاله:
حامـــــل ولــــــدارك وا�صـــــل
حمـــام الر�ســـــل عــــــــالمك		
�ســــال وعـــــــارحمك ما�صل
ودم الإعــــــــــدا عاح�ســـامك		
و�أمامــــك �ســــعدك حا�صـل
�ســــــعدك حا�صـــل امامــــك		
رده عــــــاحـــــــــــ ّ
ال مه ّمــــــــــــل.
مـــــرادك كامــل عامرامك		
املنقط :عك�س املهمل ،ومثاله:
غبت غفيـــــت بظنـــي فقت
خ�شــــيت ببيتـــــي خ�شــــــــيت		
غنيــــت وفــــزت بفنـي ُفقت
�شـــــبيت فت�شــــت تف�ضيــــــت		
ف�ضيـــــــت زيتــــي بنــي ذقت
جفنــــــــي �شــــــــ ّقيت تنبيـــــت		
جيت بتختي خزنة مـــال .
غزيــــت ببختـــــي تغديــــــــت		
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القالب:
وهو نوعان :النوع الأول نظمه �شحرور الوادي على النحو الآتي:
ان جاد الزهـــر ارتـــــــاح وافـــــراح
		
فــــراح وارتـــــاح ان جــــاد الزهـــــر
وزهـــــــــــــر وعطـــــــــر وعــــــــــــز وراح
		
راح وعـــــــــــــز وعطـــــــــــر وزهــــــــــــــر
جنـــــــــاح ورا�س ويــــــــــــــــــ ّد َ
وظهــــــر ويــــــــد ورا�س وجنــــــــــــاح
		
وظهـــــر
الدهــــــر عليـــــــك ان جـــــــار ومال
		
�إن مـــــال وجـــــــار عليــــــــك الدهر
�أخرياً املج ّزم:
و�س ��مي كذلك لأن البيت فيه يق�س ��م �إىل �أربعة مقاطع ،الثالثة الأوىل تنتهي بقافية واحدة �س ��اكنة خمتلفة عن
قافية العجز ،ويكرث ا�ستخدامه يف املحاورات احلما�سية ،ومثاله:
عملـــت هبــــوب الريـــــح ح�صــــــان
		
طلفــــت الطــــوب عــــلى املطلـوب
اكلــــــــت قلــــــوب فـــــــــروخ اجلــــــان
		
فتحـــــت دروب �شـــــــروق غـــــــروب
�أهمية الزجل:
تبدو �أهمية الزجل يف �أنه يعرب تعبري ًا �صادق ًا عن «عبقرية الأمة» ،بلغتها اليومية وبذاكرتها اجلمعية ،ممثلة يف
جماهريها الغفرية ،ح�س ��ب تعبري الدكتور عبد العزيز الأهواين ،وتتجلى �أهمية ذلك ،ح�س ��ب تعبري الدكتور عبا�س
اجلراري ،يف ثالثة جوانب:
� -1أن الأدب ال�شعبي �صورة لل�شخ�صية الوطنية ،مهما كانت باهتة فهي �أو�ضح من ال�صورة التي يعك�سها الأدب
املدر�سي املثقف.
� -2أن درا�س ��ته تعزيز لإقليمية الأدب وتقرير ملذهبه الذي ن�ؤيد الداعني له منهاج ًا للك�ش ��ف عن �أدب الأقاليم
العربية املختلفة و�سبل الأمة �إىل ِّمل �شتات �أدبها املبعرث.
� -3أن الأدب ال�ش ��عبي مكمل للأدب املدر�س ��ي ،و�إن من �ش�أن درا�سته �أن ت�ساعد على الربط بني الأدبني واجتياز
الهوة الكبرية التي تف�صل بينهما.
ويقول الدكتور عبد احلميد يون�س ،يف �أهمية الأدب ال�ش ��عبي« :يخطئ من يت�ص ��ور �أن الآداب والفنون ال�ش ��عبية
ت�س ��تهدف الت�س ��لية والرتويح عن النف�س املكدودة ،بعد عمل النهار الطويل تلتم�س لها املوا�سم ،وتنتخب لها �أماكن
التجم ��ع� ،إن الت�س ��لية وظيف ��ة ثانوية� ،أما الوظيفة املحوري ��ة فقومية على الدوام ،تطل ��ب املحافظة على ذات الفرد
العزيز يف �أمته ،وتطلب املحافظة على اجلماعة كلها يف �آن واحد».
ويقول الدكتور �إبراهيم �أني�س ،يف كتابه مو�س ��يقا ال�ش ��عر�« :أوزان الأزجال ال تكاد تزيد على الأوزان املعهودة يف
ال�شعر العربي� ،إن مل تقل عنها� ،إن الأزجال مثلها مثل املو�شحات قد ا�شتملت على �أوزان مل ي�شر �إليها العرو�ضيون،
ومل ت ��رد يف ال�ش ��عر العربي ،وت�ض ��منت يف بع�ض الأحي ��ان مزج ًا من �أكرث من وزن واح ��د ،ولكنا حتى يف هذا نلحظ
دائم� � ًا ان�س ��جام ًا بني الأوزان املمزوجة يف الزجل الواح ��د ،ومن �أوزان الأزجال :الرمل ،الب�س ��يط ،املتدارك التام،
جمزوء الرجز ،ال�سريع ،املتقارب ،الهزج ،واملجتث».
174

لكن �أمام اللهجة الدارجة� ،أو اللهجات املتعددة ،ال تكاد تتو�ضح �أوزان الأزجال ،لدى كثري من املبدعني
والدار�س�ي�ن ،على حد �س ��واء ،وذلك ب�س ��بب جلوء الزجالني �إىل �أوزان ابتدعوها لأزجالهم ،و�أخذت تعرف
وت�ض ��بط بع ��دد املتحركات وال�س ��واكن ،يف الأ�ش ��طر والأبيات ،وه ��ي التي حددها بع�ض الدار�س�ي�ن يف عدد
املقاطع ال�صوتية..
وميكن �أن �أقول� :إن الوزن احلقيقي يتم �ضبطه ،من خالل الأدوار الإيقاعية ،التي ميكن �أن تكون جزء ًا
ال� ،أو �شطرين� ،أو بيت ًا كام ً
من ال�ش���طر الواحد ،وميكن �أن تعادل �ش���طر ًا كام ً
ال� ،أو جمموعة من الأ�شطر،
�أو الأبي���ات ،ح�س���ب البنية الإيقاعية لق�ص���يدة الزجل ،التي اختارها الزجال نف�س���ه ،متام��� ًا على نحو ما
تت�أ�س�س عليه املو�شحة ،وهذا يك�شف عن �سر العالقة الكامنة بني اجلن�سني ال�شعريني ..وتبع ًا لذلك جند،
يف ال�ش���عر احل�س���اين ،على �سبيل التمثيل ال احل�ص���ر� ،أن �أوزانه تعرف بعدد متحركاتها ،يف كل �شطر� ،أو
بي���ت ،فهن���اك وزن له  8متحركات ،ووزن له ،7ووزن له ،6و�آخر له .. ،5وهكذا ،ويتحدد لكل وزن م�ص���لح
يعرف به دون �سواه.
�أنواع الزجل:
للزجل �أنواع عديدة ي�ص ��عب ح�ص ��رها ،وذلك ب�س ��بب ارتباطه مبجموعة متعددة من اللهجات ،ولتنوع �أمكنته،
ولتعاقب �أجياله ،وما نذكره يف هذا املقام يرتبط �أ�سا�س� � ًا ب�أ�ص ��ول هذا الفن ،وببع�ض النماذج ،دون الإحاطة بكل
�أنواعه� ..إذ يقول ابن خلدون ،يف مقدمته� :إنه «ملا �ش ��اع فن التو�ش ��يح ،يف الأندل�س ،و�أخذ به اجلمهور ،ل�سال�س ��ته،
وتنمي ��ق كالمه ،وتر�ص ��يع �أجزائه ،ن�س ��جت العامة ،من �أهل الأم�ص ��ار ،على منواله ،ونظم ��وا ،يف طريقته ،بلغتهم
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احل�ض ��رية ،م ��ن غ�ي�ر �أن يلتزم ��وا فيه ��ا �إعراب� � ًا..
وا�س ��تحدثوا ف ّن� � ًا �س ��موه الزج ��ل ،والتزم ��وا في ��ه على
مناحيه ��م ،لهذا العهد ،فجا�ؤوا فيه بالغرائب ،وات�س ��ع
فيه للبالغة جمال بح�سب لغتهم امل�ستعجمة».
والظاه ��ر من هذا القول �أن الزجل قد ن�ش� ��أ بت�أثري
من التو�شيح� ،أو �أنه قد تولد منه ،ومن هنا تبدو العالقة
وطي ��دة بني هذي ��ن الفن�ي�ن ،يف خمتل ��ف �أمناطهما..
وعلى املنوال نف�س ��ه مت ا�ستحداث �أنواع زجلية عديدة،
يف �أقطار �أخرى ،من الوطن العربي ،من ذلك مثال �أنه
قد مت ا�ستحداث �أنوع زجلية تعرف على النحو الآتي:
 -1عر�ض البلد ،بفا�س.
 -2املواليا ،ببغداد.
 -3كان وكان ،بوا�سط بالعراق.
 -4القوما ،بالقاهرة.
 -5الدوبيت ،بالعراق.
 -6ال�سل�سلة ،بالعراق.
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هذا بالن�س ��بة لبع�ض الأنواع الزجلية القدمية� ،أما
�إذا �أردنا �أن نح�صر �أنواع الزجل ،يف ع�صرنا الراهن،
ف� ��إن الأمر يقت�ض ��ي م�س ��ح ًا دقيق� � ًا ل ��كل �أنواعه ،على
م�ستوى خارطة الأقطار العربية.
املراجع:
 جحا ،د .مي�ش ��ال خليل� ،أعالم ال�شعر العامي يفلبنان.
 مقدمة ابن خلدون. �أني�س ،الدكتور �إبراهيم ،مو�سيقا ال�شعر. ع ��كاري� ،أنط ��وان ،قدم ل ��ه الدكتور �إمي ��ل يعقوب،الأ�شعار ال�شعبية اللبنانية درا�سة وبع�ض مناذجها احللوة.
 وهيب ��ة ،من�ي�ر ،الزج ��ل تاريخه� ،أدب ��ه� ،أعالمه�ص31
 زيدان ،جرجي تاريخ �آداب اللغة العربية م�ص ��ر 1911اجلزء الرابع.
 -مواقع �إلكرتونية خمتلفة.

الطائــــــر العجيـــــــب
حكاية �شعبية من التفيا
ترجمة� :أحمد نا�صر
كان م��ا كان ،عا���ش يف ق��دمي الزم��ان ملك،
لدي��ه ثالثة من الأبناء� .سمع ه�ؤالء الأمراء،
ذات م��رة� ،أن طائ��ر ًا عجيب�� ًا يحي��ا يف مملك��ة
بعيدة وراء البحار .وه��ذا الطائر ينفّذ �أوامر
قف�ص ذهبي
َم��ن ميلك��ه .وعلموا �أنه يعي���ش يف ٍ
يف حديق��ة املل��ك ،والقف���ص مع ّل ٌق عل��ى ذ�ؤابة
�شجرة زيزفون؛ ثالثية الأغ�صان.

الأمراء الثالثة ,ر�سم زيتي للفنان ويليام تريغو

علم��وا �أي�ض�� ًا �أن الطائ��ر يع��ود كلّ م�ساء
أهم:
لين��ام يف القف���ص الذهب��ي .والأم��ر ال ّ
�أن ذاك الطائ��ر يحم��ل يف قائمت��ه الي�سرى
فوق خمالب��ه خامت ًا �صغ�يراً .و َمن يخلع هذا
اخل��امت يخ�ض��ع الطائ��ر ل��ه ،وي�صب��ح ط��وع
بنان��ه ...ولقد ح��اول الكث�يرون خلعه ،لكن
من دون جدوى.
ق ّرر الأمراء الثالثة �أن يجربوا حظهم
�أي�ض� � ًا� .أمر الأخ البكر ب�إ�سراج احل�صان،
وك ��ذا فع ��ل �أخ ��واه .رافقاه حتى اجل�س ��ر.
ترجل البكر عن ح�ص ��انه،
وعند اجل�س ��ر ّ
ثم ح ّز بال�س ��يف ثالثة حزوز بي�ض ��اء على
اجل�سر ،و�أمر �أخويه :ما دامت هذه احلزوز
بي�ض ��اء ،ف�أنا بخري وال �ش ��يء يه ّددين� ،أ ّما
�إذا احم ّرت ،ف�أ�سرعا �إىل جندتي!
يف اليوم التا�سع و�صل البكر �إىل مملكة
ما وراء البحار ،فق�ص ��د مبا�ش ��رة ق�ص ��ر
امللك ،و�أعلن �أنه جاء لي�أخذ الطائر.
�س ��مع املل ��ك مقالة الأم�ي�ر ،ف�أمعن يف
التفكري ثم قال:
 �آ ٍه ،ي ��ا بن � ّ�ي ،كي ��ف �س ��تتم ّكن م ��نالطائ ��ر؟ �إن ��ه الطائ ��ر العجي ��ب! ج ��اء
الكثريون ،وكثريون �سي�أتون!
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 فليكن ما يكون� ،س�أم�ضي �إليه!عند الغروب و�صل �إىل احلديقة .عجب� :أين هي
�ش ��جرة الزيزفون ذات الذ�ؤابة الثالثية؟ تط ّلع هنا
وهناك فلم يجدها� .أخ�ي�ر ًا ح ّدق يف غابة البتوىل،
هي ذي! فرح البكرّ .
توغل يف خميلة البتوىل ،فر�أى
الزيزفون َة ذات الذ�ؤابة الثالثية و�سط مرج الغابة،
والقف�ص الذهبي يقبع بني �أغ�صانها.
َ
كان ��ت الأع�ش ��اب الكثيف ��ة تغط ��ي امل ��رج .وكان
كل �ش ��يء هادئ� � ًا ،فالطائر مل َي ُعد
بع ��د .اختب�أ البكر بني الأع�ش ��اب،
عم
وانتظ ��ر .بع ��د بره ��ة وجي ��زة ّ
ال�ش ��دو �أرجاء احلديقة ،ك�أن �آالف
الطي ��ور ب ��د�أت تغ� � ّرد .ويف احلال
و�ص ��ل الطائ ��ر العجي ��ب ،وح � ّ�ط
على القف�ص الذهبي .تط ّلع �ش ��تى
اجلهات ،ثم قال �شاكي ًا باكي ًا:
 ق ��د ن ��ام اجلميع� .أحق� � ًا لنيق ��ول يل �أح ��د�« :أيه ��ا الطائ ��ر
العجيب،هيا �إىل النوم»!؟
«ما دامت امل�ش ��كلة تنح�صر يف
هذا ،فالأمر ب�س ��يط»! ـ ف ّكر البكر
ثم قال:
 �أيه ��ا الطائ ��ر العجي ��ب ،ه ّيا�إىل النوم!
ويف اللحظ ��ة نف�س ��ها �ص ��فقه
الطائر العجي ��ب بجناحه ،فتح ّول
البكر �إىل �شجرة بتوىل.
يف �ص ��باح اليوم الت ��ايل اقرتب
الأخ ��وان ال�ص ��غريان من اجل�س ��ر،
ور�أي ��ا احلزوز الثالثة ق ��د احم ّرت.
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فتهي�أ الأخ الأو�س ��ط ت ّو ًا لنجدة �أخيه .وق�ص ��د مملكة
ما وراء البحار .و�ص ��ل �إىل اململكة ،فقال له امللك� :إن
�أخ ��اه قد ذهب طالب� � ًا الطائر العجي ��ب ،ومل يعد من
توج ��ه الأخ الأو�س ��ط �إىل احلديق ��ة .بحث
احلديق ��ةّ .
هنا ،بحث هناك ،لكنه مل يجد �أخاه ،ومل يجد �شجرة
الزيزفون ثالثية الذ�ؤابة� .أخري ًا تط ّلع يف غابة البتوىل
الكثيفة ،فر�أى �ش ��جرة الزيزفون ،لكنه مل يجد �أخاه.
اختب�أ يف مرج الغابة ،بني الأع�شاب ،وانتظر.

كان اله ��دوء ي�س ��ود امل ��كان .لك ��ن م ��ا �إن غابت
ال�ش ��م�س حتى ملأت ال�شق�شق ُة اخلميل َة كلها ،وك�أن
�آالف الطي ��ور قد بد�أت تغ ّرد .ويف اللحظة تلك جاء
الطائ ��ر العجيب .تط ّلع �ش ��تى االجتاه ��ات ،ثم راح
يقول �شاكي ًاـ باكي ًا:
 ق ��د نام اجلميع� ،أحق ًا لن يقول يل �أح ٌد�« :أيهاالطائر العجيب ،ه ّيا �إىل النوم»!؟
�صمت الأخ الأو�سط ،فتابع الطائر العجيب قوله
�شاكي ًا من جديد:
 اجلميع ي�ستطيعون النوم� ،أ ّما �أنا فال �أ�ستطيع.أحد يق ��ول يل�« :أيها الطائر العجيب،
�أحق� � ًا ما ِمن � ٍ
اذهب �إىل النوم»!؟
من جديد �س ��مع الأخ الأو�س ��ط نداءه ،ف�أ�ش ��فق
عليه وقال:

 �أيها الطائر العجيب ،اذهب �إىل النوم!ويف اللحظ ��ة نف�س ��ها �ص ��فق الطائ ��ر العجي ��ب
بجناح ��ه الأم�ي َ�ر الأو�س ��ط ،فتح� � ّول الأو�س ��ط �إىل
�شجرة بتوىل.
يف �ص ��باح الي ��وم الت ��ايل اق�ت�رب الأخ الأ�ص ��غر
من اجل�س ��ر ،ف ��ر�أى احل ��زوز ق ��د احم� � ّرت .فته ّي�أ
الأمري الأ�ص ��غر ت ّو ًا ،وق�ص ��د مملكة ما وراء البحار
لينجد �أخويه .فقال له امللك �أي�ض� � ًا �إن َ�أ َخ َو ْي ِه �سعيا
للح�صول على الطائر العجيب ،لكنهما مل يعودا من
احلديقة.
توج ��ه الأخ الأ�ص ��غر �إىل احلديق ��ة .بحثَ هنا،
ّ
بح ��ثَ هن ��اك ـ م ��ا ِم ��ن �أث � ٍ�ر لأخوي ��ه ،وال ل�ش ��جرة
الزيزفون ذات الذ�ؤابة الثالثية� .أخري ًا تط ّلع �صوب
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غاب ��ة البتوىل ،ف ��ر�أى �ش ��جرة الزيزفون تنت�ص ��ب
أع�شاب
و�سطها ،لكن ال �أثر لأخويه .وقد الحظ �أن ال َ
مم ّرغة.
اختب�أ الأخ الأ�صغر بني الأع�شاب الكثيفة ،بحيث
ميكنه الو�ص ��ول �إىل القف�ص الذهبي ،وانتظر .كان
اله ��دوء ي�س ��ود املكان .لك ��ن ،ما �إن غابت ال�ش ��م�س
حت ��ى م�ل��أت الزقزق� � ُة اخلميل� � َة ك ّله ��ا ،ك�أن �آالف
عندئذ و�ص ��ل الطائر
الطيور بد�أت ت�ص ��دح وتغ ّرد.
ٍ
العجي ��بّ ،
وحط على القف�ص الذهبي ،تط ّلع �ش ��تى
اجلهات وراح يقول �شاكي ًا ـ باكي ًا:
 ن ��ام اجلمي ��ع� ،أحق� � ًا ال يوجد �أح� � ٌد يقول يل:«�أيها الطائر العجيب ،اذهب �إىل النوم»؟
مل ينب�س الأخ الأ�صغر ببنت �شفة .فتابع الطائر
�ال :اجلميع ينامون ،و�أنا
نواحه ب�ص � ٍ
�وت ع � ٍ
العجيب َ
أحد يقول يل�« :أيها
ال ميكنن ��ي النوم� .أحق ًا م ��ا ِمن � ٍ
الطائر العجيب ،اذهب �إىل النوم»!؟
كاد �ص�ب�ر الأخ الأ�ص ��غر ينفد ،و�أو�شك �أن يلبي
النداء ،لكن ،حل�سن احلظ م ّل الطائر من ال�شكوى
وقفز �إىل القف�ص الذهبي.
عندئذ الأخ الأ�صغر �إىل �أنه من الأف�ضل �أن
فطن
ٍ
يلوذ بال�صمت .تط ّلع الطائر العجيب يف االجتاهات
ح�س �أو
ك ّله ��ا :ال � َ
أحد ُي ��رى يف اجل ��وار ،وال ُي�س ��مع ٌّ
فد�س منقاره بني ري�شاته ،ونام باطمئنان.
حركةّ ،
د�س يده
ٍ
عندئذ �صعد الأخ الأ�صغر �إىل ال�شجرةّ ،
اليمنى بحذر عرب باب القف�ص ،وما �إن نزع بيمينه
باب
اخلا َمت من قائمة الطائر الي�س ��رى ،حتى �أغلقَ َ
القف�ص بي�ساره.
�أفاق الطائ ��ر العجيب من نومه� .ص ��اح حماو ًال
اخلروج من القف�ص� ،ض ��ارب ًا الق�ض ��بان بجناحيه.
راح يقفز وي�ص ��يح وك�أن كارث ًة قد هزّته .تعارك مع
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القف� ��ص ومع نف�س ��ه طوي ًال ،لكنه هم ��د عند حلول
ال�صباح .نك�س ر�أ�سه وقال:
خلعت خامتي ،وها �أنا ذا ملكك!
 قد َ قل يل �أيها الطائر العجيب� :أين �أخواي؟ �شجرتا البتوىل القريبتان منك هما �أخواك! قل يل �أيها الطائر العجيب :ما هي �ش ��جراتالبتوىل الأخرى؟
 هي ك ّلها ب�ش ٌر �أي�ض ًا! قل يل �أيها الطائر العجيب :كيف بو�س ��عي �أن�أعيد �شجرات البتوىل ب�شر ًا ،كما كانوا؟
ام�ش قلي ًال يف غاب ��ة البتوىل ،ح ّدق جيد ًا ،ت َر
 ِكوم ًا من الرتاب� .إذا ما ر�ش�ش � َ�ت ثالث ًا من حفنات
الرتاب على ك ّل �شجرة ،تتح ّول مبا�شرة �إىل �إن�سان.
وه ��ذا ما فعله الأخ الأ�ص ��غر� .أحي ��ا �أخويه �أ ّو ًال،
ف�س ��اعداه يف ر� ��ش ال�ت�راب ،و�إحياء بقية الب�ش ��ر.
لكنه ��م مل يتم ّكن ��وا من �إحي ��اء اجلمي ��ع �إ ّال بعد �أن
�شاركهم �أولئك املبعوثون الواحد بعد الآخر يف نقل
الرتاب ،وهكذا حت ّولت الأ�شجار ك ّلها ،الواحدة بعد
الأخرى ،كما كانوا ،ب�شر ًا.
و�ساد الهرج واملرج �أرجاء احلديقة.
الت � ّ�ف اجلميع حول الأخ الأ�ص ��غر ،ومن الفرحة
مل يعودوا ي ��درون ما يفعلون .ف ّكر الأخ الأ�ص ��غر �أن
ير ّف َه عن نفو�س ��هم ،فطلب م ��ن الطائر العجيب �أن
يغ ّرد كما يف ال�س ��ابق .ف�أن�ش ��د و�أطرب .يا لل�ص ��وت
البديع!
أيام افرتق اجلمي ��ع :الأخوة الثالثة
بعد ثالث ��ة � ٍ
م�ض ��وا يف جهة والبقية م�ض ��ى ك ٌّل �إىل موطنه .عند
منت�ص ��ف النهار و�ص ��ل الأخوة الثالثة �إىل البحر.
الأخ ��وان الأك�ب�ران �أرادا متابع ��ة الطري ��ق ،لك ��ن
الأ�صغر �أ�ضناه امل�شي ،فا�ستلقى على �شاطئ البحر

مبا�ش ��رة ،ونام .ا�س ��تغ ّل الأخوان الأكربان املوقف،
وق ّررا �س ��رقة الطائر العجيب ورم ��ي �أخيهما الذي
�أنقذهما يف خ�ض ��م البحر .ون ّفذا ما ق ّرراه� .أ�صبح
الطائر العجيب بني �أيديهما ،لكنهما ن�س ��يا اخلامت
متام ًا ،وقد بقي يف �أ�صبع الأخ الأ�صغر.
ع ��اد الأخ ��وان الأك�ب�ران �إىل مملك ��ة �أبيهم ��ا
مزهوين ،وراحا يتبجح ��ان بذكائهما ،وكيف مت ّكنا
من احل�ص ��ول على الطائر العجيب؛ كيف ا�س � اّ
�تدل
علي ��ه ،وب ��ذال امل�س ��تحيل حت ��ى �أم�س ��كا ب ��ه .و�أ ّكدا
جهلهما مبا حدث لأخيهما.
� ِأم�ل�ا �أن يقوم الطائ ��ر العجيب باملعجزات التي
�س ��ي�أمرانه بفعله ��ا ،لك ��ن الطائر العجي ��ب ال ين ّفذ
�أمر ًا �إ ّال ل�ص ��احب اخلامت .وقبع هكذا �ساكن ًا ناف�ش ًا
َ
ري�شه.

عا�ش الأخوان يف ب�ل�اط �أبيهما ال يك ّدر باليهما
�ش ��يء ،يف حني كان العجوز ينخرط يف البكاء كلما
يبك ،لن
تذ ّكر ابنه الأ�ص ��غر .لكن �س ��واء بكى �أم مل ِ
يفيده يف �شيء.
�إمن ��ا عبث ًا كان ح ��زن العجوز ـ فابنه ال�ص ��غري،
احلبي ��ب مل يغرق يف جل ��ة البحر ،ب ��ل تل ّقته �إحدى
احلوري ��ات بيديها الر�ش ��يقتني ،وحملته �إىل ق�ص ��ر
ملكة البحار ،ذاك الق�صر الياقوتي الباذخ� .أُغرمت
بال�شاب الو�سيم،وعقدت قرانها عليه.
امللكة
ّ
عا�ش ��ا مع ًا ب�س ��عادة .لك ��ن ،ذات مرة� ،س ��معت
احلوريات ب ��كاء امللك العجوز املرير� .أ�ش ��فق االبن
على والده ال�ش ��يخ ،فق ّرر مغادرة الق�ص ��ر الياقوتي
لفرتة وجيزة ،كي ُي َط ْم ِئنَ �أباه.
فرك الأخ الأ�ص ��غر خامت الطائ ��ر العجيب .ويف
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اللحظ ��ة نف�س ��ها حت ّول اخل ��امت �إىل ج�س � ٍ�ر ذهبي،
يربط بني الق�صر الياقوتي وق�صر �أبيه امللك.
حني ر�أى امللك ابنه �س ��ليم ًا معافى ،مل يد ِر ما
يفعل �إث ��ر فرحته العارمة .عندئذٍ �ص ��دح الطائر
العجي ��ب ،و�س ��رد عل ��ى امللك م ��ا فعل ��ه الأخوان
الأكربان ب�أخيهم الأ�ص ��غر .حينذاك خ ّر الأخوان
على ركبهما �أمــام �أبيهمـــا و�أخيهمــــا الأ�ص� �غـــــر،
طال َبينْ الرحمة.
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كان قلب الأخ الأ�صغر ر�ؤوف ًا ط ّيب ًا ،فغفر لأخويه
خطيئتهما ،وطلب �إىل �أبيه � اّأل يغ�ضب عليهما.
ق�ص
ا�ست�ضاف الق�ص ُر االبنَ الأ�صغر ثالثة �أيامّ .
على مدى تلك الأيام الثالثة �أخبار �سعادته التي حظي
بها .ويف �صبيحة اليوم الرابع مع �شروق ال�شم�س حمل
العجيب ،وعاد �أدراجه �إىل الق�صر الياقوتي.
الطائ َر
َ
باب الق�صر الياقوتي �أمامه ،حتى اختفى
وما �إن ُفتح ُ
اجل�سر الذهبي ،وا�ستحال خامت ًا.

�آخر الكالم

�أَ
َ
ِ
االجتماعي ِمن الألعاب
الـموقف
ر
ث
ِّ
ُ
يف ا�ستيال ِد الـمجا ِز ُّ
ي
الل َغ ِو ِّ
»ال�ش ْطر جْ ُ
ن مثا ً
ال«
ِّ َ

ُم َـح َّمـــــد قا�ســـــم

بال�صواب َك�سْ ُر ِّ
اخ ُتل َِف يف تعريبِ لفظ ِة ِّ
ي منها لإِحلاقِها
ال�ش نْ ِ
ن على �أَ ْق َوالٍ �أَ ْ�ش َبهُها َّ
ال�ش ْط َر جْ ِ
العربي « ِف ْعلَ ّل» ،و ُيجمع على َ�ش َطارِج ،و�أَ�صْ ُلها ُ�ش ْ�ش َر ْنك ،و َم ْع َنا ُه �س َّت ُة َ�ألوانٍ ؛ لأ َّن
بالبنا ِء
ِّ
وال�س ّتة هيّ :
ُ
واحل�صان،
ال�شا ُه (الـ َملِك) ،وال ِف ْر َز ُان (الوزير) ،والفي ُل،
�ش�ش �س َّتة ،و َر ْنك �ألوانّ ،
و�ض َع ُه – فيما ُ
ُ
والبيدق (اجلنديّ ) .و�أ َّول َمنْ َ
يقول ُ
ابن َخ ِّل َكا َن – ِ�ص َّ�ص ُة ْب ُن
وال ُّر ُّخ (القلعة)،
دَاهِ ٍر اله ْنديُّ ؛ َ
و�ضع ُه لب ْلهيت ،ويقال ل ُه �شِ ْهرامَ ،ملِكِ الهند.
العربي ِّ
يةِ.
ن عم ُرو ْب ُن
و ُي ْر َوى �أَ َّن �أ َّو َل َمنْ جا َء بالكتابِ
ِ
العا�ص َت َع َّل َم ذلك باحلِ رْ َ
ِّ
وال�ش ْط َر جْ ِ
مي مِ نْ هذه ال ُّلعب ِة َّ
الطارئ ِة عليهم؛ ل ّلذي َر�أَ ْو ُه
ا�س يف املجتم ِع
وقد نف َر ال َّن ُ
العربي القد ِ
ِّ
ٌ
م�شغول مهمو ٌم ،ال ُي َف ِّك ُر يف َم ْن ُط ْوقٍ وال
فيها من �إ�ضا َع ِة الوقتِ  ،وحِ َّد ِة املِزا ِج ،و�أ َّن الع َبها
َم ْفهُو ٍم.
يلعب ِّ
ال�ش ْط َر جْ َ
و ُيح َكى عن �أهلِ مدين ٍة �أ َّنهم كانوا �إذا َخ َط َب فيهم َمنْ
ن ال ُي َز ِّو ُجو َن ُه،
ُ
و َي ُقولو َن� :إ َّن ِّ
ال�ش ْط َر جْ َ
ن �إحدى َّ
ال�ض َّر َت نْيِ!
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يلعب ِّ
ال�ش ْط َر جْ َ
ن ك َم َثلِ �أعمى ينظ ُر يف ال ُّن ُجو ِم!
ويف بع�ض ُك ُتبِ ال ُف ْر ِ�سَ :م َث ُل الفق ِ
ري ا ّلذي ُ
�ض ِّ
القا�سم ال ِك�سْ َروِيُّ َّ
ال�ش ْط َر جْ َ
ا�سي كان َي ْب ُغ ُ
ن ،و َي ُذ ُّمها وال ُيقار ُِب َمنْ َي�ش َت ِغ ُل
وهذا �أبو
ِ
ال�شاع ُر الع َّب ُّ
ُ
ن ّياً َغ ِن ّياً �إلاّ َبخي ً
ال ،وال َفقِرياً �إلاَّ ُطفي ِل ّياً ،وال
بها ،و ُي ْطن ُِب يف ذِك ِر ُع ُيو ِبهم،
ويقول :ال َت َرى �شِ ْط َر جْ ِ
َت�سْ َم ُع نا ِد َر ًة َبا ِر َد ًة �إلاّ على ِّ
ن.
ال�ش ْط َر جْ ِ
�شي ٍء منها قيلَ :جا َء ال َّزمهرِي ُر!
ف�إذا َج َرى ِذ ْك ُر ْ
اب و ُي َذ ُّم و ُي ْك َرهُ.
وال ُي َت َم َّث ُل بها �إلاَّ فيما ُي َع ُ
ف�إذا � َ
ال�س ُ
كران ِق ْي َلَ :ق ْد َف ْر َز َن!
أحدث َّ
رقيب ٌ
ثقيل قيلَ :م َع ُه ِف ْر َز ُان َب ْندٍ  ،وال َب ْندَُ :ب ْيد ٌَق ُم ْنعق ٌد ب ِف ْرزانٍ .
املليح ٌ
و�إذا كا َن مع الغال ِم َّ
بيح ِ
ال�ص ِ
و�ص َغ ُر ال َق ْدرِ ،قال
ِ�ص ُر ال َق ِّد ِ
و�إذا ا�س ُتح ِق َر قدُّ �إن�سانٍ ِق ْي َل :ك�أ َّن ُه َب ْيد ٌَق .وال �س َّيما �إذا اجت َم َع فيه ق َ
ال َّناجِ ُم:

�ألاَ ي��������ا َب�����������يْ�����������د َق ال������� ِّ������ش������ط������ َرنْ������ـ

�������������ج يف ال�������ق�������ي�������م������� ِة وال�������� َق��������ام��������ه
ـ ِ

و�إذا ُذ ِك َر وقو ُع �إن�سانِ يف َو ْر َط ٍة و َهلَ َك ٍة على يدِ َع ُد ٍّو قيل كما قال ُ
الب َمك ُِّي:
ابن امل ُ ْع َت ِّز �أو َج ْح َظ ُة رَْ

َق ْ
ِ����ي َو َق�������عْ�������تَ يف ال���� َف���� ِّخ
��������ل ل����ل����� َّ����ش����ق ِّ

�أَ ْو َدتْ ب���� َ���ش���اهِ ���ك � َ�����ض����� ْر َب����� ُة ال�������� ُّر ِّخ!

و�إذا ُر�ؤِيَ ُط َفيل ٌِّي ُي�سِ ي ُء الأَد ََب على املائد ِة قي َل :انظروا �إىل َيدِ ال َك ْ�ش َخانِ « َمنْ ال َي َغا ُر» ك�أ َّنها ال ُّر ُّخ
يف ال ُّرقعةِ.
و�إذا ُر�ؤِيَ زياد ٌة ال ُيحتا ُج �إليها قيلَ :زا َد يف ِّ
ن َب ْغلَ ٌة!
ال�ش ْط َر جْ ِ
و�إذا ُ�س َّب دَخِ ْي ٌل َ�ساق ٌِط قي َلَ :منْ �أنتَ يف ال ُّرقعةِ؟!
و�إذا ُذ ِك َر َو ِ�ضي ٌع ار َت َف َع قي َل كما قا َل �أبو َّ
متام:

�أفعِ�ش���تَ ح َّت���ى عِ ْب َتهُ��� ْم َق ْ���ل يلَ :م َت���ى

ُف ْر ِزنْ���تَ �ُ ،س��� ْر َع َة م���ا �أرى ي���ا َبيْ���د َُق؟!

لبي مِ نْ هذ ِه ال ُّل ْع َب ِة وما َو َّل َد ُه مِ نْ كناياتٍ لطيف ِة ال َو ْق ِع (جا َء ال ّزمهري ُر –
ف�أنت ترى َمو ِق َفهم َّ
ال�س َّ
َمنْ �أنت يف ال ُّرقعة؟ متى تفرزنتَ يا َب ْيد َُق؟ َم َع ُه ِف ْر ُ
زان َب ْندٍ  ،ك�أ َّنها ال ُّر ُّخ يف ال ُّرقعة) .وما مِ نْ َ�ش ّك �أ َّن
يعك�س قدر ًة خلاَّ ق ًة تقب ُع
يف هذا ثرا ًء ل ُّلغة ،و�إغنا ًء لها ب�أمدَا ٍء َر ْح َب ٍة َف�سِ ْيح ٍة من �ألوان التعبري ،وهو ُ
يف ُر ْو ِح هذه ال ُّلغة ُّ
تدل على خ�صبها وتوالدها و�أ َّنها َت�أْبى �أَ ْن متوت!
184

