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مقدمة

الخارجية واألخطار العربية واملالحم السريُ

— الدوام عىل — كانت تاريخيٍّا العربية بأمتنا واملرتبصة الطامعة واألخطار االعتداءات
والقصص واملالحم السري من العربية، الفولكلورية الشعبية تَِرَكِتنا ملعظم الرئييس القاسَم

العرب. الكالسيكيون أسماها كما — الباالده أو بالباالدا املعروفة الشعرية
عام، آالف الخمسة حوايل منذ بأمتنا واملرتبص الطامع العدو ذلك تحديُد اإلمكان ويف
الوسطوية البيزنطية الحروب إىل امتداًدا والرومانية، الفارسية اإلمرباطوريتني يف ممثًال
إىل بها واالنتقال دمشق يف األموية الخالفة اضمحالل مع اإلسالم ظهور صاحبت التي
«األمرية املنشأ الفلسطينية السرية املمتدة، القارية الحروب لهذه وتؤرخ بغداد، عباس

صفحة. ألف ٢٦ إىل حجمها يصل إذ التاريخ؛ يف سرية أطول تُعد والتي الهمة» ذات
أو القارية واألخطار الحروب تجمعها التي العربية واملالحم السري حرص ويُمكن
التي وسريته اليمنني ذا أو التبع، امللك اليماني وحسان عنرتة، هنا: وأهمها بعامة، اآلنية
الطيغان يف عليها املتعارف العرب وحمزة الكتاب، هذا فصول ضمن فصًال لها نُفرد
اليمنيني، — التباعنة — امللوك وآخر شاه، وفريوز البهلوان، حمزة األمري باسم الشعبية

يزن. ذي بن سيف امللك وهو
مخطوطًة أيامنا إىل تزال ما والتي املتداولة، أو املطبوعة غري النعمان عمر وسرية

الغربية. بأملانيا «توبنجن» جامعة بمكتبة محفوظًة
املهلهل ليىل أبو — سالم الزير ثنايا يف فرتد وبيزنطة؛ روما مجالُها التي الحروب أما
السبع» وقالعها «تونس العربي املغرب وفتح ريادة مجالها التي هالل بني وسرية —
القييس بشمالها العربية الجزيرة من الزاحفة — املهاجرة — العربية بالجيوش والوصول
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الفلكية — الهالل شارة أو شعار تحت واملتحالفة القحطاني، اليمني وجنوبها العدناني
جزيرة شبه أو األندلس، إىل باإلضافة بعامة، الجنوبية أوروبا ومداخل قرطاج إىل —

أيربيا.
مظلوم بنت فاطمة الفلسطينية األمرية لتلك استثناء، بال التاريخ سري أطول تُوِغل ثم
والرصد الدقة بكل مؤرخة أحداثها لتغطي الوهاب، عبد ابنها الهمة بذات أسميت التي
السرية، تسميها كما الرومية أو البيزنطية واألخطار الحروب لتلك اإلحصاء إىل األقرب
امليالدي الثامن القرن من بدءًا قرون، األربعة قرابة امتدت التي والهزات الحروب وهي
إىل اإلسالمية الخالفة وانتقال دمشق يف األموية الدولة أُفول مع أو العارش، أواخر حتى

باهلل. الواثق الخليفة عرص حتى الرشيد، السفاح، املنصور، وخلفائها: بغداد
عائلة أو عشرية أو قبيلة أنساب سرية — أحوالها أحسن يف — هي الشعبية فالسرية
قرابية أنساب سرية تعدو ال والتي الهومرية، لإللياذة بالنسبة الحال هو مثلما حاكمة،

طروادة. حصار بؤرتُها التي الصغرى آسيا يف وحروبها أتريوس ألرسة تؤرخ
معظم يف — فكلتاهما وامللحمة، السرية ِكْلتَي بني التداُخالت مدى مالحظة مع
وهجرات حصارات من الجلل واألحداث الحروب هو الجوهري موضوعها — األحوال

وفروسية. وبطوالت وخوارق وسبي
لغة تجنح فبينما الصياغة، يف وامللحمة السرية بني الوحيد االختالُف يجيءُ وقد
أن دون النثري، الروائي أو القصيص بالحكي ترسد التي وضوابطها الرواية إىل السرية
الشعر قوامها التي امللحمة يخالف ما وهو وإنشاده؛ الشعر من — طبًعا — األمر يخلو

الروائية. اللغوية الصياغة حيث من األمر يخلو أن دون اإلنشادي، أو الغنائي
أو مدونة امللحمة تكون وقد بطولية، اهتماماٍت ذات طويلٌة، شعريٌة قصٌة فامللحمُة
لِسرَيِنا بالنسبة الحال هو مثلما املجالني، أو الخصيصتني بني تَجمع قد كما شفاهية،

إلخ. … سالم الزير هالل، بني سيف، امللك العربية: امللحمية
واألوذيسة اإللياذة هو — شفوية — مالحم من القديم العالم عرف ما أهم ولعل

لفرجيل. «اإلينادة» يف ممثًال مدونة، ملحمة أهم مثل يرد كذا الهومرية،
السيد وملحمة الوسطى، العصور يف روالن وأغاني لوكن، فارساليا الالتينية ويف
والفرئان الضفادع ومعركة املفقود، الفردوس عن ميلتون الشاعر وملحمة اإلسبانية، يف

إلخ. … الهرموية نصف
واهتماماتها موضوعاتُها وتمتد الشفهية، األدبية التقاليد من امللحمة تُستولد ما وعادة
وأيًضا وهاجر، سارة يف إسماعيل وابنه الخليل إبراهيم مثل األسطوريني؛ األبطال لتشمل
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مقدمة

الطوطم أو — الحيوانيني لألبطال تناولها إىل باإلضافة املقدسني، أو التاريخيني األبطال
هومري. التاريخ يف امللحمي الشعر ألبي ضفادع، معركة يف الحال هو مثلما —

تاريخها لحفظ الشعرية؛ املالحم القديم العالم شعوب معظُم استخدمت وقد
عليها تغلب مجتمعات يف للكتابة حاجة دون وتغني تُنشد آلخر، جيل من وموروثاتها
حيث القومي؛ والتجمع البطولية والنضاالت األحداث من تاريخها أمر يخل لم وإن األمية،
املعرفة قبل ما مجتمعات معظم يف الكبري الدور الشعبيني واملغنني املالحم مُلنشدي كان

بالكتابة.
— السودان يف خاص وبشكل أفريقيا، يف خاصة — العشائر ورؤساء للنبالء وكان

امللحميني. مغنُّوهم
أقىص إىل ووصلت ١١٠٠ق.م منذ ُعرفت امللحمية البطولية األغاني بذور وأقدُم

هومريوس. بعد و٧٥٠ق.م، ٩٠٠ بني فيما ذيوعها
ُولدت فقد قاطبة؛ القديم العالم عرفها التي — الشعرية — املالحم أشكال أقدم أما
وترجع بالعراق القدماء السومريون بها تََغنَّى العربي، عاملنا أو القديم األدنى الرشق يف
الصغرى، آسيا يف الطويلة حروبهم خالل ينشدونها كانوا حيث ق.م؛ عام آالف ٣ إىل
جلجاميش، األسطوري البطل ثم مذا، جالبا ولو أنمركار، األوائل ملوكهم قادها التي
جسُد بعد فيما تََشكََّل منها النوع، هذا من لجلجاميش ملحمية قصائد خمسة عىل وعثر
إىل بناءها وأعادوا إليها أضافوا الذين البابليني إىل بدورها انحدرت التي الشهرية ملحمته
ُطول عىل متواترة معروفًة وظلت قاطبة، القديُم العالُم عرفها ملحمة كأقدم اكتملت أن

قلقاميش. باسم عليها تعارفوا أنهم إال الكاليس، العربي التاريخ
يقوُم ق.م، الثانية األلف مطلع منذ أخرى ملحمًة القدماء البابليون ابتدع كذلك
قصة تُريس فهي البطولية، من بأكثر األسطورية، والسمات املوتيفات عىل موضوعها
تصويٌر فهي البابلية، اآللهة كبري مريدوك، اإلله مجيء حتى — واإلنسان للعالم — الخلق
عن أيًضا بنا يبعد ال بعامة وموضوعها األول، اإلنسان أو األسطوري البطل ملخاطر

واألمن. الخلود عن الدائم وبحثه ومخاطره جلجاميش
الشمرا رأس مكتشفات ضمن امللحمية البطولية األغاني من العديد عىل عثر كذلك
إحدى تتحدث الفينيقية، باألبجدية ودونت الشمالية، بسوريا ١٤ق.م القرن إىل ترجع
حول تدور أخرى ملحمية وقصيدة بعل، اإلله وبطوالت حياة عن امللحمية القصائد هذه
اإللهة إرشاك حول موضوعه يدور ملحمي قصيدة عىل عثر كما آلهات، أكحل يدعى بطل
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التموزية األساطري غرار عىل للحياة ثانية وإعادته بعل، أخيها اغتيال يف عناث األنثى
املمزق. فينيقيا إله ألدونيس واألدونيسية

الطروادية، للحروب األوىل األصول إىل تشري سورية أوغارتية ملحمة عىل ُعثر كما
الهندية امللحمة ثم الرميانا، — الفارسية — الهندية امللحمة وكذا «كريت»، بملحمة تُعرف

املهابهاراتا. الكربى، اآلرية
يعدو ال بينهما الفارق أن وكيف وامللحمة السرية كلتي تعريف من انتهينا كنا وإذا
إىل — طبًعا — باإلضافة والشعر، النثر بني ما املتداخلة بالصياغة متصًال لغويٍّا يجيء أن
والرعاية السرية، حالة يف القرابية، والبنية باألنساب االهتمام بني ما طفيفة، فوارق بضعة

امللحمة. يف البطولة وشعر للحرب القصوى
والعشق الحب قصة أو الباالدا، وهو ثالث، فولكلوري أدبي شكل تعريف لنا ويحق
يوسف ويونس، عزيزة ونعيمة، حسن العربية: بلداننا يف أنماطها وأبرز امللحمية، الشعرية

وهكذا. الهاليل، زيد وأبو عالية وهاجر، سارة ومتويل، شفيقة وزليخة،
يف كانت التي امللحمية الفلكلورية األغاني من النوع هذا عىل أُطلقت تسميٌة فالباالدا
شعريٌة قصٌة فهي اإليطالية، الباالتا والرقصمثل املوسيقى بمصاحبة تؤدى أغاني مثناها
مثلها والجنائزية، البكائية االبتهاالت إىل أقرب ملحمة، منها بأكثر ملحمية، أغنية أو
نبلونجز وباالد الفرنسية، «السيد» وقصائد اإليرانية، الفارسية الشهنامات أغاني مثل
ملحمة اكتمال سبقت التي القصصية واألغاني السوفيتية والبليانات اإلسكندنافية، األملانية
التي الدانماركية، دايرنغ سفند باالد ثم وبيولف، روالن، أغاني وكذا الفنلندية، «كاليغاال»
الذي النسائي، الحس يشيع كلتيهما يف كان وإن وهاجر، سارة امللحمية قصتنا تقارب
بمأثورات االحتفاء حيث من بأكمله، العاملي الفولكلوري للجسد أصالة األكثر امللمح هو
وامليالد، الزواج وطقوس الرضتني، ورصاع واالبن، والزوجة الزوج الخالد، العائلة مثلث
القدري — طفلها لتنقذ قربها، من الخروج إىل باألم تدفع التي األب، زوجة واضطهادات

أبيه. زوج براثن من املضطهد —
بعد فيما بعامة، العاملي الرتاث يف الفولكلوري األدبي الشكل هذا ظهور ويرجع
تنشيطه يف دافًعا دوًرا الغرب يف الديني اإلصالح حركات لعبْت وقد عرش، الخامس القرن
السوفيتية، البلينا منشدات الندابات، النسوة مثل املحرتفني ومنشديه ُرواته من واالستفادة
رواته واضطهاد إنشاده، تحريم حاولت الوسطى العصور يف الكنائس بعض أن برغم

ومنشديه. وحفظته
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مقدمة

الشعائري القصص ذلك بإرجاع آندروالنغ بريادة األسطورية املدرسة احتفت ولقد
القدم. يف موغلة عصور إىل الغنائي

الشعائر ُعُمَر َر َعمَّ امللحمي، الشعري القصص هذا نماذج بعض أن يف شك وال
ومناسبات بتقويمات مرتبط أنه طاملا القدم، يف املوغلة الطوطمية الوثنية واملمارسات
تتحرك ما عادًة التي الدينية املؤسسات جانب من ولو واالنتشار، الحفظ لها يراد دنيوية،
القدسية وهاالت صفات تضفي التي أو املنسبة للعائالت ولو السلطوي، املسار خدمة يف

السلطوي. وتوصلها استمرارها لها يحفظ بما أنسابها؛ عىل والتقديس
واالتصال، الحفظ لها يُراد ملحمية أحداثًا تروي فولكلوريٌة، شعريٌة قصٌة فالباالدا
من البنيوية املستويات وعىل والخطورة، األهمية من عالية درجة عىل تكون ما عادة
البنية حفظ هو أخري، هدف عند بكاملها تنتهي وتقويمية، واجتماعية وشعائرية سياسية
من امللحمية والباالد السري هذه مجتمعات أو مجتمع عىل طرأ ِلَما اعتبار أي دون الطبقية،
طريقها وعن الناس— فيها تعيش التي واملتطلبات والرشوط إنتاجية، عالقات يف تغريات

وعيها. يتحدد — وعربها
يكون التي تلك (خاصة التاريخ ر لتطوُّ ُمسايًرا يجيء واملعتقدات األفكار ر تطوُّ إن

الروحية). واملنتجات الشعائر موضوعها
التفسريات وكذا والتوارث، العادة بسلطة مة املدعَّ الروحية املوروثات هذه فمثل
من باألنيزم، تيلور آرثر أسماه بما محمية، أو مجللة والتاريخ الرتاث لكال املغلوطة
حوله. من الغامضة املوحشة الطبيعة وبخاصة يشء، كل عىل اإلنسان يضفيها روحانيات
يف األخذ مع قبيلة، أو عائلة أو «أنساب» قصة حاالتها أحسن يف فالباالدا هذا وعىل

قبائيلٌّ. بعامة؛ العربي الفولكلوري الجسد أو العصب أن االعتبار
تؤدَّى كانت ما عادة شعرية، أغنيٌة أو قصٌة — ذكرنا كما — أنها إىل باإلضافة

والرقص. املوسيقى بمصاحبة
الهامشية والفوارق والباالدا، وامللحمة، بالسرية التعريف استكملنا قد نكون وهنا
باملداخل األول يختص قسمني، يف يقع الذي الكتاب هذا ملوضوعات التعرُّض قبل بينهما،
السري من تركتنا ملحصلة األهم املشرتك القاسم موقع يف هي التي األبنية، أو األنساق أو
املشرتكة والعنارص القسمات ذلك: من القومي؛ املستوى عىل العربية والباالدا واملالحم
سري من — الكربى األعمال هذه مثل بها وتدفع تساعدها التي العربي الفولكلور يف
واألنساق، املداخل هذه وأبرز والتَّبَدِّي، الوضوح عىل — إنشادية وقصصشعرية ومالحم
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املنطلق من التاريخي الرتاثي للرتابط نظًرا العربي؛ فولكلورنا من وافتقاده األمن قضية
واالعتداءات األخطار مواجهة يف فأكثر أكثر واملالحم السري هذه مثل تنشط وحيث القومي،

جماعية. وهجرات قارية وحروب وفرضسيطرة، غزو، من الخارجية،
الباحثني تجتذب قد التي العربية، ومالحمنا سرينا ومالمح ظواهر أبرز ومنها
الجوهرية األحداث ترتكز ما عادة التي التاريخية الخلفيات يف البحث مثل واألثنوجرافيني،
الخلفية أو النيل، كتاب عن وبحثه يزن ذي بن سيف امللك ُمخاطرة ذلك من عليها؛ لسرينا
أبواب حتى وتونس، باملغرب مروًرا الهاليل التحالف قبائل وحروب لهجرات التاريخية

األندلس.
للقسطنطينية، العرب ومحارصة البيزنطيني الروم ضد اإلسالمية الحروب وكذا
ُعرفْت التي الطويلة الحروب يف الخوض يف الهمة ذات األمرية سرية استفاضة وظاهرة

صوفيا. أيا كنيسة كنوز ومنها األيقونات، بحرب
الذي الدور أو عربية، سرية من أكثر له تعرضت التي الفرس ضد الحروب وكذا

سرينا. يف امللحميني األبطال وتابعوا «العيارون» به اضطلع
وماء والشباب، الصبوة يعيد وماء عطش، من ومرتادفاته؛ وموارُده املاءُ ويلعب
كمصدر املاء — بذاته هو يكون قد بل العربي، فولكلورنا يف رئيسيٍّا دوًرا هكذا الخلود،
هذه موضوُع بدورها هي التي والحروب، والهجرات لإلغارة سببًا — والرضع للزرع

والباالدا. واملالحم السري
للبنية — باستفاضة — التعرف هو ومالحمنا، سرينا وِسمات َقَسمات من فإن كذلك

القبائلية. القرابية

ومالحمنا لسرينا املشرتكة القومية القسمات

واضحًة القومي، املستوى عىل العربي فولكلورنا يف املشرتكة والعنارص القسمات تتبدى
منها بأكثر واملالحم، السري تراثَي يف بعامة، العربية الشعبية لرتكتنا بالنسبة الوضوح كلَّ
الحقول وبقية الغنائي والشعر الحكايات مثل األخرى، العربي الفولكلور أنشطة بقية يف

زخرفية. ووحدات وأزياء موسيقية وميلوديات مرتجل مرسح من اإلبداعية،
والسري، املالحم تراثَي داخله من ينتظم الذي التاريخي الرتاثي للرتابط نظًرا ذلك
غزو من الخارجية؛ واالعتداءات األخطار مواجهة من أكثر تنشط — ذكرنا كما — التي
كل الكربى والهزات األحداث هذه مثل تمس هنا ومن جماعية، وهجرات سيطرة وفرض
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مقدمة

عىل املهدَّد املفتَقد بأمنه — يتصل ما أول — يتصل مباًرشا، هزٍّا عربي وكيان مجتمع
الدوام.

أحداثها تبدأ الهاللية السرية أن كيف — نسوقها أمثلة عدة عرب — يالحظ فكما
أطوار أحد شارة تحت وجنوبًا شماًال العربية، الجزيرة عرب كال تحالف بني بالهجرة
ومرصوليبيا، ولبنان وفلسطني بالشام مروًرا الهالل وهو أال — الهجرية للسنة — القمر
مواصلة قرطاج وعاصمتها تونس يف العربية القبائل بتلك والرتحال الرحال ينتهي حتى
الجنوبية أوروبا مداخل حتى األفريقي، الشمال طول عىل وحروبها اتصاالتها فرض

واألندلس.
حتى العربي والجنوب اليمن من وبطوالته حروبه عنرتة يواصُل آخَر جانٍب ومن
يف نلمسه اليشء ونفس الفرس، بالد حتى الرافدين بني فيما النعمان امللك ومملكة العراق،
العرب، حمزة سريته يف البهلوان حمزة الفاتح العربي املقاتُل بدأها التي القارية الحروب
ملكه وعاصمة بالعراق، مروًرا املكرمة، مكة أو القرى أم من ومنطلقه موطنه من بدءًا
فيما الفارسية اإلمرباطورية نري تحت بأكملها الجزيرة مثل مثلها كان التي «املدائن» آنذاك
تحالفه عن مدافًعا عاصمتها، طهران، ومحاًرصا مهدًدا حمزة يقف أن إىل اإلسالم قبل
سريته أحداث توقعه أن إىل املستعمر، الفاريس التحالف مواجهة يف العربي، القبائيل
كرسى، يد يف أُلعوبة ليصبح القيارصة، أو الكيارسة أحد ابنة «مهردكار» حب يف امللحمية
وآسيا آسيا، غرب طول عىل املرتامية إمرباطوريته، طول عىل الجزية، أو الجباية له يجمع

ومرص. وروما، واليونان، الصغرى،
وصف يف اإلثنوجرايف، الرصد حد إىل تُبدع البهلوان حمزة األمري سرية أن وامُلالَحظ
أشالء وجه يف العرب حمزة قاده الذي العربي الجيش بها يمر التي البلدان أحوال
وآلهتها وشوارعها، وقالعها بآثارها الفرعونية مرص وهي الهامة، الثالث اإلمرباطوريات
لوصف بالنسبة اليشء ونفس مرص. يف والسودانني والنوبية أهلها، وعادات ونيلها الوثنية
ومجمع بمعابدها، أثينا، العاصمة يف اليونانية الهيلينية املالمح لبقايا الدقيق السرية

دقة. بكل السرية تصفه ذاته، واألكروبول بل آلهتها،
وتباُدل والحديث، الطعام وآداب النساء وأزياء والرشاء البيع وعالقات الشوارع وكذا
— الَجوَّالني املمثلني وأقنعة واملسارح والرشاب الطعام وأصناف الورود وحب التحايا
الفينيقي الساحل طول عىل والدول واملدن روما، إىل تنتقل أن إىل وهكذا — الرتوبادورز
كتابات إىل أقرب بدقة وجبيل، بريوت َصيْدا، ُصور، يافا، حيفا، وفلسطني، لبنان يف
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حيث من التسع، األوسط الرشق دول طول عىل التسعة، وأحاديثه هريدوت الرحالة
والتسجيل. الرصد

من املزيد إىل والدفع التطابق، إىل األقرب املتجانسة، أو املشرتكة للقسمات فإن وعليه:
واملالحم، السري من هذا تراثنا انتماء رضورة يحتِّم بما القومية، واالنصهارات االهتمامات

محليٍّا. منه بأكثر قوميٍّا، يجيء انتماءً
األعم، العربي والجنوب اليمن — الجغرايف — موطنها إىل عنرتة سرية يوًما تنتمي فلن
ملثل أن ذلك التباعنة؛ قحطان وملوك النعمان، وعمر سيف، للملك بالنسبة اليشء ونفس
لألحداث الداخلية الحركة أكانت سواء األفسح، حركتها العربية، واملالحم السري هذه
والهجرات بالحرب الخارجية وحركتها الواحد، الشعب أو للبيت القرابية والعالقات
واضطهاد وهاجر، سارة الرضتني، رصاع مثل الكربى، األحداث حتى أو والريادات،
«عيد العيد خروف أو البرشية، من بديًال الحيوانية الضحية وإحالل العرب، أبا إسماعيل

الضحية». أو اللحم
من بأكثر القومية العربية السمات ذات والباالد واملالحم السري هذه أمثال وتكثر
وعبلة، وعنرت ويونس، وعزيزة وزليخة، ويوسف وهاجر، سارة مثل واإلقليمية، املحلية
خصائصها من أن كما يَّة، أُمِّ األكثر املجتمعات يف الهضام وامللك عيل واإلمام اليتيم، وسعد
املجتمعات هذه أرض فعىل السلف، عبادة يف واملوغلة املغرقة املجتمعات يف التواجُد
األساطريُ فيها تخالط حيث وتَواتُرها؛ ازدهارها واملالحم السري هذه مثل تجد السلفية
والكيانات التاريخ أو واملكان، الزمان كال وعىل األركيولوجي، الفعيل التاريَخ والخرافات
والتبتل أعالمها تقديس َحدِّ إىل األمية يف فاإلغراق واملالحم؛ السري أحداث تجري فيها التي
اآلني الحارض عىل الغابر، املندثر املايض يف وتحجرها السلفية آفة إىل يشري بالسلف،
تحفظه ما وهو الخالد، للرتاث السلطوي التعسف وآالت وسائل كل باستخدام املاثل،
هي والتي واإلقطاعية، العبودية يف الضاربة والعالقات األُصول ذات واملالحم، السري هذه
ألنسابها املمكنة الدقة بكل الحافظة الحكام، ومالحم ِسرَي سوى األخري مداها يف ليست
الزير بسرينا، ومروًرا الهومرية، اإللياذة أتريوسيف بيت سرية من بدءًا القرابية، وعالقاتها
أنساقها أََدقِّ عىل القبلية األُرسية السري هذه ِحفاظ مدى يف ويالَحظ سيتضح كما سالم،

القرابية. وعالقاتها
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األول القسم

القبائلية األنساب ومالحم ِسرَي

التي القبائلية القرابية للبنية الرئييس اهتماَمها وتُوِيل إال عربية ملحمة أو سرية من ما
عائلة أو أنساب سرية كونها يف عادة يتمحور للسرية تعريف أبسط إن بل ألبطالها، تؤرخ

واالتصال. الحفظ لها يُراد متسيدة، أو حاكمة
وأمراء تباعنة أو ملوك من الهامة، عالية لشخوصها التاريخية الرتاجم بمثابة إنها
ومرياثها زواجها وأنماط وهجراتها بالطها ومنازعات حروبها عرب قبائل، وشيوخ

وتوارثها.
اليماني حسان ملحمة مثل ومالحمنا، سرينا يف خاصة القرابة نسق أو سلسال يتضح

الهاللية. وسرية يزن، ذي بن وسيف وعنرتة، سالم، الزير أو
القرابي، لنسيجها دقة بكل حافظة تتحرك واملنازلة، للحرب تتحرك حني فالقبيلة
الجزيرة، شمال سكان عدنان مثل سالفة، قبيلٌة بالتايل هو الذي الشعب، من كفرع
الزرع عن بحثًا الجزيرة، من وهجرتهما تحالفهما حني والجنوب، اليمن سكان وقحطان
أَرََّخْت ما وهو الهجري، الخامس القرن يف األفريقي والشمال ومرص الشام إىل والرضع،

الهاللية. سرية له
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ومرض ربيعة قبائل مثل — وقحطان عدنان — املتحالف الشعب من فرٌع فالقبيلة
البدنة. أو العمارة تنحدر القبيلة ومن وعدنان،

عىل موجودة تظل دائمة وحدة وفورشن: برتشاد، إيفانز األستاذ يعرفها كما والبدنة
… آخر سبب أي أو باملوت لها تركهم أو إليها، ُجدد أفراد النضمام نتيجة األجيال؛ مر
مركزه الشخص يستمد ومنها واحد، خط يف واحد جد إىل انتسابها ترد جماعة فالبدنة

والقانوني. السيايس
كالبدنات القرابية الجماعات بني العالقات بدراسة يهتمُّ القرابة نظام أن فيُالحظ،
بني الفعلية القرابة عن النظر بَغضِّ جماعاٌت، هي حيث من الكبرية والعائالت وفروعها

األفراد.
أو العمارة ومن مرض، من بدنتني إال هما ما وكنانة قريًشا فإن املثال، سبيل وعىل
الفخذ ومن الفخذ، يجيء البطن ومن قريش، من مناف عبد بني مثل البطن، تجيء البدنة

الهاشميني. أو هاشم من العباس بني مثل القبيلة، تجيء
القبائيل العصب أن نجد للهاللية؛ القرابية ببعضالنماذج االستشهاد إىل عدنا ما وإذا
قد الذين املستعميني عىل ينعكس التحالف داخل وقحطان عدنان رصاَعي يف املمثل األم
الزناتي لجد منهم والقحطانيون الهاليل، زيد أبي لخوارق منهم العدنانيون يتحمس

العالم. وابنه سعدى وابنته خليفة
يمنية لهجرة بدوره، سلف قحطاني وهو خليفة الزناتي لقاتل تحفظ السرية إن بل

مثله. قحطانيٍّا يكون وأن بد ال قاتله أن — تابو — سالفة
نظًرا — املرصي الشعب لقبه الذي القحطاني وهو غانم بن دياب هو قاتله كان لذا
الحميد عبد د. يقول كما زغبي» انت «هو َمثَل تواتر ومنه «الزغبي»، ب — وعصبيته لغدره

يونس.
الهاللية — القمرية العربية القبائل تلك عند الخال تقديس السرية يف يتضح كذلك
كل تعرف ومثل زيد)، (أبا لخالهم ويونس ويحيى مرعي الثالثة الشبان تقديس مثل —
سالًفا، مزاًرا أو طوطًما تكون قد التي شوه، — الجدة — خالتهم إىل ومي سعدى من
القبائل ملجموع طوطم أو قمرية، إلهة بمثابة كانت أنها أتصور التي الجازية، مثل مثلها

املتحالفة. املهاجرة
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والشعر الحواديت يف بكثرة الشائع اليوم، إىل املتواتر تقديسالخال مدى يتضح كذلك
مثل: الشعبي

خ��ال ب��ال ي��ال��ل��ي ع��م ي��ا
خ��ال��ي أع��م��ل��ك ت��ع��ال
ال��س��ل��ي��م ق��ل��ب��ي واُح��ّط
ال��خ��ال��ي ق��ل��ب��ك ع��ل��ى

له. خال ال َمن َمَسبَّة وكذا
تُواِصل واملوروثات الظواهر تلك تظل املجتمع أنساق أو أبنية استمرارية فمع
النكات بل واألمثال، والحكايات واملالِحم األساطري يف يحدث ما بنفس الذاتي، توالُدها

واألدعية. الخدور أو واألحاجي، واألسماء
وتلميذه تيلور بريادة األنثروبولوجية املدرسة كانت التي األبنية هذه وجميع

الفولكلور. لدراسة بالنسبة إليهما، أشار من أول أندروالنج
يف باملساهمة األنثروبولوجيني الفولكلوريني جيل بإسهام القول يمكن هنا من
والعلوم، النظم مختلف بني التقليدية الحواجز إلغاءُ النهائيُّ غرُضه الذي البنائي، املنهج
التعرف يف الحق البنائي للباحث إن بل والدراسات، العلوم كل يعتمد منهج وتكوين
— نظره وجهة من — إسرتاتيجية قيمة لها التي الظاهرة أو الحقيقة مستويات إىل

ويعزلها.
عن والكشف النصوص جمع مجرد عند تقف ال الفولكلوري الباحث فمهمة
مختلفة وأبنية ظواهر من بها يُحيط ما تسجيل مهامه إن بل وأصولها، مصادرها
من مجموعها يف األبنية هذه تعكسه ما إىل باإلضافة ومهنية، وقرابية، اقتصادية، من
األطفال تربية مثًال ذلك من أهمية، ذات غري البنائيني لغري تبدو قد وسلوك، شعائر
واملتغرية األساسية والعالقات والشيوخ، واملراهقني، املرأة، مع التعامل وكيفية وتنشئتهم

وآخر. شخص بني
معرفة من اقرتابًا وأكثر فائدة أكثر تصبح البنائية، أو املتكاملة النظرة هذه فمثل

الحقيقة. أو الظاهرة
قرية بني ما املحلية مالمحها اهات والنَّدَّ الجان لخرافات أن يف مثًال شك من فما
العربية، البلدان بقية وصحارى وجبال ووهاد مرص، يف بلداننا طول عىل يجاورها وما
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— الخالد العائلة مثلث أو الذكر، واألب والطفل املرأة مع للتعامل بالنسبة اليشء ونفس
فريث. سماه كما

العربية منطقتنا وأساطري لفولكلور الرئيس امللمح أن عىل اتفقنا ما فإذا هذا وعىل
من مجموعة بأنها ذلك عن ويعرب القبيلية، ووحدتها قبائيل فولكلور أنه هو الساميَّة، أو

ُمتواٍز. ِلنَُقْل: أو متكافئ، ثقايف بناء عنه فنتج محدد، اقتصادي بناءٌ لها الناس
ُ مبدأ البرشية املجتمعات عليها تقوم التي األساسيات أهم ِمن أن عرفنا ما وإذا
عىل القائمة االجتماعية الروابط نسف أي الزواج؛ أو الدم روابط سلسلُة أو القرابة
الرشعي، الجنيس االرتباط عن الناتجة العالقات أي الجينالوجية؛ بالعالقات االعرتاف
— يتحكم القرابي النسق بأن يرى الذي فريث ريموند يحددها كما األطفال وإنجاب

والسياسية. االقتصادية األوضاع يف — حتى
بالنسبة بالنا فما البرشية، املجتمعات لكافة أسايس يشء القرابة أن عرفنا ما إذا
منطقتنا وتراث وأساطري لفولكلور األساس امللمح هي — قلنا وكما — التي للقبيلة،

تيلور؟ سماه كما األنيميزم، من قوي بسياج اليوم إىل املحاط بعامة،
مستوى عىل واالنتساب القرابة نسق أو بنية دراسة يف فإن ممكن، تأكيد وبكل
عربي مجتمع كل داخل االفرتاضات أدنى وعىل مجملها، يف السامية أو العربية املنطقة
أبسط وبمعنًى للكيل، واالستيضاح املعرفة بهدف الجزئي منطق من البدء أو ، ساميٍّ أو
الذي العلني النعي ظاهرة أو تقليد أمام طويًال ُف التوقُّ اإلمكان يف بأن القول يمكن
كذا، عائلة إىل ينتمي امليت أن وكيف املرحوم، موت صبيحة موتانا صحف يف نشهده
«ميكانيزم» حيث من وكذا األب، حيث من وكذا األم، حيث من كذا عائلة مع ويتناسب

وخارجي. داخيل من العائيل التزاُوج
العلوم وصلت لقد كاملة، بنية عىل انفتاٌح النسق أو الظاهرة هذه مثل دراسة يف
املستوى عىل سواء القرابي، البناء أو النسق لهذا دراستها يف واألثنولوجية األنثروبولوجية
الالتينية وأمريكا أوسرتاليا خاصة الغرب، خارج العالم مجتمعات يف القبائيل أو البدائي
هذا فمثل الرياضية، الدقة من حد إىل وصلت املعارصة؛ الغربية املجتمعات داخل أو
االقتصادية من الوظيفي تسانُدها يف االجتماعية األبنية بقية مثل — القرابي — النسق
هذه أضالع خاصة حدة عىل اجتماعية بنية أو نسق أي دراسة يف إن بل والسياسية،
لن وسياسية؛ واقتصادية قرابية من — مجتمع أي — املجتمع يف تتحكم التي الثالثية

األنساق. بقية مع تسانُدها يف إال غايتها تحقق

20



األول القسم

تؤلف التي واألبنية األنساق بقية عن بمعزل تجري أن يصح ال نسق أي فدراسة
ما وهو والطبقي، الوظيفي التسانُد تحقيق هدُفه متكامل كنسق االجتماعي البناء
والرتكيبات السفَىل بالرتكيبات ماركس وعرفه املوروفولوجية، بالرتكيبات دوركايم عرَّفه

العليا.
بوضوح تتبدى — القبائلية ِلنَُقْل بل — العائلية الرتكيبات أن ر تصوُّ السهل ومن
بقية أو فخذته أو بدنته أو قبيلية، أو عائلية اتصاالت أو تشابك من امليت نعي نص يف
الساميني. العرب عند — نَْخلتها أو — العائلة شجرة إىل يقود القبائلية، العائلية األعضاء
املتبادلة عالقاته يف القرابي البناء دراسة يف فإن آخر جانٍب ومن جانٍب، من هذا

قلنا. كما — والسياسية االقتصادية الطبقية البنية تبصريُ األنساق، بقية مع
أو العربي العالم مستوى عىل القرابي النسق دراسة إىل مدخلنا فليس هنا ومن
الطوطمية القبائلية النعرات ذكاء أو عنرصية، نتائج إىل التوصل بهدف السامية املنطقة

حاالتها. معظم يف
منذ قرن إثر قرن بإيقاع اليهودية، العربية الدراسات فيه تتوسع ما وهو
عىل اإلنسان هللا خلق «يوم البرش أبو بآدم بدءًا (٤ إصحاح التكوين، (سفر كوزمولوجي
الشعرية، الشفاهية الباالد يف نعيمة أو نعمة حتى وبنات بنني من فأبناؤه عمله» هللا شبه
بعامة والساميني الشام بالد عىل املطلق شام أو سام وأخصه وأبنائه نوح سلسال ثم
لبنًا نصنع «هلم لبعض: بعضهم قال حني بابل، مدينة بنيان لحني نسله، من تواىل وما
تبلبل لحني الطني» مكان الحجر لهم وكان الحجر، محل اللبن لهم فكان شيٍّا، ونشويه

بابل. برج بناء خالل األلسنة
تبدأ — القرابة نسق أو — السامي للكوزمولوجي بالنسبة أنه هنا، فيالحظ
— سلف طوطم أنه عىل الكثريون يُجمع الذي — تارح حتى آدم منذ العائلة، شجرة
العيالميني، أبو عيالم مثل وخارجه السامي، النسل حضارات بني ومقربًا منسًقا ونوح،
العرب أبو قحطان بذاته هو الذي يقطان، وأخيه فالح عامر وابنا وآرام، وكأشور،

حرضموت. وابنه ومعني سبأ دول ملوك القحطانيني اليمنيني
سواء العربية القبائل من عديد ينسب وإليه اليوم، إىل يرتدد يزال ما طبًعا وقحطان

املعارص. العربي عاملنا أقطار بقية يف أو العربي، والجنوب اليمن يف
تدعيمه عىل ويرص متواتًرا، العربي الرتاث داخل متواصًال القرابة نسُق ظل لقد بل
والجنوب واليمن والسعودية الكويت يف خاصة الحاكمة، العربية القبائل من كثريٌ وإحيائه

العربي.
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العربية بلداننا مستوى وعىل القرابة نسق دراسات تنشيط مدخل من ثانية ومرة
بالرضورة املفيض العنرصي التأصيل بهدف ال والقبيل، الطبقي البنيان استيضاح بهدف

السكاني. بنياننا واقع عىل الدراسات هذه مثل ستوقفنا الفاشية؛ إىل
االتصال. ميدان وهو الكبرية، العرص ميادين أحد إىل الدخول هو هنا الهدف فليكن
زيادة كان املايض، القرن منذ االجتماعية األنثروبولوجيا لتقدم األسايس امللمح ولعل
يف مورجان لويس عبقرية إىل التقدُّم هذا ويرجع القرابي، النسق أو البناء إىل االنتباه
اإلنسانية» العائلة يف واملصاهرة الدم روابط «أنساق عن امليدان هذا يف الرائِد كتابه
والقرابية، األنثروبولوجية الدراسات أُسس وضع يف الدراسة هذه وساهمت ،١٨٧١ عام
العلماء جهود من ذلك تال ما ثم االتصال، علوم يف الدراسات هذه اكتملْت أن إىل
وسبورش ،١٩٤٩ عام ومردوك ،١٩٤٨ عام لويف مثل البكر، املجال هذا يف االجتماعيني
تعتمد بالطبع وجميُعها وفورد، براون، كليف راد الكبريين العاملني ودراسة ،١٩٥٠ عام
ما وهو والبيانات، املعلومات َجْمع يف التوسع أي امليدانية؛ الدراسات عىل كبريًا اعتماًدا
تجيء أن عىل العربي، والعالم مرص يف البحوث هذه مثل لقيام بالنسبة به، نُطالب
هذا مطلع منذ بُذلت التي الضخمة الجهود عىل ومرتكزًة مستهديًة الدراسات هذه مثل
وبياناتها مواردها غزارة رغم يجب كما تُثمر لم أنها شرتاوس ليفي يرى والتي القرن،
وأمومي، أبوي ومن وخارجي داخيل من وأنماطه الزواج، باختيارات املتصلة األنثوجرافية
الطقسية واملعتقدات النظم وبقية والقبائل والعشائر العائالت تنظيم كيفية إىل باإلضافة
كان التي األلعاب نظرية أو األوالد، لعب حتى بأنه القول ويُمكن بل واللغوية، والدينية
القرابي. النسق إيضاح يف فساعد ١٩٤٢ عام أهميتها إىل األنظار لفت من أول كروبري
التبصري يف امليدانية، الدراسات بعض تلعبه أصبحْت الذي بالدور اإلشادُة املفيد ومن
والكويت. العراق مثل العربي، العالم بُلدان بعض يف األطفال لعب ودراسة جمع بأهمية
للدراسات بالنسبة خاص بشكل براون كليف راد لعبه الذي الكبري للدور يكون وقد
ففي عندها؛ بالتوقف جديرٌة أهميٌة خاصة، القرابي للنسق وبالنسبة عمومها، يف البنائية
اكتشافه يف أو أسرتاليا، يف القرابة لنظم بالنسبة التصنيف يف ومنهجه امليدانية دراسته
«ستبقى شرتاوس: يقول كما — والتي كايريا، قبائل عند القرابة نظام يف املتحكمة للقوانني
كما «.١٩٣٠-١٩٣١ البنائية االجتماعية الدراسات يف النتائج أعظم من واحًدا األبد إىل
نحو متقدمة خطوة أفريقيا» يف والزواج القرابة «أنساق لكتاب الرائعة مقدمته تعترب
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كذلك عاملي. مستًوى عىل التأويل يف عامة لنظرية الغربي، العالم يف القرابة نظم إخضاع
العمر ألطوار املصاحب السلوك األقرباء: وسلوك القرابة مصطلحات عىل املتفرقة دراساته
أو ابنة زواج خالل والخاالت واألعمام األم تترصف كيف وزواج. وموت والدة من الثالثة

إلخ. … حملها أو موتها أو طالقها،
العشرية أو األرسة لترصفات املصاحب أو والثأر، االقتتال لعادات املصاحب السلوك

والذكور. اإلناث مولد حاالت يف
ما — «لوي» يقول كما — القرابي النسق داخل السلوك دراسة أهمية ففي
الخارجي التزاُوج ظواهر مالحظة مثل االجتماعي، النسج جوهر عن ويكشف يشري
مكان تأثري مثل محددة، وسمات بظواهر آخر جانب من وارتباطه األكسو-سامي،
بدوية بيئته كانت أو مدينة، أو قرية سواء الدراسات موضوع امليداني الحقل أو اإلقامة

الجنسية. والعالقات التزاُوج من واملحظور امُلباح عادات وعىل البنوة، عىل زراعية أو
يسودها التي الزواج وقواعد القرابة نظم أغراض ِمن أَنَّ شرتاوس اعترب ولقد
وعالقات الدم عالقات بني الربط طريق عن الجماعة بناء حفظ اتجاه يف وظيفتها تناُسق
الدم، بروابط إليها ينتمني التي العائالت من النساء إخراُج أهدافها وِمن بل امُلصاهرة،

أُخرى. جماعات عىل توزيعهن وإعادة
فمن ذلك وعىل اتصال، وسائط هن — حاالتهن أحسن يف — النساء أن رأيه ففي

مرتفعة. اتصالية رسعة إىل منخفضة اتصالية رسعة من املرء يمر اللغة إىل الزواج
لها قوانني أو مصطلحات وضع إىل دراساته يف يصل أن براون استطاع كذلك
أبناء وسلوك واالحتفاالت للزواج بالنسبة سواء املحددة، ميكانيزماتها ولها عموميتها،
الحموات أوضاع وكذا أُُمومي، مجتمع يف الخاالت وأبناء الذكوري املجتمع يف العمومة

والعكس. الزوجة، وأقارب
يف هي الدم، وروابط البيولوجية الروابط أن يف مالينوفسكي مع براون ويتفق
نظرية يرفع لم كان وإن القرابة، أنماط من نمط لكل واألُنموذج األصل الوقت، ذات
ماكلينان مع يتفق أنه إال — شرتاوس فعل كما — االتصال نظرية مستوى إىل القرابة
تم قد مكان، كل يف الذكر حتى فيه يسود الذي العائلة «تنظيم أن يف ومالينوفسكي

امللكية.» حق هي أساسية قوة بفعل
بالبناء وعالقتها التوريث ونُظم امللكية، وصكوك الطبقية، البناءات إىل وبالنسبة
املستحيل «من فإنه وارنر، يقول فكما وضوًحا، أكثر يصبح األمر فإن واملصاهرة؛ القرابي
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األمر ووصل معينة»، لطبقة تلقائيٍّا فرد أي ينتمي أن — الحاالت بعض يف —
جدٍّا البعيدة العالقات إىل ويفطنون يدركون األهايل أن افرتض أنه حد إىل وارنر» «لويد ب
عالقات إىل به انتهى الذي «مورنجن» طراز أو أنموذج داخل القرابة، لنظام بالنسبة
الزواج ومطالب لحاجات محقق كنظام الجدل، من الكثري أثارت — قوانني أو — رياضية

الثاني. خدمة يف أولهما أن اعتبار عىل الطبقي، والنظام

بعامة، والسامي العربي تراثنا داخل األمومي املجتمع تأثري مدى يتبدى واضح هو وكما
لليهودي السائد التعريف ألن نظًرا — األثنولوجية اللغوية الداللة حيث من — والعربي

يهودية. أُمٍّ رحم من جاء َمن هو املعارصة، إرسائيل داخل اليوم إىل
التوريث خط أن ذلك اإلرسائييل، واملرياث التوريث نظام عن معلوماٌت وتنقصني
التقويم يرتبط كذلك أموميٍّا، أو أبويٍّا كان سواء ما، نوعي مجتمع بسيادة االرتباط شديُد
الساميني، واليهود العرب عند القمري بالتقويم االرتباط أن املعروف ومن السيادة، بهذه
بالقمر املرتبط القمري، الهجري التقويم أو السنة مثل قمريا تقويما اليوم إىل يزال ما

الساميني. – البدويني املجتمعني: كال عند الهالل ورؤية
واألبوة البيولوجية األُبوة بني الفصل فكرة إىل الرجوُع يمكُن التوريث حالة ويف
بعض عىل امليدانية دراسته خالل مالينوفسكي الحسم حد إىل حققها كما االجتماعية،
انقالبها تحقق أن قبل — الجديدة غينيا يف الثروبرياند جزر وسكان أسرتاليا قبائل
أبًا يعترب وال األطفال، بإنجاب له عالقة ال الرجل إن حيث — األخري الحضاري الثقايف
ومن ويحميه، ويرعاه ذراعيه» بني الطفل «يحمل أن هو دوره وكل لألم، زوج مجرد بل
يتم فالتوريث أخته، ابن يكون أن يشرتط هنا األب وريث إن بل أباه، االبن يرث ال هنا
أخته أوالد يورِّث أنه كما أباه، وليس خاله الرجل يرث وبذلك األم، ساللة طريق عن

أوالده. وليس
أي مقدور يف أن األمومية املجتمعات هذه داخل وغريه مالينوفسكي الحظ كذلك
ويتذكر يحفظ أن دون عرش، الثالث الجيل حتى (األمومي) انتسابه سلسال يذكر أن فرد

أبوية.1 أجيال ثالثة من أكثر

مالينوفسكي. إليه سبق ما حققا أوستن وليو فورشن 1
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يف يسري للجدود واالنتساب التوريث كال إن العربي لعاملنا بالنسبة القول ويمكن
أقدام تحت الجنة أن إال الذكوري، املجتمع هذا يف للرجال السلطة أن صحيٌح خطني،

خطني. يف يسري والتوريث املرياث حيث من أنه إال األمهات،
هي ال التي الثالثة الطريقة بهذه والتبصري التوصل َسبُْق فريث» «ريموند ل وكان
فريث وعرفها النظامني، بني تجمع هي وإنما األنثوية، باألمومية هي وال الذكورية، باألبوية
واألم، األب من كل طريق عن آخرين أُناس يف تتبُّعها يمكن التي أي املزدوجة؛ بالقرابة
واقتصادية لغوية، من املداخل، أو واألبنية الطرق مختلف عرب مالمحها تتبع يمكن كما

والطوطمية. التابو نظام رواسب إىل باإلضافة والتوريث، باملرياث تتصل قرابية أو
— أبوية عربية كمجتمعات — علينا الصعب من أنه إىل اإلشارة هنا املفيد ومن

كثرية. أخرى مجتمعات استمرار إلمكان ُرنا تصوُّ

العربية لِسرَيِنا امللحمية الرتاكمات مشاكل

سري من الكربى الجمعية الشعبية واإلبداعات األعمال بها تختص ظاهرٌة أو سمٌة هناك
الِعْلمية. عن أبعَد مزالَق يف الدارسني من الكثري أوقعت إنشادية، ومالحم قبائلية أنساب
عىل اتفق ما هي العاملي؛ الرتاث يف العامة الصفة ذات الظاهرة أو السمة هذه
األصيل الجسد يف بنمط تتعلق الحقة أحداث من والسريي، امللحمي بالرتاُكم تسميتها
االنحراف حيث من سواء املتوالية، العصور وتضفيها تضيفها ما امللحمة، أو للسرية
الهاللية، السرية يف القحطاني العدناني الرصاع أمثلتها ومن البطوالت. أو األحداث بمجرى
وتغيري االنحراف حيث من أو فيها، تُروى التي العربية للمجتمعات القرابية نية بحسب
آخر: وبمعنًى وشعراؤها، القبيلة ابو نَسَّ بها يضطلع كان ما عادة التي القرابية البنية
عىل التمجيد إضفاء بهدف واإلضافة؛ والتبديل بالتغيري ذاته النسب مسرية يف التدخل

معارصين. أو تالني محليني أبطال أو أرس
أو بالحكي املتواترة الشفهية النصوص عىل عادة يقترص ال امللحمي، الرتاكم أن كما
وحتى ذاتها، املدونة املخطوطة أو النص ويَطال يصل هو بل والروائي، الشعري اإلنشاد
تعرضت فقد بالدنا؛ يف عرش السابع القرن منذ وانتشارها بالطباعة املعرفة بعد فيما

والطباعة. النساخ إضافات من للكثري بعامة العربية الفولكلورية تركتنا
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واملالحم السري بعض أحداث مجرى يف اليهود للنساخ الواضح التدخل ذلك من
منذ العربية فلسطني يف املركزية أحداثها تجري التي سالم» «الزير هنا أبرزها العربية،

العصور. أقدم
األعمال بجسم يعلق ما إىل يشري عليه، متفق اصطالٌح السريي أو امللحمي فالرتاُكم
أو الجغرايف، املكاني املستوى عىل سواء ودخيلة، مستجدة أحداث من والسري امللحمية

التاريخي. الزماني
منها ألي املستقلة األنماط أن نجد امللحمي؛ وتراثنا واقعنا من مثاًال أخذنا ما وإذا
أحداثًا تَكتسب — سالم الزير أو عنرتة، أو يزن، ذي بن سيف امللك أو هالل، بني مثل —
سواء العربية، بلداننا من وكيان مجتمع كل يضفيها جديدة، جانبية وتراُكمات وإضافات
يستحدثها قد التي تلك أو املحلية، الخرافات أو للمأثورات تبًعا اإلضافات هذه أجاءْت

واملالحم. السري وُمنِْشدو الرواة
زيد أبي أقوال أو هالل، بني ريادة مرصلحدث يف وقرية بلدة كل تنسبه ما ذلك من
— ودقتها تصميمها حيث من — أقرب ومأثورات مقوالت من وأهلها أناسها يف الهاليل
عليها يغلب بلدة ذكره زيد ألبي ينسب ما ذلك ومن والنكات، التهكُّمية املأثورات إىل

تنىس.» ال غذاءك خذ توسا، رايح «يا «توسا»:2 وتسمى والشح البخل
الزير مثل السري، أبطال وتجوال وفتوحات هجرات حول املأثورات مئات وتناثرت
مروًرا العربي، للمغرب فتوحاتهم خالل الهاللية وأبطال والجازية سيف، وامللك سالم،

ومضاريه. ونُُجوعه بُكُفوره
بحيث التاريخي، والتوايل الزمان عرب وامللحمي السريي الرتاكم يمتد فقْد كذلك
تباًعا تُضاف جديدة، ومأثورات وموتيفات أحداثًا تضيف أن املتعاقبة للعصور يمكن

املحددة. العينية امللحمة أو السرية لبنية
بينما الحجرية، أو الطوطمية أصولها يف القدم شديدة ملحمة أو سريًة نجد فقد

معارصة. حتى أو الحداثة وشديدة بل ومملوكية، عثمانية تركية مؤثرات تداخلها
وكذا الكيان، أو الجمعي املجتمع بها يضطلع قد واالستزادات اإلضافات هذه ومثل
أو الهضام، وامللك طالب أبي بن عيل لإلمام املدونة النصوص حالة يف النساخ أو الرواة،

البهلوان. وحمزة الهمة، ذات األمرية أو سالم، الزير

الفيوم. بمحافظة سنورس مدينة قرى إحدى 2
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أحد مثًال يسقط حني وامضة، لحظات يف امللحمي الرتاكم هذا مثُل يكثر ما وعادة
متحًرسا ينشد أن له فيعن الطعان، أثر من املوت سكرات يعاني دمه، يف مجندًال األبطال

واملوات. االغتيال دم يجللها بحكمة ومتفجًرا
فاضل. الطيب أخيه لعرش املغتصب بدران األخ اغتيال لحظة ذلك من

تونس أمري قتل ِمن غانم» بن «دياب القحطاني األمري الهاليل الفارس تمكن حني أو
خليفة. الزناتي وفارسها:

من غيلة وطعنه باغته حني الهاليل زيد ابن اغتيال عىل بدوره دياب أقدم حني وكذا
ويرثيه. يندبه وانكب الخلف،

امللك مرة، بنت الجليلة أخته وزوج عمه البن الفلسطيني مرة بن جساس واغتيال
امللك اغتيال بدوره له سبق كان والذي دمشق، مشارف عىل والعجم» العرب «ملك كليب
امللك قرص داخل الجليلة خطيبته من الدامي عرسه ليلة اليماني حسان التبع اليمني
حجرة دخل ثم األمرية، مهرج أو خلبوص أو بهلوان هيئة يف له تنكر حني بدمشق، التبع
ربيعة امللك — أباه متذكًرا عيناه، احمرت وقد ودرعه، سيفه وتقلد فباغته التبع، امللك
شوك يف والوقوع بالهالك، أيقن أن بعد التبع امللك عرفه هجم، وملا وجال، فصال —
جليٍّا فيها يتضح التي هذه، الكربى مرثيته منشًدا جساًسا، التبع استمهل ثم العقال،3

بينها: رابط ال التي التاريخية واألحقاب للعصور التاريخية والنبوءات الرتاكم، مدى

ف��ؤادي ف��ي ت��ش��ع��ل ال��ن��ار ل��ه��ي��ب ال��ي��م��ان��ي ال��م��ل��ك ال��ت��ب��ع ي��ق��ول
ال��ط��راد ي��وم ال��ن��س��ا ح��ام��ي وي��ا رب��ي��ع��ْه ف��ارْس ي��ا ك��ل��ي��ب، أم��ي��ر
ال��ع��ب��اد أخ��ب��ار ح��ال ل��ت��ع��رف ش��ي��ئً��ا أُْع��ِل��ْم��ك أن ال��ي��وم أري��د
ل��ل��رش��اد أُع��ط��ْت ال��ت��وراُة ل��ه ن��ب��يٍّ��ا ال��دن��ي��ا ف��ي ك��ان ف��م��وس��ى
ال��ف��س��اد اه��َل ب��ال��زب��ور ي��ب��ش��ر ب��ع��دْه ج��اء ق��د ال��ن��ب��ي وداود
ي��ن��ادي ل��ك��ي ال��خ��الص ب��إن��ج��ي��ل أي��ًض��ا ج��اء م��ري��م إب��ن وع��ي��س��ى
ال��ع��ب��اد دون ق��ات��ل��ي ب��أن��ك ب��ال��م��الح��م ت��ب��ي��ن ق��د وع��ن��دي
ال��ب��الد ف��ي ق��ي��س ب��ي��ن وت��ف��ت��ن ع��ل��ي��ك��م تَ��نْ��ِزْل ش��اع��ٌر وب��ع��ده

الشوك. يخالطه البدوي العقال أن أي 3
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ال��ج��م��اد ب��ي��ن ي��ذب��ح��ْك وع��ب��دي س��ت��ط��ع��ن ج��س��اس ب��رم��ح وأن��ت
األع��ادي ل��ت��ش��ت��ي��ت ب��ع��دْك ل��م��ن ال��ب��الط��ْه ع��ل��ى دم��اك ف��ي وت��ك��ت��ب
ال��ب��الد ك��ل ف��ي ال��ح��رب ف��ي��ص��ل��ي ال��م��ه��ل��ه��ل ل��ي��ل��ى اب��و ال��زي��ر وي��أت��ي
ال��ج��الد ي��وم ف��ي ال��س��ي��ف ِب��َض��ْرِب ع��ن��ي��د ج��ب��ار ك��ل وي��ق��ه��ر
وال��م��راد ب��ال��م��س��رة وت��ح��ظ��ى ق��ري��ن��ة ل��ك ال��ج��ل��ي��ل��ة وت��أخ��ذ
األع��ادي ق��ه��ار «ال��ج��رو» ي��س��م��ى م��وت��ْك ب��ع��د غ��الم ل��ْك وي��ظ��ه��ر
األع��ادي ت��ق��ت��ل��ه ال��زي��ر وأم��ا خ��ال��ه ج��س��اس ي��ده ع��ل��ى ي��ق��ت��ْل
ال��ع��ب��اد ف��ي ال��س��ع��ادة وت��ص��ح��ب��ه س��ي��ظ��ه��ْر ب��ع��دْك ذوي��زن وس��ي��ف
ال��وه��اد ف��ي يُ��ط��وَّى ذل��ْك وب��ع��د ع��اًم��ا س��ب��ع��ي��ن م��ل��ك��ه وي��ب��ق��ى
ال��ع��م��اد م��رف��وع ال��ب��أس ش��دي��د دم��ر ي��دع��وه ول��د ل��ْه وي��ظ��ه��ر
ال��ب��الد أق��ص��ى م��ن ال��م��اء ي��ج��ي��ب ب��ع��دْه ال��ش��ام ب��الد ف��ي ف��ي��م��ل��ك
ال��ط��راد ي��وم ف��ي ال��ض��د ي��ه��ي��ن ب��ع��ن��ت��ْر ال��م��دع��و ي��ظ��ه��ر وب��ع��ده
ال��ع��ب��اد ب��ي��ن م��ا ال��دي��ن ي��ق��ي��م م��ح��م��ْد ال��ه��ادي ي��ظ��ه��ر وب��ع��ده
ال��ب��الد س��ادات ال��ن��اس ك��رام ك��وام��ل ع��ش��رْة َم��َع��ْه وأص��ح��ابُ��ْه
ال��ج��ي��اد ب��ن وال��زب��ي��ر وط��ل��ح��ة س��ع��ي��د م��ْع وس��ع��د ب��ك��ر أب��و
ال��رش��اد اه��ل ح��س��ي��ن م��ْع وع��ام��ر ع��ل��ي ع��م��ر م��ع وع��ث��م��اٌن
ب��ال��ع��ب��اد ب��ع��دْه األح��ك��ام ع��ل��ى خ��ل��ف وي��ص��ي��ر ال��ه��اش��م��ي ي��م��وت
ب��ال��ط��راد ي��ق��تَّ��ْل ع��م��ْر وب��ع��ُد َح��يَّ��ْه ب��ل��س��ع ي��م��وت ب��ك��ر أب��و
ال��والد ب��ي��ن وان��ت��ش��ى ي��ت��ي��ًم��ا م��ل��ج��م اب��ُن يُ��ردي��ه ب��ال��س��ي��ف ع��ل��ي
ع��اد ب��ن م��ع��اوي��ة وأول��ه��ْم ت��ح��ك��ْم س��وف أم��ي��ة ب��ن��و وب��ع��ُد
ال��ع��ب��اد ب��ي��ن ك��ث��ي��رة س��ن��ي��ن تَ��ح��ك��ْم ال��ع��ب��اس ب��ن��و ب��ع��دْه وم��ن

عرب العصور وإضافات امللحمي الرتاُكم مدى يتضح املطولة املرثية هذه ومن
الغازي التبع مرثية من يتضح كما األسطوري، املأثوري للرتاُكم طبًعا باإلضافة العصور،
وعليٍّا بالطراد، وعمر الحية، بلسع مات الصديق بكر أبا الخليفة أن كيف عن املغتال،

ملجم. ابن بالسيف أرداه حني
النصوص بعض يف نصل قد سالم» «الزير هذه امللحمية األنساب ثنايا ويف بل
التخميني العمر أن برغم األخري، قرننا ملطلع وخديوية بل تركية، سمات إىل والطبعات

قرنًا. أربعني من أكثر إىل بنا يرجع قد سالم للزير
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وامللحمة السرية والعطشيف املاء

فكما العربية، ومالحمنا سرينا مجمل يف البارز الدور وآباره وأنهاره وموارده للماء كان
الدوام عىل هو الشعرية، والقصص واملالحم السري هذه مثل زاوية حجر فإن ذكرنا
التحوالت أو الهزات وكذا الخارجية، األخطار ضد الدافع املتصدي الشعبي التاريخ
لسرية موضوًعا أو حدثًا تُصبح أن حدِّ إىل وترتفع هاماتها ترقى التي الداخلية، الكربى

ملحمة. أو أنساب
العالم أهداف من كهدف تملُّكه، اتجاه يف الطاحنة والحروب املاء لدور ونظًرا
املاء يلعب ما فعادة لسرينا، محدًدا ملمًحا وموتيفاته املاء أصبح لذا والحديث؛ بل القديم
استثناء بال العربية، بلداننا وفولكلور أساطري مجمل يف األول الجوهري الدور وموتيفاته
يف ويفيض يكثر حني سواء الشعري والقصص واملالحم السري من تركتنا وبخاصة
جاءت بابلية من الطوفانات، تتولد ومنه والعراق، مرص يف األنهار دالتات أو داالت أماكن
وسخمت، رع، الغاضبة، اآللهة طوفانات وكذا جلجاميش، مللحمة املبكرة النصوص بها

الصحراوية. البدوية الكيانات يف ويجذب املاء يشح حني وسواء نوح، طوفان أو
وسري مالحم يف والحروب والهجرة اإلغارة هدف هو — الدوام عىل — كان فاملاء
وهجرتها الهاللية، السرية النيل، منابع أو كتاب عن وبحثه سيف امللك اليماني حسان
يف والرضع، الزرع عن بحثًا والعطش الجدب من هربًا العربية، الجزيرة من الكربى

بعامة. الجنوبية أوروبا مداخل حتى الخرضاء وتونس وفلسطني الشام سهول
القاسم كرونس اآللهة كبري أو أيل خاصة السامية، اآللهة جميع عرش مهبط فاملاء
املتوحد وصنوه املاء، عىل عرشه كان حيث السامية؛ الشعوب آلهة لكل األعظم املشرتك

تواجدا. حيث لهما وجرت وبعثت، املياه لهما نبعت الخليل، إبراهيم به
نبعت األرض من الذي إسماعيل وِبْكره بفلسطني، سبع» «برئ له نبعت حني إبراهيم
بدوره له نبعت حيث حاران؛ برية أو بمكة زرع، ذي غري بالوادي منفاه حيث املياه؛ له
فكان الصحراء، جدب يف املاء عن بحثًا هاجر، أمه العطش ألسنُة َكَوْت أن بعد زمزم برئ

القاحلة.» الوديان يف وفاضت زمزم «انبعث برجله، إسماعيل رضب أن
فقراء لدى التسميات، يف حتى متبع هو ما عادة عىل «رزق» آلهة إزاء فنحن وعليه:

لهم. األوفر بالنصيب والجدب الصحراء تحظى حيث القديم؛ األدنى الرشق
الصحاري قحط عرب والحماية الحمى جوهر هو وموارده، املاء رصاع ولعل

اليوم. والطاقة البرتول لرصاع السالف البديل إنه والبوادي،
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إنباع مقدرة إسماعيل، وِبْكره إبراهيم — للسالفني — القبائل لشيخي ينسب لذا
الفلسطينية. السبع برئ يف وإبراهيم مكة، يف إسماعيل القاحلة، األرض من لهما املاء

وواضح «الغبغب» أو «األخشف» زمزم، برئ ر تفجُّ قبل تسمى، الكعبة كانت فلقد
— القبائلية — اآللهة مجمع أو «البانتيون» املكان ذات يف ورزق، ماء آلهة أسماء أنها
الجرهمي» رشيه بن «عبيد يدعى خرايف كاهن وملك شاعر إىل ينسب الذي العربية،
أيام بعدد قبائليٍّا وإلًها صنًما ٣٦٠ بلغت إنها قيل التي مكة أصنام وتنصيب استقدام

واليوم. بعد فيما اإلسالمية الهجرية أو القمرية، السنة
تواترت والتي العصور أقدم منذ هذه، واملن الرزق آلهة بعامة، الساميون عبد فلقد
﴿يَبُْسُط مثل االجتماعية التغريات اتجاه يف محاوالت لكل واملعوقة املبطلة املقوالت حد إىل

ِحَساٍب﴾. ِبَغرْيِ يََشاءُ َمْن و﴿يَْرُزُق يََشاءُ﴾ ِلَمْن الرِّْزَق
منوات. أو منايا وجمعها واملاني، والقدر الدهر يعبدون الجاهليون العرب فكان

البعِث، ومرتادفاُت أفكاُر تلحقهم لم — زراعيني غري — «أرضيني» كانوا هذا وعىل
يف الزراعية الشعوب أساطري كانته ما عكس عىل اآلخرة، والحياة املوت، بعد والعودة

وفلسطني. واألردن، والنيل، الرافدين، ووديانها: األنهار داالت
ورياح، برق، من الطبيعة لعنارص تأليًها وغاياتها، منشئها يف األساطري، كانت ا وَلمَّ
مناخية، ظواهر من التعريف يشمله بما فينومولوجية، أي جورية؛ ورعود وسحب،
بكائن الشبيه البدائي، اإلنسان مخيلة يف املحيطة الظواهر تأثري أي بيئية؛ وإحيائية
يف املسايرة وبقاياه القديم، تراثنا يف واضًحا يتبدَّى ما وهو العالم، عىل يتفتح طفويل
والصحاري وقممها الجبال عىل القدسية مظاهر إضفاء يف إغراق من املعارص تراثنا
عىل قرية أو مدينة منها تخلو ال عفنة، راكدة ماء لعيون وآبار بحور من املاء ومجاري
املؤلفة اآلالف من األرضحة، أو النزازات هذه حول ومشاع العربي، والعالم مرص طول
تدمري من العفنة النزازات هذه تسببه ما مدى ر تصوُّ الصعب من بل الخرافات، من
املقدسة آباره من بدءًا — بعامة — وعقلية — بخاصة — بدنية من العامة، للصحة
وموارد األنهار حول وأُثري ارتبط ما حتى األردن» «نهر باملاء التعميد بشعائر ومروًرا
ما عادًة والتي املياه، أسُطح عىل هللا عرش ملهبط أعظم مشرتك قاسٌم هي التي املاء،
لتفجري اإليمان ارتباط وكذا ﴾ َحيٍّ ءٍ َيشْ ُكلَّ اْلَماءِ ِمَن ﴿َوَجَعْلنَا الخالق، «اإلله» بها يتوحد
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َجنٌَّة َلَك تَُكوَن أَْو * يَنْبُوًعا اْألَْرِض ِمَن َلنَا تَْفُجَر َحتَّى َلَك نُْؤِمَن َلْن ﴿َوَقالُوا املاء، أنهار
تَْفِجريًا﴾.4 ِخَالَلَها اْألَنَْهاَر َر َفتَُفجِّ َوِعنٍَب نَِخيٍل ِمْن

وما املحيطة، والبيئية الطبيعية والظواهر املياه موارد وتقديس تأليه عىل فيرتتب
التطوُّري املنهج وهو الرش، أي الظالم؛ مع الخري، أي النور؛ رصاع من هذا يستتبعه
ومعارصه تيلور — لألنثروبولوجيا بالنسبة — أكده والذي الدارونية بعد اكتمل الذي
العادة سيطرة مدى اكتشاف إىل سبقه وما تيلور تفسري خاصة وفريزر، أندروالنج،
األوىل، وطفولتها حياتهم دقائق ألدق توارثها يحقق بما الغيبية، املجتمعات هذه داخل
األوسط رشقنا يف هنا خاصة حولهم، من القاسية الطبيعة ظواهر تفسري أراد حني
هي والجوية والظواهرية البيئية االختالفات فلعل القديم، األدنى رشقنا أو الحديث
اليهودية عاملنا: يف الرئيسية الثالث األديان فيه اكتملت الذي الرتاث لهذا الرئييس املخصب

واإلسالم. واملسيحية
دلتا يف األنهار داالت بني ما تَجمع حمدان، جمال د. يشري كما املنطقة فجغرافية
املوت عن اليوم إىل السائد األزيل تفسريه قدم الذي الزراعي، املجتمع أي والعراق؛ مرص

املسيحية. يف اكتملْت التي املمزقة الزراعية اآللهة عن أساطريه يف ممثًال والقيامة
الحرب واعتبار املاء موارد عىل اإلغارة مجتمع الِقبَيل، امُلجدب الصحراوي واملجتمع

الصيد. من نوًعا
تاريخ يكون أن يعدو ال ومعارصه، ومتوسطه قديمه املنطقة، تاريخ أن حد إىل
ميناء ومنها وفلسطني، الشام املنطقة هذه بؤرة يف خاصة ممتد، وتنكيل وإغارة حرب
واألجناس والحضارات القبائل من للمئات دائم نزاع مجال تاريخها طول عىل فهي إيالت،

املتطاحنة.
األجزاء مقسم بنيان عن عبارة بعامة املتوسط البحر غرب اقتصاد أن ويُالحظ
األجزاء من كثريًا يصنع الذي البحر حتى الجبل فيه يصل — دول مدن أو — ألقاليم
— بالرضورة — فاملاء الجبل، يف غارقة صغرية سهوٌل فيها توجد التي املعزولة املنفصلة
توضع لم إن مستنقع إىل تتحول قد األرض أن طاملا األوىل، والحروب اإلغارة هدف كان
الفرد حياة فأساُس هذا وعىل باملاء، تُْرَو لم إن صحراء إىل أو املياه، ترصيف وسائل

الحقل. وليس البستان، هو وفلسطني الشام يف والقبيلة

.١٧ اإلرساء: 4
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تضاريُس فيها تُْجِربُ بالد فهي موريت، فرناند الفرنيس الجغرايف يقول وكما
الطريَق فيها البحر يعترب بالٌد أنها كما والدأب، والصرب العمل عىل سكانَها األرض
نتيجة متناحرة، دويالت إىل مقسمة األرض فجغرافية والرتحال؛ للتجارة، األسهل
ماء وفيضانات جفاف، مناطق أي وصحاٍر؛ وجبال سهول من الطبيعية لحدودها
من يتبعهما وما والعشرية القبيلة نظاَم فرض هذا كل َخِربة، شاسعة ومساحات ورياح،
املنطقة هذه وفولكلور أساطري يف واضًحا تبدى ما وهو لألمن، وفقدان وإبادة، إغارة
أملانيا تعرفه أن قبل املعقوف الصليب شارَة عرفت التي العصبية، الِقبَلية يف املغرقة

الزمان. من قرنًا ٣٠ من بأكثر الفاشية، النازية
وحماها قبائلية، ومالحم سري األول املحل يف هي منطقتنا ومالحم فسري هذا وعىل

الكلب. نباح يحده كان الذي موطنها، أو
يف — هو العالم فولكلور ِلمختلف الفلولكلوري الجسد بأن القوُل يُمكن وبالطبع
القبيلة أن بمعنى القبيلة، بملمح يحتفظ اليوم إىل يزال ما هو أو قبائيلٌّ، — أشكاله أدنى
أقوى تحت اتحادها، واصلت قبائل عدة تجمع ومن برشي، مجتمع أي أشكال أدنى هي
املتحدة — القبائل مجموعة يف تصل أن إىل آلهتها أو طواطمها أو شعائرها، أو شعاراتها

الحضارة. أو األمة درجة إىل — املتحالفة أو
غريفز روبرت مثل — الشمسية أو الطقسية النظريات أصحاب من البعض ووصل
قبائل معظم صاحب قد ا عامٍّ تقويميٍّا انقالبًا أن عن الدفاع حد إىل — باتاي ورفائيل
والسري — القمرية األنثى اإللهة أو — القمر عبادة من تحوُّلها خالل من القديم العالم
بتقويمها واألخذ — الذكر األب اإلله أو — الشمس عبادة إىل الهجري أو القمري بتقويمه
بالزراعة املعرفة أيًضا صاحب ما وهو يوًما، ٣٦٥ السنة واعتبار بعد فيما امليالدي

طورها. إىل واالنتقال
إىل األساطري تفسري يف األنثروبولوجية النظرية أصحاب من اآلخر البعض وذهب
التاريخية، املادة من واالستفادة الدارويني، النوعي ر التطوُّ تأثري تحت عمومية أكثر مًدى
حتمية أو مجربة — تجيء التاريخي رها تطوُّ يف الناس وأفكار معتَقدات أن اعتبار عىل
التحتي البناء تغري إن أي االجتماعية؛ وعالقاتها إنتاجها ووسائل بيئتها لتطور —
وأساطري ومعتقدات، أفكار تغيري بالرضورة يستوجب — واالجتماعي االقتصادي —
ما كل أي غيبية؛ وقًوى وشعائر، وتزاُوج، قرابة ونظم وأخالقيات، وممارسات وعادات،

اجتماعية. بنيات من حياتهم يف استحكم
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عاشت قد العشائري أو القبيل ن التكوُّ مراحل يف القديم، العالم فمجتمعاُت هذا وعىل
وبحر وجبل وَرْعٍي زراعية مجتمعات من — الجغرافية واملناخات البيئات مختلف يف
السامية أو العربية والقبائل الحضارات مجموعة هو هنا القديم بالعالم واملقصود —
طبًعا أهمها العلوم، من مرتابطٌة مجموعٌة اليوم عنه الكشف يف تتضافر ما وهو القديمة،

والتاريخ. األنثوجرافيا ِعْلَمي
وتحديد األوسط، رشُقنا شهدها التي الحضارات تعريُف يمكُن الطريق هذا وعن
التاريخ قبل ما عالم يعرفها كما — الحضارة أن ذلك منها؛ ُكلٍّ وخصائص معالم
وكافة اإلنساني ومجتمعه غذائه من اإلنساُن يستخلصه ما عىل تقوُم — تشايلد جوردون
أدوات إىل باإلضافة وقانون، وأخالق وفلسفة وديٍن لغة من اإلنساني؛ السلوك مناحي
الثروة مصادر أو اإلنتاج قوى أو البيئة مع التكيُّف طريق فعن يستخدمها. التي اإلنتاج
وطبيعة للبيئة ومعاملها سماتها تدين وبالرضورة هنا وِمن الحضارة، تتحدد الطبيعية

املكان.
بوضوح تظهر — املناخية وبالتايل — البيئية االختالفات فإن أوضحنا أْن سبق وكما
الحضارة بني رصاع من التاريخ، فجر منذ العالم من البقعة وهذه الرتاث هذا طول عىل

واإلغارة. والصيد الرعي ومجتمعات البداوة وبني األنهار، داالت يف الزراعية
أجناس حددت التي األم األسطورة يف — معانيه بأجىل — الرصاع هذا ويرتكز
قربانَهما الطوفان بعد — وسام حام — ابنَي َم َقدَّ حني السامية، املنطقة وقبائل شعوب
فتقبل رعي، صاحب سام وهو والثاني زرع، صاحب حام وهو أحدهما وكان الرب، إىل
«قابيل» الفالح حقد أْن فكان الزرع، صاحب قربان يتقبل ولم الرعي، صاحب قربان هللا

اغتياله. عىل وأقدم «هابيل» شقيقه عىل
الطوطمي الرتاث هذا يف ا جدٍّ شديدة بكثرٍة تتواىل أسطوريٌة فكرٌة أو تضمينيٌة وهي

القبائيل.
جلجاميش، مللحمة السومري النص بها جاء ق.م) سنة آالف ٣) أشكالها أقدم ولعل
مع تربى الذي الوحش» «الراعي وأنكيدو املتحرض» «الفالح جلجاميش رصاَعي يف

امرأة. كشعر رأسه وشعُر الغابة حيوانات
— إرسائيل ي ُسمِّ الذي — يعقوب إسحاق: ابني رصاَعي يف بنصها وردت كما
أو أدوم أرض األول وموطنه األردني، السوري العربي العيص أو عيسو توأمه وشقيقه

وسوريا. باألردن البرش، أبو آدم تسمية منها اشتقت التي األدومية، الصحراء
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بقسميها العربية الجزيرة عرب ضواحي يف نهاية ال ما إىل متوارثة تتواىل أنها كما
سدود تخريب قبل فيما — الزراعي والجنوبي اإلسماعييل، أو العدناني الرعوي الشمايل

مأرب. سد أهمها ا سدٍّ ثالثون وهي — اليمن
مجيء بعد فيما وحتى لإلسالم، السابق القديم التاريخ طول عىل برأسها تطل كما

ورعاة. فالحني من والخزرج، األوس قبائل رصاَعي مثل اإلسالم،
إبراهيم: ابنَي رصاع خاصيف بشكل يتبدى والبداوة الزراعة حول الرصاع هذا إن بل

يعقوب. وشقيقه والعيص وإسحاق، إسماعيل
الحياة ماء فكرة أيًضا ومنه تُراثنا، يف رئيسيٍّا دوًرا وموارُدُه املاءُ يلعب هذا كل ويف
عديد يف ويتبدَّى الحياة، إىل املوتى ويَبعث يَُردُّ الذي السحري السائل وهو الفولكلور يف
نهر أو بحرية أو بستان أو برئ، من الحياة روح إلحضار البطل يبعث فقد الحكايات، من
موجود وهو الشباب، ينبوع هو سحري آخر بموتيف املوتيف يختلط وقد ا، جدٍّ بعيٍد
األسطورة هي األم األسطورة كانت وربما العربي» «خاصة العالم فولكلور كل يف بكثرة
إليه وأعادت تموز ابنها السفيل العالم إىل أَنزلت عشرتوت أن عن تحكي التي البابلية

الحياة. ماء طريق عن الحياة
سيتضح كما — ومالحمنا ِسرَيِنا معظم يف والتضمينات األفكار هذه مثل ترد كما

املاثلة. دراستنا َعْرب

واملالحم السري هذه ومنشدو رواة

الباالدا ومغنيِّي املالحم ومنشدي واملداحني السري رواة حول موضوع تناُول العسري من
التعرض دون القدم، املتناهي الشعبي الرتاث هذا اتصال أدوات َحَملة أو والحكواتية،
الحكي طريق عن الرتاث هذا لنا حفظت التي Jolk memory الجمعية الشعبية للذاكرة

والتواتر.
منذ املتواتر الرتاث هذا لنا حفظت ما فهي الجماعية، الشعبية الذاكرة عىل خالف فال
والتوارث العادة تأثري تحت — الشعبية وللذاكرة الفولكلور، وهو األوىل، البرشية طفولة
تحفظ الحلقات، متواتر مخزون أنها ذلك معها؛ التعامل َخِربَ ملن وإعجازها حضورها —
ِلَما حفظها درجة بنفس أيامنا، إىل واملوت األوىل الوالدة وممارسات شعائر دقائق أدقَّ
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املطبوخ إىل النيء من االنتقال ويُصاحب يتصل ما وكل والتثاؤب، س التنفُّ يصاحب
العرصي.5 البخار ملطبخ بالنسبة

الكثري عن الكشف يف أسهمْت التي الشفهية أو الشعبية الذاكرة ذاتها فهي كذلك
مثًال — أثري مكتشف من وما األركيولوجي، الحفري أو التاريخي البرشية، تُراث من
— الكنوز وفابيوالت والحواديت الشعبية الحكايات مخزون من ويستفد يستهد لم —
تأكيد عىل دأب الذي بيرتي فالندرز د. منذ األرض، تحت ما وعالم املدفونة، — املقابر
إىل قادتْه والدلتا الفيوم حي َفالَّ من إليها ويستمع يجمعها، كان التي الخرافات هذه أن
التي والتاريخية والفولكلورية األدبية الربديات من املؤلفة اآلالف من كنوزه اكتشاف

تقدير. بكل اليوم إليها يُنظر
آمون، عنخ توت عرص مكتشف وكارتر وماسبريو، ماريت، إليه أشار نفسه واليشء
خاصة العربي، العالم ومكتَشفات حفائر يف عملوا الذين األثريني الرواد من وغريهم
ليلة ألف من استفادا اللذَين اليارد، هنري وسري ريش، كلوديوس أمثال والعراق، بسوريا
وجلجاميش، املوصل، مديريات أو مناطق يف العراق لفالحي الشفهية والنصوص وليلة

العراق. رحاب وبقية ونمرود،
ملسته الذي وإعجاُزها قدراتها الفولكلورية الذاكرة أو الجماعية، الشعبية فللذاكرة
جعلتْني والجيزة، املنيا قرى وبعض سويف بني منطقة شفاهيات جمع أواصل وأنا
فيها تتكامل عقلية، جدلية كعملية الشعبية الذاكرة يف كبري حد إىل أعتقد النهاية يف
مخزونها من تفتقده أو شيئًا تفقد ال وتكاد ومكانًا، زمانًا أو وعرًضا طوًال أجيال عقول

الجمعي.
أو تاريخيٍّا — املفتقد إن بل مفتَقد، يشء ال بأْن القول يُمكن املدخل هذا ومن
طريق عن الشعبية، الذاكرة طريق عن منه ق والتحقُّ استجالؤه يمكن — أركيولوجيٍّا
النمط أو يتم أال وعبارات وعينات متنوعات أو الفولكلورية املواد جمع يف البحث دأب

ضئيًال. أو جانبيٍّا البحث موضوع كان مهما العنرص، أو الواحد

أو يعطس ملن وكذا هللا»، «يرحمكم للمتثائب يقال كأن سحرية، وممارسات ومأثورات خرافات من 5

والطوفان جلجاميش ملحمة منذ متواترة القدم، يف موغلة ممارسات معظمها يف وهي وهكذا، يبول،
أدعية. بقايا أنها تيلور بروفيسور يرى وكذلك البابيل،
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بأعىل مصابة العربية بلداننا أن حقيقة تقبل اليوم علينا الصعب من كان وإذا
األوىل الجاهلية أيام كانته ما نتصور أن فلنا أجمع؛ العالم رقعة عىل لألمية معدالت
الحفظ شعرية أو لعادة الشديد االنتشار كان هنا ومن ق.م) عام آالف ٣) والثانية
الكتابية مناهجنا يف اليوم إىل تواتره يتوقف لم الذي الذاكرة، عىل واالعتماد والتحفيظ
رغم — الدينية أو اإلليزمية النصوص وتحفيظ حفظ عىل األمر يقترص وال املتوارثة،
وتقليدي، فولكلوري وحديث، قديم من الشعائر وبقية الشعر بل — الرتانزستور انتشار
سواء الشعبية، الذاكرة داخل ومخزونها مكانها لها والحذور والفوازير األحاجي فحتى

الشعوب. مختلف عند كذلك وبالطبع السامية، أو العربية شفاهياتنا يف
بدقة امللحمية تركتنا وعبارات ومواقف خلجات أدق تحفظ الشعبية فالذاكرة
الطوطمية طفولتها من املنحدرة األوىل مقوالتها تحفظ التي وهي ال وكيف ملحوظة،
اغتالته الذي أدونيس املمزق اإلله زهر البنفسج، زهر حزن مثل القديمة، واألنيزمية
رشيًرا إلًها أصبح بسببه الذي — أوطيفون ستخ — الحمار6 نهيق ومثل الرباري، حيتان
املنحدر املفهوم وهو اليوم، إىل الخطايا كل مكمن هو الذي الحية رأس ومثل متجربًا،
املفقود، الفردوس من للطرد واملصاحب — واإلنسان للعالم — األوىل الخلق أساطري من
القطط عيون حول اليوم إىل ويتواتر يدور ما ومثل والشيطان، واملرأة الحية بني واملوحد
خصائصها من التي الطبيعة، يف الجعران وصدفة الربية، السلحفاة وبطء والخفافيش،
املوت من أن أي جديدة؛ حياٌة أو جعاريُن تنبُت ومنها جديدة، جعاريُن فيها تَبيض أن
كما القيامة، أو الحياة ومعاودة املوت عن تفسري أقدم ولعله حياة،7 تنبت الجعران أو

موري. مارجريت د. تشري
األلوان وبني املشئومة، والحيوانات الطيور ألوان بني عالقة ثمة هناك يكون وقد
والليايل الحزن أو والسواد النوحي، األسود الغراب مثل بدورها، املشئومة الحزينة
األبيض، وهو واآلمال،8 الفرح عن ألواننا بني العالقة هذه يشمل وبالطبع السوداء،
أو نوح أطلقها أن وبعد الجلجاميشية، أصح وبمعنًى النوحية، بالحمامة أيًضا وعالقته
فمها. يف خرضاء زيتون ورقة وإذا املساء يف إليه عادت حني نونبشتم أو البابلية اآللهة كبري

اْلَحِمرِي﴾. َلَصْوُت اْألَْصَواِت أَنَكَر ﴿إِنَّ 6

الفرعونية. الجعارين من املاليني ملئات والحفرية التحتية اإلبداعات بالطبع ننىس ال ولعلنا 7

البيضاء. العرس بدلة أو العروس، زفاف فستان 8
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ا، جدٍّ ملفت بشكل الساميني عند وداللتها الحمامة — الحمامة — طوطم ويربز
تسمية إىل تواتر ومنه الحمام، كاهنة هو — يوسف النبي أم — راشيل أو راحيل فتسمية

إرسائيل.
وسمرينا وسمريام، سمرياميس، اآلشوريات: الربات امللكات ت تََسمَّ الحمام اسم ومن

الليلية.9
حمام. إىل واملالحم الخوارق أبطال وتحوالت العربي، تراثنا يف الحمام ننىس ال وقد
وهو القدم، يف ومغرق شامل إسالمي وشعار كطوطم األيك، حمامة ننىس ال قد كما

حينه. يف له سنتعرض ما
الرشقية السامية شعوبنا لذاكرة بالنسبة األمر فإن تومبون، األستاذ يقول وكما
رواة وأن خاصة الدقيقة، النتائج فيض من الكثري عىل يُْطلعنا أن يمكن الفولكلورية،
— تروبادوز — جوالني وشعراء ومداحني ِسرَي ورواة حكواتية، من وحفظته الرتاث
بالكثري، ذاكرتهم وتعج وموالدنا، أسواقنا بهم وتزدحم حياتنا يملئون اليوم إىل يزالون ما

صحيح. والعكس األساطري، يف التاريخ يُخالط الذي
اإللكرتوني اإلعالم مرحلة إىل االنتقال عمر أن نتصور أن فلنا املثال، سبيل وعىل
الشفاهي للنص الغلبة كانت وقبلها قرن، نصف أو واحدة حلقة يتعد لم — الراديو —
أو األفصال وَفنَّانو واملالحم السري ورواة الحكواتية وهم أدواته، طريق عن وذيوعه

الفالحني.10 بمرسح عوض لويس عليهم أطلق ما أو املضحكة الفصول
مثل الفولكلوري، الحفري تراثنا من الكثري من التحقق اإلمكان ففي هنا ومن
ُعثر التي الربديات من تُرجمت التي املرصية الحكايات مجموعات عىل العثور افرتاض
عدة بالفرنسية نرشها وأعيد الحفريني، من وغريه بيرتي، فالندرز د. مرص يف عليها
وظهر فرعونية» شعبية «حكايات اسم تحت ماسبريو األوىل للمرة نرشها أن منذ مرات،
منها، مجلدين أيرمان نرش كما املايض»، من «تسجيالت باسم اإلنكليزية يف منها الكثري

إيربوس. شاباس، جودوين، املرصيات: علماء ودراستها ترجمتها يف أسهم كذلك

أو — فكرة لها وينسب بعامة، العربي واملغرب طرابلس منها مدينة، مائة إنشاء لها ينسب التي 9
وإنجاب بالجماع املتصلة طقوسهن وبقية واملتسيدات، املحاربات، الليبيات األمازونيات النساء — موتيف

األطفال.
(املؤلف). ١٩٦٤ عام باألهرام بعضها ونرش الفيوم فناني من جمعتُها مرتجًال مرسحيٍّا ا نصٍّ ١٦ 10
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الذي أيرمان هو املرصية الحكايات هذه قيمة يف املبالغني أو املغالني أكثر ولعل
أن رغم التاريخ، قبل ما إىل بعضها أرجع هو بل األوىل،11 املرصية لألرسات أرجعها
إعادة يف مستخدًما وصفية، أدبية جاءت الحكايات لهذه ترجمته أن عليه يأخذ بيرتي
فقد هنا ومن الحديثة، األملانية أو الهريوغليفية يف سواء الحديثة باء األلف صياغتها

الفولكلورية. قيمها من الكثري عىل املتحررة أيرمان ترجمة تجنت
األجنبية، البالد أخطار من الدائم القديم املرصي خوف مدى بيرتي سجل كما
والليبيون جانب، من بالطبع الساميون والعربيون العرب وأقربهم اآلسيويني، خاصة

اآلخر. الجانب من النوبيون والكوشيون
املتأخر، العرص يف املرصية الشخصية مالمح وتدهور غياب إىل بيرتي تنبه كذلك
أو تشابًُها هناك أن يتصورون الذين «لهؤالء يقول: ولهذا الوسطى؛ الدولة من بدءًا
الحكايات به وتقطع تؤكده ال ما وهو املختلفة، أحقابها يف مرص كل بطبع تماثًُال

فيها.» جليٍّا يبدو آلخر، زمنيٍّ عرص أو فرتة من التغريُّ أن ذلك املرصية،
عرشة، الثانية األرسة من بدءًا ا، جدٍّ تكثر بدأْت مثًال والخوارق السحرة فحكايات
ترجع التي القدري،12 األمري قصة مثل والقدرية الغيبية املعتَقدات من اإلكثار وكذلك
الشفاه عىل بحذافريها تعيش تزال ما بأنها القول يمكن والتي عرشة، الثامنة األرسة إىل
الكثري أن ِذْكُر يمكن بل الفولكلورية، أو الشعبية الجمعية الذاكرة يف بكاملها محفوظة
استطرادية؛ غنائية قصة أو ملحمة أو شعبية سرية باحث تُصادف التي العنارص من
التي — البنوت — «باالد» ذلك من القدم، امُلوغلة الجمعية الذاكرة مخزون إىل ترجع قد
أو الشعرية للقصة بالنسبة وكذا الربدية، ونصوصها القديمة الدولة إىل إرجاعها يمكن
الوسطى. الدولة إىل ترجع التي األخوين قصة مع تشابُهها ومدى اليتيم» «سعد امللحمية
املسلسالت أن فيها يذكر أيزلن» «مارتن اإلنجليزي األدبي للناقد مقولة أذكر أخريًا
الجماهريي، انتشارها أقىصدرجات إىل تصل حني — أيامنا عىل — التليفزيونية الدرامية
الشعرية والباالدة الشعبية والسري للمالحم معارص، كبديل تُصبح الحالة هذه يف فإنها
وهواة. محرتفني من القديم، العالم وُمَغنُّو اُحو وَمدَّ رواة ينشدها كان التي املوسيقية

قبلها. وما القديمة الدولة 11
الربيطاني. باملتحف املحفوظة 12
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ساحات عرب الشعبية واملالحم للسري الالمتناهي االنتشار كان النحو هذا وعىل
يجري كان حيث القديمة؛ — القبلية — عكاظ وأسواق الشاي ومشارب واملوالد األسواق
املليودرامية القول يمكن بل — الرتاجيدية مواقفها إيصال يف واإلبداع وحكيها، إنشاُدها

الوحيش. الرببري والتجهر والدموع الدم بحار يف الغارقة —
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العربي امللحمي الشعري الرتاث لهذا املوسيقية الِقيَم

عىل املنترش املوسيقي، اإلنشادي امللحمي لرتاثنا أكرب بشكل االلتفات إعادة املفيد من
والتجهيل لإلهمال نتيجة اندثار كل يعاني هذه أيامنا إىل يزال وما العربية، بُلداننا رقعة

الثقافية. مزالَقنا يسود يزال ما الذي
بالطبع مرجُعه ملحمي وشعري موسيقي من الرتاث هذا إليه املتجه فاالندثاُر

اإللكرتوني. اإلعالم أجهزة وبقية والرتنزستور الراديو ألجهزة املتزايد االتساع
يعرفون ومغنني ومنشدين مداحني من املتوارث الرتاث هذا حملة أن فيالحظ
أقل منذ أي بالراديو؛ املعرفة قبل ما مجتمعات نجوم أكثر موقع يف وكانوا «صييتة» ب

الجماهريي. قهم وتحقُّ صيتهم، وذيوع شهرتِهم حيث من األخري، القرن ربع من
استديوهات عن بعيًدا املرموقني، ومغنينا مداحينا طالئع نذكر زلنا ما ولعلنا
باالد بسري ويتغنون ينشدون وهم إعجاب كل يحوزون البث، أو اإلذاعة وميكروفونات
وزليخة ويوسف اليمن، يف أحداثها تجري التي عنرتة أو يزن، ذي بن سيف امللك ومالحم
دمشق مدينتي بني ما أحداثها تجري التي «خيزران» وملحمة وفلسطني، مرص بني ما
املدينتني، بني ما التنقل عىل معتاد حلبي، أرجوان أو حراير تاجر بطلها إن حيث وحلب؛

العربية. القاهرة إىل باإلضافة
مرص، ريف يف عليها عثرُت التي السورية الغنائية املالِحم أشهر من واحدة وهي

سوريا. ريف يف عليها طرأ وما ومتنوعاتها، انتشارها مدى بالدقة أعرف وال
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واألردن، الشام بادية يف اليتيم» «سعد أو فاضل» «امللك ملحمة أحداث تجري كذلك
املغتصبة. بالجوالن والنعيم الفضل — قبائل — أعراب بني دقة أكثر وبشكل

مالحمنا؛ وأعرق أهم من واحدٌة وهي ،١٩٦٥ عام الفيوم بإقليم عليها عثرُت وقد
بطلها شخصية وتتبدى الفاطمي، للعرص تؤرخ فهي سنة، ألف من أكثر عمرها إن حيث
حيث الشهرية؛ شكسبري تراجيديا يف هاملت شخصية مع ومتطابقة مشابهة اليتيم، سعد
البطل أو فسعد عرشه، ومغتصب والده قاتل عمه يصارع وسعد» «هملت كليهما إن
التي الخوارق مولَده تصاحب املحورية، وشخصيتها املتكاملة امللحمة لهذه الشعبي
وإيل، وكرونس ويوسف إبراهيم مثل القدريني أو املوعودين األطفال بقية مع تصنفه
أوزويريس مع حدث ما بنفس البحر يف به وتلقي صندوق يف تضعه أمه إن بل وموىس.
عرشه، مغتصب بدران، الرشير امللك عمه من اضطهاٍد عىل ويكُرب «سعد» ويحيا وموىس،
من األخري الجزء يف يتحول أْن إىل باالغتيال، فاضل امللك أباه اغتصب أن سبق أن بعد

بدران. الرشير عمه من ألبيه إيجابي منتقم إىل امللحمة
و«حكواتية» مداحني كانا أنهما األخوين، امللكني لهذين تحفظ امللحمة أن وامللفت
العربي، الرتاث يف «الالويني» مثل السامي الرتاث يف املداح الكاهن امللك لتقليده تأكيًدا

الجاهليني: عند الصلت أبي بن وأمية الجرهمي، لحي بن وعمرو

أخ��وه وب��دران ف��اض��ل ال��م��ل��ك ك��ان
ي��س��م��ع��وه ال��ع��رب ك��ل ك��الم ي��ح��ك��و
ي��ن��ه��ب��وه وم��ال��ن��ا ن��م��وت ب��ك��رة
ذك��رتُ��ه ق��ل��ي��ل خ��ل��ف��ة ب��ال راج��ل

امللك ألخيه بدران الرشير امللك اغتيال لحظة تصوير يف امللحمية الباالدا هذه وتبدع
التايل: النحو عىل الخلف، من مسماًرا وعرشين األربعة ذات بحربته فاضل

الجوقة:
ح��ش��اه ف��ي وت��م��ك��ن��ت ب��ه��ا ض��رب��و
س��رت��ه م��ن ق��راط��ي��ن ال��خ��ش��ب ن��ف��د
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ح��داه1 ك��ان وم��ن ف��اض��ل ع��رب ق��ام��وا
أذاه وط��ل��ب��وا ب��دران األم��ي��ر م��س��ك��وا
دم��اه م��ن وف��اق ال��م��ل��ك ص��ح��ي ول��م��ا

فاضل: امللك

م��دت��ه ت��ط��ول إي��اك ات��رك��وه ق��ال
أخ��وه وش��اف��و ال��م��ل��ك ص��ح��ي ل��م��ا

الجوقة:

ك��ت��ف��وه ك��ان��وا ال��ع��رب ووق��ت��ه��ا

فاضل: امللك

س��ي��ب��وه رج��ال ي��ا أخ��وي��ا دا ق��ال
ح��ك��م��ت��ه وآدي ال��رح��م��ن م��ن وع��د دا
ان��ك��ت��ب ع��ل��ي��ه ال��رح��م��ن م��ن وع��د دا
س��ب��ب آدم الب��ن م��وت��ة ك��ل دي
ع��رب ي��ا ع��ل��ي��ه أق��ول��ك��م ك��الم
أح��دث��ه أن��ا ب��س س��ن��دون��ي ت��ع��ا
أك��ل��م��ه أن ب��س س��ن��دون��ي ت��ع��ا
ي��س��م��ع��و! إي��اك ك��الم أق��ول��ل��و
ت��ق��ط��ع��و م��ا ال��ود ح��ب��ل خ��وي��ا ي��ا
ي��ت��م��ت��و ت��ط��ول ب��ع��دي أخ��وك اب��ن س��ع��د

حرضته. ويف عنده 1
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ال��ه��م��وم ي��ق��اس��ي ب��ع��دي أخ��وك اب��ن س��ع��د
ال��ن��ج��وم ي��ع��د ال��ل��ي��ل ب��ط��ول ي��ب��ات
ت��دوم ل��م ت��اري��ك��ي دن��ي��ا ي��ا غ��رورة
ح��ك��م��ت��ه وآدي خ��ان��ت آم��ن��ت��ه��ا
ال��زم��ان ه��ذا ف��ي ي��ض��ح��ك ال��ذي ك��دب
ال��ه��واْن ذق��ن��ا ال��ه��ن��ا، ب��ع��د ذل��ن��ا ي��ا

األخرض بالسندس وتكفينه فاضل، امللك غسلة طقوس وصف يف امللحمة وتستطرد
وصفته». «قليل متحف جامع يف ودفنه

ملخاوفه نتيجة اليتيم لسعد بدران، املغتصب العم اضطهادات سلسلة تبدأ وهنا
العبيد لكن الجبال، شعاب يف وقتله فوز األمرية أمه من سعد بانتزاع َعِبيَده امللك فيأمر
بحسب النيل أو اليم أو البحر يف به ويلقون منها الطفل فينتزعون الثاكلة، لألم يرقون

العربية. والبيئات البلدان يف امللحمة متنوعات
األمرية عمه ابنة إليه وتتعرف الكتمان، يف ويربيه ويتبناه صياد عليه يعثر وكالعادة
تجلس ال وأصبحت وخلقه، وبمحاسنه به وتفتن الصغر، منذ خطيبته «صبيحة» الجميلة
سعد عمها ابن نحو الجياشة أحاسيسها لتنقل صبيحة وعادت ركبته، عىل وركبتها إال

جلسته.» وآدي فاضل امللك لعمي «يشبه أنه وكيف أمها إىل
الذي بدران امللك أبيها إىل أحاسيسها تنقل أن صبيحة املحبة االبنة تلبث ما ثم
هواجس تتحقق وفعًال يمت، لم وأنه سعد، بذاته هو يكون أن من املخاوف به تستبد
عمه وجه من وفراره بهربه تنتهي لسعد، االضطهادات من جديدة سلسلة وتبدأ امللك،
هللا لدين باملعز التقى كيف ثم مرص، أرض إىل الشام بادية من بدران الحاقد الرشير
من والزواج عرشه، واسرتداد وقتله بدران، عمه من االنتقام يف املعز فساعده الفاطمي،

صبيحة. عمه ابنة

كان أنه يالحظ العربية، واملدائح املالحم لهذه املوسيِقي اإلنشادي للجانب وبالنسبة
لهذه املشرتك القاسم وهو األوبرايل، الغنائي األداء إىل أقرب بأسلوب — قديًما — يؤدَّى
النص خصائص من أن ذلك املؤلف؛ مجهولة العربية والشعائرية الشعرية النصوص
أوبرا وبدايات الكالسيك، األوبرا يف عليه املتعارف بالبريتو أشبه أنه تدوينه بعد الشعري
لكل ومساحات الكورس، أو للجوقة وموسيقية شعرية مساحات فهناك ييل؛ وما ٧ القرن
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والقصص املالحم هذه أن هذا ومعنى امللحمة، شخصيات من حدة عىل مفردة شخصية
فالجوقة األوبرايل، األداء إىل أقرب بطريقة مستمعيها عىل وتروى تقدَّم كانت الدينية
أبطالها أو امللحمة لشخصيات أن كما ومكانها، دورها لها ورواية األحداث عىل معلقة

وإيقاًعا. شعًرا املحددة أدوارها جماعية أو دويتو أو فردية كانت سواء
النصوص. لهذه ملمح أو خصيصة أول هي وهذه

كنصوص وتآكلها اندثارها وقبل قديًما تقدم كانت — يبدو ما عىل — أنها كما
النص يف املحدد الثابت دوره ومنشد مغن لكل يكون أن وهو الصحيح، باألسلوب مهجورة
املالحم فنون وأخصها الفولكلورية، وآدابنا فنوننا أصاب الذي التدهور مع لكن املروي،
الغنائية األوبرات أو املالحم لهذه أداؤهم وبالتايل املداحني، فن تدهور واملدائح؛ والسري
— الفروض أحسن عىل — اليوم والجوقة الفرقة وأصبحت فرقهم، فتبددت املوسيقية،
أبطال الحتفاظ يسمح املجال يعد لم وبالتايل وعازفني، مغنني أربعة أو ثالثة من تتكون
أيًضا أصاب التدهور إن بل الجوقة، إىل باإلضافة املفردة، بأدوارهم وشخوصها امللحمة
الشعري النص متطلبات مع أحواله معظم يف يستقيم ال رتيبًا، فأصبح املوسيقي، األداء

والرتاجيدية. الدرامية وخصائصه
هذا جمع إعادة من تََمكَّنَّا أننا لو عربية، قومية ألوبرات بدايات تكون ولعلها
تطويره مراحل تجيء أن إىل التقنية، الوسائل بحسب وتسجيله املوسيقي امللحمي الرتاث
موسيقيينا من لعديد الدائم الحلم وهو موسيقيٍّا، وتوزيعه صياغته وإعادة واستلهامه

األوبراليني. ومغنيينا
بازدهار التميز هو بخاصة، والعربي بعامة، السامي للرتاث الجوهري امللمح فلعل
ملحمة وهي القديم، العالم مالحم أقدم منذ واملعلقات، املدائحي والشعر واملالحم السري
نظائرها تسبق، والتي «قلقاميش» باسم الجاهليون العرب عليها تعارف التي جلجاميش،
العربية، امللحمة هذه سبقت كذلك سنة، ألفي بحوايل — واألوديسة اإللياذة — الهيلينية
وتُعترب شاعر، مائة كتابتها يف اشرتك بأنه يقال التي «املهابهارتا» الهندية اآلرية امللحمة
الثمانية الشعر أبيات من شعر بيت ألف ١٠٨ إىل طولها فيصل التاريخ، يف ملحمة أطول

املقاطع.
عىل بالكتابة املعرفة قبل ما عصور منذ وظائفها للمالحم فإن معروف هو وكما
والطقوسية األسطورية لألبنية سواء حافظ، وعاءٌ فهي لذا الشعبي؛ أو الجماعي املستوى
تؤرخ قد كما واألوديسة اإللياذة ومنها املالحم، معظم مع الحال هو كما والشعائرية،
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بن سيف امللك سري أو ومالحم املهابهارتا، يف يتبدَّى كما جماعية، وهجرات لحروب
وغريهم. وعنرتة والهاللية، سالم، والزير يزن، ذي

هو كما والتقويمات، الدينية باألعياد االحتفاء امللحمة أغراض من يكون قد كذلك
بالضحية البرشية الضحية واستبدال الكعبة لبناء تؤرخ التي وهاجر» «سارة مع الحادث

الضحية. أو اللحم، عيد أو الكبري، العيد خروف أو الحيوانية،
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العربية واملالحم السري وأحداث ظواهر

جانبية، ومجاالت ظواهر من والفولكلورية األثنوجرافية الدراسات حقول تتخذ ما وكثريًا
— شعرية وقصص ومالحم سري من الكربى الجمعية اإلبداعية األعمال هذه فلك يف تدور

ومستطردة. طويلة — شعائرية أو
ذلك من ما، ملحمة أو سرية زوايا ألحد وجهده منطلقه أكثر أو باحث يويل ما كثريًا
األفريقي بالقرن يُعرف فيما ومخاطره ورحالته يزن، ذي بن سيف امللك بني العالقة
كتاب بذاته هو وهل النيل»، «كتاب عن بحثه حول متكررة رتيبة تضمينه عن اليوم
الوسطى، أفريقيا يف النيل منابع عىل منصبٍّا كان بحثه أن أم Book of Dead املوتى

قرون. ببضعة اإلسالم قبل فيما التعريب اتجاه ويف
والتحف والبيزنطية الرومانية األيقونات نهب حول ويتمحور البحث يدور وقد
بني ما والغزوات الحروب عرب كظاهرة عظمى، بكثرة والكاتدرائيات الكنائس من الفنية
القنديل ومنها البيزنطية، الرومية األخطار مواجهة يف املتوحدة، اإلسالمية الدولة أشالء
كرسى ملك «يساوي والذي الشهرية، صوفيا أيا كنيسة يف كان بأنه السرية1 تصفه الذي
آالف عرب املسهبة السرية نصوص بني املطابقة ففي السرية، نص بحسب وقيرص»
التاريخ وبني األيقونات، بحرب تاريخيٍّا عرفت التي الظاهرة تلك تصف وهي الصفحات

.٧٣٥ صفحة ج١ الهمة ذات األمرية سرية 1
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العربية واإلسالمية جانب، من البيزنطية الوسطوية الحروب لتلك املدون، الكاليس الفعيل
املقابل. الجانب من

كنوز باغتصاب املتصلة القضية هذه عن لنا يسوق «األركيولوجي» الفعيل التاريخ
شعائري أو ديني بدافع أو قيمها، حيث من سواء الكنسية واللوحات والتحف األيقونات
الجزيرة لحضارات بالنسبة إليها ينظر كان كما وأصنام، أوثان بقايا أنها اعتبار عىل
واألوثان لألصنام شعائري تدبري من العربي والجنوب اليمن يف الجنوبية، العربية

جديد. عرص بمجيء التبشري اتجاه يف الجاهلية،
–٨٢١) الثاني ميكائيل اإلمرباطور عرص يف أنه حد إىل تفاقمت التي القضية هذه
ضد الصقيل توماس يدعى خارج أو مناهٌض تزعمها حركة اندلعت ميالدية، (٨٢٩

واأليقونات. الصور لعبدة املناهضة الحملة
األيزورية األرسة مؤسس يسوري ليواال قاده الذي الجديد االتجاه أو الدعوة وهي
اتجاًها أو حملة تزعم والذي ليوون، بامللك السرية به تُلقِّ والذي روما، حكمت التي

والصور. األيقونات عبدة ضد شعائريًا
عقلية ذا كان هذا يسوري ليواال أن — حتى فيليب د. يشري ما بحسب — ويبدو
يف وضيعة أرسة إىل وينتمي مغمور سوري جندي مجرد كان بأنه — يقال كما —
كان كما وأخالقهم، الغازين العرب بأرسار كبري وعي عىل كان وأنه بسوريا، مرعش
بالحركة متأثًرا كان البيزنطي اإلمرباطور ذلك إن يقال كما مًعا، واليونانية العربية يُجيد
آلثار املتضمن األصنام، لتحطيم هجرية ١٠٢ عام امللك عبد بن يزيد قادها التي الدينية
طالبًا كتب عندما مرص، وخاصة وفلسطني، والشام اليمن، يف املفتوحة العربية البلدان
واملعابد والتماثيل األصنام بتحطيم يأمره صفوان» بن مرص«حنظلة يف األموي الوايل من

مرص.2 ديار من وأُمحيْت وأحرقت ودمرت هدمت أن فكان بعامة، املرصية
البلدان طول عىل به التعامل يرسي فرمانًا أصدر قد امللك عبد بن يزيد إن بل
شعائر وحرمت منعت — األموي — الفرمان ذلك وبموجب ميالدية ٧٢١ عام املفتوحة،
األموية للخالفة التابعة البالد يف أي الجانبني؛ كال عىل واأليقونات الصور واقتناء تقديس

روما. يف البيزنطية لإلمرباطورية والتابعة دمشق يف

.٧٩ صفحة القاهرة بدوي، الرحمن عبد د. ترجمة العربية الحضارة روح 2
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قضية عارضْت امللطية، باألمرية الهمة ذات سرية تسميها التي إيرين امللكة إن حتى
ذات وحدث — ليوون أو — الثالث ليو البيزنطي اإلمرباطور ِقبَل من األيقونات تحطيم

أنفسهم. الفاتحني العرب صفوف يف االنقسام
وعبادتها األيقونات حول العرص ذلك يف اندلعْت التي القضية هذه تفاقمْت لقد بل
الغوغاء فاندفع الثالث، ليو حكم سنوات آخر يف خاصة العنف، حد إىل وصلْت لدرجٍة
األديرة عىل يعتدون وأيقونات، صور من أيديهم إليه تصل ما يُتلفون أنفسهم املسيحيون

والقساوسة. الرهبان من وحماتها
ولدها عيني فقأت التي الدموية، Iréne إيرين اإلمرباطورة بمجيء إنه حتى
الروم تاريخ يف إمرباطورة أول لتصبح العرش، وتعتيل تغتاله أن قبل الرشعي، اإلمرباطور
ميالدية، (٨٠٢–٨١١) عام حكمت أن ومنذ مطلقة، ديكتاتورية سلطات ذات البيزنطيني

املسيحية. وشعائرها األيقونات عن التحول يف االتجاه هذا عارضْت فورها من فإنها
كأسالب واغتصابها األيقونات تحطيم يف املهاجمون العرب تشدد ثان جانب ومن

املكتظة. واألديرة والكاتدرائيات القصور من
والتسليم الصلح برشوط قبلت هذه إيرين البيزنطية اإلمرباطورة أن البعض يرى بل
بيزنطية، وأيقونات كنوز وهدم لنهب تجنبًا الرشيد؛ هارون عليها عرضها التي املذلة

ودقائقه. تفاصيله وصف يف السرية تفيض ما وهو
العنف مدخله كان الذي الحضاري االتصال ذلك عن الحديث بصدد دمنا وما
يف البيزنطيني للروم الغربي التحالف وبني العربية، والكيانات الشعوب بني والحرب
وابنها الهمة ذات األمرية سرية له والتأريخ تناُوله يف أفاضْت والذي اإلسالم، مطلع
ذات أرسة نظر ووجهة منطلق ومن بالتايل، التاريخ بالطبع تغفل أن دون الوهاب، عبد
الخالفة نقل مثل الداخلية، الكربى األحداث لتلك الثغور سكان املنشأ، الفلسطينية الهمة
الذي الشأن هذا يف والفاريس الشيعي والدور العباسية، بغداد إىل األموية دمشق من
وخبايا دقائق وكذا ذاته، هو اغتياله كيفية ثم الخراساني، مسلم أبو إرسائه يف تفانى

الربمكي. البيت نكبة أو أزمة
والرصاعات الحروب يف تبدْت هامة أُخرى ظاهرة يف االستطراد يف هنا بأس وال
أسلحة اخرتاعات ألول وتملكهم العرب استالب ظاهرة أو فكرة وهي البيزنطية، اإلسالمية
الجيوش عانت أن بعد وذلك البرتولية، بالقنابل الهمة ذات سرية تسميها التي املفرقعات
مياه خزانات يف اآليل التحكم يف سواء البيزنطيني للروم التقني م التقدُّ من كثريًا العربية
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علومهم عنهم وأخذوا املنهزمني، أعداءهم أجربوا ما رسيًعا أنهم إال عنهم، بحبسها الرشب
ومفرقعاتهم. أسلحتهم حيازة أو املياه يف اآليل التحكم يف سواء املتفوقة،

قسطنطني3 ابنها عىل وصية كانت التي إيرين البيزنطية اإلمرباطورة هزموا أن فما
قوارير عىل واستولوا املدينة اقتحموا حتى ميالدية ٧٧٥ يف آمد موقعة يف السادس
يف النفط بقوارير ورموهم للجهاد، املعدة األكراد العرب من الرجال تسلمها التي النفط،
الوراء إىل الروم فعادت بلباسهم فتعلقت السحاب، كأنها بالنار، الروم فالتهبت وجوههم
كالب». آل يا «ونداهم للروم التي الخيام من بالصياح وإذا الحريق، من أصابها مما فزًعا
بهذا أعدائهم تفوق من كثريًا عانت العربية الجيوش أن االعتبار يف األخذ مع هذا

مولوتوف. بقنابل اليوم يُعرف ملا بالطبع املشابه الجديد، الحربي السالح
تمكن أن وبعد ،(٦٦٨–٦٨٥) الرابع قسطنطني الروماني اإلمرباطور عهد ففي
الثالثية األسوار اقتحام من معاوية األموي املؤسس الخليفة عهد يف العربي الجيش
عام شتاء وحصارها خلقيدونة، من أي ضواحيها؛ إىل والوصول للقسطنطينية
الرابع قسطنطني تملك إال غزوها عن يُرجعهم ولم كامل، عام ملدة (٦٦٨-٦٦٩)

الجديد. السالح لهذا
بحر يف لهم بحرية قاعدة اتخاذ من العرب تمكن السبع السنوات حرب خالل كذلك
تشتعل االلتهاب، رسيعة مادة فهي السالح ذلك تأثري تحت عنها تخلوا أنهم إال مرمرة،

اإلغريقية. بالنار أمرها أول عرفت املاء، سطح عىل طافية وهي حتى
أن إال أنفسهم، العرب هم السالح هذا اخرتاع إىل توصل َمن أول أن وامللفت
الجئ الجديد الحربي السالح مخرتع أن ذلك التطبيق؛ يف األرسع كانوا البيزنطيني
مًعا سجلته تكنولوجي، اكتشاف أخطر اعتُرب الذي االخرتاع وهو سوري-أموي-دمشقي،

والبيزنطية. العربية الحضارتني
األسري ذلك إليه توصل الذي السالح لهذا الهمة ذات جيوش اسرتداد طريق فعن
بهذا ٦٧٤ عام وكريت رودس، تملكوا أعدائهم، وجه يف أكرب برباعة واستخدامه السوري

التايل: النحو عىل بالنفط، السرية تدعوه الذي السالح
ذكرنا كما — ملطية يف أتوا الذين كليب بني أصواُت هذه «فكانت الراوي: قال
من خالية وخيامهم الحال هذا يف الروم عساكر فرءوا آمد عىل أرشفوا حتى فساروا —

حتى. فيليب د. السابق. املصدر 3
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دونكم عمي بني يا وقال: الحصني، وزعق النار فيها أوقد الساعة هذه ففي الرجال
ما وإال عظيمة شدة يف إال هم فما اإلسالم، أهل أصحابكم والقوا الخيام فأحرقوا والنفط،
والصالة والتهليل بالتكبري وأمره النفط، عليهم فرق إنه ثم الليل، ظالم يف خرجوا كانوا
عادوا الساعة تلك ففي ومكان، جانب كل من الخيام يف النفط ورضبوا النذير، البشري عىل
وتحريوا عقولهم فاندهشت الخيام، يف النار فرءوا البلد أهل من النار من فزعني الروم
هذا االنبهار، بهم فوقع الجهتني، من الصياُح أخذهم وقد زاخرين بحرين بني وساروا
التهاب من الثاني يعرف ال بعضهم فكان الفرار، فطلبت النار، من الخيل فزعت وقد
يرمي من ومنهم كالب، بنو أخذوه الخيام إىل منهم وصل ومن والفرس، الفارس يف النار
كما األرياح، كثرية كانت الليلة تلك أن املقدر باألمر وكان الروح، حالوة من البلد إىل نفسه
عليهم واألرض وثيابهم، بأجسادهم وتتعلق تلتقطهم النار فصارت الَفتَّاح، امللك يشاء
بامللك وتوسلوا الصدور منهم اشتفت وقد واملسلمون املنون كأَس يتجرعون وهم ضاقْت

الجبار.» امللك عليهم غضب وقد النار لهيب زاد الليل طال وكلما الغفور،
احرتقت وقد نار، نافخ وال ديار الكفار من وبقي النهار طلع ما «فوهللا الراوي: قال
فكان كالب بنو أرسوه منهم سلم والذي البطارقة، من معها ما وجميع ملطية امللكة
لها فتبادروا النهار، ضحى إىل تلتهب النار وبقيت أسري، ألف عرشين األرسى جملة
غمامة كأنها آمد حول من الربية وصارت واألحجار، الجبال انطبقت وقد بالطفي، الناس
واجتمعت كالب بنو لهم عربت حتى وليلة يوًما النار طفي يف أقاموا وقد هذا سوداء،
حدثوا وقد النجاة، عىل تعاىل هللا وشكروا بالنرص، فرحني البلد ودخلوا باألحباب، األحباب
عولنا قد إننا وقالوا: ملطية، وفتح السبي وخالص باغة بقتل هللا عبد األمريَ كالب بنو
األمري لهم فقال القيوم، الحي ونعبد الروم، أموال من طيبًا حالًال ونأكل فيها، اإلقامة
بهم يأتي من ونرسل واألوالد، أهلنا نكاتب أننا إال األمر وما الصواب، هو هذا هللا: عبد
وآتيكم عمي بني من نفر يف أميض أنا مظلوٌم: األمري فقال الحجاز، أرض من ههنا إىل
فقال سليم، بني سائر إىل الكتب أريد ولكن وخلفائكم، وخلفائنا وبنا بكم يتعلق ما بكل

ذلك.» أفعل أنا هللا: عبد األمري
ابنه هللا عبد األمري عني مالطة فتح عقب أنه تاريخيٍّا الثابت من أنه مالحظة (مع

هجرية.) ٢٤٩ عام تُويف أن إىل الطربي، يذكر كما عليها، حاكًما عمًرا
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اإلسالم عليهم عرضوا وقد الحبال يف البطارقة تركوا أن بعد «ثم الراوي: قال
جمعوا وقد هذا أبَقوه، باملال نفسه اشرتى ومن قتلوه أبى ومن أطلقوه أسلم فمن والفدا،
الباقي وقسموا قسًما، للخليفة وعزلوا املسلمني مال لبيت الخمس منها وأخرجوا الغنيمة
بما ويعرفونه بالنرص يبرشونه املنصور إىل كتبوا وقد بالسوية، املجاهدين جميع عىل
مع جماعة تجهزوا وقد كليب، وبني الهمة ذات األمرية يد عىل ملطية ملكوا وكيف جرى
والخمسني واألموال التحف ومعه العراق طالب وسار فارس مائتي وهم مظلوم4 األمري

الغنيمة.» من
املسلمون يتبعها كان التي الكيفية يف مطوًال السرية تفرط الدقة من النحو هذا وعىل
بكيفية يتصل فيما أو الجديد، بالدين التبشري أو بالدعوة يتصل فيما سواء الفاتحون،

املفتوحة. للبالد واألسالب الغنائم تقسيم وقواعد
بها يتم كان التي للكيفية رسدها يف مطوًال بنا ستقف الهمة ذات سرية إن بل
وأيقونات وجواهر تحف من كنوزها ونهب البيزنطية، والكنائس واألديرة املعابد اقتحاُم

الوسطى. القرون مطلع قبل ما منذ مكدسة تحتية وأعمال
األيقونات بحروب يعرف ملا املدون، الفعيل التاريخ مع متسقة تجيء هنا والسرية

الشهرية. صوفيا آيا كنيسة ونهب
ذات لألمرية الفلسطينية، التغلبية السرية هذه عن الكتاب هذا يف سنتناوله ما وهو

الهمة.
أو السرية صلب ذات من جانبية وظواهر أحداٍث اقتطاع أو اتخاذ أمر يقتُرص وال
افرتاض أو — بقضية األمر يتصل قد بل األدبية-الشفهية، األنماط هذه مثل عىل امللحمة،
ومالحم: سري عىل اآلرية الفارسية املؤثرات مدى مثل عيني، عمل أو سرية تثريه منهج —

عنرتة. النعمان، عمر البهلوان، حمزة شاه، فريوز
من الكثري عىل أوروبية الهندو أو اآلرية األُصول حول التساؤل، أو اليشء ونفس
وهي وليلة، ليلة ألف بها جاءت التي الحكايات مخزون هنا وأخصه ومالحمنا، سرينا
والسامية: اآلرية علماء من فيها وشارك املايض، القرن أواخر منذ اندلعت التي املناقشات
السامية، وعلماء املسترشقني من والكثري ميسرت»، و«غولد و«شليجل»، بنفي»، «تيودور
واملخيلة العقل مواجهة يف لليايل اآلري الفاريس الهندي لألصل تحمًسا أبدوا الذين

مظلوم. ابنة فاطمة أو الهمة، ذات األمرية والد 4
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من صاحبها وما ،١٧٠٤ عام ليلة أللف جاالن أنطون ترجمة ظهور منذ العربيني،
واملهتمني املسترشقني من خاصة بعامة، الساميني العرب عىل الضاري الهجوم حمالت
أمثال السامية علماء إىل باإلضافة و«رشبنتيه» و«جراي» «فيرب» أمثال الهندية بالدراسات
موضوعية أكثر رأي عىل أجمعوا هم أو اتخذوا الذين وهم و«ليتمان» و«ستوب» «ميللر»
نهائية محصلة سوى األمر، نهاية يف هي ما وخرافاتها ليلة ألف حكايات بأن القول يف

آرية. وفارسية سامية عربية املخيلتني لكال
الحكايات بعض بأن القول يف «أوستوب» اآلريات عالم به أشار ما ذلك من
باإلضافة البرصي»، «حسن أوفبيوال حكاية ذلك ومن آرية، هندية أُصول ذات واملأثورات
االستطرادية، املخاطر حكايات بعض صياغة أسلوب يف والسمات العنارص من الكثري إىل
بإدانة يتصل ما واملوتيفات املواضيع هذه رأس وعىل يعقبه ملا عنرص من التتابع وكيفية

والطوطمية. الشارحة الحيوان حكايات — بالقطع — إليه مضاًفا وخيانتها، املرأة
دخيلٌة واملخاطر واألسفار السندباد، قصص بأن االدعاء َحدِّ إىل األمر وصل بل
بالطبع — متناسني كالسيكية، أو وتقليدية فولكلورية من العربية اآلداب عىل بكاملها

العربية. البابلية جلجامييش ملحمة وهي املخاطر، األسفار قصص وأعرق أقدم —
تباًعا نرشت والتي ألكسندروف» «ل. للعالم القيمة اإلضافات ذلك بعد تجيء ثم
أللف الهندي األصل عىل جديدة «شواهد عنوان تحت ،١٩٣٥ عام منذ املسترشقني بمجلة
وهي برزلسكي، مع هذا يف متفًقا لليايل، السامية الجذور إىل فيها وتوصل وليلة»، ليلة
كان شعبية، أو فولكلورية وسماٌت عناُرص وهي بالسفيمفرا، املعروفة السيامية العنارص
كانوا الذين األوائل الهنود بني السنسكريتية، واملدونات اآلداب مجمل يف التأثري أهم لها

إليها. اآلري العنرص نزوح قبل فيما الهند يف يقيمون
يُشاع وما السيامية بالدمى يتصل ما السامية، األصول ذات السمات هذه ومن
باليه يف عرفناها التي الراقصة اآلدمية الطيور أو اآلدمية، الطيور ذلك ومن حولها،
يُشاع مثلما فولكلوري، كعنرصسحري الريش تأثري ومدى البجع، بحرية تشايكوفسكي
وقوته الهدهد رأس — تاج أو عرف — ريش إىل تواتر الذي سبأ، ملكة بلقيس هدهد عن

الجنسية. السحرية
خارقة أو حكاية يف يتبدى الجذاب، وريشها اآلدمية الطيور العنرصحول هذا فمثل
الدراسات من لسيول تعرضت التي الحكاية وهي وليلة، ليلة ألف يف البرصي حسن
هندية حكاية أنها ذكر الذي ألكسندروف دراسُة — ذكرنا كما — أهمها املقارنة،

والطريان. التفوق يف رغبة الريش، رسقة موتيف عنارصها: أهم فارسية،
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عن ولو بالطريان، — عمومه يف — لإلنسان القديمة األزلية الرغبة ينسينا ال بما
بالبطل. الطائرة املحلقة ليلة ألف أبسطة طريق

أصحاب الحكماء حكاية نقرأ الثالثمائة بعد والخمسني السابعة الليلة ففي
طاووس أولهم مع حكماء، ثالثة جاءه الذي املهيب امللك لذلك والفرس والبوق الطاووس
وعندما عاج، أو أبنوس من فرٌس ثالثهم ومع نحاس، من بوق الثاني ومع ذهب، من
طاووسه فوائد من إن أولهم: قال األشياء، هذه ومنافع أهمية بمعرفة امللك طالبهم
صاحب وأخربه الوقت، فيعرف مهلًال؛ بجناحيه طاووسه صفق ساعة انقضت كلما أنه
البوق رصخ غاصب عدوٌّ واقتحمها املدينة خارج وضع لو أنه بوقه فوائد من أنه البوق
أن ذلك — األحجب — حصانه بمقدور أن الفرس صاحب أجابه ثم ومحذًرا،5 منذًرا

األرض. أقايص إىل ظهره اعتىل من يصل
له، ُوصفت كما يجدها حتى الثالثة، األشياء هذه بتجريب بنفسه امللك يقوم أن وما

جانًحا. به يطري حتى الحصان يركب أن ما الوحيد ابنه أن إال
حكايات يف امللك بابن الحصان ينتقل حني استطراَدها الخرافُة تُواصل وهكذا
حتى إلنقاذهن يتعرض أن ما أرسى، ملك لبنات وقرصهائل مسحورة، مدينة إىل جانبية
والهبوط، لإلرساع باألزرار املغطَّى السحري، حصانه إال ينقذه وال املدينة، ملك يأرسه
وتدمري لتكسري السحرية، الفرس هذه تعرضت كيف ثم الحديثة، الفضاء حافالت كمثل

النهاية. يف األب امللك
حكاية أنها وإستوب بنفي، تيودور واآلريات: الساميات عاِلمي من كل ادعى وقد

واضحة. فارسية هندية جذور ذات
من عدة مواضَع يف ذكره جاء الطائر، املدجج السحري الحصان عنرص أن ذلك
معظم أن هنا فامللفت البنكاتانرتا، يف الخمسة الهندية األسفار أو الحكايات مجموعة
الطريان خرافات أو عنرص، عىل جهودهم ركَّزوا وليلة ليلة أللف الهندي لألصل املتحمسني
الحكايات مدونات يف بكثرة وردت آرية هندية عنارص باعتبارها الطائرة واملخرتعات

ذكرنا. كما — قدًما األكثر الهندية الخرافية

املاثلة. أيامنا عىل املبكر اإلنذار وأجهزة طائرات مثل مثله 5
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عالم أورده أن سبق الذي ليلة، ألف من العربية الحكاية أصل إيراد من بأس وال
الحكاية وموجز لليايل، اآلرية املنابت عىل مجمله يف بحثه ركز والذي ألسدروف، اآلريات

التايل: النحو عىل يرد الهندية
تاجر ينادمه وكان «ريبوادمنا» يُدعى ملك «تامرليتي» مدينة عرش عىل يجلس كان
يورثه لم طفًال مخلًفا مات فقري نجار يعيش كان املدينة ذات ويف األغنياء، أغنى من
أطلق لذلك الحبوب؛ قرش من يقتات املعدم الفقري الطفل هذا وكان والتعب، البؤس سوى

«كوكسا». اسم األهايل عليه
بالد إىل بالبضائع املليئة مركبته يف معه فاصطحبه الغني، التاجر عليه عطف
أتقنها التي النجارة صناعة فعلمه الذكاء عينيه يف ملح نجار، عىل تعرف وهناك اليونان،

الهند. إىل عودته عند كوكسا
مخازن إىل يوميٍّا يرسلهما كان حمامتني، صنع امللك أنظار إليه يلفت لكي إنه حتى
كوكسا، يفعله بما ُحرَّاِسِه من امللك علم وحني املحصول، ببعض إليه لتعودا امللك أرز
مركبة بصناعة وكلفه امللك، به أعجب حكايته. صادًقا عليه وقص يديه بني َفَمثََل طلبه

الكون. عجائب وشاهدا مًعا وطارا كوكسا فأعدها األعايل، يف تطري
مركبات صانع كوكسا، الصغري املخرتع ذلك قدرات عن كاشفة الحكاية وتميض
األمريان ركبهما تطريان، فرسني صنع أَْن إىل آلخر، ملك من شهرته ذاعت الذي الفضاء،
ذلك نتيجة وكانت الطائرة، األحصنة قيادة يحسنان ال وكانا بهما، فطارا امللك ابنا
املسترشق ذلك يتوقف لم وبالطبع مخرتعاته، وتدمري كوكسا، إعدام عىل امللك إقدام
األصول حول آراءه دعم بل كوكسا، الخرايف املخرتع ذلك لحكاية بإيراده ألسدروف
األصول مع للمقارنة القابلة والتمايُزات العنارص من بالكثري وليلة، ليلة أللف اآلرية
لالخرتاع الدفينة والرغبات السحرية، املخرتعات يف واستفاضته لليايل، العربي النص أو
أن سبق ما وهو العلم، قبل ما عصور منذ العلمية املقدرات عىل والسيطرة والتفوق
العربية. والسامية اآلرية املتتاخمتني املخيلتني لكلتا نهائية كمحصلة الليايل، به ْت َ بَرشَّ
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العربية ومالحمنا لسرينا الطوطمية الخصائص

َلتصبح حتى العربية، ومالحمنا سرينا بها تفيض ما عادة التي تلك من ظواهر أن كما
مثل الكربى، الشعبية األدبية اإلبداعات حقل يف العربي تراثنا وقسمات مالمح من ملمًحا

الطوطمية. يف اإلغراق
— الطوطمية — الظاهرة هذه حول عينية أو تطبيقية أمثلة إىل االستطراد وقبل
يف اإلغراق أو بالطوطمية للتعريف التوقُف لنا يحق العربية؛ ومالحمنا سرينا تغرق التي
العالم مجتمعات معظم يف الخارقة، قواها وتمثل والنباتات، والطيور الحيوانات عبادة

القديم.
غريها، دون القوية بالحيوانات التمثل يستهدف ال الطوطمي النظام أن هنا فاملالَحظ
اليمامة، بأبي يسمى كان الكعبة» إىل الروم أرض «من يحكم كان الذي كليب فامللك
املحاربة، اليمنية اإلمرباطورة بلقيس وكذا وبيضتها، اليمامة هنا — طائره أو — وحيوانه

بومًة. أثينا إغريق إلهة كانت كما لقبًا، اتخذتْه الذي الهدهد، وطائرها
اإلنسان منها ُحرم خارقة لقدرة تملُّكه يف الطوطمي الشعار أو الحيوان يتمثل فقد
وهي — ريشة رأسه وعىل السماء، أعماق يف يطري فالطائُر — والتباعنة امللوك حتى —
جلدها تغيري قدرات تملك والثعابني الحيات أن كما والتجرب، التعايل يف مثًال صارت ما

القاتلة. لدغتها لقدرات باإلضافة أعمارها، وإطالة
تمتلك التي — والتونة والحيتان السلمون — لألسماك تنتمي طوطمية أقوام وهناك

واملحيطات. البحار مياه أعماق يف الغوص قدرات
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العربية، منطقتنا تاريخ شهدها التي الطوطمية والقبائل والكيانات األقوام أكثر وما
النهرين، بني وما وتونس إيران يف وسوسة، ديدان حضارات مثل للحرشات، وتنتمي
أعتى يفني أنه وهو الجوانب، إحدى من السوس، — لحرشة — الخارقة والقدرات

الشعبي: الشعر به يحفل مثلما الصلدة، األخشاب

ال��زان وخ��ش��ب ال��ص��ن��دل ف��ي س��وس ي��ا ل��ع��ب��ت
ي��ب��ان ال��م��خ��ب��ي وخ��ل��ي��ت س��وس ي��ا ب��ال��س��ر وب��ح��ت

وعوسج، وجميز نخل من العربية، منطقتنا يف النباتية الطواطم أكثر ما أن كما
نبتت حني يونس للنبي املقدس الطوطمي النبات كان واألخري — قرع — أو ويقطني
لفظه أن إىل الحوت، بطن داخل عقابه أمىض أن بعد كرب، أن إىل وتبنته قرع شجرة عليه

الوالدة. حديث أو املنفوث» «كالطفل الشاطئ عىل
بالدين وارتباطهما النبات أو الحيوان ملاذا التايل: النحو عىل تساؤل يرد وقد
واالحتياج بطعامه، اإلنسان يمدان والنبات الحيوان أي إنهما؛ واإلجابة، الطوطمي؟
باإلضافة واألمن، الحماية يتطلب ما وهو الوطن، أو الحمى أو املكان، يَستوجب للطعام
العشائرية التحالفات إىل أفىض بدوره وهذا األخرى، والتعاُطفات االحتياجات من لعديٍد
األهم الشعار يف تنتهي — ونباتية حيوانية — الطواطم من مجموعة اتحاد يف القبائلية،
سرينا معظم يف الحال هو مثلما ومِغرية، ومهاجرة زاحفة من الشعائر مجموع أو للقبيلة
مقدمة يف ذكرنا كنا كما مغرية أو مهاجرة إما تكون ما عادة التي العربية، ومالحمنا

الكتاب. هذا
البدائي اإلنسان بني عالقًة أو رابطًة يشكالن والنبات، الحيوان أن القول خالصة
الطوطمية، والنبات الحيوان ومأثورات وحكايات ومالحمنا، سرينا تحفل لذا والطبيعة؛
املأثور أو الحكاية ولعل املقدسة، الزواحف أو األشجار أو الحيوان خصائص بأخص
العربي، الجنوب يف املتفرقة كالب بني قبائل أو الكلبيني أو كليب لتسمية املصاحب األمثل
يحدد كان الذي ونباحه جروه، أو كليب ملأثورات واملصاحبة وفلسطني واألردن والشام

كأل. أو أرًضا، كليب نزل أينما املنيع حماه
عوامل من فيها يتحكم وما عليها، تعيش التي واألرض وأسالفها القبيلة فكانت
أو نعامة أو حية أكان سواء األب، السلف الطوطم من تنحدر وحدة واجتماعية؛ مناخية

حوتًا. أو بيضة أو ديدانًا أو َجَراًدا أو جمًال أو كلبًا أو حمامة
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مثل والخالق، الطوطم بني بالتايل ووحدت بأساطريها، قبيلة كل تمايزْت هذا وعىل
(ويمكن الخالق الرحم بفكرة القائلني الرشيني، عند الخلق أسطورة أو كوزمولوجي
والرحمن الرحمة وبني الخالق، الرحم ذلك بني االشتقاقية اللغوية العالقة مالحظة

إلخ). … واملرحوم والراحم والرحيم
ويف املشيمة، الرحم ويف الرحم، الريح ويف الريح املاء جوف يف «إن زعموا الذين وهم
ارتفع الذي العظيمة، األحياء ابن الحي املاء ويف الحي، املاء البيضة ويف بيضة، املشيمة

واآللهة.» واألرض والسماوات واألشياء الربيات فخلق العلو إىل
والصامية، واملستطورين والكشطبن، البطائح، سكان املغتسلة خلق أساطري وكذلك
القريشيني أما البرش أبو آدم اسم اشتُقَّ منهم الذين اآلدوميني أو واآلدمية والغولية،

الحوت. طوطمهم فكان
البهيمية والحيوانات الحيتان عن أفكارهم استعاروا العربيني أن بتاي رفائيل ويرى
العرب عليه يطلق كان ما وهو — البائدة أو — األوائل العرب من الهائلة، الجثث ذات
ورصاعات البهيمية، إىل يشري ما وهو تعفون، بعل ومنها — التفعن أو — تعفون

والحيتان. الوحيش والبقر الثريان مثل الوحشية، الخارقة الحيوانات
املؤرخون الرحالة فذكر الفرعوني، امليثولوجي يف البهيمية الخوارق هذه ووردت
تلك فكانت النهر، وفرس والتماسيح الحيتان وبليني» الصقيل وديودورو «هرودوت
عرشه. ومغتصب «أوزيريس» عدو «ست» لإلله مرص يف مقدسة الوحشية، الحيوانات

الرأس متعدد الحوت ومنها البابيل امليثولوجي يف البهيمية الخوارق هذه وردت كما
قبل الخامسة األلف منذ السومري، الصولجان بمثابة وكان السبعة، الرءوس ذو واإلله

امليالد.
سليمان هدهد مثل ويحميها، القبيلة عن يدافع الطوطم، الحيوان كان وطبًعا
الضبعيني، قبائل ضباع وأيًضا اآلخر، عىل تجسسأحدهما أو تلصصهما وحادث وبلقيس،
شمس، عبد وبنو — هالل بني سرية أصحاب — الهاللية أو هالل بنو وكذلك والكلبيني،
رمًزا والنرس الهالل مثل — الطوطمية — شعائرهم أصبحت ما وهو وغريهم، ونرس

بعد. فيما اإلسالمي للعالم موحًدا
التي البسوس وحرب سالم الزير ملحمة من تطبيقيٍّا، عينيٍّا مثًال أخذنا ما وإذا
حمى يف «رساب» البسوس ناقة رشود هو الحرب سبب أن نجد عاًما؛ أربعني إىل امتدت
اليمامة» «أبو بها تسمى التي يمامته بيضة وكرس «جرو» كلبه نباح يحدده الذي كليب
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بالفعل تعد — البعري أو الجمل أو — الناقة أن ونجد البسوس، أو األربعني حرب فكانت
وتخومها والحجاز اليمن يف تدمر،1 ممالك يف عبدت التي العربية املعبودات أقدم من
باسم — البسوس ناقة مع الحال هو كما — األنثوي باسمها تعرف وكانت وسوريا،
لحي بن عمرو الكاهن استقدمه الذي اإلله وهو — بعد فيما — هبل أو بعله، أو بعل
به قام أمر من وما القداح، رضب بشعائر وارتبط الكعبة جوف يف ونصبه الجرهمي
أقداح، سبعة وقدامه الكعبة، جوف يف فكان هبل، فيه يسترش ولم الجاهيل العربي
ثم هدية، إليه أهدوا مولود يف شكوا فإذا «ملصق»، واآلخر «رصيح» أولها يف مكتوٌب
لكل فكان دفعوه، «ملصق» خرج وإن ألحقوه، «رصيح» خرج فإن بالقداح رضبوا

والعمل. والسفر لالختصام وقدح النكاح، عىل وقدح امليت، عىل قدح قدح، مطلب
ويرجح العربية، الجزيرة خارج من صنمه، استقدموا قد كانوا الجاهلني أن ويبدو
أحمَر عقيق «من كان الكلبي، ابن وصف بحسب تمثاله إن إذ العراق؛ من به جاءوا أنهم
وكان الذهب» من يًدا له فجعلت قريش أدركته اليمنى، اليد مكسور إنساٍن صورة عىل

بعري. مائة اإلله هذا قربان
الشعائر عادة عىل سائمة، ناقًة كانت أنها البسوس ناقة طوطمية يرجح ومما
مع صالح، ناقة مثل — والوصيلة سائمة البحرية باسم — الجاهلني العرب عرفها التي
اللحيانية الحفائرية الكشوف عنه كشف لصنم، اسًما أيًضا كان صالح، اسم أن مالحظة
الرشى ذو – جد – إحرام – ديدان – عوض2 – مناة – العزى – «الالت مثل: والصوفية،

صالح». –
أكثر أنها البعض يرى — الطوطمية — والطيور الحيوان ومأثورات فحكايات
تقرب حكايات فهي والطوطمية، ش التوحُّ مراحل إىل ترجع وأنها األساطري، من قدًما
حيث من الدقة يف غاية ملخصة، حكايات أنها كما والتفسري، الرشح أو التعليمية إىل
وغموضها للطبيعة بالنسبة مالحظتها، ودقة حكمتها أو مغزاها لها والتلخيص، التصميم
الحيوانات قدرات بإزاء وفلسفته البدائي اإلنسان لحكمة بالنسبة وكذلك ومخلوقاتها،
الطريان، عن بعجزه اإلنسان، منها حرم التي والنباتات، والهوام والزواحف والطيور

بدمشق. عرسه ليلة كليب اغتاله الذي اليماني، حسان التبع امللك ابنة تدمر إىل املمالك هذه تنسب 1
وائل». بن «بكر كليب مغتال جساس، لقبيلة صنًما أو إلها كان عوض 2
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الحيوانات وقوى — كالكلب — النباح أو العايل والصوت الجلد، وتغيري املاء يف والغوص
وهكذا. والبهيمية، الوحشية

والزواحف والنباتات، والطيور الحيوانات بحكايات الفولكلور دارسو ويحتفي
املحددة، الشارحة وواقعيتها بل الشديد، إيجازها من الرغم عىل هذا ا، خاصٍّ احتفاء
منها؛ وبدائية قدًما أكثر وأنها األساطري بداية هي الحيوان حكايات أن يرى من وهناك
كان املعتقدات هذه أكثر أن أي واملعتقدات؛ األفكار وتقديم لرشح وعاء كانت إنها إذ
وهريا بومة، كانت أثينا واإللهة نًرسا كان زيوس فاإلله وطيور، حيوانات شكل يف يتجسد
هذا يف مثله ذئبًا، كان تري واإلله صغري، جنة طائر كان ثور النوردي واإلله بقرة، كانت

ديباتر. السليثي ورضيبة مارس الروماني اإلله مثل
الحيوان قصص أن عىل الفولكلور داريس جانب من إجماع شبه هنا أن كما

الخرافات. من أسبق الشارحة،
الفرق األقدمون بمقتضاها فرس التي القصص تلك هي الشارحة الحيوان وقصص
األبيض الحمامة ولون الحمل، عن الذئب وخصائص ولون طبيعة بني وآخر، حيوان بني
السبب البدائيون بها فرس التي الغيبية التفسريات وكذلك األسود، الغراب للون املخالف
واختفاء والحمار، األرنب أُذُنَا واستطالة الظالم، يف القطط عيون بريق يف الرس أو
املاء أعماق إىل البحري الطائر وغوص الدائنني، من هربًا نهاًرا العيون عن الخفافيش
رسق من عىل بالعماء الحمامة ودعاء الكروان، تسبيح وكذا الغارقة، األشياء عن بحثًا
سبع، برئ باب عىل تركه حني سالم، الزير حمار نهيق مثل الحمار،3 ونهيق بيضها،
بدوره واصل الذي الزير، حمار فالتهم نائًما، أسًدا أيقظ الذي البرئ؛ من كوًزا ليمأل ونزل

الفلسطينية. سبع برئ سباع من االنتقام
تحدد وحكايات مأثورات مجموعة تصاحبه لم نبات أو طائر أو حيوان من فما
العربية الحكايات يف العلم قبل ما عصور بتفسري وتحيطه معامله، وأخص أوصافه

بخاصة. السامية
من انحدارها إىل مبارشة يشري واألشجار، والهوام والحيوانات الجن بني والربط
فكانوا وعربيني عرب من الوبر، أصحاب خاصة السامية القبائل كنته ما وهو الطوطمية،

اْلَحِمرِي﴾. َلَصْوُت اْألَْصَواِت أَنَكَر ﴿إِنَّ 3
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املتعددة املرادفات جاءت هنا ومن باسمه، ظ التلفُّ ويحرمون الحيوان، باسم يتسمون
األسد، عىل للداللة كلمة خمسني العرب لدى أن هيود املسترشق وذكر الواحد، للحيوان

للسيف. ألف من وأكثر للعسل، وثمان للثعبان، ومئتني
الحكايات هذه ومصدر موطن أنهم يف ملحوظ باع الساميني للعرب أن ذلك
يف تسالب ما بالطبع وهو والرومان، الهلينيني واإلغريق اآلريني، الهنود قبل الطوطمية،

واملالحم. السري من تراثنا
«أيسوب»، الحيوانية الحكايات لهذه مصدر وأقدم أهم يعد الذي اإلغريقي فالرقيق
هذه وجمع بالكتابة، يشتغل ساميٍّا رقيًقا كان أنه — كراب ومنهم — البعض يرى
وأنها الغرب، إىل السامي الرشق من الحكايات هذه وصلت هنا ومن أيونيا، يف املأثورات
بني وما العراق ثقافة من إليها ارتحل ما مع الهند، إىل السامي الرشق من أيًضا ارتحلت

النهرين.
الحكايات، هذه بمثل — والعربي البابيل — والطوفان األوىل، الخلق قصص وتحفل

ا. خاصٍّ اهتماًما فريزر أوالها التي «يوثام» أشجار4 حكاية كذلك
عند الحكايات، هذه من املؤلفة باآلالف واإلسالمية الجاهلية اآلداب تحفل كما

وغريهما. والدمريي، الجاحظ،
الخرافية الشخصية وهو ذاته، أيسوب من قدًما األكثر واملصدر بعيًدا، نذهب ملاذا ثم
أصله األركولوجية الحفائرية املكتشفات أوضحت الذي لقمان، الحكيم السامية العربية
أنه خطأ البعض يرى الذي أيسوب، من قرنًا عرش خمسة أسبق فهو هذا وعىل البابيل،

واألردنيني. السوريني اآلدوميني، نبي أيوب النبي بذاته هو

مختلف ظل يف ونموها استمرارها وواصلت عاشت قد املجتمعات مختلف أن فرغم
األوىل، خصائصها عن كلية تتخل لم أنها إال التحوالت بمختلف ومرت التاريخية، البيئات
وروبرت ماكلينان، منذ الفيكتوري العرص علماء أجمع وكما وتابواتها، طواطمها ولنقل
تحت بدائية ذهنية كرموز وترتع تحيا تزال ما الطوطمية، أي أنها؛ وفريزر، سميث،

األشجار منظومة باء أللف به تعرضت كما العربي»، العالم وفولكلور «أساطري يف نصها أوردت 4
(املؤلف).
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الدول وشارات أعالم يف اليوم تجدها فأنت الحديثة، لحياتنا املتكاثرة األشكال مختلف
واملطبوعات، املحافظات شارات يف برأسها تُطل تجدها كما سبيلها، يف يُستشهد الحديثة

إلخ. … الحديث واملطبخ واملاركات واملالبس واألرضحة،
ما وبالتحديد ملفتة، رياضية نتائج للطوطمية بدراستها البنائية املناهج وحققت
عالقة عىل دراسته انصبت الذي شرتاوس، ليفي كلود الفرنيس البنائي العالم إليه توصل
تجيء حضارية كظاهرة الطوطمية أن رأيه ففي الظواهر، علم أو بالظواهر، الطوطمية
أو شعائرية عالقة هناك وأن وبيئية، طبيعية ومكونات لظروف حتمية أو كاستجابة
سلطاتها ولها املقدسة، واملناهج األشياء يف تتمثل ما وكثريًا وطوطمه، اإلنسان بني دينية
خضوعها بقدر األفراد إلرادة تخضع ال الطوطمي املجتمع يف الزواج نظم وأن امللزمة،

الضارية. وحروبها بل القبيلية، ووالءاتها وانتساباتها الطوطمية، للقرابة
يف للطوطمية مختلًفا نمًطا ٤١ جنيب» «فان َرَصَد ١٩٢٠ عام قريب؛ وقت فحتى
ترجع الضاربة جذورها أن برغم ساريًا، يزال ما منها الكثري أن وأثبت وحدها، أسرتاليا
عىل محافظًة الخفاء، يف تحيا أرواح إال هي ما فالطوطم امليالد، قبل الثامن األلف إىل
تتحكم تزال ما الطوطمية أن «جنيب» أثبت كما واألبوية، األمومية القبائل أسماء تواُرث
خارج العالم شعوب من عديد عند والقرابة، واملرياث والطالق الزواج نظم عىل متسلطة

الغرب.
بأن شرتاوس يشري والنباتية، بالحيوانية الطوطمية عالقة عن التساؤل طرح ويف
الوطن أو — املكان يستلزم للطعام واالحتياج بطعامه، اإلنسان يمدان والنبات الحيوان

البدائي. املفهوم يف —
فريزر، لتثقيفية املخالفة تفسرياته ويقدم براون، كليف راد منذ يسألنا فشرتاوس
توظيفية وأخريًا سميث، وروبرت ماكلينان، عند األصول عن والبحث تيلور، وانبمزم
الطوطمية شرتاوسربط لكن البدائيني، عن تفسرياتهم ُموا َقدَّ هؤالء فجميُع مالينوفسكي،

التصنيع. فوق ما مجتمعات داخل حتى بالتخلُّف،

العينية: األمثلة بعض إىل ننتقل فإننا الطوطمية، حول العجالة هذه من انتهينا ما وإذا
القسمات، الواضحة الطوطمية الخصائص نجد سالم» «الزير امللحمية السرية ففي
واالنتساب للزواج ومبادالتها وعشائرية قبائلية من القرابية، بالبنية بدورها تحكمْت والتي
من لزواحف، لنبات لطري حيوان من الطوطمي، للتحكم تخضع هنا وجميعها والتسمية،

وهكذا. وبوم، وحمام ويمام وضباع وسباع وكالب وحمري ونُوق ِجمال
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بجرو امللقب — بالفعل — وابنه جروة، أو وكلبة كليب أبطالها تسمية ذلك فمن
حرب اشتعال يف سببًا كانت التي حمامة، أو ويمامة اليمامة، بأبي وتلقيبه الجرو، أو
لحمامة بيضة له وكرست عالية، أو العالية يف املنيع كليب امللك رساب املسماة البسوس

حماه. يف أجارها قد كان — قويق أم — قربة5 أو يمامة أو
تذكر — الشارحة — واملأثورات للحكايات الطواطم معظم مصاحبة عادة وعىل
فشاهد ذاك، املنيع ِحماه يطوف كان أنه لكليب — بخاصة — العربية األدبية املصادر
بيضها، عىل الرقاد عاودت أن إىل عنها، فابتعد طارت، رأتْه وعندما لها، بيض عىل قنربة
بن طرفة ومنهم آلخر، جاهيل شاعر من تواترت التي األبيات، هذه مؤنًسا لها فأنشد

العبد:

وأص��ف��ري ف��ب��ي��ض��ي ال��ج��و ل��ك خ��ال ب��م��ح��ج��ر ق��ن��ب��رة م��ن ل��ك ي��ا
ت��س��ت��ن��ك��ري وال خ��وًف��ا ت��ره��ب��ي ال ت��ن��ق��ري أن ش��ئ��ت م��ا وان��ق��ري
ال��م��ق��در ي��وم��ك ب��ل��وغ إل��ى ال��ح��ذر ص��روف م��ن ج��اري ف��أن��ت

والحرشات والنبات الحيوان فابيوالت يف يرد الذي الساذج، النحو هذا فعىل
حمى البسوس ناقة اجتاحت حني املعروفة، عاًما األربعني حرب اندلعْت الطوطمية،
البسوس، ألهبتها التي الحروب فكانت هذه، بومته أو قنربته بيضة له وكرست كليب
املتعددة، بأسمائها كهنوتي مزار أو طوطم إال هي ما «البسوس» ذاتها حد يف هي والتي

الهيلة. ومنها
األمري من واملتزوجة كليب، وامللك سالم الزير أخت الضباع أو ضباع، تسمية كذلك
الذي الزير، أخيها مع امللحمة هذه يف شأن لها كان والتي وصفيه، الزير صديق همام،
قبيلته من بدًال سالم» «الزير خاله قبيلة إىل االنضمام فضل قد وكان «شيبان» ابنها قتل
َمْن؟ ضد كليب، خاله عن ودفاًعا انتقاًما ألمه؛ الجديدة قبيلته همم يثري ومىض األبوية،
ووضعها رأسه قطع أْن فكان منه، غضبه فاض سالم الزير إن حتى وعشريته، أهله
يف يدها ووضعت ضباع أمه، خرجت أن وما قبيلته، إىل به عاد الذي حصانه جراب يف

«شيبان». الذبيح ابنها رأس تلقت حتى حصانه جراب

ورأس الصقر وكذلك — الحمريية — اليمنية والنقود العمالت عىل البومة أو القربة نقوش عىل عثر 5

الصبيان». «أم ب البومة تسمية الجاهليون العرب وأطلق والهالل، الثور،
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بتابوت وضعته أْن إىل الزير، أخيها من االنتقام لحظة مرتبصة ضباع ظلت وهنا
موىس. وأم كإيزيس — البحر أو — املاء يف به وألقْت كفن، أو

هذه ضباع إن يقال كما العربية، الجزيرة حيوانات من كان الضبع أن واملعروف
الطوطمي، اسمها أو شعارها كان الضباع، أو ضباع أن ويبدو «أسمى» الحقيقي اسمها
كانت أنها شفاهيٍّا تتواتر تزال ما التي — الشفاهية — الفولكلورية املأثورات تذكر كما

والسباع. األسود وتصارع تعارك — سالم الزير كأخيها —
وغريها سالم كالزير سرية يف تصادفنا التي الحيوانية الطوطمية التسميات فلعل
باإلضافة اليمامة، وزرقاء اليمامة أو الحمامة وكذا اليمامة، أبو كليب ضباع بني ما ترتاوح
ملكاتهم، إحدى انتساب منها الطوطمية، يف املوغلة — الحمريية — اليمنية التسميات إىل
رحلتها صاحب الذي الهدهد هو املقدس طائرها كان شيبا أو سبأ، ملكة بلقيس وهي
الهدهاد. بنت ببلقيس تلقب وكانت سليمان، النبي امللك من فلسطني أرض إىل الشهرية
الطيور عوالم عن مستمعها تخرب أجرومية من تخلو عربية ملحمة أو سرية من وما
محظور هو وما مقدس أو مباح هو ما بني وعازلة مفرقة والزواحف بل والحيوانات

منها.
والحرشات بل الطيور حول مأثورات من الهاللية، السرية يف يرد ما ذلك من
يدعى فلسطني، أو بالشام قلعة صاحب أرس يف الهاليل زيد أبو وقع حني وأحجيتها،

بالكتاب؟ نزل طري كم أخربْني وسأله: بشارة» «أبو ولقبه حنا امللك
— عيىس وطري والجراد األبابيل وطري والنمل الذباب هي: تسعة، زيد: أبو فقال

السمك. وهو واللهو، والصغار والهدهد والغراب — الخفاش وهو
عاش حبس إذا يشء وعن ويحيض،6 يمني طري عن أخربني قال: كالمه أتم فلما
إن ثم السمك، فهو الثاني وأما الوطواط، فهو الطري أما فقال: مات، الهوى شم وإن
كان يشء عن أخربني هو: سؤاًال أسألك مرادي له: وقال بشارة أبو نحو التفت القايض
حراًما. صارت الفرخة تحت وضعت وإذا حالل البيضة له: فقال حراًما، صار ثم حالًال

القاهرة. صبيح، مكتبة هالل بني تغريبة 6
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املندثرة العربية ومالحمنا سرينا

أن هو عامة، العربي الفولكلوري الشعبي تراثنا يعانيه الذي اإلهمال حصاد يكون عادة
إرثنا نصوص وعيون ذرى من األشالءَ وباحثني دارسني من املتعارصة أجيالنا تجني

العربية. واملالحم السري من هذا
كظاهرة العربية واملالحم السري حقل يف اليوم باحث يصادفه أن يمكن ما ذلك من
الذي التآكل إىل واملفيض النصوص من الكثري اعرتى الذي التهافت حجم أو كم حول

باالندثار. ينتهي وأن بد ال
عدم أفىض لنصوص، أشالء بقايا من وأمثلة نماذج بضعة الباب هذا عرب ونسوق

واالندثار. النسيان زوايا إىل بها االهتمام
القديم، العالم مالحم أعرق العراقية جلجاميش ملحمة بالطبع: النصوص هذه أهم
الدارسني لدى «قلقامش» العربي باسمها ذكرها حد إىل التواجد متواترة ماثلة ظلت التي
توايل مع ذاك تواجُدها َخَفَت أن إىل الوسطى، العصور مطلع حتى العرب الكالسيكيني
األركيولجيني جانب من الحفرية نصوصها اكتشاف سوى االعتبار إليها يعد فلم العصور،

الحايل. قرننا مطلع منذ الغربيني
عىل وعثر قرنًا، ٣٥ منذ املرصيون أنشدها التي الهكسوس طرد ملحمة ذلك ومن

واآلجر. واألرتواز الطني ألواح عىل املدارس لطلبة تدرس نصوصها، متفرقات بعض
نتعارف ومالحم لسري نصوص ألشالء متفردة نماذج بضعة بإيراد نكتفي ولعلنا
عن سرية منها: موتيفاتها؛ أو وموضوعاتها عنارصها تحقيق نجري باملندثرة، عليها
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وتؤرخ تحكي التي الحمريي، والضحاك — العربية تكلم من أول — قحطان بن يعرب
الشاطر وابنه البني ووزيره معروف وامللك الغالبة وعبيد الغابرة، العربي الخليج لكيانات

الباب. هذا صفحات عرب حجازي،

معروف امللك (1)

يتعاقب قصة أي — الرويس الفولكلور رقعة داخل عليها يطلق كما — باليانا أو باالدا
خيايل، اشرتاكي أو طوباوي، ملك حياة تتناول معروف» «امللك باسم والنثر، الشعر فيها

وإتيانه. املعروف تعبريات تواترت اسمه من
يف وتالىش األكرب جسمها ضاع مهملة، أو مندثرة أو متآكلة، سرية أنها ح أُرجِّ لكني
الجمعية الذاكرة هذه من واندثر ضاع ما أكثر وما بل الفولكلورية، الذاكرة من النسيان

النصوص. من مؤلفة آالف من العربية
الحكايات ثنايا يف سواء مأثوراتها وجمع تعقبَها — املتاح بالقدر — حاولت أني ذلك
الجنائزية، الصبغة ذو األحمر، الشعري امَلوَّال أو الخرايف، شقها خاصة الفولكلورية،
هذا له وينسب وأمته، لشعبه عطائه ومدى معروف امللك ذلك بفضائل يستشهد حني

الشعري: املأثور

ح��َغ��يَّ��ْره��ا وق��ل��ت ال��دن��ي��ا ف��ي درت ال��ذي أن��ا
أغ��ي��ْره��ا ق��ادر م��ش ع��ي��ن��ي ق��ص��اد وب��ل��دي
ت��غ��ي��ره��ا ال��ن��اس وال��ص��ب��اح ال��م��س��ا ب��ي��ن

والعطاء الجود الخارق اليوتوبي امللك ذلك وتشابُه مخالطة هو الحظته ومما
كتابي يف وملأثوراتها لها تعرضت أخرى، عربية فولكلورية شخصية مع «معروف»
كلتيهما أن ذلك مندثرة؛ سرية بقايا بدورها أنها يبدو العربية»1 الشعبية «الحكايات
امللكني: ِكال أن كما أنساب، عالقات أو عشائرية قرابية وعالقات قبائلية، لحروب تتطرق
طبقية؛ اجتماعية صبغة ذات انتقال، طقوس أو تعرضلشعائر الغالبة» و«عبيد معروف
والهوان والعوز الفاقة ألحضان الطبقي التسلُّط درجات أقىص من سقوطه حيث من أي

(املؤلف). ١٩٨١ بريوت خلدون: ابن دار 1
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نفسه ويهب يعطي لكي النيلة» «دن يف نفسه بصبغ قام كليهما أن كما والعبودية،
لهم. عبد أو وفداء عطية أو كتابع والحكماء، الشعراء من لضيوفه بإرادته

بصباغه اضطلع من يهجو وهو الغالبة، لعبيد املنسوبة الشعرية املأثورات أروح وما
النيلة: دنان من دن يف لونه تغيري أو

ب��ن��اي��ب��ه ال��ت��ي��اب ص��ب��اغ ي��ا ي��أت��ي��ك ال��ل��ه
واح��د دن ف��ي وال��ش��ي��ن ال��زي��ن ص��ب��غ��ت ي��ال��ل��ي
ال��دراه��م ك��ت��ر ع��ل��ش��ان

معروف امللك الفولكلوريني، الشفهيني النصني هذين إيراد من طبًعا بأس وال
بالقدر وحققتهما جمعتها كما الغالبة» و«عبيد حجازي الشاطر وابنه البني ووزيره

الناس. أفواه من املتاح

حجازي الشاطر وابنه البني ووزيره معروف امللك

خلف وللملك البني ووزيره األحكام، سيد واملعروف معروف، امللك اسمه ملك هناك كان
لدار الدنيا دار من سأنتقل أني حلمت قائًال: الوزير أحرض امللك حجازي، اسمه ولد

ملك. يا عيني حبة حجازي قال: الوزير اآلخرة،
له فأرسل امللك، ابن حجازي إال يقتله لن بأن حلم الوزير مات، معروف امللك وملا

امللك. كلم شاطر يا قوم وقاللو: عسكري ٧
قرصة سوى له يدخل ال بأنه للسجان وأذن السجن، البني أدخله حجازي ذهب وملا

الواحد. اليوم يف شعري
وقال: غنى السجن حجازي دخل وملا

وم��وص��ي م��غ��م��وس ع��ل��ي��ه ال��غ��رام ق��ت��ي��ل س��ج��ان
ب��ص��ي م��ن ال��ب��اب خ��روق ع��ل��ي��ه س��دد

إيه للسجان: حجازي قال خالص. تتكلم ما اسكت … ولد يا اخرس قال: السجان
البني. للملك حاقول قاللو: … عنه وال عنك أسأل ال أنا … دا البني يعني
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وقال: حجازي غنى … هكذا بتقول وسأله حجازي طلب امللك للملك، قال

ت��ل��ت وت��ع��اال س��ن��ت��ي��ن ب��ي��ن ي��ا ع��ن��ي غ��ي��ب

لحجازي: قال البني

وغ��ل��ب��ت��ه ال��ب��ي��ن ح��ارب��ت ال��ل��ي أن��ا ب��ت��ق��ول
وق��ت��ل��ت��ه س��ود ك��راب��ي��ج ج��وز وج��ب��ت��ل��و

قاللو: حجازي

ق��ل��ت ل��م ال��ع��ظ��ي��م وال��ل��ه ب��ي��ن ي��ا إث��ب��ات
��اْد نَ��قَّ م��ع��رف��ه ص��اح��ب ب��ي��ن ي��ا أض��ل إي��ش
ل��ن��ك��اد ع��ل��ى ب��ت��ف��ط��رن��ي أي��ام م��دة آدي
م��رم��ي��ْه ال��ح��ب��س ف��ي ب��ق��ت أه��ي ال��م��م��ال��ي��ك أوالد ت��ش��وف م��ا
ِم��نْ��َق��اْد ش��م��ع��ه��م َص��بَ��ْح ال��ه��ف��ي��ه ووالد

شاطر يا طلعتك إذا له: وقالت الزنزانة سطح يف ثقب ثقبت الكالم سمعت البني بنت
تتزوجني؟ حجازي

… جوه من عيني حبة يف طلعتيني إذا قاللها:
سيف أعطته ثم هللا، لخلق هللا أرض وميش حجازي طلع … الباب فتحت بالليل

به. إال يقتل ال الذي «املحجب» أبيها
… بخاله وحلم نام ورقد النعاس من حجازي خدل … الجبل أول يف

راقد. اليل لقى مايش وهو أحواله، أشوف اختي البن أروح له: قال خاله
وقال: وغنى حجازي قام راقد؟ اليل مني قال:

خ��ال��ي أح��س��ب��ه أن��ا ع��ل��ي��ه ب��ي��خ��اي��ل ال��ب��ي��ن
خ��ال��ي ال��ه��م��وم م��ن وق��ل��ب��و وخ��ال��ي خ��ال��ي

أنت؟ من امللك: قاللو
حجازي. قاللو:
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وقال: حجازي غنى خالك، أنا ما طيب قاللو:

ص��ب��ان ول��د ب��ع��ش��ق ك��ن��ت أن��ا ال��زم��ان م��ن��ت��ش��ات2 ف��ي
ص��ب��ان أن��ا اش��ت��ري��ت ع��ق��ل��ي ت��اه … ب��ن اش��ت��ري رح��ت
ال��م��س��ك��ون ال��م��ط��رح م ي��خ��اف ال��ل��ي ال��ش��اب ع��ل��ى واخ��ص��ي

روح. مملكتك تاني عاود قاللو: خاله
الجبل. أول يف البني عسكر مسكوه … الواد عاود وملا

إليه. وسافر وجيش قوة قوم راح خاله
عاليا: يغني وحجازي املشنقة عىل حاطه والبني … وصل

ح��اع��دل��ه��ا وق��ل��ت ال��دن��ي��ا ف��ي درت ال��ذي أن��ا3
أع��دل��ه��ا ق��ادر م��ش ع��ي��ن��ي ق��ص��اد وب��ل��دي
ق��ال��وه: ق��ب��ل��ن��ا ال��ل��ي م��ن س��م��ع��ن��اه وم��ث��ل
ي��ع��دْل��ه��ا رب��ك وال��ص��ب��اح ال��م��س��ا ب��ي��ن

طلع نزل … املشنقة عىل من وأنزلوه والقتال، القتل قام خاله، عسكر وجاءت
قابل. انزل للبني: وقال الحصان، وركب دافنه اليل السيف عىل يجري

إيدك. تحت وزير أبقى … اململكة لك أترك قاللو: البني
موت! قاللو: … حاموت أنا بني يا ال، قاللو:

نسمة جالو من وكل … ودراه حرقه ومسكه موته، والتاني رمح … البني قبال ركب
يقول: هوا

ال��س��وق رح��ت م��ا ري��ت��ن��ي ي��ا ال��ن��ه��ارده ص��ادف��ن��ي ال��ب��ي��ن
ب��ي��ت��ي م��ن ط��ل��ع��ت م��ا ري��ت��ن��ي ي��ا ال��ن��ه��ارده ص��ادف��ن��ي ال��ب��ي��ن

والعصور. األزمان منشأ منذ 2

عن استوحاها التي املرسحية يف الحكيم عبد شوقي املؤلف استخدمه شائع، غنائي أو شعري مأثور 3

العصفوري. سمري إخراج: بالقاهرة، الطليعة مرسح عىل وقدمت معروف، امللك
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ال��ن��ه��ارده ق��اب��ل��ن��ي ال��ب��ي��ن ي��ق��ول ال��دن��ي��ا م ي��زع��ل ال��ل��ي وك��ل

حجازي. شاطر يا عاهدتني ما زي اتجوزني تعاىل قالتلو: البني بنت
موتك حل … آني عيل حاتقبليه … أبوكي عىل الولد قبلتي كنتي إذا … ال لها: قال

… أبيها مثل الهوا يف وَدرَّاها وموتها، …
ونده … هنا املولود تجيب … تجيبه سنني أربع من ولدت اليل يقول: منادي ودور
بكوا وكلهم التختني بدع من أول هو وكان اليمني، األذرع يف التختني دوروا للمزينني:
غناه سمعت العيال كل … ليل يا وقال فمه عىل إيده حط وهو التختني، بعد عيطوا …

واستمعت. سكتت الجميل
محدثة والنثر، الشعر فيها يتعاقب التي امللحمية السرية هذه تستطرد وبالطبع
بوادي السرية تدعوه بهيج ووادي الغابر، اليمن ربوع يف حجازي الشاطر مخاطر عن

عبلة. النعمان، امللك ابنة تحكمه النعم،

الغالبة عبيد (2)

كان الغالبة» «عبيد عن تحكي فهي وذريته، معروف للملك املماثلة الشعبية السرية أما
الجود يرتك فلم يمتلكه، ما كل لهم يقدم ضيوف عليه يريس ما كل وكريم، سخي ملك
يف للُحول، الُحول من يزورونه متعودين الشعرا وكان … واحدة ناقة غري أبًدا، حاجة عنده
املكان يف واباتهم حيلتُْه اليل الوحيدة الناقة لهم فذبح لهم يقدمها حاجة يجد لم السنة هذه
نصيبكم.» من يكون إديكم، عىل لكم يصب اليل الصبح «بكره لهم: وقال فيه، بينام اليل
سألوه: فالشعرا إيديهم، عىل للشعرا صب وراح أسود، بلون نفسه َطَىل الصبح وقام
أن إىل عبد، هيئة يف وراهم ومىش عبدكم» «أنا لهم: قال عبد» يا لنا بعتك اليل «سيدك

العون.4 امللك — الغالبة عبيد خال — مملكة ودخلوا التاني، الرب الشعرا عدى
والَّ املوجود، من «الجودة لهم: قال يحلوه، عشان حذر5 للشعرا قال العون امللك
«إنت وقالولو: رضبوه العبد، عىل ورجعوا الحذر، يحلُّو عرفوش ما الشعرا العود؟» من

ووحش.» أسود وشك

أعوان. وجمعها خرايف، كائن 4

محظور. أو حذر، أو لغز 5
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الحذر.» حايحل عبدنا وقولولو، العون مللك «روحوا قاللهم: الغالبة. عبيد
العون: قدام وقال الحذر حل وهو طلبه، فالعون العون، للملك قالوا الشعرا رجع

العود.» من «الجودة
لبس ولبسوا الحمام، دخلو وخده ديته ودفع الشعرا، من فاشرتاه عرفه العون

وعرفه. أخي»، ابن يا «تعاال وقاللو: ملوك،
قاللو: الغالبة عبيد

خ��وام��س��ه ورخ��ى ال��ع��ون ع��ل��ي��ه س��ل��م
ي��ج��ود ال��س��الم ب��ع��د ال��ف��ت��ى ش��رط
م��ض��اي��ف��ك وت��ح��رم ع��ون ي��ا ع��ل��ي��ه ت��ح��رم
ب��ي��وت أدخ��ل وال ل��ك أج��ي ع��دت م��ا

له طلع الجبل، يف منصوبة خيمة لقى الشام. أرض نزل َجْري، وطلع خاله وساب
العرب شيخ الغالبة» عبيد «من قاللو: مني؟» عبيد من «انت وسأله: عرب شيخ منها
املال «كل قاللو: عرفه، العربي وملا الغالبة، أنا قاللو: يورثه؟» من ترك «الغالبة سأله:
واألموال السعي ساق والغالبة الرزق، وأعطاه أهلك»، من ورثتك دي والعبيد والغنايم

الجبل. يف ومىش
ما أول وسعيه، بماله عليها ِرِيس ست أول ستات، اتنني متجوز الغالبة عبيد وكان
«أنا وتقول: البيت، بعامود والسعي الثروة طردت طلعت جه»، الغالبة «عبيد قالولها:

وطردتهم. عبيد»، وأمور عبيد ماعرفش
بمقشتها طلعت جه» الغالبة «عبيد لها: وقالو الثانية، امراته عىل وريس حرد وملا
وأكرمتهم، الغدا وعملتلهم مرحب»، يا مرحب «يا وتقول: والعبيد، السعي يف تدخل

املقطع: هذا بإيراد منه نكتفي مستطرد، قصيد وقال غنى الغالبة فعبيد

ك��ل��ه��م��و ال��ب��ي��ض ح��اك��م ع��م��ل��ت��ي م��ن ي��ا
ال��ظ��الي��م وازي��ح ال��ل��ه ب��خ��وف َل��ْح��ُك��ْم
زي��ه��ا ال��ل��ي ل��ل��ه��ري��م ال��ه��ري��م��ة آدي
ال��ف��ص��اي��ح ل��ل��رج��ال ال��ف��ص��ي��ح��ة وادي
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ب��ن��اي��ب��ه ال��ت��ي��اب ص��ب��اغ ي��ا ي��أت��ي��ك ال��ل��ه
واح��د دن ف��ي وال��زي��ن ال��ش��ي��ن ص��ب��غ��ت ل��ل��ي ي��ا
ال��دراه��م ك��ت��ر ع��ش��ان
ش��اي��ل��ه ت��س��ع��ي��ن ت��س��وى م��ن ف��ي��ه��م
أع��ود ج��ل��د ت��س��وى ال م��ن وف��ي��ه��م
ب��ع��م��ود ال��غ��ن��ا ت��ط��رد م��ن ف��ي��ه��م
ب��م��ق��ش��ة ال��خ��ي��ر ت��دخ��ل م��ن وف��ي��ه��م
ت��ق��ي��ل��ه ل��ه��وة ت��ج��ي��ب م��ن وف��ي��ه��م
ت��م��وت ه��ي��ه وال ب��ي��غ��نَ��ى ه��وا ال

المرأته وعبيده وثروته ماله كل وأعطى الرديئة، امرأتَه فطلق الغالبة عبيد وعاد
السخية. الكريمة التانية

العربية تكلم من أول قحطان، بن يعرب (3)

الرافدين بني فيما للبابليني معارصتها مدى يتضح مبكرة لهجرات تؤرخ ملحمية سرية
التايل: النحو عىل ترد

يف فساروا خف ومن عامر وبني قحطان بني من تبعه ومن يعرب صار هذا «وعىل
ببابل.» غالم أفضل كريًما، وسيًما يعرب وكان بابل، أهل وجوه ومعهم عظيم، جمع

«أرض إىل متجًها بابل أرض من املستعربة والعرب العرب من بقومه يعرب خرج
اليمن. أرض نزل أن إىل املسك رائحة تسبقه امليعاد»

رشية بن عبيد يسوقها التي السرية هذه لها تؤرخ سامية، هجرة أنها فيبدو
العربي. بالجنوب القحطانيني ملوك أو حمري، ملوك عن مؤلفه يف منبه بن ووهب الجرهمي
قد كانوا كما حام بنو «فشاجره الحاميني، أو حام أبناء جوار إىل بقومه يعرب نزل
فهزمهم شديًدا قتاًال فقاتلهم معه، الذين عامر وبني يعرب إىل فرجعوا يافث، ببني فعلوا
عنهم ورفع باإلقامة فأمرهم مذعنني، يافث بنو فأتاه األرض غربي إىل ونفاهم يعرب
وينسب األشجار، وغرس اليمن أرض يعرب وعمر حام، بني إىل يؤدونه كانوا الذي الجور
وقص ووصف ومدح األعاريض جميع يف وذهب وَوَزنَه، الشعر قال من أول كان أنه له
وهم ببابل، املستعربني أو املتعربني األمر وصل حتى عمه وبنو إخوته منه فتعلم وشبب،

ألسنتهم. عىل فخفف الشعر فاستطابوا ورائش، وعمالق وطسم وثمود عاد قبائل:
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بن قحطان وقبائل املستعربة عاد قبائل بني نشبت طاحنة طويلة حروبًا أن ويبدو
َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم بأس ذوات األجساد طويلة كانت هذه عاد قبائل أن يبدو كما يعرب،
ِيف ِمثْلَُها يُْخَلْق َلْم ﴿الَِّتي — الطوال األصالب ذات أي — اْلِعَماِد﴾ ذَاِت إَِرَم * ِبَعاٍد َربَُّك
عاًدا هللا أعطى كان إن قحطان بني يا يعرب: قال بينهما الحرب نشبت فعندما اْلِبَالِد﴾.
موضع يف الجيشان التقيا أن وما فقاِتلوهم، والجلد، الصرب أعطاكم فقد األجساد أعظم

عظيمة.» مقتلة وقتلهم يعرب هزمهم حتى بارق له يُقال اليمن، بأرض
عال ولذلك حرًفا» وعرشين «تسعة يف العربية اللغة يعرب عىل أنزلت ذلك وبعد
العرباني مثل — األخرى األلُسن من لسان كل ألن األلسن؛ جميع عىل العربي اللسان

حرًفا. وعرشون اثنان هو إنما — والرسياني
عىل — الغيبية التفسريات هذه بحسب — أنزلت العربية اللغة أن أخرى رواية ويف
وثمود جديس قبائل إىل باإلضافة بالعربية تكلم من أول فُهما عوص، ابني وصيل عاد
لسانًا، وسبعني اثنني عىل افرتقوا إنهم فيقال وطسم، وعمليق سام، بن إرم بن جاثر ابني

يافث. وبني حام لبني والباقي لسانًا، وثالثني باثنني منها سام بنو يختص
الحرام، هللا بيت إىل بالحج فيها أمره صحيفًة ابنه وقحطان هود عىل هللا أنزل كما
بمكة بهم «ولحق إسماعيل وابنه إلبراهيم بناؤها ينسب التي الكعبة بناء قبل وذلك
إليه أومأ مدفون وهو األسود، الحجر بوضع مر فإذا مهدوم، والبيت قحطان، بن يعرب

حجه.» وقىض واستسلم
قبل الكعبة كانته ما عىل حافظني ظلوا العرب واألخباريني الرواة أن والغريب

بنائها.
قبائل لنزول وصٌف سفيان، أبي بن معاوية إىل الجرهمي رشيه بن عبيد حديث ويف
مكة يسكن وكان اليمن، من الحمرييون طردهم أن بعد الحرم أرض إىل البائدة جرهم
لكثرة فيه ينزل أن ممتنًعا الشجر كثري الحرم موضع وكان العمالقة، أو العماليُق يومئذ

جرهم. ونزلت فقطع، بالشجر فأمروا … شجره
قال حرم؟ أنه يعلمون كانوا وهل الجرهمي: عبيد محدثه معاوية سأل وعندما

شجره؟! قطعوا فكيف معاوية: سأل املؤمنني. أمري يا نعم عبيد:
الكعبة أو البيت بأن هذا األخري معاوية سؤال عىل املسترشقني من عديٌد أجاب ولقد
يمثل ألنه قريش؛ معبودات أهم من كان الذي األسود للحجر إطار بمثابة إال يكن لم

الجاهليني. قدماء عند مقدًسا كان قديم حجر بقايا
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إىل السلمية الهجرة هذه سبق عن يعرب ميعاد أرض أسطورة تكشف أخرى ومرة
الشام جوف إىل وآشور إبراهيم قبائل هجرة مثل األخرى، الالسلمية شقيقاتها عن اليمن

القحطانيني. وحروب هجرات السرية هذه لنا فتسوق النهرين، بني وما وفلسطني
بأذريجان أالسكتان يريد بابل إىل وزحف العربي، اللسان أهل قحطان فجمع
أرمينيا أرض إىل يافث بني من جموعه وفضت أالسكتان وقتل وهزمه، قحطان ولحقه
بهم ولحق يافث، بن عرجان بنو وهم واإلفرنج، والسكس القوط وهربت خلفها، وما

الصقالب. إخوتهم
وملك املقدس، بيت تملك آسيا يف بحروبهم القحطانية انشغال خالل إنه ويقال
إليه عاد وملا بسمرقند» وقحطان املقدس بيت إىل زحف «وأنه كنعان، بن نمرود الشام

املقدس. ببيت وصلبه فقتله أسريًا أخذه وهزمه وحاربه قحطان
صلب. قتيل أول كنعان بن نمرود إن هذا يف يقال كما

إخوته، فاق الذي يعرب ابنه بعده من األمر ويل بمأرب ودفن قحطان مات أن وبعد
بن وقحطان قحطان، بن وأيمن قحطان، بن وعاد قحطان، بن جرهم وهم عارشهم وكان
قحطان، بن وجاشم قحطان، ناعوم قحطان، بن وظالم قحطان، بن والسلف قحطان،
وويل بابل، أرض عاد وويل مكة أمر قحطان بن جرهم فويل قحطان، بن وحرضموت

إلخ. … الجزيرة أيمن وويل عمان، ناعوم وويل الحبشة، أرض حرضموت
طويًال يعمر لم سقيًما، كان الذي يعرب» بن «يشجب ابنه خلفه يعرب مات وملا
مرص، بنى من أول أنه القحطانيني سري له تنسب الذي يشجب بن شمس عبد ابنه وخلفه
أهل وجمع عليه ونزل النيل «بلغ بمرص مارٍّا املغرب يف فتوحاته يواصل كان فبينما
بني صلة يكون البحرين هذين بني مًرصا أبني أن رأيت إني لهم: قال ثم مشورته،

مرص.» وسميت املدينة فبنى واملغرب، املرشق
إنه ويقال أعدائه، من يقتلهم من أبناء يسبي كان ألنه سبأ؛ سمي شمس عبد وامللك

عليها.» مللكه مرص تنسب «وإليه بابليون ابنه مرص عىل وىلَّ
العرقيني القبليني املرشعني وأخطر أقدم من سبأ امللك أو هذا شمس عبد وكان
الناس تقاتلوا لم إن إنكم قحطان، الساميني بني «يا قائًال: القحطانيني يف يخطب فكان

يقاتلوكم.» أن قبل فقاتلوهم غزوكم، تغزوهم لم وإن قاتلوكم
بائن جميع وكل كائن، هو ما «كل التمثُّل تمام العربية الدهرية فيه تمثلْت قد كما
والناس عليك، ويوم لك يوم يومان والدهر بالء، وحرف رخاء حرف حرفان والدهر
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وعدوة الغالب صاحبة والدنيا للموت، محتال غري والدهر عليك، ورجل لك رجل رجالن
مراتع فإنه باملنى ترضوا فال جد، من خري جد ولكن جمع من خريًا جمع وليس املغلوب،

العاجزين.»
إليه ويقبل نهًرا، سبعون وفيه الكبري، وسدها مأرب باني هو سبأ أو شمس وعبد

يتمه.» أن قبل مات «ولكنه أشهر ثالثة يف أشهر ثالثة مسرية من السيل
كما بالشمس، تسمى من أول كان هذا شمس عبد امللك أو األكرب سبأ أن ويبدو
الشمس، عبد من أول ألنه الحمريي؛ سعيد بن نشوان ومنهم العرب امليثولوجيون يقول
تيم لبني شمس «وكان قائًال: حبيب بن محمد ذكره صنم عىل فيُطلق شمس االسم وأما

معبد. أي: بيت.» له وكان
وداس األمم «وطأ الذي وهو حمري ملوك رأس سبأ بن حمري بعده من امُللك وويل
يف بمرص وقعت نورة أن ويبدو ومأجوج»، يأجوج أبعد حتى املرشق يف وأمعن األرضني
مرص من بابليون أخيه «رسل جاءه فقد الكوشيني، أو األحباش لغزو وتعرضت عهده
بن سبأ موت املرصيون، أي حام؛ بنو بلغ ملا وذلك حام؛ بني عىل لنرصته يستدعونه
النيل عىل حام بن كوش بني الحبشة نزول وكان بمرص، بابليون عىل فعتوا يشجب،
الغرب، من املحيط البحر إىل وتبعهم حمري» «فهزمهم خرابها يريدون مرص إىل فتداعوا

املصانع.» ويتخذ املدن يبني عام مائة املغرب يف وأقام
إنه إذ مغارة؛ يف دفن من أول إنه ويقال الغم» أماتته التي علته «وكانت حمري ومات
قامت التي الحمريي الحضاري الكيان رأس وهو وحمري الرضيح» «غم من يرتعد كان
حمري مات فلما وأفريقيا، آسيا يف فتوحاتها واتسعت سبأ، دولة أنقاض عىل — كدولة —
تاريخ يف السكاسك بامللوك يعرف ما رأس السكسك وخلفه وائل ابنه بعده امُللك توىل
الذي السكسك بن يعفر ابنه خلفه مات وملا ماش، بن نمرود حارب الذي وهو اليمن،
قوم «يا لهم: وقال رأسه عن تاجه ونزع قومه جمع املنية وافتْه عندما أنه إليه ينسب

بطنها. يف ما به وملكوا امرأة بطن عىل ووضعوه قومه فأخذه فخذوه» تاُجكم هذا
بن املعافر امللك أو التبع تبع جمع — التباعنة بامللوك يُعرف ما إىل امللك انتقل ثم

لقوله: املعافر سمي والذي يعفر

ب��ق��درة األم��ور ع��اف��رت أن��ت إذا
ال��م��ق��اول األق��دم��ي��ن م��ع��ال��ي ب��ل��غ��ت
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ملككم، فينضجع تضجعوني «ال واقًفا يدفنوه أن قومه من طلب مات عندما والذي
عاًدا ألن األصغر؛ عاد دولة ذلك بعد تجيء ثم قائًما»، ملككم ليظل قائًما ادفنوني لكن
ملكهم بدء وكان الجرهمي، رشيه بن عبيد قول بحسب اندثرت قد األكرب عاد قبيلة أو
انظر: لقمان. الحكيم أو الحكيم لقمان أو عاد بن لقمان شقيقه وخلفه عاد بن شداد هو

وفابيوالته. الحكيم لقمان
وائل بن السكسك بن امللطاط بن لقمان «كان عباس: ابن عن منبه بن وهب يقول
بعد عمًرا الناس أطول كان أنه الساجستاني له ينسب كما مرسل»، غري نبيٍّا حمري بن
الحياة ماء من رشب قد كان ألنه وذلك يموت؛ ال حي الخرض أن املعروف ومن الخرض،

الحياة. عري أو
مع حكايتُه منها األدنى، الرشق طول عىل متواترًة لقمان الحكيم حكايات تزال وما

منه: طالبًا هللا دعا حني السبع، أنسوره

ال��ف��ط��ر ال��ن��ب��ت ذات واألرض ال��خ��ض��ر ال��ب��ح��ار رب ي��ا ال��ل��ه��م
ع��م��ر ك��ل ي��ف��وق ع��م��ًرا أس��أل��ك

الخلود، إىل سبيل ال لكن طلبت ما وأعطيَت لقمان، يا دعوتك أجيبت قد فنودي
تمر، من نويات سبع شئت وإن ذغر يمسهن ال عفر، بقرات سبع — شئت إن — اخرت
هلك كلما أنُرس سبعة بقاء شئت وإن قطر، وال نًدى يمسهن ال صخر، يف مستودعات

نرس. عقبه نرس
أقايص من يأتونه الناس وكان طويًال، عمر السبعة النسوَر لقمان اختار وعندما
العربية، الحكايات تراث يف تواتره يواصل يزال ما وهو بينهم، ليحكم وأدانيها األرض
ثالثة منها مرادفاتها أو مشتقاتها من جمعت وقد الخائنة زوجته مع حكايته ومنها

شفاهية. نصوص
تزوج لقمان الحكيم أن هو منبه بن وهب يوردها كما الحكاية هذه وملخص
عظيمة كهف يف فأسكنها عليها غيوًرا لقمان وكان ا، جدٍّ جميلة وكانت أمامة بنت بسوداء
زهري بن السميدع بن هميع هو حبها يف وقع له غريًما أن إال عالية، صخرة أرض يف
واجتمع إليها وتوصل قومه، أسلحة أكوام داخل مختبئًا إليها التوصل من تمكن الذي
الكهف» سقف سمك يف النخامة ورمى تنخم ثم لقمان، رسير عىل معها رقد «أن إىل بها
التي هي بأنها إقناعه يف زوجته وفشلت الكهف، سقف يف النخامة لقمان رأى وعندما
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يف معه السوداء امرأته وشد السالح داخل مخبئه من العشيق أخرج أن وكان فعلتها،
الجبل. فوق من بهما وألقى السالح

من أول لقمان الحكيم فكان معه، كان من جميع رماهما ثم بالحجر، رماها ثم
يد بقطع حكم من أول كان أنه الحمريية الخرافات له تنسب كما والزانية الزاني رجم
خرق يف يده فيدخل يأتي سارًقا إن لقمان يا له: وقال أتاه شاكيًا أن ذلك السارق؛
أدخل هو إذا حتى «احرْص لقمان: له فقال الخيمة، من يده أصابت ما ويرسق الخيمة

الرجل.» ذلك ففعل واقطعها، يده فخذ ورسق، يده
بعد فيما أصبح الذي الجارح الطائر ذلك إىل يشري بالنسور لقمان الحكيم وارتباط
يف وجاء «نسور» أو «نرس» يدعى إلله أيًضا اسًما كان عامة، والعرب بل لليمن رمًزا

أيل. اإلله ومعبد نسور اإلله معبد أي أيل» وبيت نسور «بيت السباية النقوش
إليه رمزوا فقد لذا القمر؛ ألقاب أحد كان نسور اإلله» «أن نيلسن ديتلف ويضيف
«أهل بعامة عابديه عىل يطلق وكان للقمر مقدًسا طائًرا كان النرس وأن نرس بصورة
أو ملوكهم ومن نسور»، «بذي عرف املتأخرة السبئية السنة شهور أحد إن بل نسور»،
التبع مثل مكرب أو كرب بأبي لقبوا الذين األوائل امللوك مجموعة تباعنتهم أصح بمعنًى
ومكرب اليماني»، «حسان الهامة السرية صاحب حسان وابنه كرب أبو اليماني أسعد
بني الجمع إىل إشارة السبأيني للملوك كلقب لقب قربان اشتقاق جاء ومنها مقرب أو
«امللك» ثم والحاكم، الكاهن بني األوىل العالقة إىل أكثر يشري مما والكاهن الحاكم سلطتي
ونجران، ورصواع ومأرب وتدمر حمري وأمراء البابليني عند «الياتيس» طائفة كانت مثلما
كما الجرهمي لحي بن عمر — الكاهن امللك — مثل القدامى العرب الحكام أغلب وكذلك

«نيلوش». يقول
اختصت الذي الفرس عند والحكم الدين سلطتي فصل حد إىل يخالف ما وهو
والكلدانيني العربيني، عند الالويني قبيلة وكذلك املاجي قبائل فيها الكهانة بأعمال

إلخ. … الجاهلية يف مكة كهنة أو حجاب أو سنة وكذلك والعمونيني
أذربيجان، غزا الذي الرائش الحارث أو الهمال بن الحارث وتباعنتهم ملوكهم ومن
واملرشق، والشام وخراسان بابل وأرض والسند الهند وفتح الرتك عىل الفرس ملك ونرص

عمران. بن موىس عرص يف ذلك نعش بنات تحت بلغ أن إىل
صفحتَي ألن القرنني؛ ذو ُسمي وإنما ملًكا كان الذي القرنني ذو الصعب وخلفه
القرنني؛ ذو سمي إنه يقال: كما وفارس، الروم ملُك إنه وقال نحاس، من كانتا رأسه

العباد. ملوُك له وخضعْت البالد له ودانْت واملغارب املشارق بلغ ألنه
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واطَّلعا األرض، يف طويلة عبودية رحلة يف الخرض رافق أنه القرنني لذي ويُنسب
إدريس النبي أو أندرياس طاهيه اإلسكندر اصطحب مثلما وخفاياها الحياة مكنون عىل
ارتدت املاء الحوت مس فلما ماء، عني يف مملًحا حوتًا يغسل الرحلة بدء قبل كان الذي
رشب أن بعد الخلود صفة بذلك وُوهب وراءه أندرياس فقفز املاء، يف وانفلت إليه الحياة
فظن املقدوني، اإلسكندر عىل األمر قص عندما أنه يعرف أن دون الحياة عني نهر من

والوهب. الخلود اإلسكندر حرم أن وكان الحياة، نهر هو النهر أن إىل اإلسكندر
به جاءْت ما وهو الخلود، عن بحثًا العبور أساطري أقدُم به جاءت ما ذلك ومثل
رس عن مًعا بحثا أنكيدو مدينة جلجاميش اصطحب حني األم األكادية امللحمة نصوص

الخلود.
ورد الذي املقدوني اإلسكندر أي القرنني؛ ذي حول تدور التي األساطري وتُنسب
مقابرهم سكنوا قد قوًما وجد الهند أرض يريد سار حينما أنه بالقرآن، االسم بهذا
رعاة بال مواشيهم ورأى آمر، وال أمري، وال فيهم قاض وال فقري وال غني ال ووجدهم
قالوا: املقابر؟ سكنتم بالكم ما سألهم: وملا وقفار، األرض من خالء يف األنهار بني رآهم

الدنيا. وتستهوينا الحياة إىل ونطمنئ املوت لننىس سكنَّاها؛ القرنني ذا يا
تعرف التي الحيَّات ظهرت عهده ويف … أبرهة ابنه خلفه القرنني ذو مات وملا
أشعل من أول أنه الخرافات له تنسب كما بجيوشه، فتكت إنها يقال والذي باملزمردة،
فنار ذا سمي ولذلك الحيات؛ هذه التقاء ليًال الجيوش لهداية الجبال رءوس عىل النريان
اليمامة بأرض تُقيم وكانت وعشقتْه الجن من امرأٌة فرأتْه وجًها الناس أجمل «وكان
أحرقته وطأه من وأن للجن، موطنًا ذلك بعد العرب اعتربه الحرقانة، يُدعى مكان يف

النريان.»
يعرب بن سبأ بن بابليون بن عمالق بن القيس امرئ بن «حلواني حارب إنه ويقال

بمرص.» إبراهيم فرعون وهو هود، بن قحطان بن
قهر الذي وهو األذعان، ذا سمي الذي أبرهة بن عمرو امللك جاء منار ذا نسل ومن

بالجور. وذعرهم الناس
من امللك وانتقل وسجنه، األذعان ذا فأرس الفرس ملك كيكاوس حارب األذعان وذا
ولعلنا سبأ، ملكة بلقيس أبو وهو رشحبيل، بن الهدهاد فويل السكاسك امللوك إىل بعده

املتالشية. اليمنية القحطانية األنساب بسرية هنا نكتفي
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الحمريي الضحاك (4)

لنا تعكس التي اليمنية القحطانية السرية هذه مأثورات ترد العربي، األدب ثنايا ويف
التايل: النحو عىل الفارسية العربية الرصاعات

الحمريي الضحاُك قصده األلوهية، وادعى «جم» الفاريس اإلمرباطور تجرب فعندما
شديدة، وشوكة كثيفة جيوش يف اليمن أرض من «بوراسف» بالفارسية املسمى اليمني
الضحاك واستوىل متنكًرا، «جم» منه فهرب األرنب عىل العقاب انقضاض عليه فانقض
ويقال باملنشار، ونرشه الفأر، الهر يصيد كما فصاده به ظفر حتى وطارده ملكه، عىل

السباع. إىل ألقاه إنه
نواس أبو وسماه الضحاك تسميه والعرب «بوراسف» تسميه الفرس أو فالعجم

بالخابل.
الشيطان زال وما فقتله، أبيه قتل الشيطان له زين ثم اليمن ملك أبوه وكان
الضأن لحوم إىل ومنها الحمالن، لحوم حتى الطري لحوم كل من ليأكل يستدرجه
قطعتا كلما سوداوان، حيتان فخرجْت وسحره خبثه من منكبيه يف نفخ أن إىل والثريان
وهكذا وسكنا، البرش أمخاخ وأكال الحيتان، أوجعتْه النوم من قام وكلما كانتا، كما عادتا
من وأول والصلب القطع سن من أول الضحاك أن الكلبي ابن وعن ماهًرا، ساحًرا فكان
والفجور. الكفر له زين إبلياس لكن له، وغنى والدنانري الدراهم ورضب العشور سن

به. يعمل سحًرا فاتخذه آدم كالم من يشء له وقع أنه الطربي وذكر
وتنسب يجيبه، فكان ذهب من قصبة يف نفخ دابة، أو غالم أو امرأة أجابتْه إذا وكان
للشبان رقا لكنهما الشبان بقتل أمرهما اللذين وكرماييل، آرماييل الطباخني حكاية له
أمًما أصبحوا حتى الجبال يف ويتفرقون يوميٍّا، منهما بدًال عنزا يذبحان فكانا املذبوحني،

البالد.»6 نواحي يف األكراد جميع أصول «فهم
أساطريُهم له تَنسب الذي أفريدون، هو ملك فارس، عرش عىل الضحاك خلف أن إىل
بالعمود وقتله أفريدون عليه دخل أن إىل الضحاك، أي جوره؛ بعد عدًال الدنيا مأل أنه
وحبسه دنياوند جبل إىل وحمله به، قيده وترا جلده من وقطع ثور، صورة رأسه يف الذي

«جم». بجدك تقتلني إنما الضحاك: له وقال هناك برئ يف

األكراد. العرب لألشقاء الفلكلورية، املخيلة بالقطع تطبع أساطري وهي 6
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قال: تمام أبو وذكر

ق��ارون وال ال��دن��ي��ا ف��ي ه��ام��ان وال ف��رع��ون ن��ال ق��د م��ا ن��ال م��ا
أف��ري��دون وأن��ت ب��ال��ع��ال��م��ي��ن س��ط��وت��ه ف��ي ك��ال��ض��ح��اك ك��ان ب��ل

فاتخذ القيامة، يوم إىل كإبليس وند دنيا بجبل حيٍّا محبوس أنه املجوس ويدعي
أفريدون: قاتله أقوال ومن املهرجان، أي مهرما» من «مهر سموه عيًدا حبسه يوم الناس
خمسة: العبيد أحًدا، يعتمد ال والخائن بالرسقة»، متهم فهو مكاسبه يعرف لم «من

والوصيف. والفراش والساقي والطباخ الخباز
العامل عىل واملستعمل واملرأة والعبد والحاسد السفلة فهم: الخمسة األعداء أما

مكانه.
إىل إيران ملك فإيرج وإيريج»، وتوز «سلم الثالثة أوالده عىل ُملكه أفريدون ووزع
إليه وكتبا أفريدون، إىل وأرساله رأسه فقطعا عليه، تآمرا لكنهما أفريدون، أبيه جانب
أما عليه، حزنًا شعورهن جارية آالف أربعة وجزَّت علينا»، آثرته الذي الرأس هو «هذا
عليه وينوح ذهب من إناء يف الرماد عىل إيرج رأس يضع وكان برصه، فضُعف امللك

ينام. حتى
أرسلها توز عمه رأس وقطع تحاربا، وعندما العرش إيرج بن منوشهر تملك ثم

ببعيض.» بعيض أقتل أن إىل أحوجني بدهر مرحبًا «ال فقال: أفريدون ألبيه
بقاء وما فروعها نحن أصول قبلنا مضت «لقد الناس يف وخطب منوشهر وتملك
عمدة، قرية لكل اتخذ من وأول الخنادق خندق من أول وهو أصله» ذهاب بعد فرع
السن يف طعن وملا مولوًدا يتمنى وكان الدنيا، عمدة ولقبه نريمان، بن سام قائده وكان
وربَّته العنقاء وحملته وأهمله، فأنكره، واالشفار والحاجب الرأس شعر أبيض بولد ُرزق
وطلب الشيخ، أي «زال» وسماه واسرتده أبوه، جاءه أن إىل الشاهقة، الجبال أعىل يف

بجمالها. سمع حني كابل، ملك مهراب ابنة وعشقته يراه أن امللك
٢٨٠٠ق.م، يف إيران عىل تملك إنه يُقال الذي هذا الحمريي الضحاك إىل عدنا ما وإذا
الخليل إبراهيم قبائل هجرة حدثْت زمنه يف الذي كوش، بن نمرود بابل، عىل عامله وكان
وطالئعهم الفلسطينيني بسكانها فلسطني وأرض والشام حران إىل الكلدانيني أور من

واملحيطات. للبحار القديم العالم شعوب أقدِم من كانوا حيث البحرية؛
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من الساميني وجريانهم الفرس بني كانت كبرية اتصاالت أن هو تأكيده يهمنا وما
العربية، الجزيرة يف جنوبيني يمنيني وعرب النهرين، بني وما العراق يف وأشوريني بابليني

الحالية.7 وإماراته العربي الخليج بدويالت عرف وما
أوروبي، والهندو اآلري، الرتاثني كال يف املبكرة االتصاالت هذه تأثريات وتبدت
فيها وقع التي واملغالطات األخطاء من الكثريُ عنها نتج التي للدرجة العربي، والسامي
األوروبي، الرتاث منابع عن املضنية البحث رحالت خالل الدراسات لهذه األوائل الرواد
واملدرسة وينفي، جريم األخوين من بدءًا تراثيٍّا وبالرضورة لغويٍّا هجراته وقنوات

عامة. الرشقية الفولكلورية
أن يرجح الذي (٥٠٨–٥٥٠ق.م) اآلريني امليديني دولة فإن املثال، سبيل وعىل
وأقاموا إيران، يف استقروا أن إىل آسيا، غرب إىل قزوين بحر شواطئ من تمت هجراتهم
النقوش من إال — تاريخيٍّا — عليها يتعرف لم امليالد، قبل السابع القرن يف دولتهم

العربي. الجنوب يف همدان دولة لهم وينسب العربية، واألخبار اآلشورية
إرسائيل بني اآلشورينيحمل ملك أن اإلرسائيلية األخبار ويف آشور، تتبع ميديا وكانت
ما وهو إيران، يف زاجريوس نهر وراء ما إىل املمتدة الواسعة الجديدة فتوحاته إىل
تمزيقها أو شدخها بهدف املغلوبة األقوام استنبات أو زرع بإعادة توينبي يعرفه

حضاريٍّا.
قرون خمسة اإليرانيني امليديني استعبدوا اآلشوريني أن هرودوت أخبار من أن كما
اآلشوريني، وطرد امليدية الدولة تأسيس من ملوكهم أول «ديوسيس» تمكن أن إىل كاملة،
العراق يف اآلشوريني عاصمة «نينوى» تحطيم من تمكن «كيخرسو» حفيده إن بل

العليا. وسوريا
اآلريني، األوائل والفرس الساميني العرب بني املبكرة االتصاالت تلك هو يهمنا وما
اآلشوريني، بأن َليُقال حتى آلخر، جانب من وتراثية حضارية ومؤثرات مزاوجات من
حضاري ع لتجمُّ بداية بمثابة كان الذي الزردشتي الالهوت عىل أصابعهم بصمات خلفوا

طور. إىل طور من الربابرة اإليرانيني8 نقل «أميني»

وبخاصة الحالية أيامنا إىل املرصود الخرايف التاريخ ذلك منذ السياسية والتدخالت املؤثرات مدى يالحظ 7
اإليرانية. اإلسالمية الثورة بعد

ص١٨٥. ج٢ التاريخ دراسة مخترص 8
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إذ إيران؛ يف أدوارها أهم لعبْت السامية، والفينيقية البابلية امليثولوجيا أن فيبدو
كما البابيل، املسماري بالخط وتراثهم وثائقهم الفرس فكتب اآلرامية، لغتهم خلفوا إنهم
من توارثوها قد كانوا التي حضارتهم، ومظاهر أساطريهم خلفوا — الساميني — أنهم
السامية، واآلرامية القديمة الفارسية بني لغتهم يف الفرس فخلط السومريني، أسالفهم

البهلوية. اللغة اشتُقت ومنهما
األوسط، الرشق شعوب معظم حكمت التي األهمينية اإلمرباطورية جاءت هذا وعىل
السوري الالهوتي العقائدي والرتاث األساطري يف املتمثلة الحضارية العبقرية بني مناصفة
الوجهة من الفارسية، الحكم ونظم الحكام وبني الحضارية، الوجهة من اآلشوري، أو

السياسية.
الفرس بني الحضارية االتصاالت بقدم يتصل فيما وضوًحا األمر يزيد ومما
يف والذي اإلخمينية، الدولة مؤسس كورش،9 بن قمبيز إن — واملرصيني بل — والساميني
كورش بن قمبيز غزا فعندما فارس، قبيلة إىل نسبة فارس باسم إيران تسمية أعيد عهده
عىل واضحة داللة تدل التي املعروفة، التاريخية الخدعة طريق عن وذلك ودخلها مرص،
اآللهة — وكعبة — مجمع أو املرصية واألساطري الالهوت بدقائق الفرس معرفة سابق

املرصية.
أو الطوطمية والنباتات الحيوانات من كبريًا ا صفٍّ جيشه أمام وضع أنه ذلك
فدخل القتال عن وامتنعوا املرصيون أخذ أْن فكان املرصيني، وآلهات آللهة الشعائرية

واملعابد. الهياكل من الكثري وهدم أبيس، املقدس العجل وقتل مرص قمبيز
فتحها، عن وردته هزمته إناثها10 أن إال الحبشة، ثم السودان فتح قمبيز أن كما
منتصف منذ الوسطى أفريقيا حتى وصلت الفارسية، — اآلرية — املؤثرات أن فيالحظ

ق.م. األول األلف

ص٦٧. القدماء بداية 9
األمازونيات. 10
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الشعبي املأثور يف والباالدا واملالحم السري شخصيات

التاريخية، امللحمية أسطورية من بالشخصيات التمثُّل العاملي، الفولكلور يف عامة سمة
وعشق سارة، وحقد يوسف، وجمال سليمان، وعدالة ونوح، أيوب من كل صرب ذلك من

عزيزة.
التاريخية بالشخصيات التمثُّل يف الغنائية، األشعار هذه تفيض ما فكثريًا
والكوارث الشدائد عىل وصربهم بجلدهم تستشهد حينما سواء والخرافية، واألسطورية
لغواية انساقت التي برها وزوجته نوح ومثل ناعسة، املحبة وزوجته أيوب مثل واملحن،
كان الذي صالح والنبي مرة، ٣١ نوح فلك تخريب يف به توحدت هي بل الشيطان،
دمر أن إىل ثمود» يف كصالح «غريب املتنبي ذكر كما ثمود، قومه من مضطهًدا غريبًا

الخمسة. وقراها هي انتقاًما ثمود
كنوف امللك أغاني منها بعامة، األوروبي الفولكلور يف تواجده أيًضا يمكن ما وهو
يطحن الالئي النساء، عمل وأغاني املنشدين، الكهنة وأغاني للماء املجاذيف رضبات عىل
معاناة تحكي أغنية وأشهرها الوسطى، العصور كتاب تسميتها عىل اتفق كما بالرحى،
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عن مهانًا مبعًدا بالرحى يطحن عمره بقية يميض بأن عليه قىض الذي بيتاكوس امللك
سطوته. وعن عرشه

خصمه اغتاله حني تونس جيوش قائد خليفة الزناتي ابنة «سعدة» أغاني ومثل
بدورها تحب كانت التي سعدة، يعشق وكان الزغيبي، غانم بن دياب القحطاني الحمريي
حبه. رفضت حني الخيش ثياب وترتدي الرحى تطحن دياب سجنها أْن فكان مرعي

أعمال عنها استقلت التي العربية، واملالحم السري أبرز من هي الهاللية السرية ولعل
بدورها استقلت التي املواويل من األمر يخلو كعالم الباالدا، نوع من وشعرية قصصية
زيد ألبي وعالية ملرعى، وسعدة ليونس، عزيزة عشق مدى تصوغ الباالدا، هذه عن

والباالدا. املالحم مادتي انظر — الهاليل
التي أبديس بن معبد تونس سلطان ابنة عزيزة عن يتحدث الذي التايل املوال منها
الهاللية سلطان الهاليل رسحان بن حسن السلطان ابن يونس وبالدها، أبيها عدو عشقت
ريادتهما أثناء ويونس» ويحيى «مرعي الثالثة الهاللية فرسان تحايل حني الغازين،
الجوهر، من ثمني عقد لبيع واضطرارهم الهاليل زيد أبي خالهم مع تونس الستكشاف

عزيزة: أمام وفضائله يونس بجمال يفاخر ظل دالل طريق عن لعزيزة

ش��ف��ت��ي��ه ل��و س��ت��ي ي��ا آه
م��ع��ان��ي��ه م��ع ط��ول��و وش��ف��ت��ي
ف��ي��ه ب��ال��ل��ي ق��ص��رك ت��ف��وت��ي
ن��ب��وه ال��غ��ال��ي واس��م��ك

التايل: املأثور هذا يصفها كما يونس، نحو عزيزة لواعج تحركت أن فكان

وري��ح��ان��ه ال��ق��ص��ر ري��ح ف��ي ع��زي��زة وق��ف��ت
ه��ات��ه روح ال��ع��ق��د ص��اح��ب دالل ي��ا وق��ال��ت
م��رة ال��س��ن��ة ف��ي ي��ون��س ي��ا ي��وص��ل��ك ح��دي م��ن ب��خ��ت ي��ا
ال��م��رة ع��ي��ش��ت��ه وت��ح��ل��ى ش��ع��ره، ِي��س��وّد
ب��ره ال��ص��ج��ر ف��ي ي��ون��س دا ل��ع��زي��زة ق��ال��وا ول��م��ا
س��الم��ات ف��ي��ن ك��ن��ت وت��ق��ول��ل��وا إل��ي��ك ت��ه��ز ن��زل��ت
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م��ات وان��س��ل��ى ط��ج1 ي��ون��س، ي��ا ب��ك اب��ت��ل��ي وم��ن
ورح��ات��ه ال��ق��ص��ر ج��وا ال��ص��در ع��ل��ى خ��دت��و

الصديق: يوسف جمال مدى التايل، الشعري املأثور يذكر وزليخة» «يوسف باالد ويف
وقالت: زليخة بكيت

ل��م��ت��ون��ي! ال��ذب ف��ي ع��ش��ق��ت
ل��م��ت��ون��ي ي��ع��ق��وب ب��ن��ي ي��ا ي��وس��ف ح��ب ف��ي
زل��ي��خ��ة ع��زوم��ة ع��م��ل��ت
ك��ب��ش م��ي��ت��ي��ن ودب��ح��ت
�ن �ي� �ت� س� �زال �غ� ال� �ن وم�
ع��ص��ر أوان ف��ي ال��ب��ي��ض رج��ول��ه��ا إال
زل��ي��خ��ة ي��ا ف��ي��ن وق��ال��ول��ه��ا، وم��ال��وا
س��ت��ي��ن! ال��ب��ي��ان ع��ل��ي��ه ال��ل��ي
س��ك��ي��ن ي��ده��م خ��رط��ت ل��ي��وس��ف ال��ب��اب زل��ي��خ��ة ف��ت��ح��ت م��ا
ل��م��ت��ون��ي! ع��ل��ي��ه ال��ل��ي م��س��اك��ي��ن، ي��ا آه��و ق��ال��ت

حول يدور هنا واملوال يوسف، النبي هو ويوسف، العزيز، امرأة هي وزليخة
الخطوط إن تقول التي الفالحني عند الراسخة الخرافة ويؤكد وحسنه، يوسف جمال
عزمتهم الذين البيض النساء انبهار تأثري من هي اليد كفة داخل يف املوجودة املتقاطعة
فنسني حسنه، من بُهرن يوسف شاهدن وعندما والسكاكني، التفاح، لهن وأحرضت

التفاح! من بدًال أيديهن، كفات من بالسكاكني يقطعن ومضني أنفسهن
شامتة: زليخة لهن فقالت

ل��م��ت��ون��ي! ع��ل��ي��ه ال��ل��ي م��س��اك��ي��ن ي��ا آه��و

ومات. … جسده وسىل ميتًا، انفجر أي 1
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للخفاجا: يقول درغام

درغ��ام ب��ك��ى ي��ام��ا ال��ن��ج��ع غ��رب ي��وم
غ��ام2 ص��ار ب��ق��ى وال��ل��ي م��ض��ت، ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض وق��ال
ف��ي��ه وال��خ��ي��ل ل��ص��ط��ب��ل وف��اي��ت داوي��ه،3 ب��و ي��ا ت��غ��رب راي��ح

وقال: درغام بكى

غ��ام ص��ار ب��ق��ى وال��ل��ي م��ض��ت، ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض
ال��خ��ل��ي��ف��ة4 ت��ن��ف��ع ع��ادت م��ا راح، ال��ص��ج��ر ب��ك��ر
خ��ل��ي��ف��ة5 ال��رج��ال س��م��وه ال��غ��رب ف��ي س��ب��ع ظ��ه��ر
درغ��ام ك��م��ا م��ال��وب ب��ي��ج��ي ال��ط��ب��ل، ي��س��م��ع س��اع��ة

وقالتلو: دوايه بنته بكيت

ه��ت��زول ال��س��ف��ر ع ع��ي��ن��ك ش��اي��ف��ه أن��ا ب��ا ي��ا
ع��ي��زول ع��ق��ل��ه��ا ش��ول��ه وأم��ك ب��ك��ر، أب��وك درغ��ام
وت��زول األص��ول ت��ق��ل ي��اب��ا، ت��رب��ه ال��غ��رب��ه
ه��ن��روح دول ال��ن��اس م��ع دواي��ه، ي��ا ي��ط��ل��ع ق��ال م��ا
ب��ال��روح وص��اح��ب��ي ط��ول��ه،6 ف��ي��ه ع��م��ل زي��دان
ال��ل��وح ف��ي ق��اي��م��ة ت��ون��س، ب��اب ع��ل��ى م��ك��ت��وب
ه��ت��زول ال��ع��ب��اد وك��ل ال��خ��الي��ق، ت��ف��ن��ى

وحزنًا. ا غمٍّ صار 2

النجح. املواد يف يدعى الذي الخفاجا، ابنة هي دواية، 3

والذرية. الخلفة أي 4
خليفة. 5

جميل. معي عمل 6
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الحمريي يزن ذي بن سيف التبع امللك (1)

األدب رقعة داخل مركبة املستويات متعددة سرية هناك كانت إذا إنه القول ويمكن
بن سيف «امللك بصددها نحن التي السرية هذه فهي استثناء، بال العربي الشعبي
لحياة تؤرخ عربية قبائلية أنساب سرية مجرد أبًدا ليست فهي الحمريي»7 يزن ذي
الدور هذا بمثل مكتفية التباعنة اليمنيني بامللوك عرفوا من آخر التبع، امللك ذلك وحرب
هو ما عادة عىل وحروبها وأحداثها الحاكمة القبائلية القرابية البنية حفظ يف والغرض

استثناء. بال األنساب سري يف ومتمثل متبع
سرية اعتباُرها — والزوايا الوجوه أحد من — يمكن سيف، للملك السرية هذه إن بل
الساميني كال بني والحروب للرصاع مؤرخًة تستفيض أنها ذلك قومية؛ صبغة ذات
ومتاخميهم العربي،8 والجنوب اليمن يف الجزيرة جنوب عرب بني أو والحاميني،

عامة. وأفريقيا والسودان الحبشة يف السوداء البرشة ذوي األفريقيني،
ساميني من ذاتها التسميات هذه دالالت عن التساؤل للقارئ يحق هنا ومن

وحاميني.
لبدء يستعدان وهما سيف للملك املقرب األول الوزير لسان عىل ترد هنا واإلجابة
هو والذي «يثرب»، املسمى الكاهن الوزير وهو بعلبك وملكها البعل مدينة يف حروبهما
لرأس بالنسبة املشورة جانب يشكل الذي البصرية صائب والحكيم الكاهن موقع يف
نوح وابني النوحية، األسطورة عن ذاكًرا سيف، امللك اليمني القحطاني الحمريي التحالف
فهب رجليه، تحت وحام رأسه، عند قاعًدا سام وكان مرة نام نوًحا «أن وحام سام
نوح فاستيقظ االثنان، وتشاجر سام وغضب حام فضحك نوح، عورة عن وكشف الهواء
ودعا شديًدا، غضبًا والدهما فغضب حام، فعله ما سام عليه فقص الخرب، واستطلعهما

لها.» سام نسل استعباد لذريته وتمنى البرشة بسواد حام عىل
بالطبع مؤرخة أفريقيا إىل حام هاجر كيف السرية، لنا تُورد آخر موقع ويف
شاهق، قمر تزوج حني ملوكها أحد ابنة من ومصاهرته وزواجه ميعاده، أرض ألسطورة
حام الطريد السلف األب لعنة لحقتْه الذي األسود الحامي العنرص انحدر ذريتهما ومن

األسود. نوح بن

هجرية. ١٣١٠ عام القاهرة يزن ذي بني سيف سرية 7

اليوم. العربية اإلمارات حيث 8
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يف السبب هذه، العلم قبل ما أساطريُ لنا تفرس واملأثورات النصوص من عديد ويف
عن الشائع املأثور يف األسطوري التفسري ذلك وملخصة مبلورة أسود الحاميني جلد أن

الوجوه. يسوِّد الكذب أن كيف
أقلِّ عىل عام آالف ستة قبل ملا مولده يرجع قد الذي املتواتر الشفهي املأثوُر وهو
اللعنة بن حام إىل منتسبًا الكاليس العربي األدب مأثورات ثنايا يف يرد والذي تقدير،
وجامع بمكة، للبيت حجهم خالل نوًحا أباه عصا — الطوفان خالل — الذي الطريد،
وجهه سود «اللهم حاًما: نوح لعن أن فكان نوح، فلك داخل الطوفان مجيء عقب امرأته

امرأته.» ووطئ عصا من ووجه
لكوش وولد كوشا، وسموه اللون، أسود جاء غالًما، حام امرأة ولدت وعندما9

كوش. بن الحبشة
بن ماريع وهو أيًضا، أبيه لعنة بدوره لحقتْه الذي — لكوش الثاني الشقيق أما
بن والنوبة ماريع، بن وبرير ماريع، بن كنعان هم، أجناس أو أوالد ثالثة فولد — حام

ماريع.
مع بالطبع متسًقا والتسيد، للعبودية األسطوري التفسري يجيء النحو هذا فعىل
السود والحاميني العرب الساميني لرصاع — الشوفينية — Racism الجنسية البنية
أو عبيدية منطلقات من بالرضورة املنطلق هذا تحت ينتظم أن يمكن وما األفارقة،
عنايتها السرية هذه توليه ما وهو أفريقيا، يف لإلسالم السابق العربي للدور عبودية،

القصوى.
أفريقيا قارة فإن الجرهمي؛ رشيه بن عبيد العرب الرواة أبرز ذكر وبحسب بل
سيف ملكنا أسالف العربي، والجنوب اليمن تباعنة من واحد إىل تسميتها تنتسب ذاتها،

يزن. بن
غزا عندما إنه يقال الذي أبرهة بن «أفريقيس الحمريي، امللك إىل ترجع فالتسمية
الخري، كثرية بالًدا فرأى الرببر،10 أرض من إليه متجًها — أفريقية شمال — املغرب
من بلغ حيث أفريقيس؛ بلغ فلما مرص، إىل فلسطني بالدهم من الرببر فنقل األهل قليلة

و٢٥. ص٢٤ منبه بن وهب التيجان، 9
النوبة. وبالد العليا مرص هنا واملرجح 10
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باسم سميت وإنما مدينتها وبنيت أفريقيا من األرض بتلك مدينة ببناء أمر فتوحات
أفريقيا.»11 فأسمتها العرب وأما أفريقيس امللك

هي العربية، السامية القبائل هذه أن من املصادر، من الكثري تأكيد هنا وامللفت
هؤالء غزا حني امليالد، قبل الثانية األلف منتصف منذ اسمها أفريقيا لقارة أعطت ما
البحر بفنيقيي عرفوا والذين بعامة، العربي والجنوب وحرضموت عدن يف اليمنيون
يف تلمسها يمكن سارية زالت ما التي الحجرية لغتهم ونرشوا الحبشة، بالد الجنوبي،
ولهجات لغات يف حد أقىص إىل ومتداخلة بل األثيوبية، للكنيسة الدينية الطقوس بقايا

والهرورية. واألمهرية والتجرانية التيجرية األفريقية، األقوام من الكثري
اإلدانة مأثورات ببقايا مسوًقا األفريقي، السامي العربي الغزو ذلك جاء وبالطبع
وحام، سام وابنيه النوحية، الفابيوال هذه إىل استناًدا األدنى، لألجناس األُسطورية
أو الكنعانيني أسطورة مع تلتقي هذا يف وهي أسود، الحاميني وجه أصبح بسببه واألخري
النحو عىل اليمنيني القحطانيني تراث يف بكثرة املأثورات هذه وترد املضطهدة، األجناس
مكة أي الحرام؛ البلد إىل نوح بسفينة الرياح قذفت األرض، الطوفان عم أن فبعد التايل:
النساء، فاعتزلوا حج يف إنكم لبنيه، نوح قال ثم أسبوًعا بالبيت فطاف — القرى أم —
املسماة زوجته إىل جاء حام وإن رماًدا النساء دون وجعل بمعزل النساء نوح فجعل
النساء إىل جاء من قال: الرماد يف األثر ورأى نوح أصبح فلما فوطئها، ليًال نشا» «أذنق
عىص من ذرية ووجه وجهه، َسوِّْد «اللهم نوح: فقال حام، وكتمه جاء من نعلم ال قالوا
أدركته، الدعوة أن فعلم كوشا، فسماه أسود، غالًما حام امرأة فولدت امرأته»، ووطئ
يحيل الكذب أن مؤداها التي املقولة أو الفكرة هذه يحفظ الشعبي املعتقد يزال وما
ووطئ عىص الذي هو أنه عنه كتم أو أبيه عىل كذب عندما حاًما أن أي أسود؛ الوجه

وقبيلته. آبائه لون غري عىل ابنه جاء امرأته
هالل بني وسرية شداد بن عنرتة ملحمة يف ذلك بعد تواترْت موتيفة أو فكرة وهي
لون غري عىل جاءا الهاليل زيد وأبا العبس عنرتة البطلني هذين من كالٍّ إن إذ الهاللية؛ أو
كال يف الرشيفة خرضة واسمها منهما كل خطيئة أن كما أسود، لونهما فكان آبائهما،
زيد، وأبي عنرتة املرتقب املوعود البطل بابنها حملها خالل توهمت أنها هي النصني،

ص١٠٢. الفدا، أبو 11
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املوعود الطفل اضُطهد أن وكان عليه، ويغلب الطري من مجموع عىل يرضب أسود بطائر
سيف؛ امللك مع حدث كما أخرى قبيلة عند غريبًا وتربَّى قبيلته بني من وانتُزع املرتقب
— قدم الذين الكنعانيني مثل مثلهم اللعنة، طاردتهم الذين الحاميني مع تساوى إنه إذ
بعلبك يف لقتالهم وحرضموت اليمن من الجرارة بجيوشه سيف امللك — قدم ما أول

والبقاع.
طائٌر والغراُب الغراب، طائُر النصني كال يف األسود الطائر أن فيه شك ال ومما

اآلسيوية. بل السامية الشعوب كل عند مقدس
السومريني عند األم مصدرها من املتوارثة نفسها الطوفان فكرة فإن هنا ومن
القديم العهد بها جاء التي نوح أسطورة يف اكتملت أن إىل البابيل، الرتاث ثم والكلدانيني
القبيل الجنيس التفوق معالم أوىل وإرساء جديدة، أرض عن والبحث كعقاب للطوفان

العنرصي.
هو والنثر، الشعر فيها يتعاقب التي امللحمية السرية هذه له تؤرخ ما أبرز فلعل
يف الحاميني، واألفارقة الساميني، العرب بني أو وحام سام نوح ابني بني بالرصاع االمتداد
والبقاع بعلبك منطقة وبالتحديد الشام، من اتخذت التي الطاحنة القبائلية الحروب تلك
مرسًحا والسودان؛ والحبشة الوسطى أفريقيا حيث إىل ومرص، بفلسطني مروًرا بلبنان،
للعرب والسيادة األفضلية إرساء بهدف العربي، والجنوب اليمن من بدءًا القبلية للحروب
بن «حام» إىل انتسابًا بالحاميني، عليهم املتعارف السوداء، البرشة ذوي عىل الساميني،

الطريد. األفريقي األسود االبن أو اللعنة ابن نوح،
ذاع الذي يزن، ذي التبعي اليمني امَللك عن بالكالم حوادثَها السريُ تبدأ ما وألمر
تصفه عاقًال حكيًما وزيًرا له واتخذ الجنوبية، العرب بالد له ودانْت أمره، واشتهر صيته،
ا ُمِلمٍّ وكان «يثرب»، اسمه وكان مغربها، يف وال األرض مرشق يف له نظري ال بأنه السرية
إبراهيم وصحف واإلنجيل، التوراة، فيها بما العظيمة واملالحم القديمة الكتب من بكثرٍي
ويبطل اإلسالم سيُظهر محمد اسمه نبيٍّا أن الُكتُب تلك من «يثرب» علم وقد الخليل،
الجزيرة جنوب بني العالقات عرض يف السرية تأخذ ثم ومن السائدة، األديان سائَر

العصور. أقدم منذ وشمالها
السود األفريقيني وبني سيف امللك بقيادة الغازين الساميني العرب بني فالرصاُع

الكربى. السرية هذه جوهر هو الحاميني
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أفراح: األفريقي امللك بنت شامة تذكر كما

م��ه��اب ب��ق��در ِع��زٍّا ي��ن��ال��ون ح��ام ن��س��ل إل��ى ي��ه��دي ال��ص��ف��و ع��س��ى
ال��ك��الب م��ث��ل ال��ن��اس ف��ي ي��ص��ي��رون س��ام ن��س��ل ف��ي ال��ده��ر ب��ط��ش��ة ع��س��ى

ناحية من الحاميني وبني ناحية من الساميني بني قامت التي الطاحنة فالحرُب
غري أو إسالمية من التاريخية، املصادر تؤكده والسودان؛ الحبش العرب بني أعني: أُخرى،
دينية، طوًرا فهي مختلفة، أشكاًال اتخذْت التي الحروب هذه من كثري عن تحدثنا إسالمية،
العنرصين تتعدى وطوًرا والحاميني، الساميني عىل تقترص وطوًرا استعمارية، وطوًرا
للنوع تتعرض أال عىل كله الحرص حريصة السرية كانت وإن واألوروبيني، الزنوج إىل

الجاهيل. العرص أعني: لنا، تصويره إىل يميل الذي بالعرص اتصاله لعدم األخري؛
البطولة، وأعمال الحياة عْرض يف تستطرد الحروب، هذه عن حديثها يف فالسرية
والذي أفريقيا، يف ألبيه ولد الذي يزن ذي بن فسيف العرض، هذا يف صادقٌة وهي
كشخصية وشجاعته، بطولته عىل تدل كثريٍة بأعمال صباه يف أتى والذي الفالة، يف تربى
وطرد الجنوبية العربية الجيوش قاد الذي اليمني األمري فهو قة، محقَّ ماثلة تاريخية
الكثري لنا وذكر عنه هشام ابن تحدث وقد ٥٧٠م عام الفرس بمساعدة بالده من الجيش
هذا عند العظيم القائد هذا شهرة تقف ولم فيه، قيلت أو إليه تنسب التي األشعار من

سكانها. مالحم أبطال من وبطال «بورنو» يف الحاكمة لألرسة ا جدٍّ نراه بل
يسند به إذ للساميني؛ قائًدا يزن ذي بن سيف يختار السرية راوي نجد بينما ولكن
والرصاع الحروب امتداد مالحظة مع أرعد» «سيف يدعى حبيش ملك إىل الحاميني زعامة
تركيبة أيًضا تقترص ال النحو هذا وعىل اللون، أسود اللعنة، تلحقه كليهما أن رغم بينهما
املحوري بطلها شخصية عىل أيًضا مشتملًة تمتدُّ هي بل لذاتها، عليها الكربى السرية هذه
ليحارب الساميني، جلدته بني لون غري عىل الوجود إىل جاء أنه كيف سيف، امللك ذاته،
عاد أن إىل كأنكيدو، … الفالة برياف بها، وتََربَّى بأفريقيا ُولد الذي وهو الحاميني،
العربي؛ الجنوب من منطلًقا ومخاطراته حروبه بدء ليعاوَد وموطنه العربي أصله إىل
العرب، امللحميني املحوريني األبطال بقية وسمات خصائُص تبدت خصاله ويف فيه حيث

امللحمية. الشخصيات وبقية غانم، بن دياب الهاليل، زيد أبو عنرتة، اليماني، حسان
العينني: بني مكانها مختارة كقبائل حمري تفوق يتبدى يزن ذي بن سيف امللك ففي
بعد تنازعتْه ما وهو العينني»، بني ُقْل أو الوجه من كاألنف إال الدنيا أهل يف حمري «ما
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تعرض من إرسائيل لبني قال هللا «إن الخرافية كتبهم بعض ففي العربية، القبائل ذلك
عيني.» لحدقة تعرض فقد لكم

كانت اليمن أن ذلك باألرشار؛ وسكانها الحبشة وصف الرتاث هذا يف يرد ما وكثريًا
سيف امللك فيه اغتيل الذي الدامي االغتيال ذلك آخرها الحبشة مع ينتهي ال رصاع يف
أعايل يف به اختلوا حني األحباش، من وتوابعه خدمه بأيدي ذاته الحمريي يزن ذي بن

الشعاب. يف واختفوا بحرابهم ومزقوه صيد رحلة خالل الجبال
املغرب أرض يف جهنم «إن عباس: ابن عن هود النبي إىل املنسوبة األقوال ومن

الحبشة.» وهم هللا، خلق رشار عليها يسكن
بني القدم يف املوغلُة الصالت تلك فمرجُعه باألحرار، العرب وصف عن يرد ما أما
الثالث األْلف انتهاء منذ واليمن فارس حكموا إنهم فيقال: اليمنيني، التباعنة امللوك هؤالء
بملوك اليمنيني امللوك أساطريُ وتشابكْت األذعار وذا وأفريدون الضحاك مثل امليالد قبل
بالنسبة آخرها وكان الفرس، ملوك أخوال القحطانيني العرب إن فيقال األَُول، الفرس
منه وطلب اليمن األحباُش غزا حني الفرس، ملك كرسى إىل التجائه سيف، امللك لسرية
وإن فأبناؤك، ظفروا «إن قائًال: جانبه إىل ليحاربوا سجونه يف بمن كرسى فأمده نرصته،
اغتياله حادث وقع أن إىل اليمن عىل وتوج سيف امللك انترص أن وكان فأعداؤك» قتلوا

اللعنة. أبناء الحاميني أو الكوشيني أو األحباش بيد
سيف امللك مع َقِدُموا الذين اإليرانيني إىل نسبة باألحرار الفرس يوصف قد كما
باألبناء، عامة باليمن ويسمون بصنعاء باألحرار يسمون اليوم إىل «وهم يزن ذي بن
كما الجراجمة، وبالشام الحضارمة، وبالجزيرة األساورة، وبالحرية األحامرة، وبالكوفة

األصبهاني.» يروي
ملرسح مسايرة تجيء ملكها يف املتواترة ومأثوراتها النوحية األسطورة أن فامُلالَحظ

وحروبها. السرية هذه أحداث
وقوافله، جيوشه ويُجهز العدة يُعد يزن ذي بن سيف وامللك أحداثها السريُة فتبدأ
جيوشه تصل أن قبل لكن بعلبك، امللك ملحاربة الشمال إىل رأسها عىل السري مقرًرا
اليمن. إىل ونقلها الكعبة هدم يف رغبته سيف امللك ويُظهر إال مكة إىل اليمن من الزاحفُة
غيبية قًوى أن ذلك أبرهة؛ هو آخر، يمني سالف ملك مع هنا فابيوالته وتتداخل
إبراهيم دين يعتنق أن إىل والكوارث، األمراض بمختلف وجيشه وتعييه عليه، تتسلط

البيت. باني إسماعيل وبكره
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ورب الكعبة بدين يَدين كان الذي «يثرب»، الكاهن وزيره وبصرية حكمة فتحت
يرجو يثرب الوزير نجُد ثم الكعبة، ويكسو سيف امللك بدوره يسلم اإلسالم، وهو البيت

أيامنا. إىل «يثرب» اسمه حملت التي املدينة يبني أن امللك
وشمال ويثرب الحجاز بأرض السياسية مهمته من سيف امللك ينتهي أن وما
حروب وتدور بلبنان، بعلبك إىل شماًال يتجه حتى اليوم، السعودية أو العربية الجزيرة
العالم، يف مدينة أقدم — الدوام عىل — الساميون اعتربها التي البقاع عاصمة يف طاحنة
— قابيل إن إذ النوحية؛ األسطورة عن كثريًا إلنشائها املصاحبة األسطورة تبعد ال والتي
النبي — أخنوخ ابنه باسم ولقبها ببنائها أمر االرتعاش اعرتاه عندما آدم ابن — القاتل
طوفان عليهم هللا أرسل فواحشهم ولكثرة واملهرتجية، الجبابرة فيها وأسكن — إدريس

نوح.12 طوفان أو املاء
ملًكا وأن نوح، سهل عليه يطلق كان لبعلبك املتاخم ذاته البقاع وادي أن امللفت إن بل
مرتًا.»13 وثالثني «واحًدا فجعله نوح قرب بناء أعاد ميالدية ١٢٥٨ عام الظاهر امللك هو
الجنوبي العربي النفوذ أو والبقاع بعلبك عىل سلطانه يزن ذي ابن بسط أن فما
علماء عليها عثر التي األركيولوجية الحفرية النقوش بالفعل توثقه ما وهو اليمني،
جنوب من املمتد التجاري الطريق طول عىل أو اليمن بالد يف سواء السامية، اللغات
ومعان وتبوك وتيماء صالح ومدائن ويثرب بمكة مروًرا شمالها، إىل العربية الجزيرة
والثقايف التجاري النفوذ تاريخية مؤكدة الحبشة، وبالد الوسطى أفريقيا حتى ودمشق

والبقاع. الكيانات هذه عىل اليمني والسيايس
الحاميني إدانة استغالل يف مطوًال تستطرد السرية نرى والسودان الحبشة يف لكن
مستكشًفا النيل، منابع أو كتاب عن سيف امللك وبحث والرصاعات الحروب تلك عرب

يثرب: الحكيم الخري وزيره عنها عرب التي أمجاده معتليًا وفاتًحا

م��رق��م��ا ال��ن��اظ��ري��ن ع��ي��وَن يُ��ِح��ي��ُر م��زرك��ًش��ا خ��زٍّا ال��ل��ه ب��ي��ت وج��لَّ��ل��ت
وال��س��م��ا األرض س��ي��د ف��ي��ه��ا ي��ه��اج��ر م��دي��ن��ت��ي ب��ن��ي��ت ح��ت��ى وس��اع��دت��ن��ي

ص٦٤. خرسونامه 12
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م��س��ل��م��ا ك��ان م��ن ال��ع��ص��ر ذاك ف��وز ف��ي��ا وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا ال��ح��ق دي��ن وي��ظ��ه��ر
وم��س��ل��م��ا تُ��بَّ��ِع��يٍّ��ا ح��م��ي��ريٍّ��ا ي��ك��ن ك��ل��ه��ا األرض ي��م��ل��ك م��ل��ي��ًك��ا ف��إن
وخ��دم��ا ت��اب��ع��ي��ن س��ادة ألوالد أس��ود ك��ل داع��يً��ا ن��وح ب��دع��وة

مستعبديهم عىل العرب، للسادة الدعوة بينة جليٍّا يتضح يثرب الحكيم شعر ويف
اللعنة. أبناء للحاميني الساميني أو األفريقيني،

جديد دين وكأنه بالنوحية، والتبشري الدعوة عن أبًدا يغفل ال السرية، راوي إن بل
الحبشة. خاصة — الوسطى أفريقيا يف نرشه يجري البنية متكامل

يكون كاد أن مرصبعد إىل انتقل والساميني الحاميني بني والنزاع الرصاع هذا إن بل
هذا نقلْت التي القوية األسباب من ولعل اآلسيوية، والقارة العربية، الجزيرة عىل قاًرصا
العوامل والدينية؛ الجنسية الخالفات جانب إىل النيل، وادي إىل وخاصة قارتِنا إىل النزاع
أحاديث عن طرافه يقل ال تعبريًا عنها وعرب السرية مؤلف إليها أشار وقد االقتصادية،
الجزء من عرشة التاسعة الصحيفة يف ذكر فقد األشغال، وزارة رجال من األخصائيني

نصه: ما ١٣١٠ه، سنة القاهرة طبعة األول،

دعوة فيهم تنفذ أن بد ال والسودان الحبشة هؤالء أن الزمان ملك يا واعلم
يخافون وأنهم ذلك يف شك وال األنام، بني الدعوة ُمجاب ألنه السالم؛ عليه نوح
فهم مرص إىل ينزل أن خوًفا الوطيئة األرض إىل نزوله من النيل مجرى عىل
إىل فيها ينرصف تصاريَف له يجعلون فاض وإذا أرضهم، قدر عىل جاعلونه
الصحيح، هو وهذا الحكماء، بإذن إال عمًال يعملون ال وأنهم الخراب، الربع
ووادي النيل مجرى يف امللك مع يتحدث يثرب الوزير زال وما الرجيح، واألمر

الحبش. شأن ويف األمصار

أرعد سيف بني قامت قوية خصومات أن عىل الحبشة مؤرخي مع املقريزي ويتفق
التدخل إىل اضطرت مرص إن حتى ا جدٍّ سيئة كانت الخصومات هذه وأن املسلمني، وبني
التي العوامل من األخرى؛ األسباب جانب إىل هذا مرص تدخل وكان العدوان، هذا لوقف
أصبحت أرعد سيف شخصية أن كما آخر، حينًا وعداء حينًا سالم يف األمتني جعلت
يرجح التي السرية هذه وكتابة والسخرية، للقصص وموضًعا مرص مسلمي إىل بغيضة

والرتاثية. التاريخية أصولها من الكثري أفسد بشكل َلِحَقها امللحمي الرتاكم أن
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لنا يذكر فهو وعاداتها؛ لغتها وجغرافيتها، بمرص خبريٌ السرية راوي أن ويبدو
وأسيوط، وأخميم وإسنا، أسوان ِذْكُر السرية يف جاء وقد وشوارعها، بالدها من كثريًا
وقلعة الوطاويط، بني وحارة ومرص، والجيزة وحلوان، وأهناس وملوي، ومنفلوط،
وفوة، كدمنهور، البحري الوجه مدن من كثريًا ذكرت كما وبوالق، والروضة، الجبل،

وسمنود. ودمياط، ورشيد، وإسكندرية، وفارسكور،
وهي هامة مالحظة إىل نشري أن نحب السرية هذه عن حديثنا نختم أن وقبل
اإلضافات أو امللحمي بالرتاكم يعرف ما أو عليها املقَحمة لإلضافات السرية هذه تعرُّض
حياتها تاريخ أفسدها مما العصور، عرب السري اُخو ونَسَّ الرواُة بها اضطلع التي والحذف
الغموض، متاهات يف دراستها عىل واملتعاقبني الباحثني من بالكثري وأوقع ذاته، وتأريخها

املتعمدة. املغالطات تكن لم إن

شداد بن عنرتة (2)

عنرتة — عربية ملحمية سرية أشهر دراسة عىل تعاقبوا الذين الباحثني من لكثريين يحق
الشعبية البطولة سري عيون من واحدة أنها ذلك الصحراء» «إلياذة بحق اعتبارها —
أيامنا. وحتى األوىل الجاهلية العصور منذ ماثلًة ومعلقاتها أشعارها تزال ما التي العربية
الكبريتني، الدولتني من خاصة العربية ببلداننا األخطار ضد البطولة أشعار وهي
البيزنطية والرومانية الفارسية، اإليرانية الدولتان وهما الداهم، الخطر لهذا الدائم املصدر

بعد. فيما
دائم شعبي قلق مصدر العربية بلداننا عىل الجاثم املحدق الخطر هذا ظل هنا ومن
وعمر البهلوان، حمزة األمري سرية منها العربية، الشعبية واملالحم السري حقيل يف متصل
الفرس. ضد حروبه عن الشهرية ومعلقاته شداد بن عنرتة ثم شاه، وفريوز النعمان،

األع��اج��م ح��رب ي��وم ف��ي ف��ع��ال وم��ا وص��ارم��ي رم��ح��ي ال��ع��ب��س��ي اب��ن��ة ي��ا س��ل��ي

الشعبي الوجدان طول عىل متواترة ماثلة واسمه ورسومه عنرتة أشعار تزال ما لذا
من إال حمله عىل يقوى ال الذي الثقيل والحمل «عنرت» يدعى القوي فالشخص العربي،
سمي ويقويه املرأة ثدي يربز الذي النساء ولباس متعنرت، حمل هو عنرتة قوة أوتي

عنرت». «اصطبل هي القديمة أسيوط عرفتها مقربة وأكرب «عنرتي»،
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العربية، الحياة صميم يف تغلغلت التي الشخصيات من إذن هي عنرتة فشخصية
ال هنا فنحن تمثيل؛ أجلَّ الحامية السامية الرابطة فيها تتمثل التي الشخصية وهي
حاميَّة «زبيبة» عنرت فأم وسالًما، ومودة صفاء نلمس بل الفرعني هذين بني نزاًعا ندري

ويقول: هذا بنسبه القصة بطل ويفخر ، ساميٌّ وأبوه

ح��ام آل م��ن وأم��ه أب��وه، ع��ب��س خ��ي��ر م��ن ف��تً��ى ي��ق��دم��ه
ال��م��ق��ام ح��ج��ر ج��ب��ي��ن��ه��ا ك��أن ن��وح ب��ِن ح��اِم ب��ن��ي م��ن ع��ج��وز

عن تتحدث الحجم املتوسطة الصفحات من آالف بضعة تشغل التي السرية فهذه
وغريهم؛ مالك، بن وسعيد واألصمعي عبيدة، وأبي اليماني، وجهينة هشام، بن نجد
من يسري يشء بينها روايات منها التاريخ لنا حفظ والتي لها، كرواة أسماؤهم أهملت
لحوادث حافل سجل والعراقية والشامية واملرصية الحجازية األقطار إىل ونسب الفروق،
والحادي السادس القرنني بني الفرتة يف اإلسالمي، والعالم العربية الجزيرة يف وقعت

امليالديني. عرش
امليالدي السادس القرن منتصف يف سكنْت — العربية الجزيرة قلب — نجد ففي
والحجاز ويثرب مكة بني الواقعة املنطقة يف نزل كما عيالن، قيس قبيلة من كثرية بطوٌن
أفخاذهم من حل الذين غطفان بني نجد هوزان ورشقي وهوزان، سليم بنو طي وجبال
ومكة. النقرة بني الواقعة الرشية األوىل منازلهم وكانت ونبهان عبس بني بغيض بنو

سلطانه بسط قد جذيمة بن زهري كان السرية فيه تتحدث الذي الوقت ذلك ويف
العدنانيني بني الغارات تلو الغارات نجد حتى األمر له يستقر كاد وما غطفان، عىل
وجواريهم غلمانهم جديلة بني من كثريًا العبسيون سبى إحداها ويف والقحطانيني،
أم وهي «زبيبة» تدعى حبشية أمة ترعاها كانت التي جمالهم من كبريًا وعدًدا وعبيدهم

السرية. بطل
بنا تنتقل السرية أن نجد والقحطانيني، العدنانيني عن الحديث ينتهي أن بعد ثم
وذلك املنذر؛ بن والنعمان عنرتة بني قتال يدور حيث الحرية؛ بالد إىل العراق أرض إىل
يف إال توجد ال التي العصافري النوق من ألف وهو عبلة، مهر يريد العبيس الفارس ألن
كانت التي السياسية والعالقات والعصافري العراق لبالد جميًال وصًفا نقرأ ثم العراق،

بالفرس. تربطهم
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ليتخذ األرس يف عنرتة توقع بها إذا عبلة بمهر والعراق نجد وصلت السرية أن وكما
البيزنطية الدولة إىل بنا ينتقل ثم ومن إيران، إىل عليها يعرب قنطرة ذلك من املؤلف
ال هذا عرضه يف وهو الرشقية، الرومانية الدولة تجاه الفارسية السياسة لنا ويبسط
التي الخصومة وهذه وقيرص، كرسى بني القائم النزاع هذا من وموقفهم العرب ينىس

الروم. سورة يف إليها وأشار القرآن حتى بها اهتم
التي الحرب عن يحدثنا الراوي نرى املائة بعد واألربعني الثانية الصحيفة ويف
النار، عبدة الفرس ملك وكرسى األحجار عبدة لعرب ملك واملنذر الحرية ملك بني قامت
مطلعها: التي املشهورة قصيدته يف بطولته سجل الذي عنرتة بفضل العرب وينترص

األع��اج��م ح��رب ي��وم ف��ي ف��ع��ال وم��ا وص��ارم��ي رم��ح��ي ال��ع��ب��س��ي اب��ن��ة ي��ا س��ل��ي

بالده وسالمة سالمته أن هو وأدرك الكرة، سيعاودون الفرس أن يعلم املنذر لكن
تعاُون بوجوب ينادي وأن بد ال أعني: العجم؛ ضد قوية جبهة يكون أن منه تتطلب
عن تحدثنا السرية نرى وهنا الخارجي، العدو وجه يف الوقوف سبيل يف واتحادهم العرب
واألربعني الثامنة الصحيفة ففي اليوم؛ أحاديث عن طرافة يقل ال حديثًا العربية الدولة
إىل أكتب أن الرأي ِمن ولدي يا ولكن ويقول: عنرتة يخاطب املنذر نرى املائة بعد
فإنه كرسى؛ امللك لحرب وأتأهب واملناهل، األحياء من العرب وأجمع القبائل، سائر
وعدنان عبس بني قومك إىل أرسل ما وأول علينا، بعساكره ويسطو إلينا يعود أن بد ال
النار عباد وأذل العرب دولة أقيم أن إىل أزال وال غطفان، بني وسائر ونبهان وفزارة

واللهب.
املرسح عىل يظهر نفيلة بن بعمر إذا العرب شمل لجمع يعمل املنذر بينما لكن
تقفز ثم النزاع، أسباب إلزالة كرسى وبني بينه التوسط خري عليه ويعرض للمنذر كوزير
بطريق عن وتحدثنا الصليبية، الحروب حيث امليالدي عرش الحادي القرن إىل السرية
سائر هزم والذي بوهيمند هو الذي «برضموت» يدعى الفرسان كبار من وفارس جبار
والتكريم الوداع حفالت وبعد عنرتة، العبيس البطل إال منه كرسى ينقذ ولم إيران، فرسان
بها؛ زواجه يرفض مالك عمه لكن الهدايا من والكثري املهر ومعه عبلة إىل يعود نراه
يكافح وعنرتة بها والهيام عبلة حب يشاطرونه لعنرتة خصوم خلق يف تلح السرية ألن

حنًي. للعبسيني بإخالصه ضدهم
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عامر بني بني نشبت ملعركة وصًفا نقرأ وقبيلته الفارس بني النزاع هذا أثناء ويف
املعركة هذه يف قتل الذي جذيمة بن زهري بزعامة والعبسيني جعفر بن خالد إمرة تحت
الحادثة هذه وإىل والده، وإنقاذ قتله يريد خالد عىل به هوى عندما ورقاء ابن سيف ونبا

امللك: عبد بن سليمان بأخوال معرًضا الفرزدق أشار

ش��اه��د غ��ي��ر ح��ت��ف��ه��ا ن��ف��س وت��أخ��ي��ر أب��ى ق��دٌر أو َخ��اَن س��ي��ٌف ي��ك إن
خ��ال��د رأس ع��ن ورق��اء ب��يَ��َدي ن��ب��ا ب��ه ض��رب��وا وق��د ع��ب��س ب��ن��ي ف��س��ي��ف

وبني بينهم وتصل املسيحيني وعن عنهم وتتحدث للغسانيني السرية تعرض ثم
حلفاء لنا وتذكر الفرصة هذه وتنتهز بعنرتة عبلة زواج تصف ثم نجران، نصارى
أعمال رسد تواصل ذلك من تفرغ أن وبعد القحطاني، ومنهم العدناني ومنهم العبسيني
من بنا تنتقل ثم خيرب ليهود النبي حرب إليه وتنسب إسالميٍّا، ثوبًا عليه فتخلع عنرتة،
والتي مريم تسمى جارية» وهبه الذي قيرص «بالط يف عنرتة نرى حتى أُخرى إىل قبيلة
املسمى الصليبية الحروب فرسان أحد أنه املرجح ومن «جوفران»، ابنه لعنرتة وضعت
الفتوحات عن بالحديث السرية وتختتم عرش، الحادي القرن أوائل فروي» «جودي

واألندلس. أفريقيا وشمال مرص وعن اإلسالمية
وأين السرية؟ حقيقة هي ما اآلتي: السؤال أنفسنا إىل نوجه العرض هذا بعد واآلن
كبري دون يقرأها املثقف فالقارئ السؤال؛ هذا عىل اإلجابة العسري من ليس أُلفت؟ ومتى
وحروبها وتقليدها وعاداتها العربية للقبائل موقف عرض بأنها منها يخرج وأن عناء،
عىل تنترص العدنانية نرى فهنا لظهوره، مهدت أو اإلسالم سبقت التي الفرتة تلك يف
بنسبها وتُلحق قبل من العرب عند املعروفة واألوضاع السنن وتخالف بل القحطانية،
بذلك فتمحو عبس، بني سادة أحد مالك بنت عبلة تزوجه الحبشية، األََمة ابن عنرتة

الواحدة. القبيلة أفراد بني القائمة الحواجز وتحطم الجنسية الفوارق

م��الم��ي ف��ي ع��ن��اد م��ن وج��اروا ذك��ري ع��ن��د س��وادي ع��اب��وا ف��إن
ن��ام ال��م��س��ك ل��ون م��ث��ل ول��ون��ي ال��رواس��ي م��ن أش��د ق��ل��ب ف��ل��ي
وال��ك��الم ب��ال��ش��ج��اع��ة ول��ك��ن ي��وًم��ا ال��ج��ل��د ب��ل��ون أس��م��و وم��ا
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اليشء فيها نجد اإلسالم ويقرها السرية بها تعرتف التي الجنسية املبادئ هذه وغري
الغنائم تقسيم عن شيئًا نعلم كما والسلم الحرب يف وأخالقهم العرب عادات من الكثري
االفتخار من كثري يشء عىل تدل للقسم صيغ بعض ونقرأ منها، العبد وحظ الحر وحظ
أو منها اإلسالم استعمل التي العرب» «وذمة وكقولهم العربي، والخلق العربي بالجنس
القصائد من مئات القارئ يجد املعلومات هذه كل جانب وإىل هللا، وذمة عنها عوًضا
بالندب، الخاصة املقطوعات بعض وكذلك الفحول الشعراء من وغريه لعنرتة املنسوبة

مطلعها: يقول والتي األعىش قصيدة وحتى واملعلقات

ال��رج��ل أي��ه��ا وداًع��ا ت��ط��ي��ق وه��ل م��رت��ح��ل ال��رك��ب إن ه��ري��رة ودِّْع

كثريًا خاللها من نعرف القيس وامرئ عنرتة بني لغوية مناظرة نجد الشعر وغري
والخمرة. والنوق والخيل والدروع والرمح السيف أسماء من

امللحمي بالرتاكم يعرف ملا تعرضا سرية أكثر هي هذه عنرتة سرية فلعل … وأخريًا
العصور. عرب بالسري ويلحق يضاف ما عادة الذي

عنها يتناثر ما لكثرة ومأثوراتها، عنرتة مللحمة إملامة مجرد عمل املتيرس من وليس
صاحب ساقها التي الفابيوالت هذه بإيراد هنا وسنكتفي الكاليس، العربي األدب ثنايا يف

األغاني: كتاب
ثم شداد، غري من عبيد ولد لها وكان زبيبة، لها يقال سوداء حبشية أمة شداد تزوج
متشققتني. شفتاه وكانت بالغراب، لذلك ولقب أسود، مثلها فجاء عنرتة، شداد من ولدت
ذلك من وغضب نفسها، عن راودها أنه وزعمت أبيه، امرأة عليه حرشت14 ويوًما
عليه فوقعت بالسيف، رضبه وحاول مربًحا، رضبًا ابنه ورضب شديًدا، غضبًا شداد

والتذلل. بالحنان تفيض قصيدة فيها عنرتة فقال عنه، فكفته أبيه امرأة
إذا إال استعبدوه، أمة من ولد منهم للرجل كان إذا الجاهلية، يف العرب وكانت
فأصابوا قومه، عبس بني حي عىل العرب أحياء بعض أغار وقد به، فيعرتفون أنجب،15
له فقال فيهم، يومئذ وعنرتة معهم عما وقاتلوهم العبسيون فتبعهم ليًال، واستفاقوا منه

أغرته. عليه: حرشت 14

وكرًما. نجابة أظهر أنجب: 15
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والرص»16 الحالب يحسن إنما الكر، يحسن ال «العبد عنرتة: فقال عنرتة» يا «كر أبوه:
يدعيه17 أباه جعل حسنًا قتاًال وقاتل شعًرا، يقول وهو فكر حر»، وأنت «كر أبوه: فصاح

نسبه. به ويلحق
وقد عنهم، ويدافع املعارك معهم يخوض منازع، بال قومه فارس عنرتة وظل
لهم، وحده عنرتة فوقف تميم، وطلبتهم عبس فانهزمت يوًما، تميم بني عبس بنو غزت
مدبر،19 يصب لم حتى الناس من عنرتة فحامى الخيل، من كبكبة18 بعد من ولحقتهم

عنرتة: قال حينئذ سوداء، ابن هو حماهم الذي بأن عبًسا تميم رئيس فعري

ب��م��ع��زل ال��ح��ت��وف غ��رض ع��ن أص��ب��ح��ت ك��أن��ن��ي ال��ح��ت��وف ت��خ��وف��ن��ي ب��ك��رت
ال��م��ن��ه��ل ب��ك��أس أس��ق��ى أن ب��د ال م��ن��ه��ل ال��م��ن��ي��ة إن ف��أج��ب��ت��ه��ا
أق��ت��ل ل��م إن س��أم��وت ام��رؤ إن��ي واع��ل��م��ي ل��ك، أب��ا ال ح��ي��اءك، ف��اق��ن��ي

بكر،20 غطفان من رجل عىل له وكان الغارات، عن وعجز واحتاج، عنرتة، وأسن
وقتلتْه. فأصابتْه الطريق، يف وهو صيف من ريٌح عليه فهاجت إياه، يتقاضاه فخرج

قال وحتى العربي، الفارس رمز غدا حتى بطوالته، أنباء تحمل الرياُح زالت وما
عنرتة.»21 إال أراه أن فأحببت قط أعرابي يل وصف «ما ملسو هيلع هللا ىلص: محمد

العرب» بحمزة «امللقب البهلوان حمزة األمري سرية (3)

القارية الحروب من متعاِقبة لسلسلة أجزاء أربعة يف تقع التي الكربى السرية هذه تؤرخ
الصغرى. آسيا طول عىل الجاهلية القرون مطلع منذ امتدت والفرس، العرب بني

رضعها. شد الناقة: رص 16

به. ويعرتف به يلحقه يدعيه: 17
جماعة. كبكبة: 18

منهزم. مدبر: 19

رشحه. سبق وقد شاب، جمل بكر: 20
.٢٣٧–٢٤٥ ،٨ بالقاهرة الكتب دار نرش األغاني: 21
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العربي واملغرب ومرص، وفلسطني، والشام العربية، الجزيرة فشملت رقعتها اتسعت
تعارف التي أيربيا جزيرة شبه متضمنة الجنوبية أوروبا ومداخل طنجة، حتى بعامة

باألندلس. العرب عليها
من كل بني والحرب التناُزع مدخلها التي الحضارية االتصال قنوات منطلق ومن
األمري سرية بأن الجزم يمكن اآلريني؛ اإليرانيني الفرس ومتاخميهم الساميني، العرب
الفاريس للرتاث السمات محددة الخصائص، تأثري تحت بكاملها واقعٌة البهلوان حمزة
التي االنقسامية أو الثنائية وهي السمات، هذه أخص من — بالطبع — بدءًا املجويس،22
انقسام ذات وهو مطلقني، أو مبارشين ورش خري إىل واإلنسان العالم انقسام موجزها
والخسيس. األصيل ومواويل وأشعار ومأثورات حكايات وكذا وظلمة، نور إىل العالم

العربي تراثنا من فاريس آري كمؤثر بكثرة تتبدى ومأثوراتها فالثنائية هذا وعىل
ومن الرشائع، أو «األيفستا» به جاءت الذي األسطوري تراثهم من األوىل بذورها منذ

األكارسة. أو القيارصة ملوكهم وسري الفرس، شهنامات إىل تواترْت رحمها
وخصمه أهورامزدا، املطلق الخري قوى إله بني املتصل األزيل الرصاع ذلك إنه

الشيطان. أو أهريمن املتآمر الرشير ونقيضه
الخري بني التضاد املحكم الرصاع ذلك يرد العرب، حمزة عن لسريتنا وبالنسبة
يف ويتمثل البهلوان، حمزة األمري سرية طول عىل ماثًال موجوًدا السالب، ونقيضه املطلق

لعرصه. وتؤرخ السرية هذه تسوق الذي أنورشوان، كرسى وزيري
معهم، الكيل التحالف حد إىل املكيني للعرب محب خري جمهر بزر األول فالوزير
والتآمر واملذلة املقت حد إىل للعرب معاٍد متآمر رشير بختك الوزير وخصمه زميله بينما

والعرب. لحمزة الحلقات املتصل
املعادل موقع من يتبدى والفرس، العرب بني الحربي القتايل الرصاع إن بل
العربية السري هذه ومنازعات أحداث طول عىل هذين كرسى وزيري لرصاع املوضوعي
بالبهلوان، امللقب حمزة، وهو بقرون اإلسالم قبل فيما عربي، بطل سرية لنا تحفظ التي

فاريس. ملكي لقب وهو
العربية، القيم أسمى تتبدى املحرر، العربي املكي الفارس ذلك فضائل ففي
القديم، العالم إمرباطوريات أعتى مع متناطحة الصحراوي، الرعوي لواقعها املتجاوزة

إيرانيني. أرين فرس انظر 22
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كرسى لعرص املعجز املتأجج تراثها عصور أزهى وعرب الفارسية اإلمرباطورية وهي
الغرباء عدا ما العجم، من نفس ألف تسعمائة «يجمع بأنه السرية تصفه الذي وكرسيه
من السيوف، مشمرين يديه بني يقفون الحجاب من ألف األكرب للملك كان إنه وقيل
منامته بقرص وجوده وعند غريهم، يديه بني فيسري خروجه، لحني ديوانه يف وجوده حني
يبلغ الخالص، اإلبريز الذهب من عليه يجلس الذي الرسير وكان أيًضا، ألف بابه يحرس
من هو ووزرائه دولته لرجال املعدة الكرايس من حواليه ما وجمع قنطاًرا عرشين ثقله

العالم.» ملوك أغنى أنورشوان كرسى فكان أيًضا، الذهب
بالحلم، — املجوس الفرس شهنامات يف متبع هو ما عادة عىل — السرية تبدأ أن إىل
شعر كرسى «أن وموجزه والوحدات، اإليقاع متكرُر واحٌد حلٌم منامه يف كرسى الزم حني
بالنقوش منقوش العاج من صحن عليها الذهب من منضدة إليه فقدم عظيم بالجوع
املنظر، هائُل كلٌب عليه هجم حتى قاربها أن ما شهية مقلية كبرية وزة به الفارسية
ويخطف ميتًا الكلب يلقى الباب، من عليه يدخل بأسد وإذ واختطفها أنيابه، عن كرش

فاستيقظت.» … كره دون إليه فيعيدها األوزة،
مثل أن سوى يذكر، اهتماًما األمر يعر لم الذي بختك الوزيران، تعاقب وهكذا
صبغة ذات دالالت، الحلم أعطى الذي جمهر وبزر الطعام، قبيل من تحدث األحالم هذه
اإلمرباطورية سوى هي ما الذهبية، واملائدة الشهية األوزة أن ذلك جوهرية، سياسية
بربية خيرب حصن من خيربي23 يهودي فارس يظهر حني سيختطفها التي الفارسية
أو األسد يأتي أن إىل كرسى، ويطرد امللك عاصمة ويحارص الكريس يملك الحجاز،
العدو ويقتل امللك فيستخلف حمزة، األمري سوى ليس والذي الحجاز، برية من الفارس

الخيربي.
عن أخفى فقد العرب، مصلحة عىل جمهر برز الخري الوزير ذلك لحرص ونظًرا
نري لريفع يجيء الحجاز، من يظهر الذي فالفارس ذاك، لحلمه الحقيقي املغزى كرسى
وبني بينه ويقع املجوسية النريان معابد فيهدم للعرب، الظالم وحكمهم املذل الفرس

طويلة. حروب الكرسوية الدولة
هي العرب، حليف الوزير أجابه مكة عن وسأله ذاك وزيرة إىل كرسى آنس وعندما

الزيارة. بواجبات قياما عام، كل يف العرب إليه تأتي التي البلد

خيرب. قبائل من يهودي 23
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«حمزة» املنتظر الغالم عن بحثًا والجواهر؛ بالهدايا وزيَره كرسى ل حمَّ الحال ويف
فخرج «الحمزة»، ب السرية تلقبها مدينة إىل الوزير وصل وهكذا برتبيته، يعتني وأن
حاكمها وكان مكة، وصل أن إىل بحثًا سريه واصل ثم بًا، ُمَرحِّ النعمان امللك ملالقاته
جاء أن إىل األخرية، الشهور يف حامل امرأته أن منه وعرف هللا يخاف إبراهيم يسمى
الحكيم الوزير أسماه الجسم، كبري جميًال طفًال زوجته، بوالدة األمري يبرشون املبرشون

العرب. حمزة أو بحمزة فوره من
األحداث تسبق موعود كطفل — هذه سريتنا بطل — حمزة الوجود إىل جاء وهكذا
مصاحب متبع هو ما عادة عىل املظفرة وانتصاراته املدهش ونموه مولَده، والنبؤات الجلل
وعرب استثناء بال واملقدسني، والخرافيني واألسطوريني امللحميني األبطال جميع لوالدة
بمرحلة األثنوجرافيون عليها اتفق بمرحلة البطل يمر والتحوالت الرحالت من سلسلة
إىل النهاية يف به تصل وأن بد ال التي الذكورية من املزيد اتجاه يف عنها التخيل أو األم، قتل
كسريتنا سرية ورأس وقبيلة، أمة بدوره ليصبح القبائل شيوخ أو بالبطرقية، يعرف ما
حتى بعامة األفريقي والشمال ومرص آسيا، غرب طول عىل القارية حروبه تمتد املاثلة،

الجنوبية. أوروبا مداخل
— وأخيه صديقه مولد هو هنا أهمهم غالم، ثمانمائة والدة حمزة، مولد صاحب فقد
حروبه عرب حمزة األمري عليها سيتوكأ التي العصا العيار، عمر ومخلصه، — الرضاعة يف
مستديرتان صغريتان وعيناه مستديًرا صغريًا وجهه كان السرية تصفه وكما وفتوحاته،
األدوار أهم لعب الذي وهو بالخيطان، أشبه دقيقة صغرية ورجاله ويداه الثقوب كأنهما
عرب انتصاراته عىل والحفاظ مرات األْرس من وتخليصه ذاته حمزة رعاية يف وأخطرها
ملك حمزة أو العربي، الكرسي حمزة أصبح أن إىل العربي، املغرب أو الصغرى آسيا

السرية. نصوص به تُلقِّ كما — والعجم العرب
املخلص الطفل بمولد بزرجمهر العرب حليف كرسى وزير مهمة تمت أن ما وهكذا
به، رحب الذي النعمان مملكة الحرية24 عاصمة املدائن، إىل عاد حتى حمزة، املرتقب
الكرسوية الدولة إبادة حد إىل الفرس جور من العرب منقذ املرتقب الحمزة بمولد وأخربه

العربية. الدولة وتعزيز

الجرية. باسم السرية نص يف ترد 24
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فواصل طراد، سوق أو مرمًحا له فأنشأ حمزة، لولده، الحربية بالرتبية الوالد واهتم
وهو الخرض، يد من الحياة، ماء من فرشب العيار، عمر تابعه بصحبة الحربية مغامراته
الغوث. أنه حمزة هتف الخرض اختفى وحني منه، رشب من يعطش ال الذي املاء ذلك

ومنهم املكية، لقبيلته املناوئة القبائل بمحاربة سلطانه حمزة بدأ وهكذا
النعمان امللك رأسهم وعىل العرب بأن سمع وعندما كاألغنام، وساقهم األجدل» «بنو
الحرية إىل زحفه وواصل وشتتهم فأبادهم واألعاجم كرسى إىل الجزية يدفعون املنذر، بن

العربية. آبائه معتقدات وترك النار، عبادة عن وإرجاعه النعمان امللك ملحاربة
وشمشون العراقي، البابيل جلجاميش الشمسيني، األبطال كل مثل حمزة ومثل
وكذلك القبائل، شيوخ أو القضاة عرص يف العربية األساطري استعارته الذي الفلسطيني
وباتجاه قوته، ومصدر رسه ومعرفة ملجامعته له النساء ب تعقُّ حيث من سالم، الزير

املوارنة. أو املريني قبيلتها، لصالح هدمه
أنجب الذي كرسى وحيدة دكار، مهر الجميلة األمرية من تزوجه السرية أن ذلك

عرشه. واعتىل أنورشوان كرسى جده رأس بعد فيما قطع ابنًا، منها
محفوظة أيامنا إىل تزال ما السرية لهذه األم أو األصلية املخطوطة أن املرجح ومن
والسرية توبنجن، جامعة بمكتبة النعمان عمر سرية مثل مثلها األملانية، املكتبات بإحدى

صفحة. ألف العرشين حجمها يفوق التي الهمة» ذات «األمرية العريقة الفلسطينية
هو مكة، يف العرب حمزة وفروسية لوالدة املصاحب املدهش النمو تجاوزنا ما فإذا
حلمهم لهم كان بدورهم العرب أن نجد العيار؛ عمر حروبه، طول عىل له املالزم وتابعه

لهم. الفاريس الحكم كابوس جشامة من التخلص يف الكبري

العربية جيوشهما يجمعان العيار وتابعه حمزة األمري

للعرب الفرح يجعل بأن كبري، عربي حلم يتملكه كان حمزة والد إبراهيم األمري أن ذلك
حمزة هذا ولده بواسطة العالم ملوك كبار من وغريهم الفرس ملوك وردع أيديهم عىل
وكانوا املذكورين الشبان أحرض الحال ويف قليلة، رشذمة إال رايته تحت يجمع ال الذي
خاصته إىل فأخذهم إليه ودفعهم بوجوههم، قط الشعر ينبت لم أي مرادنًا؛ يزالون ال
ومن الثبات عىل ويدريهم والطعان الحرب ميدان يف يمتحنهم وجعل عليهم، لنفسه وعقد
الجميع خرج حتى يحتاجه ما وعلَّمه إليه مال القتال أثناء املعرفة ناقص منهم كان

أشداء. أبطاًال
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عن واالمتناع العجم من كرسى حاكم عىل هجومه يف حمزة بطوالت أُوىل وتبدت
لهم. الجزية دفع

ال واحد ملك إىل يجتمون وكلهم العرب من أكثر العدد كثرية األعجام أن برغم
دأبهم الذين العرب تفعل كما قبيلة عىل قبيلة وال قوم منهم يقوم وال كلمتهم تتفرق
وأن سيما ال قائمة لهم تقوم ال ذلك ومن بعضهم، عىل فيغريون التفرق، الدوام عىل
االعتبار، مزيد لها ويقدم النار فيكرم األعجام، يجاري إنما العرب ملك النعمان ملكهم
بنا هيا ألخيه: وقال والغضب الغيظ به لعب العيار عمر كالم حمزة األمري سمع فلما
إلينا اإلتيان إىل يعودوا أن ثانية مرة ونمنعهم ونوقعهم واألعجام األعراب هؤالء نرضب
كرسى هذا عميل أغاظ وإذا اإلذالل، نقبل ال أحرار ألننا منا ماال يجبوا أن لهم ويخطر

بالدهما. وخربت وحاربتهما إليهما رسُت العرب ملك النعمان أو األعجام ملك
امللك ومحاربة الحرية إىل باملسري عزمه عىل ا مرصٍّ بقي فإنه حمزة األمري وأما

للرحيل. استعداد عىل كونوا لهم وقال قومه بذلك وأعلم النعمان،
فارسشبان الثمانمائة هم رجاله، سائر لركوبه وركب مكة من وخرج حمزة وركب
عن فيغيب الرب ذلك يف ينطلق عفريت، كأنه العيار عمر يديه بني وسار سنه، من مرادن
الرباري وتبطنوا البالد تلك عن أبعدوا أن إىل الرياح هبوب من بأرسع يعود ثم األبصار
ويُوقع بغتة ليدهمها الحرية إىل يصل أن يتمنى حمزة واألمري واألوغار، والسهول والقفار

فعله. عىل ويجازيه األيدي مسك النعمان امللك إال يمسك وال فيها
الشباب أفضل واختيار العربية القبائل صفوف توحيد عىل جاهًدا عمل هذا وعىل
وتوحدهم لقواهم املبدد بالعرب، املحدق األكرب الخطر مواجهة يف وتجميعهم املحاربني

التابعني. السلطويني الحكام من عيونه طريق عن

النعمان امللك عرش يعتيل حمزة

الطرق وقطاع الخارجة الجيوش يجمع حمزة األمري ظل الحرية، مملكة إىل طريقه وعرب
ابنة «القناصة» أرس من تمكن أن إىل حوله، من الدرينذي أصفران مثل القالع وأصحاب
أن إىل الحال، بهما وانتهى جنوده، وفرَّق حمزة فهزمه ملالقاته خرج الذي النعمان، امللك
املجوس. الفرس أو األعجام مواجهة يف بينهما التحالف أو التصالُح تم ثم ومن تصالحا
الحرية مدينة حمزة جيوش بها اقتحمت التي للكيفية ذاتها السرية وصف أروع وما

العرب. جلدته وبني قومه ضد للفرس املتحيز املنذر، بن النعمان امللك عاصمة
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عليه فانقض الهرب، طالب وهو النعمان امللك إىل وصل قد حمزة األمري وكان
بالدم مغموس وهو القتال ساحة من حمزة األمري رجع ذلك وعند عمر، وسلمه ومسكه
وجمع مكانه وجلس النعمان ديوان ودخل ثيابه ونزع فاغتسل قدمه، إىل رأسه من
العرب تجميع يف أغراضه له يرشح واندفع يديه، بني إىل بالنعمان يؤتَى أن وأمر قومه،

أقنعه. أن إىل للتحرر طلبا الفرس وجه يف والوقوف املبددين،

عرشكرسى يعتيل الخيربي اليهودي خارتني

عليه. حمزة وتمرد خروج وزيريه من كرسى علم وبالطبع
الرشير وزيره رأي عليه، يقدم القرارين وأي أنورشوان، بكرسى الحرية تطل ولم
العرب، صديق بزرجمهر وزيره رأي أم مكة، بغزو أشار الذي بختك للعرب املعادي

والتأديب. الغزو يحبذ ال الذي
أنه وكيف اليهودي، خيرب حصن صاحب خارتني اقتحام خرب كرسى بلغ أن إىل
البالد حدود ودخل املنتَخبني، الفرسان من فارس ألف أربعمائة وعددها بعسكره خرج
املدائن؛ جهة إىل التقدُّم يواصل وأنه قط، أحد حرمة يراعي وال ويقتل وينهب يظلم وهو

الجديد. كرسى نفسه ليجعل العجم كريس عىل عنه عوًضا ويجلس عليها، ليستويل

اليهودي خارتني من يخلصعرشكرسى حمزة

ألن خارتني؛ الخيربي اليهودي عدوه أمام بكرسى واالنكسار الهزيمة دفعت هذا وعىل
اليهود الخيربيني الغزاة من إلنقاذه مكة إىل «بزرجمهر» العرب حليف بوزيره يرسل

خارتني. بقيادة
امللك عىل فدخل بالعراق، الحرية مملكة إىل طهران من فوره من الوزير فخرج
يدعوه وأنه خارتني، رسائل عليه وعرض به ورحب النعمان فالقاه عليه، وسلم النعمان
كالمه، إىل التفت وال يجبه لم كيف وأخربه الحال، يف إليه يسري وأنه واالنقياد، للطاعة
بزرجمهر فشكره الخيربيني، قتال إىل بها ليسري العربية الجيوش يجمع أن يف أخذ وأنه
عليه الذي وحده هو ألنه الجيوش؛ مقدمة يف حمزة واألمري إال تسري أن يجب ال له: وقال

املعول.
خارتني أمر من كان ما كل حمزة األمري وولده إبراهيم لألمري حكى الوزير إن ثم
أنه ظنه ويف العجم، كريس عىل وجلس اململكة عاصمة عىل استوىل أنه وكيف وكرسى،
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يرجوه والتحف بالهدايا إليه بعثه كرسى أن وكيف بالعباد، الحاكم ويكون البالد يمتلك
بالده. خالص إىل املسري

إيوان واسرتد خارتني فقتل الخيربيني، ملالقاة وزحف الجيوش حمزة أعد أن وكان
الوزير وبني بينه مشادة وقعْت أن إىل تاجه ولبس باعتالئه، فوره من طالبه الذي كرسى
األكرب امللك عىل دخوله حني سالحه حمزة األمري عن ينزع أن حاول حني الحاقد، الرشير
بختك عليه فحقد بحذائه، وداسه حمزة لكمه أن فكان أنورشوان، كرسى امللوك ملك أو

وأكثر. أكثر
ابنة رأتْه ما إذا حتى عرشه، كريس ذات عىل جواره إىل أجلسه كرسى وأن خاصة
خارج معسكراتهم يف وجنده إقامته طيلة طويًال وراسلته عشقتْه «مهردكار» كرسى
من وعليها سوداء عروق عليه أصفر ثوبًا البسة وهي جميلة وكانت العاصمة، املدائن
والجوهر. اإلملاس من إكليل فوق األبيض الزهر من إكليل رأسها وعىل والجواهر، الحيل

اليونان وبالد القسطنطينية يفتح العرب حمزة

وعادات الرحالت ألدب الوصفية املعلومات من بالكثري العرب حمزة سرية وتحفل
تملكوها. أن إىل حمزة، بقيادة العرب فيها حارب التي واألقطار الشعوب وممارسات

اليونان، وبالد للقسطنطينية السرية تسجله الذي الرائع الدقيق الوصف ذلك من
الحديث وآداب وسفورها، املرأة ووضع السكان، وتقاليد املدن وصف يغفل ال والذي

املعمارية. والطرز الفنية واألعمال والخمر، والغزل الحب وعبارات واملائدة،
«إسطنانوس» ملكها تقدم حتى القسطنطينية العربية الجيوش اقتحمت أن فما
تركوا حني الهلينية، للمدينة الوصف أعذب بالسرية ويرد بهم. ورحب فاستقبلهم
األبيض بالرخام مبلطة كانت املدينة أسواق ألن ودخلوها؛ أسوارها خارج خيولهم
العقول، يدهش مما جميل نسق عىل مصنوعة سوداء بعروق الروماني بالنقش املشغول
وبني املدهون، الجوز خشب من بألواح مغطاة كانت وأغطيتها األسواق جدران وكذلك
يروا سوق يف مشوا وكلما السري فداوموا كالذهب، يلمع ذهبي أصفر خط ولوح لوح كل
النحاس من وأعاله الرخام من بابها فوجدوا األحكام، رساية وصلوا أن إىل جديًدا شيئًا
غريُه وال النعمان ير لم األبصار تأخذ عجيبٌة وتماثيُل رسوٌم وعليه املنقوش األصفر
الكبري، األسد بقدر منهما واحد كل األصفر، النحاس من أََسدان الباب جانبي وعند مثلها،
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نظروا الرسايا باب دخلوا أن وبعد إليهما، ينظر من كل إىل الدوام عىل متجهة وأعينهما
املجلوبة. اليونان25 قدماء عمل من املصنوعة والتماثيل التحف كثرة من العجائب هناك

وفلسطني الشام مرصوبالد فتح

صيدا، ثم طرابلس، إىل وتحركوا كرسوان وملكها بريوت، إىل املنترصة الجيوش وعادت
لكرسى. الخراج يجمعون عكا ثم

يفتتحون وهم تقدمهم واصلوا السماء ماء بن املنذر بن النعمان وامللك حمزة أن ذلك
ملكان وعليها مرص، دخولهما لحني والفلسطينية، السورية العواصم عرب والقالع املدن

أخوان. وهما «ورقة» واآلخر «سكاما» أحدهما عظيمان
العيار عمر األقرب ورفيقه لتابعه حمزة، تساؤالت يغفل ال السرية راوي أن وامللفت
جمعها قد يكون التي املعلومات بكل عمر أجابه حتى مرص مشارف عىل سأله أن فما
الذي البلد، دقائق جامًعا الطريق، — الدوام عىل — مستكشًفا العيارين، من وأتباعه هو

إليه. يزحفون
مختلفو هم فقال يعبدون؟ إله أي سأله: حني حمزة، األمري العيار أخرب مرص ففي
أن وما الِعْجل،26 اآلخر والبعض النار، وبعضهم األصنام، يعبدون فبعضهم املذاهب؛
نصبوا حتى األسوار عامرة البنيان مزدحمة وهي لهم وبانت القاهرة، إىل وصلوا

القاهرة. خارج مخيماتهم
عمر لرسوله أظهرا حني وورقة، سكاما جانب من خديعٌة لحمزة حدثْت مرص ويف
قصورهما يف به ورحبا فأكرماه لقائهما، وقبل حمزة األمري لهم أمن أن إىل الود، العيار
قطعٌة العجيب كربها مع وهي وضخامتها27 وطولها الرخامية وبعواميدها الحجم الهائلة
جاءوا وأخريًا عقله يؤخذ كاد حتى عجيبة، صنعة وكل والنتوء والحفر النقش من واحدٌة
حمزة أرس يف خطتهما ونجحْت الناعم، األحمر الحجر من وهي املدينة، آخر يف قلعًة

البهلوان. معقول األمري ومعه القلعة تلك داخل

.٢٣٣ صفحة ج١ السرية 25
مرص. يف تواجدهم مواقع من كثري يف هذا اسمه بنفس ويرد أبيس، اإلله 26

.٣١٤ صفحة ج١ السرية 27
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مكة وحصار العرب حمزة جرح

املتآخيني أو املتزاوجني الرتاثني بنيخصائصوسمات تروج التي السرية هذه مآزُق وتكثُر
كرسى وحصار حمزة، األمري بجرح اآلري، والفاريس السامي، العربي العصور أقدم منذ
وذخائرها مؤنها بسلب الشاهنشاهية للجيوش العيار عمر وأالعيب للكعبة، أنورشوان

وكعبتها. مكة حول الضاري الحصار لفك ونوق، خيول من ومراعيها
جان فرخ مع استطرادية خرافية حكاية عرب ورصاعه للشفاء حمزة تماثل لحني
الجيوش وكرس الحبشة، إىل بفيالقه والعبور الجنوب إىل به انتهى قاف، جبل يف هائل
قواته وجمع األندلس ومداخل وطنجة مراكش إىل بجيوشه فوصل عاد هو بل الفارسية،

اإليرانية. الحدود حتى وردهم الفرس منازلة إىل للعودة وطاقاته
مطاردة إىل وزحفت العليا، لسوريا الشهباء حلب يف جيوشه تجمعْت جديد فمن
الهزيمة إيقاع لحني العاصمة، املدائن حدود وعىل إيران داخل وُمنازلتها كرسى، جيوش
الذي لوشتهار» بيكار «علم ويدعى املجمع وطوطمها اإلمرباطورية، شارة وحيازة بها

وصيوانه. بابه عىل نصبه
األمري إصابة28 من «زوربني» ب ويعرف الفاريس التحالف قادة أحد تمكن أْن إىل
العرب صديق الخري الوزير توىل أن إىل إثرها، الفراش لزم مسمومة، غادرة بحربة حمزة

شفاءه. بزرجمهر
اليونانية اإلمدادات جاءته الذي اليوناني عمر ألنه قليًال؛ أحداثها تخيل السرية أن إال
الفرس عاصمة للمدائن العربية الجيوش حصار وجه يف الصمود عىل ملساعدته العسكرية
للنيل واملؤامرات املكائد تدبري من للعرب املعادي الرشير الوزير يغفل ال كذلك املجوس،

جدوى. دون األرس، يف وإيقاعه اليوناني عمر من
مداخل بني ما مغامراته، يواصل ويروح جروحه من حمزة األمري يشفى أن إىل
جبال يف وعواملهم الجان مع استطرادية جانبية حكاية له وتحدث وحلب، مكة أو إيران
تابعه يد عىل إنقاذه لحني الغريق كاملالح ليصبح البحرية، األسفار مع وأخرى مرة قاف

العيار». «عمر وصفيه
الصقالبة. بهم حارب مقاتل ألف عرشين نحو جيوشه من حمزة يجمع أن إىل

البني. وعيال البني، غراب الشؤم، الرشيرة، ومشتقاته، البني، تسمية عىل احتوائه اسمه من يتضح 28
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ابنته اختطاف من كرسى يتمكن الجانبية، واملنازعات الحروب هذه خضم ومن
األالعيب صاحب يتوصل ما رسعان لكن حمزة، األمري من وابنها هي وأرسها «مهردكار»

حلب. إىل بهما والعودة إنقاذهما إعادة من وعيارته العيار عمر
عمر اختفاء هنا ومنها بأحداثه؛ مستمعه ربط الدوام عىل الراوي يفتقد ال لكن
حمزة لألمري املركزي الجواد افتقاد أو وافتقاده، … مخاطراته إحدى من اليوناني
جرح من — بني ذو أو البني — الفاريس الفارس ذلك يتمكن أن أو «اليقظان»، ب املسمى
املستجدة العسكرية االستعدادات عىل للوقوف التجسسية، مخاطراته خالل العيار عمر

طالت. التي الهدنة تلك عرب الفارسية،
مرص عرب فتوحاته مواصًال أيام سبعة بها فيميض مرص إىل بجيوشه حمزة ويعرج
اليقظان»، «أبو جواده عن املضني البحث بحجة وأفريقيا؛ السودان إىل والصعيد العليا
التكرور» صاحب «مزهود ملكها جانب من لخديعة يتعرض السودان ربوع يف لكن

العيار. عمر كالعادة منها ينقذه
عىل للزحف تمهيًدا الشهباء حلب يف العربية الجيوش روافُد تتالقى جديد ومن

فارس.
زوجته من حمزة بن «قباط» اختطاف من بختك الخبيث الوزير يتمكن الطريق ويف
قدري، كطفل املدهش نموه قباط يواصل أن إىل العيار، يعيده جديد ومن مهردكار،

واألحباش. واملرصيني والعرب الحجاز عىل سلطانًا يعني أن لحني
مزوًدا «األندهوق» حليفة به ويلحق مرص، إىل حمزة األمري يعود جديدة ومرة
عمر إرسال عىل مشورتهم وتجتمع واألكراد، والرتكمان الهند رسنديب من بجيوش
بل وأحجامها، ومواقعها الجند أخبار لجمع الفرس بالد داخل تلصصه ليواصل العيار

وتسليحها.
عىل مرير قتال دار حمزة، األمري رأسها وعىل العربية الجيوش زحفت ما إذا حتى
حمزة أصيب أن إىل بختك، املعادي الوزير رشور فيها وتربز املدائن العاصمة تخوم
حمزة وعودة الحصار بفك بزرجمهر الصالح الوزير إثره عىل أقنعهم رأسه يف بجرح

مكة. إىل وجيوشه الجريح
املهينة الرسائل سبقتهم — مكة — انطالقهم نقطة إىل بالفعل عادوا ما إذا حتى
األمري ابن قباط األمري إىل الزمان، هذا سالطني سلطان أنورشوان كرسى األكرب امللك من
املرشوط. غري االستسالم مهردكار ابنته ابن من كرسى، الخال يطلب البهلوان، حمزة
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جديد من فازداد للشفاء، تماثل ما رسعان الذي حمزة موت توهموا األعجام أن ذلك
مكة. حصار إىل والعودة مطاردتهم عىل تصميمهم

«رستم» يدعى والجذور املنبت فاريس حقيقته يف هو بطال، السرية تستعيد أن إىل
قيرصية. يدعى روماني بلد من التجسسية جوالته عرب العيار، عمر به يلتقي

بإنقاذهم جازفت قيرصالتي امللك بنت مريم ابن فهو العيار؛ عمر تعرَّفه الفور وعىل
امللح. أكوام أنقاض تحت العرب القادة األمراء وبقية حمزة الغتيال أبيها خديعة من

الذي الفاريس رستم خصائص ذات عىل وقومه، ألبيه كمنقذ يجيء هذا رستم أن إال
يهزم. ال

الفرس يحارصعاصمة العرب حمزة

الدوران عن موضوعها يخرج ال التي امللحمية، السرية هذه تواصل رتيب نحو وعىل
وسمات بخصائص مثقلة تكن لم إن محملة تبدو والتي والحب، الحرب لكال املتالحق

ذكرنا. كما — الرضاية اآلرية وجذوره اإليراني الفاريس الرتاث
متمثلة تبدو — واألرشار األخيار بني الضاري الرصاع هنا موجزها التي — فالثنائية
بزرجمهر الوزيرين رصاعي يف متجسدة يائها؛ حتى البهلوان حمزة سرية أِلف من
الذي الرشير وبختك ومحارقها، النار عبدة املجوس الفرس لقومه املعادي العرب حليف
والخري «خرسف» بدوره، الرشير كرسى، ابني الختطاف التآمر حد إىل أحقاده قادتْه

اليوناني. عمر وأخيه فرتم، رستم العرب، حمزة لولدي «فرمزتاج»
هذه انتهت أن إىل العيار، لعمر املتوقد الذكاء منبتها من يحيطها محاولة كل ويف
حني ليًال يبكيه كان حيث عليه؛ لثيابه وتمزيقه كرسى وأحزان خرسف، بقتل املحاوالت

ذهب. من طبق عىل رأسه له يستقدمون
وتعشقه خوارزم ربوع يف ومغامراته رستم القادم البطل رصد عن السرية تغفل وال
ملمحها يذكرنا التي املقاتالت، األمريات إحدى تمكنت أن إىل الجمال باهرات النساء يف
النساء من وجيشها «حسانة»، وتدعى الليبيات، األمازونيات النساء وفروسية بشجاعة

بأالعيبهم. العيارين من وأتباعه العيار ينقذه أن إىل أرسه من تمكنت املحاربات؛
حلب من حمزة، األمري بقيادة املتحالفة الجيوش هذه اتخذت فقد ذكرنا وكما
ومحارصة إيران، عىل للهجوم العرب شط مداخل باتجاه ع وتجمُّ انطالق نقطة الشهباء
مواجهة، يف املتقهقرة، الحروب من سلسلة عقب بالفعل ذلك ويتم «املدائن»، عاصمتها
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كان الذي املنقش» «رعد أهمهم القادة، من ومجموعته كرسى، بقيادة الفاريس التحالُف
الدم أنهار من جسده عىل سيسيل مما النعمان كشقائق حرب كل عقب منتًرصا يعود

املراق. العربي

مهردكار بانتحار العرب حمزة مأساة

طبيعي كنتاج تجيء — ذكرنا كما — التي السرية، لهذه واألخري الرابع الجزء ويؤرخ
الساميني، العرب ومتاخميهم اآلريني، املجوس للفرس والوقائعية التاريخية األحداث لكل
هنا ومحصلته قاِسمه الذي التوحد إىل األقرب الفكري التزاُوج إىل — طبًعا — باإلضافة

فولكلوري. وشعبي كالسيكي تقليدي من الرتاث، هو:
التي لألساطري الروس قاموس من األخرية الطبعة أن نتصور أن — هنا — ولنا
إن أعقاب يف اإلسالمي الرتاث يورد فإنه جريفز، روبرت األساطري عالم الشاعر لها قدم
االدعاء هذا مثل عىل الرد مجال هنا وليس األسطوري، الفاريس الرتاث ذيل يف يكن لم
والعجم العرب بني وامُلزاَوجة، الرتاثي التقاُرب مدى تأكيد هو هدفنا أن بيد والتهوين،
بعامة، اآلسيوي الرتاث نمطية عن كثريًا بنا تبعد ال التي السرية، هذه به تنبض ما وهو

بخاصة. الصغرى آسيا أو آسيا غرب أو وميزبوتامي
ألبناء والرسد التاريخ عىل يقترص البهلوان حمزة األمري لسرية الرابع املجلد أما
الست، الظلمات بالد أو األقاليم يف الجغرافية ومخاطراته الزمان بديع وأحفاده، حمزة
العرب بحروب االشتباكات تجدُّد لحني والجان، امَلَردة عوالم يف املغامرة إىل منها منتقًال
كرسى إليه لجأ الذي «بهرزاد» ب امللقب وسلطانهم بالخوند يُعرفون آسيويني أقواٍم مع

للعرب. املعادي بختيار املتسلط ووزيره الجديد القيرص أو
مشريًة رستم، ابن قاسم، األمري وفروسية وصبوة املدهش النمو السرية تتعقب كذلك
الزمان بديع تحالُف إىل بهما انتهى الذي وقاسم، الزمان بديع بني الضاري العداء إىل
محاربته يف واغتياله رستم موت فاجعة ثم حمزة، عمه ملحاربة الستة الظلمات ملوك مع

والخوند. لطهماز
حلت التي واملخاوف الدفينة األحزان بتلك والتصاعد النمو مواصلة السرية تغفل وال
لحني أجلها من حارب التي مهردكار زوجته عىل واستعدائه طرده عقب العرب، بحمزة

كرسى. اإلمرباطور أبيها عرش عتبات عىل انتحارها
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يف القتل، املوت، فالجنون: الوساوس إىل أفضت التي — األحزان لهذه وتضاف
السياسية الخارجية زيجاته عرب وأحفاده، بأبنائه حل الذي الطاحنة، الحروب ساحات

املفتوحة. للبالد
ما بقدر مماته، عن السرية تخربنا ال الذي حمزة، العربي املحارب ذلك يتبدى لذا
من والعالقات لألحداث بالنسبة سواء للجنون، املقارب اهتزازه تصوير يف تمادت هي
أصبح الذي وحارسه، طفولته صديق عليها ينهره كان ما كثريًا والتي إلنسانية، سياسية
عنه تََخىلَّ ما كثريًا العيار إن بل العيار، عمر لدولته، الصبابى الهيكل يف األول الوزير

لسنوات. املفتوحة األسيوية البلدان ربوع يف رحالت عرب وتركه
به وصل حتى الحربية، منازالته إبان رأسه يف إصابته عقب حمزة جنوُن تضاعف
جروحه. ليداوي باليقظان املسمى حصانه إليه به يجنح كان غالم يف تعشقه حد إىل

زوجتُه بذاته هو وأنه امللثم، الوسيم الغالم ذلك حول فابيوال لينسج الراوي يعود ثم
بري». «اسما الخرافية الكائنة تلك بهذا أخربته أن سبق كما — تمت لم التي مهردكان
تمكن لحني له، ومطاردتها حمزة من العنقاء بانتقام السرية، هذه تنتهي أن إىل
وملك بختك أو بختيار العرب ضد الدوام عىل املتآمر الرشير الوزير أرس من حمزة
ثم األكارسة، عرش عىل الوريث كرسى نصب ثم وصلبهما، الفرس، مع املتحالف الخوند

مكة. إىل وعاد وعتاده وبجنوده التكريم، بكل بزرجمهر الصديق الوزير اصطحب

الكربى العربية امللحمة سالم الزير (4)

لحرب تؤرخ التي املهلهل ليىل أبو سالم الزير امللحمية، العربية األنساب سرية تعد
من تَُفْقها لم إن بحق العربية اإللياذة موقع يف عاًما؛ األربعني حرب أو الشهرية البسوس

وتراجيدية. صعوبة األكثر واملواقف العراقة كال حيث
لتجاُوز محاولة يف وقضايا، تساؤالت عدة سالم، الزير عن اإلملامة هذه عرب ونطرح
إضافٍة أو كاٍف فهٍم دون عليها، تعاقبْت التي األدبية االجتهادات أو الدراسات من الكثري

ملحوظة.
أو — ُفصحى إحداهما مختلفتني، شبه سريتني بإزاء أننا كيف القضايا: هذه من
واسعة املتعددة الطبعات بها تجيء فولكلورية، شعبية واألخرى — كالسيكية عربية
الفرنيس؟ االستعمار عقب بالدنا واملطبعة الطباعة دخول منذ ربما متواترة، االنتشار
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ونصوصها السرية، هذه جسد حرص ِمْن بعُد نتمكن لم أيامنا حتى أنه فامللفت
تالية، أو الحقة وأخرى أسبق سري من داخلها وما لعامية، ُفصحى من — املتعددة
واألردن ولبنان سوريا غزا الذي اليماني، حسان التبع بشخصياتها، يتصل ما كل وكذا
ربيعة، بن كليب بمؤامرٍة اغتاله أن إىل مقاتل، ألف ومائة حربية سفينة بألف وفلسطني
البطل قادها التي الشهرية، البسوس حرب فكانت مره. بن جساس بدوره اغتاله الذي
والذي املهلهل، ليىل أبو سالم الزير الفلسطينية، سبع برئ بوادي املنشأ الفلسطيني
لهذه األعظم الجسَد سنة؛ أربعني امتدت التي البسوس بحرب املعروفة حروبه ستشغل

الطوطمية. األُسطورية امللحمية السرية
للبطل كتجسيد الشعبية والطبعات النصوص يف يتبدَّى سالم الزير أن والغريب
يَطعن أن يرفض الذي الشعبي، البطل وقيم فضائل بكل متحليًا الخارق، املقاتل الشعبي
أو بترصف متصًال األمُر كان ولو حتى يتسلط، أو يغتصب أو يتآمر، أو الظهر من
عدوه به بعث ذليل، إنسان أو سبع، بري يف صادفه جائع أسد حيوان، إزاء أخالقي موقف
أخيه، جثمان ليستشري املهلهل، جاءه ما إذا حتى قربه، يف لريقد كليب؛ أخيه ومغتاله
املهلهل يكتشف وعندما القتال، ووقف باالكتفاء ويطالبه كليب، امللك أخيه صوت يتصنع
عنه، ويعفو يضحك العيش ألكل وبحاجته بالخدعة الواجف، الرجل ويصارحه خدعته،

ُمَطْمِئنًا. — دينار ومائة حصانًا ويعطيه
العصور، طول عىل صداها َوجدْت التي ومواجعه، ومعلَّقاته أشعاره عن ناهيك
املعرفة قبل ما عصور يف الشعبية، واملنتدبات واملوالد األسواق يف واملالحم السري ِلُمستمعي

إياها. امللفقة ومسلسالته بالتليفزيون
متوجًعا: السرية راوي ينشد حني

دي��ن��ار29 دره��م��ي وص��ل ل��و ط��ب ب��ال ت��ج��ي��ش م��ا
ن��ار دي ـ��ل��ي خ��ـ ي��ا ال��م��ب��ال��ي ت��ل��وم إي��اك
األس��ح��ار دج��ى ف��ي ش��ام��ي ب��ك��ر ع��ل��ى ش��د ق��وم

جمعتُه للزير ينسب شفهي موال وهو نار، ودي الدينار بني — األيتمولوجية — اللغوية العالقة الحظ 29

الحكيم. عبد شوقي ٥٧ عام الفالحني» «أدب كتابي يف ونرشته الوسطى، مرص من ١٩٥٥ عام
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ج��رح��ى ع��ل��ي��ه ـ��ط��ب ي��ق��ـ دوا وه��ات��ل��ي اس��م��ع
واألس��ح��ار ال��ط��ب ج��م��ي��ع ح��ي��ر ج��رح��ى دان��ا

متسلط، أو سلطوي موقف يف أبًدا يَتَبَدَّ لم سالم، الزير أو املهلهل أن وامللفت
وأخذ بالحرب الدموي وتعشقه االنتقامي، القبيل ه وتجربُّ ومنازالته، حروبه باستثناء
يلهو وال خمًرا يرشب وال بصلح يهم «ال أْن نفسه عىل َقَطَع سالم الزير إن حتى الثأر،
كان حتى بماء، يغتسل وال الحديدي، درعه يألم أو يربط ما أي ألمته؛ يحل وال بلهو

الحديد.» صدأ رائحة من منه يتأذى جليسه
وقبيلته. كليب، أخيه مغتاِيل من انتقامه، يحقق أْن إىل والالءات املحرمات هذه كل
بقيادته التغلبيون أو الكلبيون انكرس عندما إنه حتى لومضة، القتال ينىس ال فكان
آبائهم، عن يسألونه واألبناء النساء الحرب من عودته عقب باملهلهل وأحاط غزو، ذات

املأثورة: قولته ًعا مرتفِّ قال

ال��ق��ت��اال وي��ن��س��ى ق��ت��ل��وا، آب��ائ��ه��م ع��ن ال��ن��اس ي��خ��ب��ر م��ث��ل��ي ل��ي��س

أقرب عادة وعالقاته سالم الزير مواقف نجد القبيل؛ القتايل دوره تجاوزنا ما وإذا
فحتى بفلسطني، سبع بري بوادي االختياري ومنفاه منبته كال يف الناس، بسطاء إىل
دمشق إىل معه بالعوده وطالبه سبع ببري زاره حني كليب، امللك أخوه إليه توسل عندما
الزير رفض العرب، عىل ملًكا لينصبه الروم» ألرض مكة «من املتناهي ملكه عاصمة
املوحش؛ االنعزايل واديه يف وينعيه يبكيه طويًال ظل كليب، مرصع بعد وحتى امللك سالم
من انتزاًعا وانتزعوه اليمامة، بريادة كليب وبنات قومه هاجمه أن إىل أحزانه، عن يسكر

دمشق. الجديد، ملكه عاصمة إىل به وعادوا سبع، ببرئ منفاه
اليمانيِّ اإلمرباطور عرش عىل والجلوس امُللك قبول عىل أجربوه، عندما وحتى بل
كما سالم الزير ظل الطروادية؛ واملكيدة باملؤامرة كليب أخوه ورثه الذي حسان، التبع
مهانني من الناس، بسطاء إىل حاالته كل يف أقرب ظل هو بل ملٌك، يغريه فلم هو

ومضطهدين.
من نبت الذي بشعبه «املهلهل» املقاتل الفلسطيني الشعبي البطل هذا أشبه ما ا حقٍّ

وتراثه. ألرضه، افتقاده يف صفوفه،
رمًحا املقاتل الفارس قيم الثوري، الزهد فيها يخالط التي مواقفه ذروة وتتضح
يف به التقى َحاَلما — «الجرو» ابنه إىل كليب، امللك عرش فوره، من أسلم حني وكلمة
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اغتاله أن إىل وعمائه، عقابه عقب كأوديب منزويًا راضيًا سمًحا — وتََعرََّفه القتال ساحة
بالعرابة مدفنه وجاء كأوزريس هناك، ُدفن حيث مرص؛ صعيد يف معوًزا، غريبًا خادمه

املدفونة.30
املؤلهني؛ أو اآللهة األبطال عادة عىل واندثاره املهلهل موت النصوصحول وتختلف
بأن ترى الكالسيكية والنصوص مرص، صعيد يف اغتيل أنه ترى العامية فالنصوص

موطنه. بفلسطني ورابعة باليمامة، وأُخرى بالبحرين، وقع موته حدث
والفضة الخالص الذهب من قبابه صيغت مهيب، مدفن وال قربٌ له يُعرف لم أنه كما

العرب. ملك كليب كأخيه
مجيئه ليشمل يمتد أن واختفائه، املهلهل موت حول واالختالف الغموض ولعل
ونصوصها امللحمية السرية هذه منظومات من أي يف كثريًا عنه نعرف ال أمذى ومولده،

لُفصحى. شعبية من املتعددة
سالم، الزير أو للمهلهل شخصية من أكثر بإزاء نكون أن بالتايل هنا واملفرتض
ويف باهتة، للزير مجهلة العربي، األدب تراث يف تتبدى كالسيكية، فصحى عربية إحداها
«الداهية»، ب لقبوه العرب إن حتى — رشيرة سالبة تكن لم إن — بغيضة األحيان معظم
حرب يف له حدث مثلما أعدائه، أرس يف يقع ما وكثريًا خدعة، أنها عىل الحرب يمارس
امللك يكن ولم املهلهل، قتله الذي «البجري» البنه انتقاًما مرة؛ حاربه الذي «الحرث»31
وسأله: أسريًا، قومه، إىل به وعاد غيلة احتضنه حني سالم الزير يعرف الحارث أو الحرث

املهلهل. عىل دلني
دمي. ويل –
دمك. ولك –

خدعْه. والحرب خدعتك املهلهل، أنا –

التي والبالد األماكن من الكثري هناك أن كما بها، الزير دفن من اسمها، استمدت أنها املرجح من 30

سالم الزير كروم معارص أن من حسني، فهمي اص الَقصَّ يل ذكره ما ذلك، من وذكرياته، اسمه تحمل
الدلتا. يف الزقازيق قرى إحدى يف كانت

الحفرية التاريخية أسماؤهم وتَِرُد األردنيني، األنباط ملوك الكالبي الحارث أو الحرث بنو ملوك أجد 31
أو الالذقية من بالقرب الشمرا رأس نصوص يف سواء امليالد، قبل األول األلف قبل ما منذ بالحارث
الفلسطينية. الهمة ذات األمرية سرية يف بكثرة ذكرهم يرد كذلك الحارث، امللك باسم امليت، البحر نصوص
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البجري، لولده انتقاًما يقتله مهيب فارس عىل يدله بأن طالبه الحرث، أطلقه وملا
القيس». «امرئ املقربني أصدقائه أعز عىل دله أن فكان

وقتله. عليه فشد القيس امرأ الحرث وقصد وأطلقه، املهلهل ناصية32 الحرث فجز
كشخصية الرسمي، العربي أدبنا يف املهلهل يتبدى الخسة، من النحو هذا وعىل
األقرع، جلده من جزء سوى الحرب وما واملهانة، األرس يف يقع ما كثريًا داهية، ميكيافيلية
كان بأنه املهلهل تسمية «الوسطوية» الفصحى العربية واملأثورات النصوص تفرس بل
الذي الرصني، الرتاجيدي شعره عن يكون ما أبعد وهو العربي، الشعر «هلهل» من أول

سريته. وعن عنه الدراسة هذه يف نماذجه معظم إيراد عىل حرصنا
الفولكلورية الشعبية النصوص اختفاء مع بالكامل يتعارض ما بالطبع وهو
«أنموذج» أبدع هو بل الفضائل مكتمل خارق، شعبي كبطل سالم، الزير بشخصية
ومضطهدين مهانني من الناس، بسطاء ويتمثله إليه يهفو ما مع املتسق املقاتل للفارس

وواجفني.
الفولكلوري البحث لحقول النظرية االتجاهات هذه أسدتْه عما عزلة ودون
األقل الطموطمي العربي املايض بني الربط جدلية عن أيًضا عزلة ودون األثنوجرايف،
املايض أن اعتبار وعىل املاثل، العربي الحارض عىل طافًحا التبدي، كل تبدى والذي ذاك،

تيلور». آرثر يشري «كما منه متطورة صورة سوى هو ما الذي الحارض يفرس
التعاُرض إىل املضني توصيل األول املحل يف هو وتسجيله رصده يعوزني ما فلعل
عىل العربي األدب مأثورات من ونظريتها سالم، للزير الفولكلورية النصوص بني الكبري
للزير ملحمة أو سرية من أكثر اكتشاف بإزاء أننا إىل يشري بما املغلوط تاريخه طول

فولكلورية. شعبية والثانية كالسيكية، أدبية عربية إحداها املهلهل، ليىل أبو سالم
سالم الزير أو املهلهل لشخصية بالنسبة والتعاُرض، االنقسام هذا يعمق ومما
والعامي الفصيح، العربي Version األم النصوص يف واضًحا واملتبدي — خاصة —
هذه وجغرافية موطن اختالف من يجيء — يشء كل وقبل — أوًال هو الفولكلوري،
النصوص يف تجري حيث ومرسحها، األحداث مجرى أي سالم؛ الزير امللحمة السرية

التي الحالقة شعائر بحسب امتهانًا شعره، جدائل إحدى ناصية للمهلهل جز الحارث، امللك أن أي 32
الجاهليني. العرب عند كطقوس بكثرة تُمارس كانت
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قبائيل بدوي — متقوقع — محدود وبشكل حولها، وما مكة يف الكالسيكية، العربية
هزيل.

للزير ومنًفى موطنًا بفلسطني سبع برئ من الفولكلورية النصوص تتخذ بينما
أحداث مركز أما ومكة، وفلسطني واألردن ولبنان سوريا سهول ليشمل يتسع سالم،
األلوف ملئات قارية، قبائلية، حروب تجري حيث دمشق؛ فهي وعاصمتها السرية هذه
غازي. يمني إمرباطور أو تبع يتقدمها سفينة، ألف قوامه بحري وحصار املتقاتلني، من
أم واحدة، سرية إزاء نحن هل التايل، النحو عىل التساؤالت طرح يمكن هنا ومن
الشمال عرب بني أحداثها تجري — الفصحى أنها نرجح — للمهلهل إحداهما سريتني،
امللك أخيه ملرصع املنتقم الفلسطيني سبعي البرئ للبطل فولكلورية والثانية الجاهليني،
األحداث تمتد أن من بأس وال وفلسطني، ولبنان الشام بني ما أحداثها تجري كليب،

حولها؟ وما مكة لتشمل الجانبية الرافدية
أنه إىل مبارشة يشري كليب، املغتال للملك الرضيح أو «املبكى» أن عرفنا ما وإذا
الثانية األلف قبل ما منذ عرفت التي «الكلبية»33 للقبائل سلفية، شارة هو أو سلف
األنثروبولوجيون، إليهم تعرف الذين البحرية، الشعوب أو البحر بشعوب امليالد34 قبل
األوروبي، الشمال دول ومعظم وأيرلنده، إنجلرتا إىل وغزواتهم هجراتهم وصلت حني
بعد فيما اليونان بَهم َلقَّ من وهم — عام آالف ٤ — امليالد قبل الثانية األلف مطلع منذ
سوريني من واملحيطات، للبحار اقتحاًما البحرية القديم العالم شعوب أقدم بالفينيقيني
الذين بذاتهم هم الفلسطينيون، وهم جريفز35 يقول كما — واآلخرين وفلسطينيني،
يضمون وكانوا الغربية، بالضفة اليهودية أو وجودا عربون36 يف اإلرسائيلية القبائل أرسوا

بالكلبيني. املعروفني وسوريني، أردنيني من أدومية37 عشائر القبيل تحالفهم داخل
باألرس العربي الرتاث يعرفه ما وهو عام، مائتي ملدة هم أَْرسِ يف اإلرسائيليون وظل
الدين من األعظَم الجانب اكتسبوا أن بعد اإلرسائيليون، تحرر أن إىل األول، الفلسطيني

.Calbites 33

جريفز. السابق، املصدر 34
.The White goddess 35

السابق. املصدر 36
األمرية مثل الفلسطينية السري بقية وكذلك معاوية، األول األموي الخليفة زوجة «الكلبية» ننىس ال كما 37

عليها. عربية إمرباطورة أول وأصبحت القسطنطينية، فتحت التي الهمة ذات الفلسطينية
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إىل حلقاتها بعُض تُشري التي امللحمية، السرية هذه بالقطع ومنه الفلسطيني، والرتاث
مثل مثلها املغتصبة العربية واملأثورات الفابيوالت من والكثري ودليلة، شمشون فابيوالت

الوطن.
شعار أو اسم تحت عام آالف ٤ منذ املتحالفة العربية القبائل هذه أن ويالحظ
الدولة أواخر حتى «الكلبية» هذه بتسميتهم يحتفظون ظلوا ،Caleb كالب — طوطمي

الكلبية. األموية بالدولة تسمى كانت التي األُموية،
الذي سلم، أو سالم الزير بطلُها القدم، يف ُموِغَلٍة فلسطينية ملحمة بإزاء فلعلنا
وتََربَّى نبت أنه كما سالم، مدينة أو «سالم» أورشاليم أو القدس تسمية إىل اسمه يشري
— واتخذها الحايل، الفلسطيني التاريخي تواُجدها قبل سبع، برئ أو سبع، بري وادي يف

ومنًفى. موطنًا — السرية ستخربنا كما
التهويد، حول امللفقة الصهيونية االدعاءات مواجهة من توقيتُها يجيء دراسة ولعلها
السرية هذه وتضيفها تضفيها املحتلة، األرض داخل العربية الفلسطينية املعالم وتغيري
اليهود اخ النُّسَّ وتلفيق عبث من أيًضا تسلم لم والتي والعراقة، القدم شديدة الفلسطينية
أحداثها رقعة تشمل والتي — املهلهل ليىل أبو سالم فالزير بها الوسطى القرون من
أرضه عىل الذي الجغرايف املنبت حيث من ولبنان؛ وسوريا واألردن فلسطني املركزية
والبقاع، وبريوت ودمشق فلسطني بني فيما حروبها وسريُة أحداثها تندلع — وموطنه
أوطانها بكامل العربية، الجزيرة يف الجانبية األحداث لبعض — بالطبع — إيغال ودون

والطائف. بمكة وانتهاء والبحرين، وحرضموت، عدن، من بدءًا وكياناتها،
— بالتدوين حفظت والتي سالم» «الزير امللحمة أو السرية هذه إىل باإلضافة
بعد املايض القرن يف بالقاهرة الشعبية الصنادقية طبعات بإحدى — األوىل للمرة ربما
تؤرخ السرية هذه منها، األعظم املوسيقي اإلنشادي الشفهيُّ الجسُد وتالىش اندثر أن
أرُض هو هنا، الجوهري مركزها حقيقية، عربية قبائلية ومنازعات وحروب لهجرات
العربي البطل ذلك — سالم فالزير القدم؛ يف ُموِغلة عصور منذ العربي وشعبها فلسطني
— سالم ساليم أو أورشاليم اسمه أعطاها التي مدينته منشئ هو يكون قد — الفاتح

ذكرنا. كما
املتوحدة، العربية إمرباطوريته بل لدولته، عاصمة دمشق من اتخذ قد كان أنه برغم
كما — عام آالف ٤ حوايل منذ والحرب السيف بحد توحيدها يف يجاهد كان التي تلك أو

سيتضح.
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حسان التبع بمجيء اليمن، من تبدأ — إذن — الكربى السرية هذه أحداث فساحة
اليمنية أول كان بأنه امللحمة وتصفه اليماني، بالتبع ويكنى حسان، امللك أو اليماني،
ومعني، حرضموت وقتيان وكهالن ريدان وذي وسبأ حمري دول ملوُك وهم القحطانيني،
وبحر الفاريس والخليج املتوسط البحر شواطئ حتى سلطانُها امتدَّ األخرية والدولة

بكاملها. العربية الجزيرة إىل باإلضافة العرب،
منتصف إىل اليمنيني القحطانيني الجنوبيني العرب وحضارات ممالك أُوىل وترجع

٢٣٥٠ق.م. وبالتحديد امليالد، قبل والعرشين الرابع القرن
اسم ابنان39 ُولد «ولعابر لعابر أًخا قحطان يتبدى السامي، النسب سلسلة38 ويف

يقطان.» أخيه واسم األرض، ُقسمت أيامه يف ألن فالح؛ الواحد
الجنوبيون القحطانيون العرُب جاء ومنذ القحطانيني، أبو قحطان هو ويقطان
تكلم من «أول قحطان بن يعرب وابنه العاربة،40 العرب أبو أنه كما اليمن سكان
سمي الذي سبأ، بن شمس عبد امللك أولهم وكان سبأ، ملوك جاء نسله ومن العربية»،
انحدر سبأ نسل من فإن العرب، نسابة به يشري ما وبحسب أعدائه، يسبي كان ألنه سبأ

وكهالن. حمري ملوك
التغلبيون، أو الكلبيون وهم مرة، بن كلب وبني قضاعة، بني ملوك حمري فمن
الغتياله املنتقم وأخوه كليب سريتنا، بطال إليهم ينتمي والذي الفلسطينيني، الثغور سكان

سالم. الزير
فيما كبرية وحضارات قبائل إىل تضخمْت بطون، سبعُة انحدرْت فقد كهالن من أما
قبيلتا منهم انحدرت وكذلك وأنمار، ومراد، وكندة، وهمدان ومذحج طيئ وهم بعد،
الكعبة كهنة أو سدنة خزاعة، قبائل انحدرْت أيًضا ومنهم يثرب، ملوك والخزرج، األوس

اإلسالم. قبل فيما
وهجرات لحروب تؤرخ التي العربية، السرية بهذه التعريف يف نستطرد أن فقبل
األزيل للرصاع بالتعريف التعرُض املفيد من اليماني؛ حسان التبع قادها قبائلية،

.١٠ ،٢ :٦ تكوين 38
ص١١٥. ٧٤ القاهرة اليوسف روز كتاب الحكيم، عبد شوقي العربي، العالم وفولكلور أساطري 39

وطسم وثمود عاد منها: وحضارة قبيلة عرش اثني وكانوا املندثرة، أو «العاربة» العربية القبائل إىل 40
وعرفات. وجرهم والعماليق وجديس
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القيسيني، العدنانيني ومنازعيهم اليمنيني، القحطانيني الجنوب عرب كال بني القبيل،
هما، عظيمني فرعني إىل ينقسمون بدورهم وهم والعراق، ونجد والحجاز الشام ومنزلهم
ربيعة» بن املهلهل ليىل «أبو سالم الزير هذه سريتنا بطل هو هنا وفارسهم ربيعة، بنو
وكالهما بكر، أي مرة؛ بنو فهو الثاني الفرع أما تغلب، بني أو بالتغلبيني أيًضا ويعرفون
كما مرة، لألمرية أًخا كان ربيعة امللك أن أو أبناؤه، — إذن — فُهْم وائل، إىل نسبه يمتد

بدورها. السرية لنا وتحفظ السرية راوي يذكر
ُمرة أخوه وكان العربان أمراء كبار من الزمان ذلك يف ربيعة «وكان الراوي: قال
قبيلتني عىل يحكمان وكانا الشام، بالد أطراف يف منازلهم وكانت واألعيان، األمراء من
األسد كليب، وهم: األقمار، مثل أوالد خمسُة لربيعة وُولد وتغلب، بكر هما العرب من

الشجعان. من وغريهم ودرعان، وعدي بالزير، امللقب الشهري البطل وسالم، الكرار،
وتلقب أسمى اسمها والسباع، األسود تعارك الطباع جميلة بنت لربيعة كان كما

بضباع.
وجساس، وسلطان همام منهم: شجعان أبناء عدة بدوره فله مرة األمري أخوه وأما
تزوج العمومة، أبناء بني املتبادل القبائيل الزواج وكعادة «الجليلة»، لها يقال نبيلة وبنت

«الضباع». بأخته همام األمري وتزوج الجليلة كليب األمري
اليماني حسان التبع قاده الذي البحري الحصار طريق عن الغزو يقع أن إىل
نفسه بًا منصِّ فتحها أن إىل الطروادي، الحصار غرار عىل وفلسطني ولبنان الشام لساحل
ال القامة، مهيب البأس، شديد كان أنه امللحمة له تنسب والذي عادل، كمستبد بتجرب
واملزاح، امِلالح، النساء يحب وكان والذمام، العهد يحفظ ال الحرام، من الحالل يعرف

والنهار. الليل يف املدام ويرشب امللوك، أبناء من بصبية يتزوج ليلة كل ويف
فأجابه األرض؟ عىل مني أعظُم هو َمن يوجد هل «نبهان»، وزيره سأل يوم وذات
أوالد من وهم قيس، بنو لهم يقال الشجاعة، أهل من عرٌب البحار خارج «يوجد الوزير:

وفلسطني.» بالشام وديارهم مرض،
فاضلة بنتًا — والبقاع بريوت عىل واليه — مرة لألمرية أن حسان امللك سمع أن فما
حسان امللك أي له؛ سبق الذي ربيعة بن كليب عمها البن مخطوبة الجليلة، تُدعى جميلة

منها. الزواج يف رغب حتى ربيعة؛ امللك والده َقتْل
أحُد نصحه أن إىل «كليب»، القيس — الخطيب أو — الحبيب يد يف أسقط وهنا
زي يف متخفيًا بالرضا فيتظاهر واالغتيال، الحيلة إىل يلجأ أن نعمان» «العابد الكهان

127



العربية الشعبية واملالحم السري

داخل مختبئني فارس مائة برفقة القرص إىل ينفذ حتى جليلة، األمري بهلول أو مهرج
أو الجليلة كنوز يحتوي طابق طابقني، صندوق بكل فجعل وكنوزها، جهازها صناديق
سالحه بكامل شجاٌع فارٌس فيه اختفى وطابٌق — املغتصبة أو املخطوفة — الزوجة

وعدته.»41
يعني بما بالطبع، وأبيها، وقبيلتها الجليلة باتفاق هذا كل مرة بن كليب ذ ونفَّ
سوريا من كل يف القومي، املستوى عىل التبع، وقتال الغتيال — املتآمر — استعدادهم

وفلسطني. واألردن ولبنان
بسيفه هو وتقلد لكليب، خشبيٍّا سيًفا عمران، أو نعمان، الكاهن أعطى «وهكذا
قطعة وركب والبغال، الكبش أذناب من طواًال سوالف له وأرخى مالبسه، تحت الفعيل
يقود ومىض والذئاب، الثعالب جلود من فرًوا ولبس خشب، من دبوًسا وحمل قصب،
نبهان املسمى حسان، امللك وزير تساءل وعندما القبيلة، فرسان أمام الجليلة قافلة زماَم

غره.» بن قشمر واسمه مرة، بنت الجليلة مهرج بأنه أجابوه عنه،
أي كلبيٍّا؛ كان أنه إىل موطنه، وكذا اسمه، يشري الذي «كليب» األمري تنكر وهكذا
الغازي التبع اغتيال يف الجليلة بمساعدة ونجح كالب، قبائل إىل — طوطميٍّا — منتٍم

والعجم». العرب «ملك بكليب وتسمى الجديد، التبع بدوره وأصبح
التمهيدية، الحلقُة انقضْت قد تكون مخدعه، داخل عرسه ليلة حسان، امللك وباغتيال
مجسدة نهايتها، يف هنا نلحقها مستقلة، سرية أو ملحمة موقع يف هي والتي مللحمتنا،
حسان الوطن؛ أو والحمى الخطيبة، أو الزوجة مختطف املتجرب، التبع امللك مرصع يف
باريس واغتصاب الهومرية باإللياذة شبيه مناخ أو بَجوٍّ جانب من يوحده بما اليماني،
عودته عقب بأجاممنون يتوحد كذلك منيالوس، زوجة اإلغريقية هيالنة الطروادي
أُخرى بغزوة إيجست، وعشيقها كليتمنسرت، زوجته لتتلقاه طروادة حرب من منتًرصا
امللوك ملك بعودة الدامي، العرس احتفاالت عرب امه، َحمَّ داخل ويرصعاه مخدعه، داخل

املنترص. الفاتح

كانوا أنهم صندوق كل من الثاني بالطابق املختبئني املائة الفرسان وصف النصوص بعض يف 41

الجليلة العروسة كنوز وكذا الصناديق تلك ضخامة َمَدى ر تصوُّ يُمكُن وعليه خيولهم، صهوات ممتطني
(املؤلف). الطروادي بالحصان يضارعها بما والبقاع بريوت عىل التبع وايل ابنة
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— لإلله والعربية الفلسطينية األساطري محصلة عن كثريًا بنا يبعد ال األمر أن كما
بمساعدة عرسه ليلة مخدعها داخل الفلسطينية، دليلة خدعتْه الذي شمشون — الشمس

ورصعتْه. رسه وعرفْت قبيلتها، شيوخ
باإلضافة اإليضاح، يف يُسهم قد الجليلة، أو وجليلة دليلة اسم بني اللغوي واالشتقاق

فلسطينية. عربية كلتيهما إن حيث املكاني؛ د للتوحُّ طبًعا
زوجته سارة مختطف إبراهيم فرعون مع ُده، توحُّ يُمكن حسان، التبع امللك إن بل
سارة بحسن وويش مرص إبراهيم الخليل دخل حني الرضاعة»،42 يف وأخته عمه «وابنة
يف يكذب ولم أمي، من ال أبي من أختي هي فقال: عنها، إبراهيم فسأل فرعون، إىل امرأته
الكبائر كبرية فاستبشع زوجته، أنها حقق حتى مختليًا، لنفسه فرعون فاختارها قوله،
جملتها من كثرية، هدايا مع إليه وردها القديم. العالم أدانها التي الزوجة، اختطاف هذه،

العرب. أبو قيدار وابنه إسماعيل، جاء رحمها من التي سارة، جارية املرصية هاجر
الكبائر كبرية كانت الوطن» أو «كاألرض واغتصابها الزوجة خطف رذيلة أن ويبدو
عرش استمرْت التي طروادة لحرب الرئييس السبب فكانت القديم، العالم أدانها فيما
اإلغريقي البطل زوجة هلينا اختطاف عىل الطروادي باريس أقدم حني متصلة، سنوات

سطور. منذ ذكرنا كما — منيالوس
هو أو اليماني حسان التبع امللك اختطف حني ملحمتنا، حالة يف أنه يُالحظ كذلك
البسوس، حرب الندالع تمهيًدا كليب، األمري القييس خطيبها من مرة بنت الجليلة اغتصب
الذي امللحمة؛ هذه تَذكر كما عاًما، أربعني امتدت والتي امللحمة هذه موضوع هي التي
الكربي الحربية ومعاركها أحداثها ساحات إن حيث من عربية فلسطينية أنها يرجح
(١٢ / ٢٤ صموئيل ٢) سبأ بيت أو شيبا بيت أي سبع» أو«بري السباع» «بري يف تدور
والذنيب «النهى» ومثل الفلسطينية، واملعالم املدن من والكثري وحيفا، يافا إىل باإلضافة

شعره: يف سالم الزير يذكر كما «الذنائب»، أو

األغ��ب��س ال��ذن��ي��ب ي��وم ف��ي ب��ال��س��ي��ف س��روات��ه��م م��ن ال��ن��ف��َس ش��ف��ي��ُت ول��ق��د

و«الرغام» «حزازي» برمالت يُعرف ما الفلسطينية واألماكن املعالم هذه من أن كما
املصاِحبة املركزية أحداثها إىل باإلضافة الشعاب، ووادي و«التحالق» فضة» و«ماء

.٨١ بريوت الديمقراطي: املصري دار الحكيم، عبد شوقي وهاجر. سارة 42
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جانب ومن جانب، من املقدسة باملدينة وعالقته سلم، أو ساليم أو سالم الزير لبطلها:
أو سالم الزير املحوري لبطلها املصاحبة املركزية، أحداثها مركز «لجغرافية» مكمل
حني ذاتها، والقدس بل وحيفا، فلسطني سبع بري إىل الشام، دمشق بني ما املهلهل،

عنها. دفاًعا أسوارها، معتليًا سالم الزير حارب
برئ مدينة عمر أو أنشأ الذي هو بأنه سالم للزير السرية، امللحمة هذه تحتفظ بل
الجليلة أخيه زوجة مع رصاعاته عرب ومنفاه موطنه اتخذها حني سبع، بري أو سبع،

مرة. بنت
قبيلتي بني الفتنة وزرع باالنتقام محملة حسان املغتال التبع أخت مجيء لحني
الدامي انتقاَمها األسماء» «املتعددة البسوس حققت أن إىل التغلبيني، والكالبيني مرة بني
األمري هو هنا وفارُسهم — مرة بني من البكريني بتحريض ومونباتها إشعارها عرب
عليكم حرم الذي الباغي «هذا كليب التغلبيني رأس ضد — والبقاع بريوت وايل جساس

والكالء.» املاء
والجندب. الحصا بوادي كليب امللك الجليلة أخته وزوج جساسصهره اغتال أن إىل
حروبه مواصًال ألخيه، منه االنتقام يف سالم الزير األصغر األخ دور يجيء وهنا

الكربى: مرثيته منشًدا عاًما، ألربعني تمتد التي االنتقامية

ف��ي��ه��ا وم��ن ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ال ك��ل��ي��ب
يُ��خ��لِّ��ي��ه��ا َم��ن ف��ي خ��ل��ي��تَ��ه��ا أن��ت إن

وقال:

ال��ق��ت��اال وي��ن��س��ى ق��ت��ل��وا آب��ائ��ه��م ع��ن ال��ن��اس ي��خ��ب��ر م��ث��ل��ي ل��ي��س

يرجع قد القدم، يف موغلة فلسطينية ملحمة «أشالء» بإزاء أننا — إذن — وواضح
الكعبة؛ وبناء إسماعيل وابنه إلبراهيم املصاحبة األسطورة قبل ما إىل لها التخميني العمر
العربية القبائل هذه بنزول — األوىل للمرة — ترتبط الفلسطينية السبع برئ بلدة أن ذلك
عىل الفلسطيني مالك «أبا أشهد حني لبرئها، وحفره ألهلها، إبراهيم وزيارة فلسطني، إىل
هذه حفرُت بأني شهادة يل تكون لكي يدي؛ من تأخذ نعاج سبع حفرها» الذي هو أنه
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إسماعيل منفى كانت هذه سبع برئ فإن ذكرنا وكما بل سبع، برئ املوضع ودعى البرئ،
برئ برية يف وتاهْت فمضت ماء، ِقربة إبراهيم أعطاها حني مكة، وليست هاجر، وأمه

مكة. أي فاران؛ برية يف وسكن إسماعيل َكِربَ أن إىل سبع،
غري مهجورة موحشة كانت وواديها سبع برئ أن امللحمة هذه من يُستشفُّ بينما
إسماعيل ينزلها أن قبل كمكة برئها، وحفر إبراهيم الخليل نزلها حني بالسكان مأهولة

باملقابل. زمزم، برئ له وتنبع أُمة ويصبح ومسكنًا، مأًوى ويتخذها
سبع، برئ بزيارة وارتباطه فلسطني، إىل إبراهيم قبائل هجرة أن عرفنا ما وإذا
ما سالم» «الزير هذه ملحمتنا عمر يصبح امليالد؛ قبل الثانية األلف مطلع إىل ترجع
لبرئ املحيل «اإلله» ذاته سالم الزير بطلها عمر افرتاض أقل وعىل عام، آالف أربعة قبل

سبع.
طول عىل حالتني يف إال بكثرة يرد ال — امللكي — «الزير» لقب أن هذا يرجح
الحالة الفولكلوري، األسطوري أو الحفري، األركيولوجي العلمي سواء العربي التاريخ
تاسا يف «زير» ب تسموا الذين الفرعوني، املرصي التاريخ قبل ما ملوك باكتشاف األوىل
جوردن املاركيس، التاريخ قبل ما عالم يذكر كما ق.م الرابع األلف قبل ما أي والبداري؛

تشايلد.
هذا بطلنا حالة هي بعامة، العربي والفولكلور واملالحم السري يف الثانية والحالة
الزيري بني «ملوك» أن هذا إىل يضاف سالم، «بالزير» لقب الذي سالم، الفلسطيني
لبنانيني. فينيقيون أو أردنيون أنباط منهم بأكثر فلسطينيون أنهم يرجح باألندلس،

امللك — األخ امللقب «كليب» بتسمية يتصل أخري، استشهاد أو سند إىل باإلضافة
مدنًا أصبحت التي اليمامة أو يمامة ومنهن السبع بناته جانب إىل ُرزق الذي األكرب، —
أو «الجرو» أسماه الجليلة زوجته من ذكر بابن — سريد كما — بدورها ومأثورات
الفلسطينية العشائر إىل الطوطمي اسمه يشري هذا فكليب الصيد، كلب أي العجرس؛
امليالد قبل الثانية األلف مطلع منذ مهاجرة، وأيرلندة إنجلرتا غزْت التي القدم يف امُلوغلة
عىل به يستدل الذي األُسطوري هذا تراثها فيها وخلفت واستوطنتْها بحرية، كشعوب

أيامنا.
يعيش الذي املقارنة األساطري عالم األنثروبولوجي، للشاعر االستناد هذا وأسوق
لست «أنا يقول: حيث القمرية» «اإللهة كتابه عن اإلسبانية، ماريوكا بجزيرة اليوم
البحر بشعوب يعرف ما أن إىل أوصلتْني وأبحاثي قراءاتي إن بل إنجليزيٍّا إرسائيليٍّا
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وتجارية، بحرية قنوات فأنشئوا امليالد، قبل الثانية األلف يف وأيرلندا إنجلرتا وصلت هذه
سوريني من البحريون الفينيقيون وهم وإسبانيا، أفريقيا غرب طريق عن وصل وبعضهم
يف اإلرسائيلية القبائل أرسوا الذين هم الفلسطينيون والبحارة وفلسطينيني، ولبنانيني
وكان وسوريني، أردنيني من األدومية العشائر من — الغربية الضفة — وجودا عربون43
تحرروا أن إىل أرسهم، يف اإلرسائيليون وظل بالكلبيني، يُعرفون الفلسطينيون أولئك
والرتاث الدين من األعظم الجانب — الفلسطينيني — أرسيهم من اكتسبوا أن بعد

الفلسطيني.»44
لهذه — تخميني — عمر افرتاض يف البحث محاولة بإزاء هنا أننا مالحظة مع
هو كما سبع، بري مدينة إنشاء بطلها يصاحب الذي الفلسطينية، العربية امللحمية السرية
— امللوك — وكذا ومكة، وإسماعيل بالعراق، مديريته أو ومدينته جلجاميش مع الحال
الذي «ليولياو» األيرلندي األسطوري والبطل هرقل، مثل Lion األسد الشمسيني اآللهة
كلمة وهي lion, layen, leden األوروبية املدن من عديٌد تسمْت — األسد — اسمه من

أصلها. يف سومرية
يف ممسًكا الذراع، شاهر أسد هيئة عىل يُصور وكان األسد، ابن معناها وليولياو
املمدودة يده وتشري والوشم، الحفائرية الرسوم يف صورة تطالعنا بالسيف، أخرى حاالت

أعدائه. إزاء ُطوىل، ذراع أو يد ذا أنه إىل شمس كإله
سالم للزير الرسل، يجيء حني أنه هذه، مللحمتنا القادمة الفصول يف أن ويُالحظ
ألخيه مرة بن جساس األمري اغتيال بخرب — ثمل وهو — سرب برئ يف ومنفاه بقرصه
يشري بما كليب»، تطول أن من أقرص جساس «يد قائًال: يصدق لن أنه هو كليب، األكرب

طوىل. يد ذي شميس إله إزاء أننا إىل
أن قل هو األسد، يقتل لم األسد، هو املقدس حيوانه أن رغم شمس، إله من فما
قتل الفلسطيني، شمشون أو سامسون، األشوري الشمس وإله وجلجاميش، األسد، قتل

سالم. الزير إليهم يضاف األسد،
الفلسطيني، الشمس إله — املبكر منشئه يف — كان شمشون فإن جريفز، يشري فكما
املتأخرة، العصور يف العربي، األسطوري الديني الجسد — وأسطورته — دخل لكنه

املحتلة. بفلسطني الغربية الضفة مدن أكرب نابلس اليوم مكانتها 43

لجريفز. السابق، املصدر 44
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دليلة مواجهة يف إرسائيل، كبطل فيها فتبدى ا، جدٍّ متأخًرا دونت أسفار وهي «القضاة»،
هو و«دان» الزواج، بعد الفلسطينية دليلة قبيلة إىل منتميًا ظل هو بل الفلسطينية،45
منها انحدر ما هي الفلسطينية، هذه «دان» قبيلة أن ويالحظ الفلسطينية قبيلته اسم
القرن وحتى لألندلس، العربي الفتح قبل ما منذ باألندلس، الدانيني أو دانية ملوك

امليالدي. عرش الحادي
أرس فرتة يف أيًضا ترد القضاة، بسفر املدونة شمشون «فابيوالت» أن وامللفت
سنة» أربعني الفلسطينيني ليد «الرب فدفعهم الرش عملوا حني لإلرسائيليني، الفلسطينيني
الرب مالك كالعادة زارها منوح، اسمه وأب عاقر، المرأة شمشون فولد (١٣ (قضاة
الفلسطينية، «دان» محلة يف يحركه الرب مالك وابتدأ شمشون، اسمه ودعت ابنًا فولدت
فأراد الفلسطينيني بنات من تمنة يف امرأة ورأى تمنة نزل أن إىل وأشتاول، رصعة بني

إرسائيل.» عىل متسلطني الفلسطينيون كان الوقت ذلك «ويف يتزوجها أن
خصيصٌة يُطلقها، شمشون كان التي واألحجية، الحزورة أن مالحظة ومع
لألسد، شمشون قتل فزورة، أو حزر أهمها ولعل عربية، منها بأكثر عربية، فولكلورية
األسد قتل حني سالم، الزير فعل ما بنفس يشء، يده يف وليس الجدي كشق شقه حني
سيًفا طلب أن فكان السباع» «لبن بإحضار الجليلة طالبتْه حني وذلك العاريتني؛ بيديه
سخرْت أن فكان سيفه، إعطاءه زوجته، من بدوره كليب امللك فطلب األسد، به يُنازل

رصعه. أن إىل العاريتني بيديه األسد منازًال سالم الزير اندفع أن فكان الجليلة، منه
حق يف لبنها وحلب اللبؤة عىل وتعرفه وأرسته، األسد مع قتاله «أحبولة» يف إن بل

شمشون. فزورة من بنا يقرب ما تحبل؛ لكي الجليلة أخيه زوجة إىل به رجع
خرج األكل «من منه فأكل األسد، جيفة داخل النحل عسل شمشون وجد وكيف

حالوة.» خرجت الحايف ومن أكل
الذي ا، جدٍّ املبكر األصل هو سالم الزير أن ح يرجِّ بشمشون، سالم الزير فتوحد

وجليلة. شمشون لفابيوالت (١٧ ،١٦ ،١٥ ،١٤ ،١٣) قضاة سفر يف حور أو عدل
دليلة شمشون — فلسطينية — امرأٌة عليه تسلطت منهما ُكالٍّ أن ذاك من
فلسطينيات نساء عدة مع الغرامية املغامرات من سلسلة عقب بها التقى التي الفلسطينية

وغزة. سورق ووادي تمنة يف

شورق. بلدة من الغزاوية، أو 45
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وزواياه. جوانبه أحد ومن زيرنا، مثل بدوره، نساء «زير» كان أنه إىل يشري بما
دليلة وقتله، وهدمه استنزافه بهدف امرأة؛ وطاردتْه عليه تسلطت كليهما أن كما

سالم. الزير مع العربية وجليلة شمشون، مع الفلسطينية
حمار، بفك أعدائه بهزيمة سالم» والزير «شمشون كليهما ارتباط هذا: إىل يضاف
فسمي به، رمي فرغ حني الذي الحمار، بلحي أعداءه هزم حني لشمشون حدث ما وهو
إىل نزل حني الذي سبع، بري يف الرصيعة سبوعة مع سالم والزير لحي»، «رمت املكان
ورفض نائًما، كان سبع استيقظ حتى الحمار نهق أن وما بابها، عىل حماره تارًكا برئها
األسود يحارب وظل الحمار، بلحي املعتدي األسد رصع أن فكان حماره فقتل قتله، الزير

الحمار». «يالثارات متهكًما رصخ واحًدا قتل كلما وكان حماره، لثأر طلبًا
األمثل، األنموذج هو سالم الزير هذا، الفلسطيني األسطوري بطلنا أن يرجح هنا من
ودون لإلرسائيليني، «الثاني» الفلسطيني األرس زمن العربية، األساطريُ استعارتْه الذي
شمشون فابيوالت تواترْت ومنه القبائل، شيوخ أو القضاة، عرص يف جدٍّا متأخًرا نصه

العربية. األسطورية املوتيفات من والعديد ودليلة،
تسمية وبني — سلم أو — سالم الزير تسمية بني للعالقة بالنسبة يالحظ كذلك
بالقدس، املحيطة الطبيعية واملعالم الوديان أهم تشمل التسمية أن — أورشليم القدس—
النصوص بعض ويف ،Silcam سلوام باسم «يوسيفوس» اليهودي املؤرخ تاريخ يف وترد
وحده سار كنعان أرض من خرج أن بعد سالم الزير أن يرد السرية لهذه الشعبية
رأس عامر بن هالل لها يُنسب التي الهاللية عامر بني قبائل أو عامر بني مرج إىل

وسريتهم. هالل، بني
القريب ومرجها القبائل هذه إىل انتسب الزير إن بل سبع، ببرئ اعتكافه عقب وذلك
مع الغامضة حروبه أو أرسه عقب نزلها التي الساحلية حيفا مدينة من — نسبيٍّا —

اليهودي. حكمون
— واملنفى املنبت فلسطيني شاعر ملقاتل ملحمية، سرية بصدد أننا القول خالصة
القيسيني كال نرى حيث بحري؛ فينيقي بطابع وأحداثها أجواؤها تتسم — سبع برئ
عىل ويتجسسون ويرتبصون يقيمون ربيعة؛ بني — الحمرييني — والكلبيني مرة، بن

سبع. وبرئ ويافا، حيفا، الفسلطينية، املدن حيث املتوسط؛ البحر شاطئ
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القلقشندي:46 يقول

صعصعة، بن عامر بن كالب بنو وهم كالب، بنو صعصعة، بن عامر بني ومن
حمى وهي رضبة حمى ديارهم وكانت باليمامة، دولة اإلسالم يف لهم وكان
بعد انتقلوا ثم والعوايل، وفدك النبوية، املدينة جهات يف الربذة حمى كليب
ونواحيها حلب وملكوا صيت، الفراتة، الجزير يف لهم فكان الشام، إىل ذلك
عبد إىل ينتسبون «أنهم ذلك بعد القلقشندي يذكر ثم الشام»، مدن من وكثريًا
عىل عظيمٌة غاراٌت لهم كانْت وأنه البطل،47 سري يف املذكور بخت، بن الوهاب

سباياهم. يف يُباعون كانوا وأبناءهم الروم بنات وأن الروم، بالد

عىل التعرف — إعادة — فاتحة إىل تقودنا أْن سالم، الزير امللحمية السرية هذه ولعل
امللحمي جانبه يستحوذ الذي الفلسطيني واألسطوري الفولكلوري للرتاث األهم الجسد
توايل مع فأصبحت عمت ومالحم، سري من العربية الكربى األعمال عيون عىل خاصة،

العربية. لألمة ا عامٍّ تراثًا العصور
يف — بحرية كطليعة — رؤية األبعد الفلسطيني الرتاث ذلك دور هنا ويالَحظ
األوسط أو القديم األدنى الرشق بمنطقتنا واملحدقة دوًما الضارية باألخطار التبرص
أو — سالم الزير — السرية هذه يف سواء العصور، أقدم منذ العربية أمتنا أو املعارص،
الخارجية لألخطار تتصدى فلسطينية سرية أيًضا وهي الهمة،48 ذات األمرية سرية يف

الفلسطينيني. الكالبيني لها تصدى التي
Caleb «كالب األدومية عشائرهم تسميات إحدى عممت حني بالكلبيني وتسموا
البحرية هجراتهم خالل أنهم كما بالكلبيني فتسموا ،«Dogmenو Calabitesو
اإللهة ومنه وتقويمهم وآلهتهم ديانتهم أدخلوا إيجه، بحر وجزر لليونان وفتوحاتهم
اليونانيون أسماها ما وهي «القمر»، الفضية اآللهة أو Leucathia القمرية — األم —
الفلسطيني باسمها الحفرية آثارها تزال وما ،Ino or Plastene فلسطني» أو «إينو ب

أول. ج. ،١٩١٣ بالقاهرة األمريية املطبعة األعىش، ُصبْح القلقشندي: 46
العربية، األمة بأعداء وإيقاعه بِحيَِلِه واشتهر الهمة، ذات األمرية سرية أبطال أحد البطال، سيد 47

القديم. للعالم البحرية والجغرافيا باللغات ومعرفته
القاهرة. العربي، الكاتب إبراهيم، نبيلة د. تأليف الهمة، ذات األمرية سرية 48
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الفسلطينية اإللهة ابن هرقل أو مليكارت هرقل أم أصبحت ما وهي ،Tantaius بمدينة
49.Melkarth

الكلب يحدده الذي الحما ذات إىل يشري هذه ميلكارت اإللهة تسمية أن هنا ويالَحظ
— والحديث بل — برمته القديم العالم هدف — معروف هو كما — وهو الكلب، نباح أو
إرث، ملك: أو «ملكارت» واإلرث — امليم بكرس — امللك أو والكأل، الحما عن الدفاع وهو
ماليني يف تصور ما عادة والتي بخاصة، والفلسطينية بعامة، الفينيقية اإللهة هذه فاسم
نجم يعني: أنه إىل يُشري والذي Canis mayor الحارس كلبها برفقة والتماثيل، الصور
االسم إلخفاء القمر اسم عىل مسميات من العرب يطلقه كان ما أو اليمانية، الشعرى

والساهور. والتغرور السلطيط عندهم: أسمائه ومن األرباب، لرب الحقيقي
ولبنان، وسوريا بفلسطني العربية، البحرية الشعوب أو الكلبيون، انحدر حمري فمن
التي عامر، وبني كالب بني قبائل تحالُف يف ممثَّلة الفلسطينية، البحرية طالئُعهم وظلت

لها. سالم الزير معاَودة مراًرا ذكرنا

هي الهمة فذات كالب، بني ومن بل فلسطينية، سالم، الزير ساللة من الهمة ذات فاألمرية
تكون لكي الثغور منطقة فاختارْت العربية، األمة عن للدفاع نفسها وهبْت أمريٌة أيًضا
ضد العربي والشعب اإلسالمي، الدين موقف فيها يتحدد التي املنطقة أنها ذلك موطنها؛

سريتها. تذكر كما — املغربين الروم
التحالف قيادة يف واملمثل املتطوع العربي الجيش رأس عىل الهمة ذات فانتقلت

لها. عاصمة ملطية من اتخذت حيث الثغور؛ منطقة إىل كالب لبني القبيل
كالب لبني الفلسطيني الكلبي التحالف ذلك هجرة عن القلقشندي من إشارة فلوال
عىل تعرفنا َلما البيزنطية العربية الحروب يف لعبوه الذي والدور الثغور، منطقة إىل
لهذا تحفظ التي وسريتها الهمة ذات لألمرية الفلسطينية، السرية هذه ومنشأ جذور
لعباسية أُموية من العربية، للدولة واملقوم الطليعي دوره الفلسطيني الكلبي التحالف

وداخليٍّا. خارجيٍّا
كطالئع كالب ببني لعالقتهم بهم حلت الربامكة نكبة أن تذكر — مثًال — فالسرية
سريتنا برسد االلتزام وعاودنا القدر، بهذا اكتفينا ما وإذا العربية. األمة عىل غيورة

.The Whithe godoss R. olives p. 60 49
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الروم، بالد من حروبه من الضباع بن شيبون عودة عند توقفنا حيث سالم» «الزير
«رضبه وهكذا وقتاله، منازلته من ا بُدٍّ سالم الزير يجد لم ذاك، شيبون إهانات فعقب

لباسه.» تكة إىل فشقه، رأسه عىل
التي الثورية، االجتماعية مراثيه أعظم وأنشد وتحرس، ندم مجندًال املهلهل رآه وملا
عىل األحمر، امَلوَّال خاصة الفولكلوري، الشعبي شعر يف وأرسخه، التأثري أكرب لها كان
بالسيف «العز وأن لها»، عماد ال بيوتًا يبني «املال يقول حيث العربي؛ الوطن امتداد
للنسب تصديه يف حتى ثوري، شعبي كبطل دوره يواصل فيها والتي باملال»، العز ليس
«العم يقول: حني التقديس حد إىل — أيامنا وإىل — األيام تلك يف تصل التي واألنساب

خايل»: أرضاره من كنت من والخال بنعمته، مغمور أنت من

ب��ال��م��ال ال��ع��ز ل��ي��س ب��ال��س��ي��ف ال��ع��ز ض��م��اي��ره م��ن ش��ع��ًرا أن��ش��د ال��زي��ر
أب��ط��ال��ي دون وق��ت��ل��ي ح��رب��ي ي��ري��د ي��ط��ل��ب��ن��ي ال��ح��رب ن��ار أرس��ل ش��ي��ب��ون
ب��ال��ح��ال ل��ألرض ف��ه��وى ب��ارزت��ه ي��ط��اوع��ن��ي ل��م ق��ت��ال��ي ع��ن ن��ص��ح��ت��ه
ع��ال��ي س��ق��ف��ه��ا ب��ي��وتً��ا ي��ه��دم وال��ف��ق��ر ل��ه��ا ع��م��اد ال ب��ي��وتً��ا ي��ب��ن��ي ال��م��ال
ال��ب��ال��ي خ��ال��ي إال ت��ب��ي��ت��ن وال أع��ن��ت��ه��ا ف��ي ت��ج��ري ال��م��ق��ادي��ر دع
ح��ال إل��ى ح��ال م��ن ال��ل��ه ي��غ��ي��ر وان��ت��ف��اض��ت��ه��ا ع��ي��ن ل��ح��ظ��ة ب��ي��ن م��ا
خ��ال��ي وذا ع��م��ي ذا ت��ق��ول��ن وال م��ع��ت��دًال ك��ال��م��ي��زان ال��ن��اس م��ع ف��ك��ن
خ��ال��ي أض��راره م��ن ك��ن��ت م��ن وال��خ��ال ب��ن��ع��م��ت��ه م��غ��م��ور أن��ت م��ن ال��ع��م
ال��م��ال ك��ث��رُة ال��م��ن��اي��ا تَ��ُردُّ وال يُ��ركِّ��ب��ه م��ن إال ال��رأس ي��ق��ط��ع ال

البطل — سلم أو — سالم الزير تسمية حول تاليًا افرتاًضا هنا أسوق أنني ذلك
— الحالية سبع برئ مدينة — سبع برئ وادي من واستقدم نشأ الذي املحيل اإللهي

إليه. انتسابًا سالم، «أور» أو القدس، تسمية وبني بفلسطني،
ذلك العربية، األسطورية واملالحم السري هذه مثل ثنايا يف التاريخ يتوارى ما وعادة
… األركيولوجي أو العيني التاريخ فيه الخرافة تُخالط طوطمي، أو أسطوريٌّ تاريٌخ أنه
أحَد الدوام عىل كانت — والعكس — للتاريخ األساطري ُمخالطة أن والغريب بل
بني ما تاريخ ذلك من املعارص؛ األوسط أو القديم، «األدنى» رشقنا حضارات سمات
«ستيزياس» مدونات من الباحثون إليه تعرف الذي وآشور، وبابل كلدة يف النهرين
كاهن وكذلك الثاني، نيمون واسمه بابل، ملوك أحد بالط يف يعمل إغريقي طبيب وكان
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سريتنا عن كثريًا بنا تبعد ال قد أُسطورية سري هيئة عىل َدوَّنَه بريوز، اسمه كلداني50
حول تدور ما غالبًا التي واملعلقات، امللحمية األشعار نظم يف اإلفراط يَكثر حيث هذه؛
يف — واملعلقات البطولة مالحم ظهور إىل أفىض ما وهذا القبائلية، والحروب اإلغارات
إىل واملعلَّقات العائلية األنساب وسري املالحُم هذه دلفت هنا ومن — الجاهلية العصور

األوىل. التاريخية املؤرخات معظم
جمعها قائمة ذلك من منطقتنا، تاريخ عىل املؤرخون تعرف ذاته النحو هذا وعىل
األرس وأسماء الخليفة بقصة هذا تاريخه بادل امليالد، قبل ٢٠٠٠ يف مجهول، كاتب أيًضا
العراق حكموا والذين العرب، بملوك أسماهم51 الذين امللوك وأسماء الطوفان ثم امللكية،

بعد). فيما (بابل األسفل
برغم تاريخية فصوًال اعتربت قد ذاتها الهومرية األشعار أن تشايلد، جوردون يذكر
اعتقدوا «إذ لهم نموذًجا املتأخرون الكتاب واتخذها اآللهة وعوالم الخوارق يف إغراقها

فني.» إطار داخل تتم مرتابطة رواية التاريخ أن
للحروب الرومان مؤرخي أعظم «توكتيدس»52 تاريخ نهج أيًضا النحو هذا وعىل

٤٣١ق.م. عام وأسربطة أثينا بني البلوبونزية
التاريخية املالمح حول سالم» «الزير هذه امللحمية سريتنا إطار يف فالبحث هذا وعىل
هذا ثنايا من التاريخ حقائق استخالص يف جديد ال كذلك الجديد، باألمر ليس والرتاثية

العرب. الباحثني جانب من االندثار حد إىل املهمل الخرايف، األسطوري التاريخ
تعاني مهدرة سالم كالزير الهامة، عالية سرية تظل أن هو: الطريف، والجديد،
أو سرية ألي تصمد قد لدرة والتقدير، الفهم عدم إليه مضاًفا أيامنا، إىل واالندثار االفتقاد
بامللحمة ومروًرا «اإللياذة» الهومرية السرية من القديم، العالم به جاء ما كل يف ملحمة،
مع تتالىش والتي اآلريني والفرس الهنود بها تسمى التي «املاهابهاراتا» اآلرية الهندية
يف موغلة قبائلية وهجرات لحروب تؤرخ منهما كال أن يف سالم» «الزير هذه ملحمتنا

القدم.

األحيان. بعض يف الكلداني بالبعل لقب 50
.Ousan وأوشان kataban وقيتبان Mymman معني ملوك 51

.Outline of great books-history of the pelaponnesian war. Thucyidides, p. 6, 7, 8, 9, I 52
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الفلندية اإلسكندنافية امللحمة عىل كثريًا تتفوق هذه العربية ملحمتنا أن كما
لنصوصها جمع أول عىل قرن بمرور ١٩٣٥ عام فنلندا احتفلت عندما التي «كاليغاال»
مختلف نص ألف ١٣٠ إىل وصل منها ُجمع ما أن اكتشف الفولكلورية؛ الشفهية
التي املنهجية واملعارك الدراسات من املؤلفة اآلالف عن ناهيك «الكليغاال» امللحمة لذات
القرنني مدى عىل دراستها عىل تعاقبوا الذين والباحثني، العلماء من جيوٌش فيها شاركت

األخريين.
سالم»؟ «الزير العربية إلياذتنا من هي أين لكن

والشعبي» «الكالسيكي األدبني بني ما سالم الزير شخصية

جدل، من حولها أثري ما حيث من وأخصبها؛ العربي الشعبي األدب شخصيات أكثر لعلها
أو سالم الزير أن يف الفولكلورية، الشعبية مع الكالسيكية، واملأثورات النصوص وتتفق
من الفلسطينية، سبع برئ ببلدة االختياري منفاه يف التحول يعاني لفرتة ظل املهلهل،
الفارس امللك إىل سبع، برئ يف منعزًال والشعر والنغم الخمر يف لرأسه الغارق الزير حالة
وهو مرة، بن كليب بالشام، — والجندل الحصا بوادي — غيلة املغتال ألخيه املنتقم
التحريض سوى شيئًا يفعل وال أخاه يرثي نادبًا، باكيًا وقبائله، ملكه أطراف يطوف
غري.» ليس نايحة املهلهل «إنما قائلني: بكر بنو منه سخرت حتى والوعيد، القتال عىل
املغتال امللك ألخيه االنتقام موقف حسم —يف الهاملتي ذاك — تردده إىل انتبه أن وما
الوحشيني األبطال مثل مثله املنسدلة، جدائله فجز قومه، منتدى توسط حتى كليب،
— لقدم رأًسا — معه املتوحد وصنوه «أنكيدو» مثل الحيوانات، مع تربوا الذين الربيني

شمشون.
من عضو بكل أقتل «حتى بدهن يدهن ال وأن والتزين الخمر ورشب اللهو فحرم

وائل.» بن بكر بني من رجًال كليب
بن بكر بني قبائل يتوعد فيها التي سالم، الزير مقولة أمام الرتيُّث لنا يحق وهنا
كليب، بني أو الكلبيني، أو كليب قبائل أو كليب، من عضو بكل سيرضبهم بأنه وائل،
من البحري أو الفينيقي الكنعاني التحالف إىل تنتمي قبائل وكليب كالب أن يؤكد: بما
الجزيرة شمال إىل كالب، املغتال سلفهم انتماء من بأكثر وسوريني، وفلسطينيني لبنانيني
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الشام ربوع إىل السرية هذه أحداث بمرسح العودة يؤكد: وبما والحجاز. نجد يف العربية
الشعبية نصوصها يف وثوقي حد إىل جليٍّا يتبدى ما القول، أسلفنا كما وهو وفلسطني،

الُفصحى. أو العربية املتناثرة مأثوراتها مواجهة يف الفولكلورية،
من للفينيقيني — البحري الطوطمي — الكالبي التحالُف أن االعتبار يف األخذ مع
— العصور أقدم منذ وأشتاتُهم هجراتُهم وصلْت الذين وسوريني، وفلسطينيني لبنانيني
األوروبي الشمال دول وبعض وأيرلندة إنجلرتا إىل — امليالد قبل الثاني األلف مطلع
والحجاز نجد كذا العربية، الجزيرة يف وقبائلهم أشتاتهم للكلبيني كان كذلك عامة،
— ق.م الثاني القرن — بليني املؤرخ بهم التقى حني مرص يف تواجدهم إىل باإلضافة

صادفها. دينية أقوام أغرب بأنهم ووصفهم مريوط، بحرية حول
املركزية األحداث مجرى أن إىل أشري أن أودُّ ملحمتنا، أحداث إىل العودة وقبل
— واألنباط وفلسطني الشام ربوع إىل أكثر بنا سيعود — كليب مرصع عقب — للسرية

األردنيني.
أخيه ابن هو كليب، امللك األكرب أخيه مرصع عقب الزير ضحايا أول فكان
مغتال جساس لألمري األكرب األخ مرة، بن همام األمري الويف صديقه زوجة «الضباع»،

كليب. امللك
ساءت حني سالم، الزير خاله مع البقاء َل َفضَّ «شيبان»، اليافع الشاب هذا أن ذلك
قبيلة عىل مبقيًا وقبيلته، «همام» أبيه عن متخليًا وتغلب» «بكر القبيلتني بني األمور
تقديسها، أو الكلبية الخال قبيلة إىل االنتماء يف األمومية القبائل هذه مع اتساًقا خاله،

األب. قبيلة من بدًال
قبيلته من االنتقام يف سالم، الزير خاله قوى لشحذ الصغري شيبان من محاولة ويف
وأرسله رأسه فقطع مات حتى األرض به ورضب أخته بابن فأمسك الزير أغضبت
أتقتل وقالت: سالم الزير إىل ورحلت ثيابها فشقت جواد، عىل ضباع وأخته أهله إىل

أخيك. بثأر أختك ابن
لعل بل حقد، كل سالم الزير ألخيها تضمر الفاجع الحادث هذا منذ الضباع وظلت
القبائيل النسيج عن مخالًفا رسطانيٍّا يجيء ما الطوطم» «اإللهة األخت هذه موقف يف
لقبيلة االنحياز سالم، والزير لكليب الثالثة، األخت لضباع قدر فكيف وطقوسه، بعاداته
امللك أخيها مرصع بعد خاصة الكالبية، أو التغلبية قبيلتها من بدًال القيسية زوجها

كليب؟
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سالم. والزير الضباع أحداث توايل إىل عليه اإلجابة نرجئ تساؤل وهو
تقول أنشدت حتى حصانه، خرج من شيبان ابنها رأس الضباع استخرجت أن فما

واالبن: األخ من كل بفقد فاجعتها عن مفصحة

ي��اب��ن��ي س��وي��ت م��ا ك��ل��ي��ب ب��ج��اه ع��الم��ك س��ال��ْم ي��ا ض��ب��اع ت��ق��ول
ح��زن��ي وت��زي��د م��ه��ج��ت��ي وت��ح��رق أخ��ت��ك إب��ن ت��ق��ت��ل ك��ل��ي��ب ب��ث��أر
م��ب��ن��ي ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م ف��ي وح��زن��ي ل��ه ج��رى وم��ا ك��ل��ي��ب ع��ل��ى ح��زن��ت
ي��ص��ب��ن��ي ه��و ل��ي ك��ت��ب م��ا ورب��ي م��راده رب��ي ح��ك��م ق��د ول��ك��ن

اآليات: بهذه الزير فأجابها

ح��زن��ي ال��ي��وم زاد ك��ل��ي��ب ب��ق��ت��ل ح��ري��ق ق��ل��ب م��ن ال��زي��ر ي��ق��ول
ي��ع��ب��ن��ي أم��ر م��ن ت��خ��ش��ي��ن وال ب��ك��اك م��ن ق��ل��ي أخ��ت ي��ا أال
ي��ج��ب��ن��ي أدع��و م��ذ ال��ع��رش إل��ه وال��ل��ه ث��م وال��ل��ه ث��م ف��وال��ل��ه
ط��ل��ب��ن��ي ج��ب��ار ك��ل وأق��ت��ل األع��ادي ح��رب م��ن ل��ي ب��د ف��ال

ومعاناته سالم الزير د توعُّ عن يفصح أنه إال دخيل، شعٌر — يتضح كما — وهو
االنتقام. يف املرتدد تحوله صاحبت التي

قاتل للزير، سماعها عقب الضباع، اتخذته الذي املوقف ذلك هو هنا، ا حقٍّ وامللفت
وخفت لوعتها، عنها «زالت أن فكان للحرب بتوعده استبرشْت أنها وكيف «شيبان» ابنها

الثأر. بأخذ املتوعد لشعره سماعها عقب األحزان»
املعادية. — همام زوجها قبيلة أو — قبيلتها إىل األم عادت هذا وعىل

االنتماء حيث من القبلية، املواقف هذه ر تصوُّ يف الجهد بذل هو هنا واملطلوب
القبيلة، مع موقًفا، يشكل أن يمكن ما بل الجسدي، املستوى عىل فقط ليس والوالء،
الصعوبة ذات لها مماثلة أخرى وحاالت هذه «الضباع» حالة يف كما األمومة، وضد
يستشف الذي السرية راوي نثره يف يبدع الذي كليب، مقتل بإزاء ونحن هنا ستطالعنا
بأكثر واللبنانية» والفلسطينية «السورية اللهجية املؤثرات مدى الشعبية، نصوصها من

املرصية. أو — الحجازية العربية من
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إله. اغتيال مثل أب، سلف اغتيال، يوازي كليب اغتيال إن
ومواقف وممارسات ترصفات بإزاء لسنا بأننا التذكري هنا واجبنا فمن وعليه
وعالقات مواقف بإزاء نحن ما بقدر برشية، — األنثروبولوجي باملفهوم — وعالقات
السرية هذه نصوص توردها التي األسماء فمعظم إلهية، أو طوطمية، وممارسات
التسميات بحسب — جاهلية أو سامية، أو عربية وطواطم، وأصنام آللهة أسماء املختلفة؛
وحربها البسوس (انظر: سعاد البسوس أو ضباع، أو سالم، أو كليب، مثل — التلفيقية
الجرو، وكذا سعد، — البعل — الجاهيل الصنم سعد اإلله مؤنث عاًما) ٤٠ املرضمة
وأشعارها دورها إىل عدنا ما إذا والتي ومواطن وقبائل مدنًا أصبحْت التي اليمامة، ثم
حيث «جساس»؛ القاتل وخالها أمها قبيلة من اليمامة أبي كليب ألبيها بالثأر التحريضية

القمرية. أو األمومية، القبائلية — اإلناث — الحرب آللهات أنموذًجا تتبدى
أمها حثْت ما وكثريًا بل القبيلة، ماذا، عن دفاًعا االستبسال إىل باملقاتلني تدفع فهي
فكانت القتال، اليمامة توقف لكي قدميها؛ عند كليب امللك أبيها وزوجة مرة بنت الجليلة
وبطشه قتاله سالم الزير يواصل وهنا أمها، طلب لهدنة محاولة أو مرة كل يف ترفض
عند الجليلة أمه خبأتْه قد كانت الذي كليب، بن الجرو وصول لحني وقومه، بجساس

وحورس. وأوديب، أوريست، األسطوريني، األبطال عادة عىل قومها،
— األربع التفاحات لعبة العبتْه حني اليمامة ثم البداية، يف عليه الزير عمه وتعرف
— األبوية — قبيلته إىل جذبتْه أن وكان القتال، ميدان يف له منازالتها عقب — الفروسية

كليب. امللك أبيه قاتل مرة بن جساس خاله قتل إىل سالم، والزير هي دفًعا ودفعتْه
وتنصيب جساس، خاله بقتل كليب، بن الجرو بانتصار امللحمية السريُة هذه وتنتهي

كليب. عرش عىل له الزير
من انتهى إن ما فإنه — املهلهل ليىل أبو — الشعبي البطل ذاك سالم، الزير أما
عرش سلم حتى البكريني، أعدائه عىل املهني املتجرب االستسالم ذلك وفرض جساس قتل
النص يخربنا كما ذرية له يعرف وال — يتزوج لم — وحيًدا وظل الجرو البنه كليب

ليىل. بأبي تسميته برغم الفولكلوري، الشعبي
يقيم — سبع ببرئ — االختياري منفاه يف منعكًفا غريبًة، نهايًة انتهى سالم فالزير
النص يصفه وكما والصدام»، الحرب آلة البس وهو وينام املدام ويرشب الخيام «يف
وصار أسنان له برز أن إىل الحال تلك عىل وظل قواه، وضعفت الدهر «أحناه العامي

الولد.» عقل مثل عقله
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هذه طول عىل هائمة غريبة تتبدى التي الوحيدة الشخصية هو املهلهل أن فامللفت
يقهر. ال الذي السباع قاتل — املحجب — بطلها هو الذي امللحمية السرية

الصفات مكتمل خارق كبطل به العامية الفولكلورية النصوص تحتفي هذا وعىل
قمم سوى عنه يفصح ال الذي العميق، الرتاجيدي واإلنشاد واألحاسيس باملعاناة يزخر

األحمر:53 وامَلوَّال املراثي

ال��ج��راح��ا م��ن��ه ف��ك��ان ه��اج��س��ات ش��ج��ونً��ا ك��ل��ي��ب م��ن ال��ص��در ف��ي إن

القوى أكرب كان — املهلهل — الفاجع الشاعر ذلك فإن أقول، ما أعني ولعلني
وبخاصة العربي، وفولكلورنا بلغتنا مرت التي األزمان مدى عىل األثر بالغة الشعرية

أيامنا. إىل متواترة تعيش محفوظة تزال وما الشعري، جانبه
مؤلفة اآلفا الفولكلوري، الشفهي الشعر ومثمنات مربعات من الكثري له جمعْت وقد
الذاتية. والبكائيات التحريضية األشعار أو واملوتيفات التوجع، وأشعار املراثي مواويل من
أخيه ابن من فطلب ووحدته، بعجزه ضاق أيامه آخر يف املهلهل ليىل أبا أن ويبدو
وعبدين هودًجا، امللك فأعطاه البالد، يف متنزًها يسوح أن العجرس، أو الجرو، امللك
وكان عبديه، كاهل هد أن إىل البالد، يف يجول زال وما فخرج سفره، ولوازم يحرسانه
قتله عىل فصمما الصعيد،54 بالد — العامي النص يذكر كما — تجواله بهما واصل قد

املنية. أدركتْه املهلهل ليىل أبا بأن وإخبارهم أهله، إىل العودة ثم وإعدامه
أمنيته إبالغ عىل الحرص منهما فطلب ينويان، وما غرضهما أدرك الزير، أن ويبدو

الشعر: من وحيًدا بيتًا عليهما فأنشد فأقسما، وعاهدهما أهله إىل ووصيته الوحيدة

أب��ي��ك��م��ا ودر درك��م��ا ل��ل��ه م��ه��ل��ه��ًال أن األق��وام م��ب��ل��غ م��ن

عىل ودخال ديارهما إىل ورجعا ودفناه، فذبحاه الليل، دخل أن إىل عليهما، وكرره
بوصيته. وطالبهما فبكى، املهلهل ليىل أبي عمه بموت فأبلغاه الجرو سيدهما

.١٩٧٥ القاهرة الحكيم، عبد لشوقي الفالحيني» «أدب بكتاب نرشه النصوصسبق هذه بعض أن كما 53

باسمه. ْت تََسمَّ تكون قد كما بها، دفن التي املنيا، بمحافظة املدفونة العرابة تكون أن يرجح 54
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وعلية واليمامة الجرو من مشهد عىل شعره، بيت أو وصيته العبدان أنشد أن وما
— ناقصة أبياتًا يقول ال عمها بأن صارخة، ثيابها ومزقت اليمامة لطمت حتى القوم،

يقول: أن أرى ُمغتال، قتيل وأنه — مهلهلة أو

م��ج��ن��دًال ال��ف��الة ف��ي ق��ت��ي��ًال اض��ح��ى م��ه��ل��ه��ًال أن األق��وام م��ب��ل��غ م��ن
ي��ق��ت��ال ح��ت��ى ال��ع��ب��دان ي��ب��رح ال أب��ي��ك��م��ا ودر درك��م��ا ل��ل��ه

أشارْت بما أقرا أن إىل العذاب تحت ووضعوهما العبدين، عىل قبضوا إنهم ثم
وعالقتها — ككساندرا — الخارقة قدرتَها — سبق فيما — رجحنا التي اليمامة، به

أم. أنثى كإلهة بها، تسمى إنه حيث كليب؛ بأبيها الطوطمية

الكربى السياسية الهاللية السرية (5)

للهاللية؛ الكربى السياسية السرية لهذه املدون األصيل النص أن واملؤسف امُللفت من
مثل مثلها بربلني، املركزية الدولة بمكتبة املحفوظة املخطوطة عداد يف أيامنا إىل يزال ما

صفحة. ألف ٢٦ الهمة» ذات «األمرية مثيلتها
يف يزال ما بعد، املطبعة يُد أيامنا إىل تصله لم للهاللية، الفعيل النص أن بمعنى
واإلضافات تنتهي، ال واملغالطات كبرية، فاالختالفاُت هنا ومن املدون، اليدوي النص عداد
النص ذلك بني واضحة تتبدَّى العصور مدى عىل واملنشدون والنساخ الرواة أضافها التي
عاملنا طول عىل املتداولة الشعبية والطبعات النصوص بقية وبني للهاللية املخطوط
حركتُها تغطي التي الجغرافية الرقعة — بالتحديد — وهي لخليجه، محيطه من العربي
وتحالفاتها أحداثها بنا تبعد ال التي السياسية، السرية هذه أحداَث وهجرات حروب من
أن َليبدو حتى العربية، والكيانات البلدان طول عىل واآلن اليوم نعانيه عما وتناقضاتها
يف الزمان، من قرنًا عرشين حوايل منذ نبًطا أكثر دراية عىل كانْت الهاللية سرية أحداث
املتاخمة األردن يف أو العربية، والجزيرة خيرب يف سواءٌ للصهيونية، وتصديها حروبها
وغزة القدس يف ذاتها، فلسطني يف أو وعباد، الرسو ببالد السرية تدعوها التي لفلسطني

ويافا. وعكا
بشكل وتسوقها السرية تدعوها كما — الصهيونية والفلول القالع تتعقب هي بل
املتاخمة والقالع غانم، بن دياب أرس فيها التي والالذقية، الشهباء، حلب يف — مبارش

وهكذا. ودمشق، وحمص لحماة
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منابع عىل الساطع القوي الضوء من املزيَد للسرية الرئيسية املخطوطة فتُلقي
عداد يف هي التي الرئيسية، حلقاتها عىل حفاظها إىل باإلضافة السرية، هذه ومكونات
بالجاهلية عليها تعارْفنا التي العصور يف بجذورها أُوالها ترضب متتابعة، سري ثالث
األوىل فالحلقة آالف، بضعة إىل الجاهلية هذه بنا تصل قد والتي اإلسالم، لظهور السابقة
العصور أو األوىل الجاهلية منذ العربية الجزيرة يف التاريخي تواجدهم بدء تُغطِّي للسرية

الرسو. بالد أو وفلسطني األردن إىل األوىل وهجرتهم لإلسالم، والالحقة السابقة
عىل وفد عامر بن هالل أن وكيف اإلسالم، ظهور بدء مع األحداث بنا تتوقف أن إىل
أركان ترسيخ يف دوًرا الهالليون أولئك ولعب املتحالفة، قبائله أو قومه رأس عىل النبي

العباس. وادي أسكنه النبي إن حتى الجديد، الدين
املناذرة، العرب أبو «املنذر» جيل يف الهاللية وشجاعة فروسية بعد فيما وتبدت
زواجهما عىل مضت إذا حتى «هذبا»، بابنته وتزوج «مهذب» األمري إىل تعرف وكيف

بأخرى. الزواج قرر بطفل، منها يرزق ولم أعوام عرشة
امللك بابنة تزوج حيث وفلسطني؛ األردن إىل وعباد» «الرسو بالد إىل رحل ثم
«جابرا» له خلفت التي «هذبا» أن تحدثنا السرية نرى ذلك وبعد «عذبا»، واسمها الصالح
الغرية نرى حتى طويل زمٌن الطفلني والدة عىل يمض ولم جبريًا، «هذبا» وضعت كما
«هذبا» بطالق األمر وينتهي والبنها، لها املنذر تريد منهما كالٍّ ونرى االثنني بني تدب
هالل بني بطون إلينا انحدرت وجبري جابر نسل ومن نجد، إىل «جبري» ابنها مع ورحيلها
فجابر السرية، من األوىل الحلقة فصول مختلف يف الهامة باألدوار قمن اللواتي ونساؤهم
زيد، أبي والد «رزق» انحدر هؤالء نسل ومن وحازم، وهشام، وتامر، عامر، له ُولد

رسحان. بن حسن السلطان والد ورسحان
سلسلة فمن دياب، جاء رياح ذرية ومن والنعمان، وحنظل، رياح، ولد فقد ُجبري أما

جبري. ذرية من دياب بينما جابر نسل من زيد أبا أن لنا يتبني هذا النسب
بفتاة منها ُرزق أنه وكيف بخرضاء «رزق» زواج خرب يرد وجبري جابر جيل وعقب
يف خرضاء اتهمت لذلك اللون؛ أسود الولد وكان «بركات»، يدعى وفتًى «شيحا» تُدعى
فيكرم هالل، بني عدو الزحالن األمري بالد إىل وابنها رحيلها إىل األمر وانتهى عرضها
يعلم فكان معلم، أو كاهن إىل تعليمه أمر ويوكل ابنها، وبرتبية بها ويُعنَى وفادتها األمري
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وتفوق اشتهر التي واملكائد والحيل واللغات والِحَرف العلوَم الهاليل زيد أبا أو بركات
بها:

م��ش��ي��ر ت��ص��ي��ر س��ري��ان��ي ول��س��ان ب��ي��ن��ف��ع��ك ال��ي��ه��ود ع��ب��ران��ي ول��س��ان��ي

واملعادن: والصباغة والكيمياء، والرياضيات الطب وكذا

ظ��ه��ي��ر ع��ل��م وك��ل ال��ح��س��اب وع��ل��م أع��ل��م��ك دان��ي��ال أي��ًض��ا وال��ط��ب
أم��ي��ر ي��ا ت��ري��د م��ا ل��روح��ك ت��ص��ب��غ ك��ل��ه��ا ال��ص��ب��اغ��ات ع��ل��م وأع��ل��م��ك

أسريًا والده ويأخذ بركات لهم فيتصدى الزحالن بالد الهالليون يهاجم أن ويحدث
فيزوجه الزحالن، به ويعجب «سالمة» عليه ويطلقون بشجاعته الهالليون له ويعرتف
مهابته أن كيف رأوا الذين الهالليني أعنُي يف «سالمة» مكانة وتعلو البان» «غصن بابنته
سالمة» الهاليل زيد «أبى باسم عليه تعارفوا لذلك الزيادة؛ يف آخذٌة ومهارته وذكاءه
تنتقل زحالن بني قبائل أو الزحالن مع الهالليني حروب رسد من السرية تفرغ أن وبعد
ونجاتهما اإلفرنج أرس يف ووقوعهما بشما، تعرفه خرب عن وتُحدثنا رسحان، جيل إىل

زيد. أبا خاصة الهاللية، بها اشتهر التي الحيل تلك من بحيلة،
التقويم تتبع التي أو القمرية، األنثى اإللهة أو الكاهنة موقع يف هنا شماء أو وشما
العرب أولئك حال هو كما واملشورة، والسلم بالحرب مشرية املهاجرين وتقود القمري،
معروف هو كما تواتُره واصل ما وهو الشميس، وليس القمري وتقويمهم الجاهليني،

أيامنا. إىل السائد القمري الهجري للتقويم بالنسبة
مثل األنثوية، شخصياتها لظاهرة بالنسبة حد أقىص إىل تُفرط الهاللية فالسريُة

شماء: الكاهنة األمرية تلك

ع��الم��ت��ه��ا ه��ذي ل��ش��ام��ت��ه��ا ان��ظ��ر
ال��ردي��ن��ي��ة ش��ب��ه ل��ق��ام��ت��ه��ا ان��ظ��ر
خ��ي��ل س��ب��اس��ب ك��أن��ه ال��ل��ي��ل م��ث��ل ال��ش��ع��ر
ه��ن��دي��ة ب��ع��ي��ون ال��س��ي��ل م��ث��ل وال��وج��ه
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والفابيوالت الحكايات من الكثري تُضفي املبكرة ألجيالها تأريخها يف السرية إن بل
قائد رسحان، بن حسن السلطان والد رسحان األمري قصة حول واالستطرادية الجانبية

والدته: لشماء قه وتعشُّ وحبه الهاليل، التحالف

ض��ن��ي��ت��ي��ن��ي ب��ح��ب��ك ت��ل��ف��ت��ي��ن��ي ش��م��ا
ش��ب��ري��ه ف��وق م��ن واس��ق��ي��ن��ي ق��وم��ي
ش��وي��ه دا ال��وق��ت وه��ا أزورك أن��ا ب��ال��ل��ي��ل

ومنازعات حروب عرب املشورة ثلث وحدها لها كان التي شما الكاهنة اإللهة فهذه
من الكثري يف تتشابُه بعامة، العربي والجنوب واليمن ورسنديب الهند يف هالل بني
القبيل للتحالف قيادتها يف أثينا اإللهة وأبرزهن األنثيات، الحرب إلهات مع الوجوه،

طروادة. وحصار حروب يف اليوناني الهليني
يف هالل بني وفتوحات الريادة أحداث من َسيَِيل فيما الجازية، مثل هنا ومثلها
األندلس حتى بعامة العربي واملغرب تونس حصار لحني وليبيا، ومرص وفلسطني الشام

الهاليل. زيد أبو يحكمها كان التي
تبدأ التي الهاللية، لسرية الثاني املجلَّد أو الثانية، الحلقة إىل وصلنا قد نكون وهنا
األردن وادي أنها نرجح التي الرسو بالد من زيد وأبي حسن السلطان برحلة أحداثُها
قبائل تعيش حيث نجد؛ إىل الزحالن وبنو دريد بنو بالطبع بقومهما نجد، إىل وفلسطني
اليمني التحالف بطل نسب إىل بنا تصل أْن إىل جبري، ذرية من املنحدرين زغابة بني

دياب. وابنه غانم، األمري بعامة، العربي والجنوب
يكن فلم وفلسطني األردن وادي ربوع من الهجرة، تلك وراء الدافع السبب أما

والجفاف. القحط سوى
من؟ مع حروبهم أول يخوضون نجد، إىل الجماعية هجرتهم وعرب أنه هنا وامللفت
الجانب وقائُعها تستغرق ومضنية طويلة حروب وهي الخيربي، اليهودي التحالف يهود
الذين الخيربيني اليهود عىل انتصاراتهم تحقيق لحني للهاللية، الثانية الحلقة من األكرب

املجوس. الفرس األكارسة ملحاربة يتصدون التاريخية عصورهم بعض يف كانوا
عرب من تحالفاتهم تستقر وسريتهم؛ للهاللية الثانية الحلقة أو الجزء هذا ففي
وتجيء — حمرييني أو قحطانيني — يمنيني وجنوبيني قيسيني حجازيني أو نجديني

الهالل. طوطم أو راية أو شارة تحت التحالفات هذه
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وتدعى غانم بن دياب أخت من الزواج عىل رسحان بن حسن السلطان فيُقدم
دياب اليمني التحالف ورأس لقائد عهَده حسن السلطان يقطع الوقت ذات ويف «نافلة»،
والتي الجازية، أو بالغازية تسمت التي بارق» «نور أخته يزوجه أن عىل غانم، بن
ثلث لها ليصبح حتى هالل، بني وهجرات لحروب قيادتها يف «شما» السالفة أمها سرتت

املشورة.
ساحتها تمتد القبلية واإلغارات الحروب من سلسلٌة الثانية الحلقة هذه عرب وتحدث

العربية. الجزيرة طول عىل
ثم والهيدبي، وحنظل، والعقييل، الهاللية، بني قامت التي للمعارك وصًفا فتجد
يف تُطيل أن بعد إال الحلقة هذه تنتهي وال ودياب، زيد أبي بني االصطدام إىل تنتهي

اإلفرنج. عىل وانتصاراتهم خاصة والهاللية عامة العرب بطولة عن الحديث
الهالليني بأعمال تعنى السرية هذه حلقات من الثالثة الحلقة أو هالل بني وتغريبة
صحيحٌة اإلسالمي التاريخ فرتات من الفرتة وهذه أفريقيا، شمال يف خاصة الغرب، يف
وحلفاؤهم وقاموا اإلسالم يف وعاشوا الجاهلية عرفتْهم هالل بني أن كما فيها، شك ال
يُحدثنا األثري فابن وثقافة، جنًسا البالد تلك تعريب عىل العمل سبيل يف وافر بنصيب
املساكني أم خزيمة بنت زينب من الرابع العام يف تزوج ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بأن كامله يف
أُخرى كثرية ومرات هوازن غزوة عن الحديث عند مرة يذكرهم ثم هالل، بني من وهي
املؤرخني، من واحد من أكثُر ذكره فقد أفريقيا إىل خروجهم أما مختلفة، مناسبات يف
ما تاريخه من الرابع الجزء من ص٦٢-٦٣ يف جاء فقد خلدون، ابن هنا منهم أذكر

نصه:

للقائم وخطب بأفريقيا العبيديني دعوة انتقض قد باديس بن املعز كان
إليه فكتب وأربعمائة، أربعني سنة العلوي للمستنرص الخطبة وقطع العبايس

التازوري. عيل بن الحسني استوزر إنه ثم يتهدده، املستنرص

لها مقرٍّا الرعوية البدوية القبائل هذه تجد وال والحجاز، بنجد الجدب يحل أن إىل
والرضع. الزرع عن بحثًا والرتحال الهجرة سوى

العربية، للجزيرة املتاخمة البلدان إىل املسالك استكشاف رضورة عىل الرأي فيستقر
أبناء الثالثة األمراء مصطحبًا الهاليل، زيد أبو الهاليل، التحالف فارُس اندفع وهكذا
حاكمها أرس يف ليقعوا تونس، إىل ويحيى ويونس مرعي رسحان، بن حسن السلطان
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من وبدًال نجد، إىل ليعود زيد ابن رساح يطلق بينما بسجنهم فيأمر الزناتي، خليفة
تونس. لغزو الجيش ز يجهِّ فإنه األرسى األمراء فدية إحضار

دريد، بني مع حسن والسلطان زحالن، بني قومه رأس عىل زيد أبو يسري وهكذا
الطليعة. يف لتكون مكة من بالجازية ويؤتى زغبة، بني قومه رأس عىل غانم بن ودياب
الغضبان، وامللك عامر، بالخفاجي والتقائها الجيوش هذه حول كثرية قصًصا نقرأ ثم
املايض مع هالل بني قصة هي وأشهُرها راشد، بن والربدويل التبعي وشبيب والخزاعي،

مرص. صعيد حاكم
بخططه زيد أبو زودها حتى خليفة الزناتي مُلالقاة الجيوش هذه تتحرك كادت وما
أُخرى مرة املياه عيون عىل ويستويل مرة، العدو جواسيس يضلل فهو الخطرية، الحربية

الحالية. الحرب ُقوَّاد حيل عن طرافة تقل ال بحيل ويأتي
ابنها يُبعد والدة ناقٌة عنده كان من «كل العرب: ينادي املنادي مرة أطلق وقد
فرس عند يجيبه طلوق حصان عنده كان من وكل عنها، ابنها يبعد والدة فرٌس أو عنها،
عىل نزولهم يف طبولهم يدقوا كلهم العرب وتخيل الخطريي، عني عىل ويلحقونا شايع
قبل قلبه فينكرس الطبول وحس الخيل، وصهيل املهارى، حنني الزناتي فيسمع العني،

الحرب». لنا يجيء ما
السلب بأعمال والقيام البالد داخل إىل للترسب النساء استخدم ما كثريًا أنه كما
يوكل املهمة هذه تنفيذ وكان الجيوش، لدخول والتمهيد األهلني بني الذعر إليقاع والنهب
أحد منصور عىل تتحايل مثًال فاسمعها قيام، خري بها تقوم كانت التي للجازية عادة

املغريات: بمختلف وتغريه وتمنيه تونس بَوَّابي

ع��ارف رج��ل إن��ك ت��خ��ال��ف ال اف��ت��ح
وس��ارة ل��ري��ة ال��وص��اي��ف د وان��ظ��ر
ب��ل��ي��ة ال م��اد ص��ب��ي��ة ي��ا روح��ي
ال��دي��ار ل��ع��ن��د ال��م��ن��ي��ة ج��ت��ن��ا ق��د
ال��رج��ي��ح��ة ح��س��ن��ة م��ع ال��م��ل��ي��ح��ة ن��ج��ال وش��وف
ال��خ��م��ار ط��راف م��ع ال��م��س��ي��ح��ة ت��رخ��ي ح��ي��ن
ال��غ��رام��ا ب��ي��ن م��ا ع��الم��ة ل��ك ت��ن��ص��ب
ال��ن��ه��ارا ه��ذا ف��ي ال��س��الم��ة ي��ال��ل��ه ق��ل
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من معها وملن لها ويفتح منصور، عىل تتغلب الجازية نجد طويل حديث وبعد
الدائرة تدور ثم ويونس، مرعي رساح إطالق من الهالليون ويتمكن الباب، ورجال نساء
يف كان عندما بمرعي شغفت التي سعدة ابنته وضعتْها خطة بفضل فيُقتل الزناتي عىل
ديابًا ألن ومنازلته؛ أبيها إىل دياب بإرسال الهاللية عىل أشارْت التي فهي أبيها، سجن

خليفة. ملنازلة الفرسان أقدر
تقسيمها يف ورشعوا السبعة، الغرب عروش عىل واستولوا تونس، يف للعرب الجوُّ خال
العرب بني قائًما كان الذي النزاع نجد وهنا مراكش، لغزو االستعداد يف أخذوا كما بينهم
فيمثل أفريقيا، يف أخرى مرة ينفجر — والقيسية اليمنية بني أعني: — الجزيرة يف
جدول يف فهي تمهيد، أحسن لذلك السرية مهدت وقد اليمنية، ودياب القيسية زيد أبو
حمري، دماءُ عروقه يف تجري فرٍع من ينحدر ديابًا جعلْت قبل من ساقتْه الذي األنساب
عبثًا يأت لم هنا «حمري» فذكر جبري، بن رباح بن حمري بن رباح بن غانم بن دياب فهو
ناحية من دياب ناحية من زيد أبي بني قامت التي الخصومات لسائر تمهيًدا وإنما؛

بعد. فيما زيد وأبي حسن للسلطان دياب قتل لنا يعلل وهو أخرى،
وثقافة جنًسا عربيٍّا وجعلتْه أفريقية شمال يف رسالتها القيسية القبائل هذه أدت
ويُقتل والحبشة، السودان إىل دياب انتقال خرب ُ نقرأ ذلك وبعد هذا. يومنا حتى ودينًا
القيسية القبائل بعض وتنتقل الغرب، بالد حكم الزغبي الدين نرص ابنه ويتوىل دياب
قبائل وجود عن نسمع حيث فدارفور، فالخرطوم، النوبة، فأعايل ثانية، مرص صعيد إىل

سليم. بني إىل نسبة سليم وقبيلة زيد أبي والد رزق إىل نسبة الرزيقات مثل عربية
أن عىل ُمْجِمعون فهم السامية؛ اللغات ورجال املؤرخني أبحاث السرية تؤيد وهنا
وأعىل أفريقيا، وشمال ومالطة، اإلسكندرية، غرب عيل أوالد وعرب مرص، صعيد لهجة
التي الخاصة مميزاتها لها واحدٌة، لهجٌة ودارفور؛ الخرطوم، وجنوب وكردفان، النوبة،

العربية. اللهجات سائر عن تميزها
يوًما يُنِْسها لم الجزيرة خارج العربية القبائل هذه استقرار إن القول يمكن أخريا
سعدة يخاطب بقوله، الحب هذا عن مرعي عرب وقد نجد، وحرية نجد، وجمال نجًدا،

خليفة: بنت

ج��دود وك��ل أه��ل��ي ب��ه��ا رب��ي��ت م��ري��ه ال��ع��ري��ض��ة ن��ج��د س��ع��دة ي��ا
ت��ج��ود ع��ل��ي��ا ش��ح��ت ول��و وأه��ل��ي م��ري��ه ع��ل��ي��ا ج��ارت ول��و ب��ل��دي
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من — اليتامى بجيل الهاللية سريُة عليه تعارفْت الذي التايل الجيل حكم وهكذا
ومغربًا مرشًقا العربي، العالَم — الهاليل زيد وأبي غانم، بن ودياب حسن السلطان أبناء

الجنوبية. أوروبا ومداخل األندلس حتى

الريادة

وحروبهم العربي»، «املغرب الغرب بالد إىل ورحيلهم وتغريبتهم هالل، بني سرية تعد
وصف بحسب — املخيفة والحروب الحوادث من لهم جرى وما خليفة، الزناتي مع
أنموذج أهمَّ — شفاهية أو كانت مدونة من نصوصها عىل املتعاقبة الشعبية الطبعات
بحال يقترص لم الذي العشائري التحالُف لذلك أو القبائلية، األنساب لسري وأصبح
القحطاني وجنوبها والحجاز، نجد يف القييس، الشمايل بقسميها الجزيرة، عرب عىل
الدور هذا تغفل ال ذاتها فالسرية بعامة، العربي اليمني والجنوب وحرضموت عدن يف
«شما» القمرية األنثى اإللهة منذ التحالف، ذلك وشخوص وممثيل لرءوس التأريخ يف
رسحان بن حسن القييس، املعدي التحالف رأس وأخيها الغازية أو الجازية وسليلتها
الهاليل زيد أبو هالل بني وفارس ويحيى، ومرعي، يونس وأبنائه، الهاللية، سلطان

سالمة.
عليه تعاَرف الذي غانم، بن دياب هو هنا وفارسهم اليمنيني، الجنوب عرب ثم

بالزغبي. السرية جماهريُ
التغريبة عرب املتحالفة القبائل لتلك الزاحفة الجماعيُة الهجرُة اجتذبتْهم بمن مروًرا
بالتقويم أخذ من يستتبعها وما القمرية، الدورة أطوار أحد الهالل، شعار أو شارة تحت

أيامنا. إىل الشميس وليس — الهجري — العربي أو القمري
بالخليج بدءًا العربي املرشق أقىص من زحفهم عرب الجزيرة عرُب اجتذب فلقد
الجنوبية أوروبا ومداخل املحيط حتى األفريقي الشمال طول عىل مغربه إىل العربي،
ولبنان والشام النهرين بني وما العراق من القبائلية التحالفات من الكثريَ بعامة؛
— التزاُوج — يحققه الذي بالتضامن أو للحرب باالنضمام إما ومرص، وفلسطني

سيتضح. كما — السيايس والزواج
ُجوٌع حدث حني الهاليل، زيد أبو بها اضطلع التي للريادة املبكرة األحداث فمنذ
فاصطحب العربية، الجزيرة بوادي ومعظم نجد يف املطر انقطاع بسبب األرض، يف
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الطريق لريادة ومرعي يونس رسحان، بن حسن الهاليل السلطان ابني الهاليل زيد أبو
األربع وقالعها السبع بتخومها وتملُّكها الخرضاء تونس إىل الجماعية للهجرة تمهيًدا

األندلس. حتى عرشة
مضارب ينزلون حجازية، جوالني شعراء هيئة عىل املقنعني الهاللية األمراء فنجد
أيًضا، املحاربة بفيالقة الجماعية الهجرة سريافق الذي العراق، بالد حاكم عامر الخفاجا
حليفة قبائل اجتذبوا دمشق، حتى وطرابلس وحمص حماه ثم حلب نزلوا ما إذا حتى
رمًزا سيُصبح الذي الهالل شارة تحت املتحالفة العربية الجيوش لجحافل العون يد تمدُّ

بعد. فيما اإلسالمي للعالم موحًدا
نازب، بابن ى امُلسمَّ الرسكي وحاكمها غزة إىل طريَقهم الثالثة الهاللية الرواد واتخذ
بفرسانه رافقهم هو بل بامنوح»، بن «الفرمند حاكمها وأكرمهم مرص«العدية» إىل ومنها
أسوارها دخلوا حتى احتالوا بتونس رحالهم َحطُّوا ما إذا حتى الليبية الديار تخوم حتى
تدعى هاللية جارية باعوا ثم إليهم، واخرتقوا فأحس خليفة، الزناتي ومدحوا الشهرية

تونس. حاكم خليفة الزناتي ابنة سعدة إىل مي
األحكام»، معامالت يف «ونائبه خليفة الزناتي عم ابن «العالم» أمرهم اكتشف أن إىل
أو املتسللني هالل بني اص وبُصَّ أمراء بأنهم ومواجهتهم عليهم للقبض بدوره فاحتال

الجواسيس.
األمرية بتدخل األمر انتهى ذاته؛ خليفة الزناتي فيها شارك طويلة، مفاوضات وبعد
مثل أدى إذا إال القتل، يستحقون ال األغراب هؤالء بأن أبيها هددت التي ابنته سعدة
يف بهم والرتحيب إكرامهم من بدًال قتلهم، أو وأَْرسهم الغرباء إلذالل القبيح الفعل هذا
خرب إشاعة عىل يساعد بما السرية، تدعوهم كما أو َجوَّالون شعراء وهم خاصة تونس،

األفواه. يف مسبة ليصبح لهم، الزناتي اغتيال
وإطالق به، امللحق بالسجن املنعزل قرصها يف الشابني بحبس سعدى أشارت ثم

والفداء: باإلثباب ليعود زيد أبي العبد رساح

م��ح��ت��ار غ��دا ق��د ت��راه ف��ع��ق��ل��ي خ��ل��ي��ف��ة ال��زن��ات��ي س��ع��دة أب��و ي��ق��ول
ك��ب��ار ف��روع م��ن أف��اض��ل أم��اره ج��ال ع��ا ال��ش��رق م��ن ج��واس��ي��س أت��ون��ي
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العالم وزيره أمر ابنته سعدى برأي مضض— عىل — خليفة الزناتي اقتنع وحينما
سجنها.55 األرسى األمراء فأودعت سعدى أما بالفدية. ليعود زيد؛ ابن رساح بإطالق

إىل أرشف حتى للمدائن استطالعه فوره من واصل الهاليل زيد أبو انطلق وحني
تَصلح والفلوات، الرباري ممتعة والنبات املياه كثريَة فوجدها األماكن، وتلك الغباين وادي
دوس إىل ومنها قابس إىل هناك ِمن صار ثم والجمال، النوق ومرعى والقتال للحرب
من فيها ما وكثرة البالد خريات من تعجب وقد تونس، المتالك محل أحسن فوجدها
وطابْت خاطره فانرشح الغزيرة والبساتني واملياه الكثرية البلدان من ومشاهدة اإليراد

رسائره.
معالم من عيناه عليه تقع ما كل برصد الهاليل زيد أبي اهتمام ظاهرة من ويتضح
معاملها إىل باإلضافة املتفجرة وخرياتها إخصابها مدى التونسية؛ األرايض وجغرافية
فتحها. وسهولة الهجرة طريَق قومه عىل يسهل بما ودوس، قابس يف وحصونها الواقعية
أما وانرشاح، وبسط وأفراح رسور يف بقوا عندما سعدة فأخذتهم ومرعي يحيى أما
البالد، أحوال لريى رجع والوهاد السهول وعرف البالد جميع دار أن فبعد زيد أبو األمري

بالرصاص. مطليٍّا فألفاه سعدة قرص إىل دخل ا وَلمَّ
طريق عشائره عىل ل يسهِّ ما كل معرفة عىل الهاللية، فارس دأب النحو هذا وعىل
هي جاءْت هالل بني فرسان صادفْت التي ذاتها األحداث إن بل وفتوحاتهم، هجرتهم
سعدى بقرص الرهائن األمراء من أرساها السرتداد وحربها القبائل لهجرة باملربر بذاتها
جاء الذي «مرعي» بالدهم بعدو حبٍّا سيشتعل الذي وغرامها خليفة الزناتي ابنة الجميلة

غازيًا.
وحني األوطان، وتلك نجد إىل أقبل حتى يوًما خمسني مدة السري يف يَِجدُّ زال وما
الجميُع يزاحمه ام ُقدَّ إىل تقدم وكلما والصغار، الكباُر التقاه هالل بني نجع إىل دخوله
حتى سائًرا زال وما وحمانا، عزنا هو من أتانا فقد اليوم واحد: بصوات يرصخون وهم
حسن األمري نظره فلما حواليه، الذين وعىل عليه فدخل حسن األمري صيوان إىل أقبل
عينيه، بني وقبلوه إليه تقدموا الشباب شيخ زيدان واألمري بدير والقايض دياب واألمري
من حرض زيد أبا األمري بأنَّ نجد بالد يف البشائر ودارْت بجانبه، حسن األمري وأجلسه
ويحيى مرعي األمراء عن سألوه وحينئذ مكان، كل من الفرسان فاجتمعت الغرب، بالد

السابق. املصدر ص١٧، التغريد 55
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واملعاناة التعب من له جرى عما بخربهم وأشار شديًدا بكاء األمري بكى ذلك فعند ويونس
أُخرى. ومنشًدا مرة حاكيًا

واملغارب، تونس إىل الديار، عن والهجرة الرحيل عىل العشائر كبار رأي استقر أن إىل
هالل. بني أمراء أرسى لفك

وفرسانها، القبائل شيوخ يتقدمها الرحيل نهار مطلع مع القبائل فاجتمعت
وزيدان بدير، والقايض غانم، بن ودياب الهاليل زيد وأبو رسحان، بن حسن السلطان
التحالف لهذا األم القمرية الكاهنة موقع يف هي التي الجازية، األمرية ثم الشباب، شيخ

الهاليل. القبائيل
بالعراق األعاجم بالد يف يلتقون ما أول واملناَزعات الُحروب من سلسلٌة وتُصادفهم
املدعو ووزيره مريد، بن الدبيس مع حدث مثلما الرتكمان، وبالد إيران وتخوم األعىل

القايض. ابنة املارية وهي هالل بني أمريات إحدى سبي عقب همام،
غانم بن دياب اليمني التحالف رأس وفروسية شجاعة تَبَدَّْت الحروب تلك ويف
التي وهواجسها — السرية نُطق بحسب — وطفا أو وطفاء، وابنته موىس، بأبي امللقب

متنبئة: أو كاهنة كمثل متوجسة الدبييس؛ منازلة من أبيها تمنع فأنشدْت اشتعلْت

غ��رق��ان ب��وس��ط��ه وأن��ت دم م��ن ب��ح��ر ش��ف��ت ق��د
ال��درع��ان م��ن��ك ك��ل��ت ت��س��ب��ح وس��ط��ه ف��ي ش��ف��ت��ك
ب��ع��ي��ان ش��ف��ت��ك أن��ا ت��خ��رج ق��وة ل��ك ع��اد م��ا
ش��ي��ب��ان ي��اب��ا ه��ي��ا زي��د ي��اب��و ت��ن��ادي إن��ت
ال��زن��دان إل��ي��ك وم��د أت��اك ق��د س��رع��ة ف��ي
ب��ال��درع��ان ام��س��ك��ن��ي م��وس��ى أب��و ي��ا ل��ك وق��ال

رضب من والخرافية، الغيبية املأثورات يف إغراقها يف تُوِغل التي السرية هذه وتشري
الجازية. خاصة — أبطالها وهواجس وأحالم واستشارة للرمل

أمام الهاللية فرسان بانكسار املرة هذه تحقق دياب ابنة وطفاء كابوس أن إال
الهاليل، زيد أبي أخو عقيل األمري منهم وأمرائهم، قادتهم من الكثري أرس الذي الدبييس
وأالعيبه الهاليل زيد أبو وهو املنقذ، جاء أن إىل الشباب، بشيخ ب امللقَّ زيدان، واألمري
يف غاياته وتحقيق املآزق اجتياز يف الفائقة وقدراته ذكائه مدى عن الكاشفة وأحابيله

أعدائه. عىل النرص
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واستعظموا والرجال النساء هاجت حتى هالل بني أمراء الدبييس امللك أََرسَ أن فما
عليه فوقعوا الفرسان، فارس زيد أبي إىل األعيان من جماعٌة منهم وذهب األحوال تلك

األرس. من واألبطال الفرسان لتخليص يسعى أن منه وطلبوا إليه، وفوضوا
عىل طيلسانًا ووضع األخرض، الحرير من حلة ولبس وتنكر، زيه، َ َغريَّ إنه ثم
رآه فلما الفارسية، باللغة وَحاَدثَه الدبييس امللك وقصد أحد، يعرفه يعد لم حتى رأسه
أتيت أين ِمن له: وقال فاحرتمه األعجام، دراويش من بأنه ظن الصفة تلك عىل الدبييس
واملآثر. الفضائل رب القادر عبد فقراء من وإني بغداد، مدينة من قال: األجواد؟ ابن يا
الخادع زيد بأبي يرزقنا هللا وأن واالنتصار بالنجاح األعجام درويش يا لنا ادعو فقال:
يف السبب كان الذي وهو الفؤاد؛ رسور منه ونبلغ األشهاد رءوس عىل نقتله حتى املاكر

أربك. بَلَّْغناك طلبك هللا أجاب فإذا واألطالل، املنازل هذه إىل هالل بني قدوم
منك أريد كذلك دام وما املراد، بلغك له: وقال الكالم هذا من زيد أبو فتعجب
األبواب، له يفتحوا أن الجاب وأمر بالذهاب له فسمح البلد، إىل بالذهاب يل تأمر أن
فرسان فيه مسجونة كانت الذي املكان وهو الحديد باب قصد البلد إىل دخوله وعند
فردوا عليهم فسلم الظالم جنح تحت يطوفون وهم العبيد جماعة هناك ووجد هالل بني
جامع يف له ألدعو مزيد بن الدبييس أرسلني قد فقال األيلم، من تكون من وقالوا: السالم
من تكونوا من وأنتم األوغاد، من زيد أبي عىل وينترص املراد يبلغه هللا بأن الصمد عبد
هالل بني أرسى عىل نحافظ أن امللك أمر وقد الحراس، جملة من إننا فقالوا: الناس؟

واالحتيال. باملكر إليهم يأتي لئال زيد أبي من خوًفا
فرك عند فأضاءها مبنِّجة، شمعة جيبه من أخرج الحديث هذا بعد زيد أبا إن ثم
زكية، رائحٌة منها فاح اشتعلت فلما البنج، رائحة منها فاحْت اشتعلت فلما مناخريه،
أخرج ذلك وبعد البنج، ذلك من كاألموات الحراس وقعت حتى يسرية برهة إال تكن ولم
يف هالل بني فرساَن فرأى الحال، يف فتساقطت األقفال، عىل ووضعه املغناطيس حجر
أسلحة أعطاهم ثم األرس، من وَفكَّهم األمر فأعلمهم األهوال، يقاسون وهم واألغالل القيود
فتخرجوا املدينة، أبواب لكم فتحت أكون حتى ساعة بعد اتبعوني لهم وقال الجماعة
أيديهم ويف جالسني الحراس فوجد الباب، إىل وصلوا حتى صار ثم واألمان، بالراحة
وجعلوه بجانبهم وأجلسوه األقدام عىل وقاموا السالم، عليه فردوا والحراب، السيوف
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ويأكلها السكر من قطعة ويأخذ جرابه إىل يديه يمد كثريًا وكان ويخاطبوه. يخاطبهم
أطعمنا فقالوا: حلبي. ملبس هو هذا قال: شلبي؟ يا تأكله الذي هذا ما فقالوا أمامهم،
فما فأكلوها مبنجة، وكانت كبرية قبضة فأعطاهم والخري، بالتوفيق لك ندعو ونحن
الرباري قطع يف ومدوا خرجوا قد واألرسى ناموا، أو سقطوا حتى بطونهم يف استقرت
ظهور واشتدت الصياح وكثر األفراح فقامت الصباح، عند ألهلهم فوصلوا والبطاح،
موجودين. غري واألرسى راقدين الحراس رأوا األفعال، تلك عىل زيد أبا وشكروا األبطال
أن والتفتيش التحقيق بعد عنده وتأكد الرشر عينيه من طار الخرب هذا الدبييس بلغ وملا

والكيد. املكر صاحب زيد أبو إال هو وما الدراويش من البال
هالل، بني عىل االهوال كثرت حتى املنوال هذا عىل القتال واستمر الدائرة، ودارت
الفريقني من قتل وقد الصحراء جانب إىل فتفرقوا الوراء، إىل فتأخروا ثباٌت، لهم يعد فلم
يف الخيام يف هالل بنو اجتمعْت الظالم أظلم وملا كرَّار، بطل ألف عرشين نحو ذلك يف
يمدهم أن منه وطلبوا حسن، األمري مع ديوانًا وعقدوا أصابهم مما واالنكسار الذر حالة
من إنه لهم: ويقول والقتال الحرب عىل ويشجعهم باملقال سهم يحمِّ حسن فأخذ برأيه،
واملواكب. بالكتائب الصباح يف عليهم وتحمل العمارية مع الجازية تركب أن الواجب

للجازية، واملنقذ واملقاتل الحربي الدور يف السرية تسوقه الذي النحو هذا وعىل
األخري االنتصار حققت التي — بالحق — فهي الهاليل؛ التحالف لذلك أُمٍّ قمرية كإلهة
األعىل العراق أو العجم أرض يف زحفها القبائل وصلت إذا حتى الهاللية، أرسى وفك
من مالهم «عرش الجزية بدفع بالخرمند املدعو ملُكها طالبهم حتى العرب،56 وبحر

والخيول.» والدواب النساء
منشًدا: الهاليل زيد أبو إليه فأرسل

األص��اي��ل وال��خ��ي��ول ال��ن��س��اء ع��ش��ر ل��ع��ش��رن��ا ت��ط��ل��ب خ��رم��ن��د ي��ا ب��ع��ث��ت
ال��دالئ��ل زائ��دات األم��ارة ب��ن��ت ج��م��ي��ل��ة ب��ي��ض��ة ك��ل م��ن��ا وت��ري��د
ت��ق��ات��ل ك��األس��ود ح��روب رج��ال وراه��م ف��إن ب��ه��م ت��ح��ظ��ى ف��م��ا
ال��ف��ض��اي��ل ه��الل ب��ن��ي وج��ي��ش س��اع��دي ب��ق��وة غ��ًدا س��أل��ق��اك��م

أيامنا. عىل العربية اإلمارات دول 56
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ال��م��ن��ازل ب��وس��ط س��أل��ق��اك��م ف��إن��ي ل��ل��ق��ت��ال ت��ب��رزوا ال ك��ن��ت��م وإن
ال��ه��واي��ل ي��وم ف��ي ال��ف��رس��ان س��ي��درك��ون��ي س��الم��ة ال��ه��الل��ي زي��د أب��و ي��ق��ول

تبدت ملكيٍّا، لقبًا كان أنه ويبدو الفرمند، أو الخرمند بني الحرب وقعت وحني
هزائم. من بهم ألحقه وما زيد، أبي شجاعة

أيديهم من زيد أبو وخلص طالبة، النجاة إىل هاربة األعجام ولَّت ذلك «فعند
األمراء باقي مع واألبيات املضارب إىل واإلقبال بالنرص ورجع والبنات النساء

والسادات.»
النهار. ذلك يف فعله وما البطل زيد أبي من كان ما هذا

اشتد فلما أهوج، جمل عىل هودج يف فكانت ُغنيم، األمري عم ابنة املارية وأما
والكوفة الحلة بقرب نفسها فرأت عجل، عىل بها وسار الجمل ذلك بها انهزم القتال
وكان رأسها، ملو من عمها ابن عىل فصاحْت أخذها، طالب هودجها وراء والصلصيل
ويمدد األبطال يطعن فجعل وأتاها، القتال ترك نداها سمع فلما منها بالقرب املذكور

الفرسان.
العجم أيدي من هالل بني أمريات أنقذ الذي زيد أبي سوى ليس هنا عمها وابن

والكوفة. الحلة بقرب

مندثرة؟ مستقلة سرية أهي اليماني حسان (6)

الذي التبع، الجنوبي اليمني امللك لذلك اسم مجرد ليست اليماني» «حسان أن املرجح من
املهلهل، ليىل أبو سالم» «الزير امللحمية السرية أحداث مقدمة عىل متسلًطا اسمه يرد
موته سيسبب والذي حربية، سفينة بألف كأجاممنون وفلسطني، الشام بالد غزا حني
من ألكثر سالم الزير قادها التي االنتقامية القبائلية البسوس حرب إشعال يف اغتياله أو

عاًما. أربعني
القحطاني امللك لذلك منقرضة أو مندثرة ملحمة أو سرية بإزاء أننا هنا فاألصوُب
وأخته أسعد»، «سبع ووالده «تدمر» وابنته هو مأثوراتُه تنقطع ال الذي الغابر، الجنوبي
التي البسوس، أسمائها وأشهر األسماء، باملتعددة عليها املتعاَرف سعاد، الغتياله املنتقمة
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ولبنان، العربية، والجزيرة مرص، يف العربية واملعالم البلدان من الكثري عىل اسمها خلفت
وفلسطني.

أعالم من أيامنا، إىل متواتر يماني، قحطاني ملحمي بطٍل اسُم اليماني فحسان
الحمريي، يزن ذي بن سيف امللك مثل: مثله ومالحمه، سريُُه له العربي، الفولكلور
وبقية املهلهل، ليىل أبي سالم والزير الهاليل، للتحالف األُم القبلية اإللهة والجازية

العرب. امللحميني األبطال
ملحمة أو لسرية بطًال — بدوره — كان اليماني حسان التبع امللك أن املرجح ومن
ذلك ومأثوراِت فتوحاِت عن تحكي اليماني» حسان «تبع بسرية تعرف كانت مندثرة،

بجوره: منشًدا التغنِّي يسعُدُه كان الذي ، املتجربِّ امللك

واق��ت��داًرا ج��وًرا األرض م��ل��ك��ت

للصني: حربه معنيٍّا القول اليماني» أسعد «تبع والده مأثورات ومن

الصني. أنطح أن نفيس دعتْني قد

امللوك بسلسلة يعرف ملا اليمنية، القحطانية أو الحمريي األنساب سري أن ذلك
طول عىل املندثرة أو املقضية حكم يف تعد — اليماني حسان وابنه تبع أسعد — التباعنة

العربي. الوطن
لعالقة أو الحقة، أخرى يف امللحمية السري هذه وأبطال شخوص نُلحق أننا سوى
أحداث أن ذلك من جانبية، حروب أو وأحداث، بسري «موتيفاتها» ومأثوراتها أحداثها
«قبائل وبالدها قوَمها اليماني حسان تبع جيوُش اجتاحت التي اليمامة، زرقاء ومأثورات
املدينة إىل تزحف حسان امللك وجيوش اليمامة، زرقاء حذرتهم حني املنقرضة جديس»
وبصرية: نظًرا أبعد وكانت قائلة بعد، فيما النريان فيها لترضم بالشجر مغطاة «اليمامة»

حمري.» وأتتكم الشجر، إليكم سارت لقد قوم، يا جديس، «يا
طسم، قبائَل قبلها ِمْن أفنى كما أفناها، أْن إىل جديس أذل اليماني حسان إن ويقال
يفض أي ليفرتعها» إليه بها وبعثوا إال جديس، من امرأة يزوِّجون ال كانوا «أنهم ويذكر

بعلها. من بدًال بكارتها
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الفاتنة ابنته ومأثورات سري مع ومهاجرة متداخلة حسان، التبع مأثورات ترد كذلك
وسوريا اليمن يف بكاملها، وحضاراٌت ومدٌن ممالُك باسمها ْت تََسمَّ التي تدمر» أو «ضمر
األموي الخليفُة ذاتها ومقربتَها آثارها وبقايا قصوَرها نهب والتي وفلسطني، واألردن
بكى سليمان امللك أن يُذكر الذي القرب وهو الدفينة، كنوزها عن بحثا محمد؛ بن مروان

وأنشد:57 روعته من عليه

أح��د أن��ي��س��ه م��ن ي��ع��م��ره م��ا ب��ت��دم��ر م��س��ك��نً��ا رأى م��ن ي��ا
األب��د ح��دي��ده أب��ل��ى األرك��ان ذي ك��ال��ط��ود ب��ال��رخ��ام م��ب��ل��ًط��ا

تباعنته شخصيات حول الخرايف أو األسطوري التاريخ ذلك مأثورات تنتهي وال
اليمنني. بذي يلقب ما كثريًا الذي اليماني) حسان (ابنه أسعد

عىل ليستخلفه حسان ابنه نادى أسعد، التبع امللك أبيه املنية وافت عندما إنه فيقال
«ينور» له يقال كهف يف جبًال تسكن الجن من ساحرة أو تابعة له وكان بعده، عرشه
تأمر ما كل يف بإطاعتها ابنه وأمر سيموت، بأنه وإبالغها إليها بالتوجه حسان ابنه فأمر

به.
يقدمون منترشين، واملعلولني املرىض ورأى ضهر جبل إىل حسان ذهب وعندما
يزال ما وهو — يغتسلوا أن بعد الجبل، جنيُة تشفيهم لكي والزبيب؛ التمر من النذور
الجنية إىل ودخل الجبل قرع ضهر؛ بأهل الجبل هذا سكان ويعرف — اآلن حتى ساريًا
والدود والعقارب بالحيات يشغل كريس عىل يجلس أن منه فطلبت أبوه قاله بما وأخربها
برشية رءوٌس به طبًقا إليه قدمت أنها النصوص بعض ويف عظام، فيه طبًقا له وقدمْت
فقالت فرفض، عاد لكنه ليرشب بالدم مليئًا إناء أعطتْه رفض فلما يأكل، أن منه وطلبت

تلقاه. َمن أول الباب عند اقتل لكن أبيك إىل ُعْد فعصيتني، أمرتُك لقد له:
َمن أول كرب» «سعدي أخوه وكان سيالقيه من أول ليقتل أبيه إىل ومىض فرتكها
حدث ما له حكى أبيه املحترض امللك عىل حسان دخل وعندما يقتله، أن فأبى صادفه
يملك ال أنه والعقارب: الحيات عىل جلوسه فمعنى الجنية، رموز له ففك الساحرة، مع
له لخضع البرش رءوس أكل ولو والعقارب، األفاعي لدغ مثل عىل صرب َمن إال حمري

ج٨. الهمداني اإلكليل، 57
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«وأما دماءها أهرق من إال حمري يملك ال أنه فمعناه الدم لرشب وبالنسبة الناس، رؤساء
أعماه حني وأنشد وقتله، بعدها «عمر» لقي إنه ويقال تقتله»، لم إذا فسيقتلك أخوك

الرتدد:

ع��ي��ن ق��ري��ر ي��ب��ي��ت ال م��ن أال ب��ن��وم س��ه��ًوا ي��ش��ت��ري م��ن أال
رع��ي��ن ل��ذي اإلل��ه ف��م��ع��ذرة وخ��ان��ت غ��درت ح��م��ي��ر ف��أم��ر

النوم يأتيك ال قالوا شكا وعندما يذقه، فلم النوم عاداه أخاه وقتل تردده، حسم وملا
قد كانوا الذين حمري وجوه وجمع مملكته، يف فنادى أخيك، لقتل دفعك من تقتل حتى

عليهم. قىض أن إىل بخمسة خمسة واغتالهم دفعوه

ليىل أبو سالم الزير مع متداخلة املندثرة، اليماني حسان ملحمة أو سرية تُطالعنا كذلك
األسطوري التاريخ ذلك إطار ويف وفلسطني، ولبنان للشام فتوحاته واصل حني املهلهل
كثري الحفري اليقيني تحققه عدم يلقى والذي والخرافات، األساطري فيه يزاوج الذي أو
جابوا الذين مللوكه العراقة، يف الضارب وتراثه وسريه أحداثه عىل الظالل غموض من
والذين والتبت، والصني وفارس الهند يف القارية وهجراتهم آثارهم وخلعوا القديم، العالم
مفتتًحا يميض وهكذا الصني» أنطح أن نفيس دعتني «قد القول منهم للواحد يحلو كان
بكاملها، وحضارات قبائل أفنى الذي التبع، امللك هذا ومنهم أفريقيا، ومجاهل الصني،
املنصف، الطاغية أو العادل، املستبد شخصية ألنموذج تمثل أقىص فيه يتمثل ظل والذي

بخاصة. واإلسالمية العربية لليوتوبيا السيايس املستوى عىل
سالم» «الزير ملحمة نص يف يرد اليماني، حسان التبع هذا أن جيًدا ويالحظ
الُكتَّاب من الكثريون إليها وأشار بذاتها، قائمة سابقة سرية أو ملحمة من مهاجًرا
من الكثريُ الرتاث لهذا الشفهي جمعي سنوات خالل وصادفني العرب، الكالسيكيني
منه الكثري ينسب الذي ومواويلها، اإلنشادية، وأشعارها ومواقفها، ومأثوراتها، موتيفاتها

اليماني. حسان تبع أو اليماني، لحسان
والقبوريات. النصوص من الكثري الهمداني له ونسب

يعرف ال القامة، مهيب البأس، شديد كان أنه سالم الزير ملحمة له تنسب كما
كل ويف واملزاح، املالح النساء يحب وكان والذمام، العهد يحفظ ال الحرام من الحالل

والنهار. الليل يف املدام ويرشب امللوك، بنات من بصبية يتزوج ليلة
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الحرب مقرًرا رصخ أيامه؛ عىل وفلسطني الشام ممالك وثراء بازدهار سمع وعندما
منشًدا: وفلسطني الشام يف ديارهم وتملك

زورا ل��ل��ق��ول ف��م��ا ب��ح��س��اٍن ال��م��س��م��ى ال��ي��م��ن��ي ال��ت��ب��ع ي��ق��ول
س��ورا األرض م��ل��وك ع��ل��ى وص��رت واق��ت��داًرا غ��ص��بً��ا األرض م��ل��ك��ت
وال��ن��م��ورا ال��م��ع��ام��ع وف��رس��ان وال��ق��ب��ائ��ل ال��م��م��ال��ك وط��اع��تْ��ن��ي
ج��س��ورا ج��ب��اًرا ال��ب��أس ش��دي��د ع��ن��ي��د ب��ط��ل ع��ن أُخ��ب��رت ل��ق��د
وُدورا ُم��ُدنً��ا ح��وى ق��د أم��ي��ر رب��ي��ع��ه ي��دع��ى إن��ه وق��ال��وا
ق��ص��ورا ش��ي��ْد وك��م أخ��رْب ف��ك��م وع��رض ط��ول ف��ي األرض ت��ول��ى
وبُ��ورا ق��ف��را أرض��ه وأت��رك ب��ج��ي��ش��ي أغ��زوه ال��ي��وم ف��ق��ص��دي
ول��ل��ق��ص��ورا ل��ل��ق��الع وأم��ل��ك األراض��ي ت��ل��ك إل��ى ب��ه��م أس��ي��ر
ك��ال��ب��دورا ب��ن��ات وأع��ط��ي��ه��م م��ك��اس��ْب م��ن��ه��م ع��س��ك��ري وي��غ��ن��م
ال��ك��دورا ب��ع��د خ��اط��ري وي��ص��ف��ى وب��ح��ًرا ب��رٍّا ل��ي ال��ح��ك��م وي��ب��ق��ى

من عرشٌة يدقه وكان الطبول، أعظم من وهو الرجروج، النحاس الطبل بدق وأمر
العظام. التباعنة ملوك صنعة من وهو الفحول، العبيد

أو ملوك عرشة طروادة حرب إىل طريقه يف وهو كأجميمنون إمرته، تحت واجتمع
بن «الصحاح امللك إىل يتبعها وما اليمن ملك حسان، امللك ونصب بجيوشهم، «قيافل»
وصلوها أن وما والسودان» الحبش «بالد إىل هذه البحرية بجيوشه هو وقصد حسان»
وإمداد بقدومه، الرعيني امللك أخته وابن واليه ليعلم فارس، بألف وزيًرا أرسل حتى
قسمني إىل ينقسموا أن العرشة ملوكه آمًرا الشام، إىل طريقه يف إنه حيث الجيش
البالد أكثر ملكوا حتى املهند، السيف بحد مدن من يقابلهم ما متملِّكني وميرسة، ميمنة

العباد. وأطاعتْهم
وواضح والكتائب، باملواكب الجوانب جميع من بها فأحاط الشام، بالد تملك أن إىل
العدنانيني الشمال عرب سيد ربيعة، امللك ِقبَل من واليها كان التي دمشق، تملك أن
بحرية كانت عامة لسوريا الغزوة أن بمعنى برا، تم قد عالم؛ بن زيد ويدعى القيسيني،

برٍّا. جاء «دمشق» القيسيني العرب عاصمة اقتحام أن إال سفينة) (ألف
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لهذه بالدراسة تعرضه خالل الذي عوض،58 لويس الدكتور عىل ا ردٍّ هذا وأقول
اليمنية، العربية الحضارات خلفتها التي سالم» «الزير العريقة العربية السرية أو امللحمة
مرتجمة ملحمة سرية أنها افرتض وفلسطني. الشام ثم وحرضموت، وسبأ عدن يف
مركب «ألف عن امللحمة فحديُث وبالتايل قائًال: لدمشق البحري الحصار ملغالطة مستنًدا
يكون أن إال له تفسري وال املحال، من رضٌب الشام؛ لغزو نهبان أو نبهان الوزير يجهزها
وضع يف حسان امللك يضع وهذا التعريب، رضورات يناسب بما محرًفا مقتبًسا، النص

طروادة.» غازي أجاممنون
الشمال عرب ملك استقدم عندما إال باٌل اليماني حسان للتبع يهدأ لم أنه املهم
رفض قد كان الذي — سالم والزير كليب والد — املعظم» «ربيعة العدنانيني القيسيني
الطناجري قيس بني من معه «ومن عليه القبض بإلقاء حراسه وأمر يديه، بني املثول

دمشق. بوابات عىل وصلبه وشنقه الجنازير» يف وقيدوهم
من له استسلم من عليها وىلَّ فرق، عدة إىل اإلمرباطورية، بتقسيم بدأ فوره ومن
الفرقة عىل جعله الذي كليب، مغتال جساس والد «مرة، األمري وأولهم القيسيني، أمراء
عىل واليه عبس، األمري وجعل والبقاع»، وبعلبك بريوت نواحي يف قومه مع يسكن األوىل،

األردنيني. األنباط العرب أو النبطيني، مملكة هي وعباد، الرسو وبالد فلسطني
األنباط أن يالحظ كما أيامنا، إىل الرسو أشجار بها يكثر بالفعل األردن أن ويالحظ
أو النبط حول الفولكلورية، واألمثلة املأثورات من عديٌد حولهم يتواتر يزال ما العرب
يقهر ال قوي صلب إنسان أنه بمعنى النبطة، مثل أو نبطي، فالن، بأن والقول النبطة،

ينكرس. أو يلني وال
«وأن الثالثة الفرقة عىل عدنان، املسمى: األمري واليَه حسان الغازي التبع أقام كما

واآلفاق.» املنازل بتلك العراق يف يقيم
الرباري يف وقادتهم قيس بني شتت أن بعد املقام، اليماني للتبع استتب وهكذا

القيارصة. امللوك وتهابه األكارسة امللوك تُهاديه سنة ثالثني الحال له ودام والتالل،
مرص فرعون له بناه والذهب، الفضة من أبوابه وجعل البنيان مرتفع قًرصا فبنى
العربية املصادر معظم تُجمع الذي «الريان»، باسمه امللحمة تحتفظ الذي الشهري،

خلدون، ابن املهلهل»، ليىل أبو سالم «الزير لكتابي يرجع ولالستزادة العربية، واملالحم أوريست 58
.٨٢ بريوت
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إىل يشري بما مرص، يف إبراهيم فرعون وهو هذا، باسمه االحتفاظ عىل الكالسيكية
ق.م؛ الثاني األلف مطلع مع التقريب وجه عىل متعارصة وقعْت األحداث هذه أن افرتاض

قرنًا. ٣٨ حوايل منذ أي
امللوك ملك وبني بينه البعض يربط الذي املتجرب، التبع هذا مأساُة وتكتمل
أو خطيبها أو — وعشيقها الجليلة زوجته يد عىل واغتياله ملرصعه نتيجة «أجاممنون»،
البسوس حرب لهب ألسنة اندالع من هذا عن نتج وما الفلسطيني، كليب األمري — زوجها
متالحقة. عاًما أربعني ملدة والثأرية القبلية النزعات تأثري تحت امتدت التي الشهرية،

فمن اليماني؛ لحسان امللحمية السرية تلك حول عامة إملامٍة من انتهينا ما وإذا
األدبني ثنايا يف بكثرة بدورها املتواترة ومأثوراتها «تدمر» بابنته املعرفة استكمال املفيد
لحضارة أثري موقع أو مدينة من أكثر فهناك … الفولكلوري والشعبي الكاليس العربي
أي العربي؛ والجنوب اليمن، يف العربي، عاملنا يف «تدمر» أو «دمر» باسم تسمى آفلة

سوريا. إىل باإلضافة اليوم، العربية واإلمارات عدن
«حسان الغازي التبع امللك ابنة تدمر، أو «ضمر» إىل انتسابًا تدمر، االسم ويجيء
الشام غزا الذي — اليماني حسان انظر: — املعروفة املندثرة السرية صاحب اليماني»
من بدمشق، عرسه ليلة الدامي اغتياله وتسبب القدم، يف موغلة عصور منذ وفلسطني
مرة بن كليب عمها، البن مخطوبة كانت التي مرة» بنت «الجليلة الفلسطينية األمرية
امللكة تلك — والد حسان، للتبع كليب، اغتيال عن املهلهل ليىل أبو سالم للزير األكرب األخ
بني عاًما األربعني البسوس، بحرب املعروفة القبائلية الحرب واجتياح تدمر، — اإللهة

وفلسطني. لبنان عرب
تدمر الغابرة املدينة عىل اسمها خلفت التي «تدمر» الفاتنة وابنته اليماني فحسان
قوله هذا يف الحمريي سعيد بن نشوان ذكر كما للجن، بناؤها ينسب التي بقصورها
واملعمارية األثرية مخالفها من استعظموه ملا الجن؛ إىل بناءها والعرب اليهود «نسبت

بالطبع.»
بن مروان األُموي الخليفُة هدمها َقيَِّمٌة مهيبة مقربة كانت أنها يبدو ذكرنا، وكما
غدائُر ولها حلة سبعني أُلبست قفاها، عىل امرأة فيه فإذا الغنية، كنوزها وأخذ محمد،
حسان بنت تدمر «أنا فيها مكتوٌب الذهب من صفيحة بعضها ويف صدرها، إىل سابغٌة
مروان؛ اغتيل بعدها أنه ويذكر بيتي»، خرب من بيت هللا خرب — أمها اسم — أذينة بن

مقربتها. ونهب خرب أن بعد أي
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القديمة، املدينة هذه وأن بلح، أي «تمر» من مشتقة تدمر اسم أن إىل البعض وذهب
نرص. خذ بنو أو بختنرص العراقي امللك خربها التي املدينة وهي التمر» «مدينة ومعناها
امللكة عرشها اعتلت التي املدينُة ذاتُها وهي «بعل»، الشمس إلله هيكل بها وكان
سكان وكاد روما، أرستها أن إىل ميالدية ٢٦٧ عام الهميع بن أذينة ابنة الزباء أو زنوبيا

أرسها. بعد ينقرضوا أن تدمر

الهمة ذات األمرية «سرية التاريخ يف عربية سرية طول (7)
الوهاب» عبد وابنها

أن ذلك التاريخ؛ يف سرية أطول هي الوهاب عبد وابنها الهمة ذات األمرية سرية لعل
محفوظًة العربية رَّة الدُّ هذه تزال وما صفحة، ألف ٢٦ إىل تصل األساسية مخطوطتها
إليها يُلتفت ال الغربية، بربلني الدولة بمكتبة املطبعة يُد بعُد تلحقها لم كمخطوطة
قرابة إىل تصل هامة لحقبة — تاريخها حيث من — تغطي وأنها خاصة الكايف؛ بالقدر
إىل اإلسالمية بالخالفة واالنتقال دمشق، يف األموية الدولة وأفول أواخر منذ قرون؛ أربعة

بغداد. عبايس
العرص، ذلك يف وفلسطني القدس يف الحاكمة الفلسطينية األرسة لسرية تؤرخ فهي

الهمة. بذات بت لُقِّ التي مظلوم بنت فاطمة األمرية بالطبع ومحورها
مجهولة الجمعية الشعبية األعمال هذه ملثل الرئيسية األهداف أُوىل من كان وإذا
ذات الفلسطينية األمرية سرية فإن العربية؛ لبلداننا دة املهدِّ لألخطار التأريخ هو املؤلف،
الحروب ودقائق لتفاصيل — دقة بعدها ما بدقة — تؤرِّخ الوهاب عبد وابنها الهمة
بالحروب السرية تسميها التي الحروُب وهي الوليدة، اإلسالمية الدولة ضد البيزنطية

الرومية.
دمشق يف األموية الخالفة عصور بأزهى أحداثها تبتدئ الهمة ذات األمرية فسرية
الذي األُمويني الخلفاء آخر محمد بن بمروان مروًرا مروان، بن امللك عبد وعرص املتاخمة
صري» «أبو يف واغتاله لحقه أن إىل مرص، إىل هروبه عقب الخراساني مسلم أبو طارده
أزمة يف املتبلور املحتدم، السلطة ورصاع العبايس، العرص بمطلع مروًرا الوسطى، بمرص
ذات وأمريتهم «القيسيني» فلسطني عرب عىل هذا كل وانعكاس الربامكة، فاجعة أو
رسد إعادة يف العمالقة التاريخية السرية هذه تستفيض حيث الوهاب؛ عبد وابنها الهمة
املستبرصة اإلسالمية والطالئع التقليدي اليمني جناحي بني الكربى السياسية النكبة تلك
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كما — الرومية أو البيزنطية الدولة يف ممثًَّال العربية، األمة عىل الجاثم الخارجي بالخطر
السرية. عليها تعارفْت

لسكان الفلسطينية السرية هذه وأبطال شخوص سوى اإلسالمية الطالئُع هذه وما
تاريخها. طول عىل البطلة املقاتلة وعكا وحيفا ويافا غزة الثغور،

يرد أنه برغم باهلل، الواثق العبايس الخليفة عرص يف السرية هذه أحداث وتنتهي
تُروى كانت الهمة ذات الفلسطينية األمرية سرية أن راويها لسان وعىل أحداثها ضمن
يستوقف ما كثريًا كان الخليفة ذلك وأن العبايس، باهلل الواثق الخليفة عىل شديٍد بتمجيد
األرسة تلك وبطوالت لحياة تؤرخ التي تلك وأحداثها، أبطالها عن مستفًرسا راويها
مطلع عن الدفاع يف األدوار أهمَّ لعبْت محاربة كقائدة الهمة لذات الحاكمة الفلسطينية
كانوا بحرية ساحلية كطالئع الفلسطينيني البحارة كان اإلسالمية، الخالفة أو الدولة،
الدوام عىل املرتبص الخارجي بالخطر واستشعاًرا ًدا وتوقُّ نبًضا أكثر تاريخهم ُطول عىل
يُعرف ما أو القديم، األدنى أو املعارص، األوسط الرشق أكان سواء العربية، ببلداننا

العربية. والجزيرة وفلسطني الشام ومركزه بعامة، العربي بالعالم
وفلسطني لبنان يف الساحلية البحرية الطالئع تجيء أن طبيعي أمر بالرضورة وهو
للبلدان بالنسبة عنها العربية، ببلداننا املحيطة لألخطار ًدا وترصُّ استشعاًرا أكثر
والغزوات األخطار تلك أن مدخل من ولو حتى الرعوية، البدوية أو الزراعية والحضارات

بحرية. — معظمها يف — تجيء وأن بد ال
األرسة أو للكيان السياسية الصبغة ذات واألحداث الوقائع رسد يف نستطرد أن وقبل
تؤرخ الذي التاريخي العرص أو للحقبة فلسطني، وتراب أرض عىل الحاكمة الفلسطينية
أهمية إىل نعود امليالدي؛ الثامن القرن مطلع من — التقريب عىل — بدءًا السرية، له
األمرية «سرية أن يتصور أن وللقارئ العمالقة، الفلسطينية العربية السرية هذه وقضية
أن منذ مهجورة أو مفتَقدة مخطوطة أيامنا إىل تزال ما الوهاب» عبد وابنها الهمة ذات
أن إىل أقرب شعبي تاريخ أو كرتاث — الحقيقيني مؤلفيها أكثر أو — مؤلفها نسخها

الفرد. اليقيني للمؤلف االفتقاد حيث من فولكلوًرا يكون
خاصة التاريخي، برتاثنا اليقينية العلمية املعرفة إعادة إىل املاسة حاجتنا وبرغم
وجور للمعالم، وتغيري تهويد من نشهده وما فلسطني، السليب العربي للوطن بالنسبة
هذه تزال ما اليوم؛ لبنان أو األمس، فلسطني يف سواء وتاريخ حق كل ضد مستعمر
صفحة ألف ٢٦ إىل مجموعها يف تصل التي املتتابعة األجزاء عرشات يف مخطوطة السرية
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لم كمخطوطة، بربلني الدولة بمكتبة املحفوظة الوحيدة والنسخة املتوسطة، القطع من
أشد بها واحتفى املركزية، برلني ملكتبة فخٍر مصدُر لهذا وهي املطبعة، بعُد تصلها

األخرية.59 الثانية الكونية الحرب عقب الدمار من إلنقاذها احتفاء
أكربُ واملنشأ، األصل الفلسطينية امللحمية السرية لهذه كان أنه من الرغم عىل هذا
هي أو نقلت كذلك الوسطى،60 القرون قبل ما منذ البيزنطية اآلداب مجمل يف التأثري

العثماني. الغزو أوائل منذ الرتكية وإىل الفارسية إىل ترجمت
األالعيب صاحب املحارب الخارق بطلها اسم وهو البطال» «سيد باسم وعرفت
«ذات املحورية وشخصيتها السرية بطلة أوصلت التي البارعة، الحربية والخطط
اإلمرباطور أرس حد إىل التاريخية الحربية وانتصاراتها بمعاركها تصل ألْن الهمة»
إىل — املتحالفة — اإلسالمية العربية الجيوش رأس عىل ودخولها «ميخائيل» الروماني
عىل — حال أي عىل — طويلة ليسْت لفرتة إمرباطورة وتتوج لتُصبح القسطنطينية

بعامة. الرومانية واإلمرباطورية القسطنطينية
تلك ملسار التأريخ هو الفلسطينية السرية لهذه الجوهري الهدف فإن ذكرنا فكما
واملداخل الثغور عن كمقاتلني الخارجي، للغزو يها وتصدِّ وحروبها الفلسطينية األرسة
البيزنطي اإلسالمي العرص ذلك يف بحريٍّا، يجيء وأن بد ال الغزو أن طاملا البحرية،

الوسيط.
باسم واملعروفة الروم، ضد الحرب يف يشارك الهمة، ذات األمرية َجدُّ فالصحصاح
التي األموية الحروب تلك يف بالطبع، الشعبي التاريخ نظر وجهة من الروم، حرب
خلفاء من تواىل وما امللك، عبد بن مسلمة حملة ومنها «البيزنطيني» الروم ضد اندلعت

الوليدة. اإلسالمية الدولة حدود لتأمني متصلة وحروب
القسطنطينية حول العرب رضبه الذي الحصار أن الهمة ذات سرية تغفل لم كذلك
مواجهة يف ضخمة مدينة إشادة إىل العربية الجيوش اضطر مما أعوام؛ لبضعة امتد

«املستجدة».61 باسم عليها تعارفوا القسطنطينية

ص١٢٨. عيل حسنني فؤاد د. الشعبي، قصصنا 59

إبراهيم. نبيلة د. السابق، املصدر 60
.٤٨ صفحة ج٣١ الطربي تاريخ 61
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ويف السرية، عنه تغفل لم كما تاريخيٍّا، وقع الذي للقسطنطينية الثالث الحصار وهو
— والذي البطال، سيد امليكيافيليل أو املخادع الشعبي البطل طاقاُت تَبَدَّْت الحصار ذلك
١٢٢ عام الرومان ضد العربية الحروب يف بالفعل استُشهد تاريخي بطٌل — ذكرنا كما
ونقل إنشاء يف ماهٌر أنه عىل بل محارب قائد أو كبطٍل ال السرية، يف يرد وهو هجرية،62
أو األندلس إىل باإلضافة الجنوبية أوروبا مداخل إىل العربية الجيوش خطوط وتموين
يف الفلسطينية» «السورية والدويالت الدول وصلت والتي بكاملها، أيربيا جزيرة شبه
الفلسطيني اسمها يرد وكيان، دويلة ١٢ من أكثر إىل فيها العام القومي العربي اإلطار
سالم، الزير إىل منتسبة ترد هنا التسمية أن نرجح والتي الزيري، بنو دولة مثل رصيًحا،
ربيعة، أمري أو سيد ألقابه من املهلهل، ليىل أبو أو باملهلهل الشهري العربي امللحمي البطل
ودويالت دول إىل طبًعا باإلضافة ملكية، تسمية الزيري63 وبنو الزير تسمية أن فاملرجح

األحمر. بني مثل األندلس
وبني الهمة، ذات األمرية سرية أحداث بني الفعلية الصلة مدى تجاوزنا ما وإذا
الفلسطينيني، التغلبيني كليب بني لحرب تؤرخ فالسرية لها، تؤرخ التي التاريخية األحداث
متعاقبة أجيال بضعة عرب البيزنطيني الروم ضد الهمة ذات أرسة حكامهم أو وطالئعهم
أعماله أوىل تبدْت الذي الصحصاح وابنه الكالبي الحارث بن جندبة األمري لها رأًسا تتخذ
ذلك بعد ثم مختطفيها، من األُموي الخليفة البنة إنقاذه يف السرية تذكر كما البطولية
بن امللك عبد الخليفة من بأمر بيزنطية، ضد العربية الحروب قيادة يف يشارك نراه
بن الصحصاح بن مظلوم ابنة فاطمة الحقيقي واسمها الهمة ذات مجيء لحني مروان،
يف الهمة، ذات لقب أو باسم عرفت التي تلك فاطمة، وتربت ولدت الكالبي، الحارث
طيء؛ لقبائل الداخلية القبلية لالعتداءات تصدت املبكر شبابها ومنذ الربية، أو الخفاء
عمها ابن أحبت أن إىل الهمة، بذات اشتهرْت هنا ومن قبيلتها، وعن رشفها عن دفاًعا
الهمة ذاُت أنجبْت أن إىل قومه، عن والدفاع املغامرات يمل ال فارًسا وكان مرزوق، األمري
فرفض القسطنطينية عىل واليًا تعيينه الواثق الخليفة «أراد الوهاب عبد أسمتْه ابنًا منه

الوهاب.»64 عبد

السابق. املصدر الطربي، 62
ميدية، يف صمادح وبنو غرناطة، يف زيري وبنو أشبيلية، من عباد بنو املغربية املعجزة كتاب 63

إلخ. … رسقسطة يف وهود بلنسية، يف وعامر طليطلة، يف النون ذي وبنو قرطبة، يف جهور وبنو
ص٤٧. القاهرة عيل، حسنني فؤاد د. الشعبي، قصصنا 64
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ذات الداخلية لألحداث والتأريخ التسجيل الهمة ذات األمرية سرية تغفل لم هذا وعىل
يرد التي العباسية، الخالفة مطلع يف الربامكة نكبة أو أزمة ذلك من السياسية؛ الصبغة
يف وقعت التي األحداث وهي السرية، أحداث سياق يف الشعبي التأريخ منطلق من ذكرها
جعفر اغتيال عىل الرشيد هارون الخليفة أقدم حني (١٨٧) الهجري الثاني القرن نهاية

وزرائه. رئيس أو األول وزيره الربمكي، يحيى بن
التي الثغور أو العواصم بإحدى مرتبطة السرية أحداث ضمن الحادثة تلك وترد
ببنائها الرشيد أمر وكيف مالطية، أو مالطة جزيرة الفلسطينيون البحارة استعمرها
جمعوا «حني بغداد خالفِته حارضة إىل غزواته إحدى من عودته طريق يف وهو وتعمريها
الوقيعة، أو الواقعة حدثت بغداد إىل عاد وحني البقاع»، سائر من والبنائني الصناع
وهو املحاربني أبطالها بأحد الربامكة نكبة ربط السرية تغفل وال والربامكة، الرشيد بني
خائنة ترد لشخصية األزيل والخصم الهمة، لذات الوريث الوحيد االبن الوهاب عبد األمري
ويمكن — العالقة أزعجتْه وكيف «عقبة» ويدعى الروم، األعداء صف يف تقف متآمرة
الفلسطيني الوهاب عبد األمري وبني األول، الوزير يحيى بن جعفر بني — التحالف القول
الخليفة ضد بالتآمر ميلء ربيعة أبي بن الفضل بمساعدة خطابًا فدس الهمة، ذات بن
االنتقامية النكبة وأنزل الخليفة اكتشفه الربمكي، يحيى بن جعفر عمامة طيات بني
التي الهمة، ذات هذه سريتنا أحداث ملجرى بالنسبة أثَرها بالتايل أحدثْت التي بالربامكة،
مالطة، جزيرة وبني دمشق وبني العربية الفلسطينية الثغور بني ما املركزية أحداثها تقع

فلسطني. لشمال املتاخمة مالطية أو
وأيًضا مالطة، أو مالطية مثل املدن، وتعمري بناء ِذكر عن السرية تغفل ال كذلك
راهب باسم فأسماها املوقع راقه حني دجلة، نهر عىل املأمون الخليفُة شادها حني بغداد

«باغ-داد».65 وأرضه يسكنها كان
حيفا، غزة، الفلسطينية: والثغور املدن ذكُر — ملفتة بكثرٍة — السرية يف يرد كذلك
الساحل عن األول الدفاع موقع يف كانت والتي املتاخمة، مالطة إىل طبًعا باإلضافة يافا،
العصور مطلع منذ أكثر وبخاصة عصورها طول عىل وفلسطيني، لبناني من الفينيقي

العمالقة. الهمة ذات سريُة له تؤرِّخ ما وهو الوسطوية،

ص٤١. السادس الجزء السرية 65
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الفلسطينية األنساب سرية

الهمة ذات سرية تغفل ال هنا ومن أنساب، سرية بعامة: — تعني السرية فإن ذكرنا وكما
وابنها الهمة ذاُت انحدرْت ُصْلبها من التي الحاكمة الفلسطينية األرسة لتلك التأريخ

الوهاب. عبد
جندبة، وهو الهمة لذات السلف الجد شأن ِمن أعلْت التي الرئيسية الواقعة وكانت
فلسطني من طريقها يف وهي مروان، بن امللك عبد األُموي الخليفة لقافلة إنقاذه هي
الطريق يف لكن طلبه، يف يبعث أْن إىل الخليفة دفع مما دمشق، إىل — عربها أو —
(قتالة حب يف مروان بن امللك عبد بن هشام يرصع حني جانبية، واقعٌة تحدُث إليه،

منه. اختطافها أو استالبها من يتمكن أن إىل جندبة، زوجة الشجعان)
إىل جندبة عاد األموي الخليفُة َكرََّمه أن بعد دمشق يف جندبة مهمة تنتهي وحني
الذي الصحصاح، منها أنجب «حسنا» تدعى فلسطينية بأمرية وتزوج فلسطني، يف قومه
للجيوش الحربيَّ القائَد كان أنه أو القسطنطينية،1 فتح أن إىل ، حربيٍّ كقائد تفوقه واصل

الفلسطينية. البحرية الطالئُع — بالقطع — وأبرزها الغازية، املتحالفة اإلسالمية
ألُرسة الثالث الجيل إىل وصلنا قد نكون — للصحصاح نتعرض ونحن — ولعلنا
الحاكمة؛ الفلسطينية األرسة لهذه الخامس الجيل يف سريتها ستُطالعنا التي الهمة ذات

ص٥٥١. أول جزء السرية 1
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أسمتْه ابنًا ليىل واسمها2 األوىل له ولدت بامرأتني تزوج جدها الصحصاح األمري أن ذلك
األمرية أو فاطمة والد هو هذا ومظلوم «مظلوًما»، له ولدت املضطهدة والثانية «ظامًلا»،

الهمة. ذات إىل اسمها تواتر التي الذلهمة
وهو العراء، يف افرتستْه التي الربية النمور مع رصاعه خالل فهلك الصحصاح أما

عمره. من والثالثني الثامنة يف
يضطهد وراح الصحصاح، أبيه ُملك اغتصب ظامًلا أن مطوًال السرية علينا فترسد
راحًال الديار له ترك أن إىل الوحيد، ببني السرية تسميهم الذين بيته، وأهل مظلوًما أخيه
قبائل جوار إىل فسكن الطفلة، الهمة ذات أو وفاطمة ومرزوق سعدة بزوجته لينزل

طيء.3
بل ضيًما، تقبل أبًدا تكن لم التي الهمة ذات عند مطوًال السرية راوي يتوقف وهنا
املواقف من عديد ويف والحكمة، بالشعر الدوام عىل تنطق فصيحًة محتشمًة متعاليًة كانت
برغم واألمراء، الفتيان أعتى عىل فيها تفوقْت التي الفروسية إىل أقرَب بذكورية تترصف
طيء. قبائل لدى نوق كراعية «الحارس»، يُدعى أمري كنف يف تكدح تزال ما كانت أنها
ذلك طيء؛ بني بداهية أو بالداهية الهمة ذات تُلقب والنصوص املواقع بعض ويف
ورعيانها، طيء4 بني عبيد عىل إرادتها بقوة سيطرْت أنها حد إىل استفحل أمرها أن
واملوايش، واألموال الغنائم حيازُة هدفها التي القبلية الحروب من الكثري يف وتزعمتْهم
فنزلوا حام،5 بني يا بنا «اهجموا حام: ببني تدعوهم وهي عبيدها يف تصيح وكانت

األغنام». من وعقروا النريان وأرضموا
وقبيلتها أبيها عن استقلت حتى وصيتُها؛ عدوانها وتعاىل شوكتُها قويْت إن وما
أموال فنهبْت فلسطني، أرض يف األُم قبيلتها حيث إىل وأموالها بعبيدها وعادت «طيء»
لوجه، وجًها بالحرب ونازلتْه الهمة، ذات أو الذلهمة واجهتْه أن إىل ظالم، عمها وغنائم

قبيلتها. وأمري عمها وهو

شعريٌة قصٌة أنها يبدو والصحصاح» «ليىل باسم شعرية» أوباالد «قصة الفهرست يف النديم ابن يورد 2
الهمة. ذات جدِّ الصحصاح، عن نثريٌة منظومٌة أو

الطائف. حول وما العربية الجزيرة شمال 3

حام. بني أو بالحامريني تسميهم كانت 4

البرشة ذوي كل عىل العرب الساميون أطلقها التي التسمية بالطبع وهي ص٥١٣، أول جزء السرية 5
اللعنة». «ابن نوح بن حام إىل انتسابا الحاميني؛ السوداء
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أبيها حاربْت أنها إال — ظامله — ظالم أخيه إىل انضم مظلوم والدها أن وبرغم
عادت ثم حصانها،6 بحوافر وداستْه الرتاب إىل جواده عىل من به ملقيًة وأرستْه، ذاته

وسطوته. قيادته منه وانتزعْت امليدان، يف وهزمتْه ظامًلا عمها فنازلْت
داهيُة أنها اعتبار عىل وأحبها بسالم املسمى ظالم عمها ابُن بدوره كرب أن إىل
قائلة: وحشية يف رفضتْه منها الزواج حاول وحني فاطمة، عمه ابنَة وليست طيء بني
وعدة ودرعي سيفي غري يُضاجعني وليس للفراش، وال للرجال، ال للنزال إال ُخلقت «ما

مرادي.» النقع غري وكحل جوادي صهوة إال خدري يكن وال جالدي،
مع التجمعات وتخوض الرجال، بزي تتعمم كانْت الهمة ذات األمرية أن وامللفت بل
مروان األُمويني الخلفاء آخر حكم فرتة يف املستعرة السياسية املعارك يف وتشارك الناس

العباسيني. إىل الخالفة بانتقال امُلقبل واإلرهاص محمد، بن
تحت الدخول — حتمية بل — برضورة قومها عىل الذلهمة بطلتُها أشارْت كيف ثم

بغداد. يف الوليدة الجديدة الدولة لواء
عرشين يف قومها، فرسان رأس عىل املنصور الخليفة إىل الهمة ذات سارْت وهكذا
استقبلها أن إىل وبيارقهم، راياتهم تحت العاصمة مشارف عىل فَخيَُّموا فارس، ألف
هو: الخليفة، من مقرَّب كلبي أمري بصحبة مظلوم، وأبيها ظالم، وعمها هي املنصور
بشجاعتها اإلعجاب شديد وهو قومها، وعىل اإلمارة املنصور عليها خلع أْن فكان هللا، عبد

حرضته. يف الواثقة املنتصبة وهامتها وفصاحتها
تعشق مدى منها جانبية، وفابيوالت قصص نحو السرية بنا عرجت ما إذا حتى
إىل األمر ووصل عمه، ابنة من بالزواج املضنية ورغبته فيها الحارث األمري عمها ابن
عمها، ابن من بالزواج ليُقنعها فلسطني إىل العودة قبل فاستدعاها الخليفة مسامع
وربات النساء أخبية أبغض الرجال، قرب أحب ال امرأة «أنا ملفتة فروسية يف فأجابتْه
الطوال، والرماح الصقال، بالسيوف والتقلُّد القتال من ترى ما أحببت وقد الحجال،
كحيل والغبار حجيل دوًما فسيفي الرحمن، خليفة يا النسوان جملة من أُعد فلسُت

العاملني؟» من وبغريه بالحارث املؤمنني أمري يا أصنع فماذا أهيل، والحصان
عىل بها أتزوج أْن عىل «أشهد قائًال: فوره من الحارث عمها ابن وثب أْن وكان

أطأها.» أرًضا تكون وال أراها سماءً تكون أنها ذلك يرضيها؛ رشط

السرية. تخربنا كما — والدها بأنه تعرف أن دون 6
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واألخطار األخبار أن ذلك الحًقا؛ قائدة كمحاربة دورها جاء التي الهمة ذات فقبلت
«الوون» السرية تُلقبه الذي وَمِلِكهم البيزنطيني الروم جانب من اإلسالمية بالدولة املحيطة
الدولة مداخل عىل هجومها بقرب فورها من تواترْت بامللطية؛ السرية يها تُسمِّ التي وابنته

الغربي. الشمال طول عىل العباسية7
الحملة هذه عن السرية تسوقه عما كثريًا تبعد فال الفعلية التاريخية األحداُث أما
جيش شمل تمزيق من العرب تمكن ميالدية ٦٩٢ عام ففي الروم، ضد العسكرية
الرابع، قسطنطني ابن وهو (٦٨٥–٦٩٥) سنة حكم الذي الثاني يوسيتنيان اإلمرباطور
ويف قيليقيا، يف ستوبوليس سيبا مدينة يف ذلك وكان هرقل، ساللة من إمرباطور وآخر
من وغريهما وساردس برغموم مدينة َضمُّ العربي للجيش تم تالية عسكرية حمالت
وبدأ الثالثة، للمرة القسطنطينية مشارف إىل بالعرب دفع مما الصغرى، آسيا مدن
الحصاُر وهو ميالدية، ٧١٦ سنة من آب مستهلِّ يف الروم عاصمة عىل الحصار رضب
عرش حكم الذي الثالث ثيودوسيوس اإلمرباطور يستطع ولم سنة، من أكثر دام الذي
عهده سابق يف كان أنه برغم الجيش، بمعونة صده قد وكان (٧١٥–٧١٧) اإلمرباطورية
يف تعرضوا العرب أن غري العربي، الزحف هذا وجه يف شيئًا يفعل أن لعله مغموًرا موظًفا
عسكري قائد وهو بليوون،8 السرية تدعوه الذي ليو بها قام عنيفة لهجمات األثناء تلك
وأكسبتْه العاصمة، يف الجماهري حماسة أثارْت هجمات بشن وقام األناضويل، للجيش
لثيودوسيوس، خلًفا إمرباطوًرا إلعالنه اإلكلريوس من الدينيني بزعمائهم دفعْت شهرًة
امللكية الساللة مؤسس وهو (٧١٧–٧٤١) فحكم الثالث ليو باإلمرباطور يُعرف وأصبح

األيزورية.
البوسفور مضيق سد إىل الروم عمد وقد عظيًما، ومنظًما ممتاًزا قائًدا هذا ليو وكان
إىل والوصول عبوره من العربي الجيش سفن منعْت حديدية بسالسل الذهبي الرأس عرب
العرب، عىل املضادة البلغار وهجمات األصقاع تلك يف الربد شدة وبسبب العاصمة، مرفأ
ليو، مقام من رفع مما مهاجمتها عن والكفِّ الروم عاصمة عن للرتاجع العرب اضطر

العربي. االحتالل من أوروبا منقذ واعتباره املعمور، املنبت السوري الجندي ذلك

حينه. يف البارز العبايس السيايس الحدث لهذا سنتعرض بالطبع 7
حتى. فيليب السابق، املصدر 8
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أهم السرية من الحيز هذا يف ويلعب «ليو-ليون»، بدقة اسمه السرية حفظْت ما وهو
الفلسطينية. التغلبية وقبيلتها الهمة ذات األمرية بقيادة العربي للتحالف املضادة األدوار
ذلك جانب من للحرب األقىص االستعداد كيفية يف تستطرد السرية هذه أن وامللفت
الجيوش وتجهيز والقالع، األسوار وبناء الحرب تجهيز يف وابنه، ليو أو ليون اإلمرباطور
أو — أوروبا ومداخل ومالطة القسطنطينية، يف السياسية والتحالفات املعاهدات وعقد

بعامة. الغرب
من املنصور الخليفة مخاوف أي اآلخر؛ الجانب عىل األضواء ملقيًة السرية وتعود
أركان ومثبِّت الفاتح، لقائده اغتياله بعد امُلنقذ عن وبحثه البيزنطية، الحربية الحشود

عرشه. مذبح عىل الخراساني مسلم أبو الخالفة
من اليوم أبوابك «عىل قائًال: أيوب بأبي امللقب املقرَّب وزيُرُه إليه أشار الفور وعىل

بالجهاد.» فنَاِد أنجاد، فارس ألف وستون مائة وعامر9 كليب بني
ومالطة آمد إىل ساروا فورهم ومن وأبويها، الهمة ذاَت الخليفُة استقبل أن وكان
أن إال ثعلب، بن بالحصني امللقب سليم بني قبائل أمريُ فيها انهزم التي بنصيبني مروًرا
جزر معظم فتحت بل للعرب، البيزنطيني الروم هزائُم تُثنها لم الداهية أو الهمة ذات
ذكائها أو وِخداعها الحربي تفوُّقها عن حروبها خالل كاشفًة ومالطة، إيجة بحر مداخل
أسمعت وقد العباسية، واألعالم السوداء والشارات البيارق عاليًا رفعت أنها حد إىل
وقد هذا املمالك، مالك بأمر الخالص وتََمنَُّوا بذلك ففرحوا والتكبري بالتهليل املأسورين
أوصل من ترى يا فقالوا: اإلسالم، عصابة من أنهم علموا عندما للصدام الروم تأهب

املكان؟10 هذا إىل هؤالء
الروم ضد الهمة ذات بقيادة العربية املعارك تفاصيِل أدقَّ السرية تغفل وال

التايل: النحو عىل البيزنطيني
وأجادوا الجهاد، إىل شوقهم ِمن الروم؛ عىل حملْت كليب بني وإن «هذا الراوي: قال
كالرعد البطارقة فتلقتْهم الِجياد، بالخيل الروم صدموا وقد الِحداد، بالسيوف الطعن
فتجاوال الحارث، بن عطاف فالتقاها زاعقة صائحة وهي باغة امللعونة وحملت القاصف،

املغربية». «املعجزة السابق املرجع بلنسية، يف باألندلس عامر بني دولة الحظ 9

.٥٦٠ واحد جزء السرية 10
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بالسيف ورضبتْه باغة امللعونة عليه حملت حتى النهار من ساعة إال تكن ولم وتصادما
قتيًال.» األرض إىل فوقع قامته نصف إىل السيف نزل هامته عىل

تعود الخارجية؛ الجبهة عىل املحتدم القتال ألحداث رسدها عرب السرية أن فامللفُت
يف انتهْت وسياسية، قبائلية من الداخلية الرصاعات أبعاد عن وكاشفة غائصًة فورها من

اإلسالمية. للخالفة الرشيد هارون الخامس العبايس الخليفة باعتالء الحقبة تلك
هارون أو الرشيد هارون الجديد، بالخليفة استبرشوا وقبيلتها الهمة ذاَت أن ويبدو
وذلك — تاريخيٍّا ثابٌت هو كما — الهمة ذات رايات تحت طويًال حارب الذي العلوي،
إىل الصغرى آسيا عرب املهدي الخليفة ألبيه جيًشا قاد حني ميالدية، ٨٧٢ عام قبل فيما
حتى إيجة بحر شملْت التي الفتوحات من الكثري يف وشارك البسفور، تخوم وصل أن

وأسوارها. — ذاتها — القسطنطينية تخوم
العباسيني الوزراء ضد كبري حد إىل املنحاز غري رسدها عرب تغفل ال السرية أن إال
السرية بالغت وإْن الروماني، لإلمرباطور الوزراء أولئك مكاتبة حد إىل والخونة الرجعيني
«عقبة» واسمه العباسيني القضاة كبريُ ذلك من مسيحيني، أو مرتدين كانوا أنهم يف كثريًا
كان ألنه ونظًرا واألوثان»؛ الصليب «عبدة من كان بأنه تصُفه والذي الكثريين، وأوالُده
طوف من الصلبان ويعلِّق كنيسًة يمتلك كان فإنه املهدي؛ الراحل الخليفة من مقرَّبًا
راسل أنه ذلك عرصه؛ بعلوم عالية ِدَراية عىل كان ذلك عقبة أنَّ ويبدو الكثريين، أوالده
الكتب وقرأت األنشاد وعرفت األخبار حفظت رجل «إنني ذاكًرا الروماني اإلمرباطور

العربانية.» والصحف اليونانية
به ويصل بل الخالفة، وإضعاف تقسيم يف سالبًا دوًرا الوزيُر هذا وسيلعب11
بل املوصل وتخوم وفلسطني باألردن عمورية إىل الرومية الجيوش جذب حدِّ إىل سه تجسُّ

ذاتها. بغداد
املقرب األول بالوزير يختص فيما السريُة له تعرضْت ذاتُُه السالب الدور ونفس

العبايس. البالط داخل الرشيد لدى الطوىل اليُد له كان الذي الربيع» بن «الفضل

الديموقراطية يعرف أنه يذكر العربية الدولة ضد للمؤامرات وصياغاته السرية بعضمواقع من أنه كما 11

إال أحد يقرأها ال «حتى بها ويكتب يستخدمها كان التي العرص ذلك يف السرية — مرص لغة — القبطية
أنطاكية.» يف عامله وكان القبط،
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بالجناح الفتك يف الطُّوىل السلطوية اليد تلك الربيع بن الفضُل استغل هذا وعىل
الطبيعيني الحلفاء … الربامكُة وهم الوليدة، بالدولة املحدقة باألخطار استبصاًرا األكثر

بعامة. — البحري — الفلسطيني والكيان الوهاب عبد وابنها الهمة لذات
الخالفة، أو الدولة جناحي بني األزيل الرصاع ذلك راصدة السرية تشري هذا ويف
الربمكي؛ جعفر يف نكاية لعقبة يتعصب اب؛ الُحجَّ حاجُب الربيع بن الفضل كان وكيف
«وكان كليب، وبني الهمة ذات األمرية ابن — الوهاب عبد يحب كان — جعفر رأى ألنه

والعرض.»12 طولها يف األرض أهل أبخل الفضل
الخالفة وجسد َعُضد يف تَُفتُّ كانت التي القبائلية السياسية الرصاعات ورغم
وجواريها املقرية، الرشيد زوجة زبيدة فيها تشارك كانْت والتي والبالط، العباسية
الخالفة؛ جسد يف الضارب التحلل برغم مرسور، وَسيَّاُفه ذاته، الرشيد وجواري
لهذه بالفعل الشعبي البطل — البطال وسيد الوهاب عبد وابنها الهمة ذاُت واصلت
القسطنطينية، تُخوم عىل العربية بالجيوش واإلرشاف مالطية13 عن دفاعها — السرية

وتهديدها.
وابنها البطال ضد تُحاك كانت التي واملؤامرات التمزُّق لذاك نهبًا الهمة ذات وكانت

العبايس. البالط داخل والفضل عقبة جانب من الوهاب عبد األمري
ذات استقبلتْه مالطة، عىل ويعرج عمورية ليسرتدَّ الرشيد هارون خرج ما إذا حتى
وهي غزواتها، إحدى عقب الروم أعدائها قتىل رءوس من رأس ألف عرش بخمسة الهمة
القتال، جبهة عىل هي بينما البالط يف تَُدبَّر كانْت التي املؤامرات من األمُر بها وصل التي
لوال والصيام، الحج وفرض األنام أنشأ بمن «أقسم الرشيد: هارون واجهْت أن فكان
الذل عىل أصرب وال كان، موضع أي إىل لرحلت اللئام، الكفرة من اإلسالم ثغور عىل خويف

والهوان.»14
قادها التي ميالدية ٧٨٢ عام القسطنطينية ضد التالية الخطرية الحملة وجاءت

بنفسه. الرشيد هارون

.٥٦٢ السرية 12
مالطة. جزيرة أي 13

.٧٥٠ صفحة ج١ السرية 14
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فهًما، وأوفرهم قلبًا وأقواهم العباس بني أشجَع الرشيد «وكان الراوي:15 قال
واألجناد، العساكر بجمع وأمر الربيع، بن والفضَل الربمكي يحيى بن جعفَر واستوزر
محمد هللا إال إله ال يقولوا حتى الناس أقاتل وأْن الجهاد، أتوىل أن بنفيس أريد أنا وقال:
واملال، الجزية يزنوا حتى القتال عىل وأحثهم الروم بالد أدخل ما بد ال وأنا هللا، رسول
وقدم، ساق عىل الدنيا وقامت واألجناد، العساكر جمع فعندها املتعال. امللُك أََمَر كما

ملطية.»16 إىل وصل أن إىل ونية بعزم الرشيد وسار
الصغرى آسيا طول عىل بالحرب املتالحقة أحداثها خالل — السريُة وتُوقُفنا
السريُة فبينما والتجسس؛ املعلومات بمصادرة املتصلة القنوات عىل — أوروبا وجنوب
يعمل كان إنه حيث عقبة؛ املدعو: العرص ذلك يف املسلمني قضاة لقايض إدانتها يف تصل
عيونه بَْعَث يُواصل البطال17 محمد أبو كان مانويل، وملكهم البيزنطيني، الروم لحساب
ذاتها، اإلمرباطورية قصورها داخل بل القسطنطينية، داخل اصيه وبَصَّ وجواسيسه
والسياسة، األمن شئون عىل املهيمنة الجاثمة والكنائس واألديرة الكاتدرائيات وداخل
ونصيبني الكوفة من بدءًا الضاري، القتال جبهات عىل وتنفيذه القرار تقرير ومركز
الفلسطيني العربي التحالف رأسها وعىل العربية، بالجيوش املحاَرصة القسطنطينية حتى
امُلناط وهو البطال، واألمري الوهاب عبد الفاتح األمري وابنها الهمة ذات بقيادة «البحري»
عىل والتلصص املعلومات جمع يف الفائقة الرباعة العيارين؛ من وتابعيه وبأعوانه به
من عليها ويطرأ يَِعنُّ ما وكل املستخدمة، األسلحة ونوعية ونقلها، الجيوش حركات
أسبق كان — ذكرنا كما — التي اإلغريقية، النار أو النفطية، املتفجرات ذلك: من جديٍد؛
لها الهمة ذات جيوش استخدام طريق وعن دمشقي سوري الجئٌ أو أسريٌ اخرتعها من

ميالدية. ٦٧٤ عام وكريت ٦٧٢ عام رودس جزيرة احتالُل أمكن
كانْت الرشيد، هارون قادها التي الحملة هذه فإن التاريخية،18 الثوابت تذكر فكما
الروم عاصمة القسطنطينية إىل الوصول من تمكنْت التي واألخرية، الرابعة الحملة بمثابة

إيرين. إمرباطورتها عىل واالستسالم الجزية وفرض

ص٧٧٨. ج١ الهمة ذات سرية 15

ص٧٢٣. ج١ السرية 16
الفارسية. الرتكية، البيزنطية، الرتجمات: يف هو باسمه الهمة ذات سرية تسمى ما كثريا ذكرنا كما 17

(املؤلف).
حتى. فيليب 18
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من االنقسامية، لجذور ُمه وتفهُّ الرشيد حنكُة هو بالطبع االنتصار هذا ومرجع
االنقسامي واالقتتال الرصاع ذلك يف تمثلْت ما أول تمثلْت شوفينية، قبلية عصبية
كليب بنو وُهم: والسلم، الحرب كال يف املهيمنتني القبيلتني بني الجذور، بعيد الضاري
الجزيرة شمال عرب القيسيني، سليم بنو ومنازعيهم الهمة، ذات وأمريتهم الفلسطينيني

ذاتها. وفلسطني بل وعمورية، العربية
رايات تحت املتحالفة الفلسطينية القبائل بني القبيلُّ التنافُس ذلك أو الرصاُع وهو
إن حيث أحداثها؛ السريُة به بدأْت ما وهو الشماليني، العرب ومنازعيهم الهمة، ذات
منافسيهم عىل سليم بني األموية الخالفة مطلع مع وَقدَّموا سبقوا قد كانوا األمويني
الخالفة انتقلت عندما وحتى بل — الوهاب عبد وابنها الهمة ذات تحالف — التغلبيني
هو هذا وظل منافسيهم، عىل سليم بني املنصور الخليفة قدم بغداد يف العباسيني إىل

الصحصاح. الهمة لذات السلف الجد منذ مكانهم، التغلبيون أخذ أن إىل الحال
األموية، دمشق أُفول عقب العباسيني، إىل الخالفة وانتقلت الحال تغري ما إذا حتى
قائًال: — الهمة ذات عم — ظالٌم األمري رده ُرُسله، طريق عن املنصور الخليفُة وخاطبهم
لبني محبٍّا أبونا كان وأينما امللك، عن عزلنا إنه حتى املنصور وبني بيننا كان الذي «ما
املنصور الخليفَة يقصد — صاحبك إىل فارجْع القبور؟ يف وصاروا الجميع هل وقد أُمية
أقرب إليه سيوفنا كانت إلينا جاء ومن طاعتك، تحت يدخلون ال الرب عرب له: وُقْل —

كالمه.» من
— بعد فيما الوهاب عبد ابنها قتله الذي — عمها حدة تجاوزْت الهمة ذات أن إال
فيما لقبت أمرية الخليفُة بَها نَصَّ أْن لحني الجديدة، الخالفة لواء تحت فورها من ودخلت

املجاهدين.19 بأم — وفاتحة كمحاربة — بعد
املعروف القبائيل التحالف فإن اإلسالمية؛ املعارف ودائرة الطربي إىل واستناًدا
كانوا امَلْعديني؛ أو العدنانيني أو القيسيني العرب من — ذكرنا كما — وهم سليم، ببني
هللا عبد بن عمرو يَنتسب كان وإليهم والحجاز» «مكة العربية الجزيرة بشمال يقيمون
القايض وهو الهمة، ذات وأمه الوهاب لعبد األكرب العدو تنسب السرية أن كما مالطة، أمري

املنافسة. سليم بني قبائل إىل عقبة

.٧٤٤ السرية 19
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خاصة وكليب، سليم بني القبلية الرواسب إزالَة جاهًدا الرشيد حاول هنا ومن
القسطنطينية. لغزو بنفسه قادها التي الحملة صبيحة

يف وجلس الدنول نهر عىل نزل إنه ثم خليفٌة، لهم كان ما القوم هؤالء الرشيد: فقال
الرشير» «الوزير بعقبة ودعا والديلم، والرتك والخدم الغلمان به ودارْت األعظم ادق الرسُّ
الهمة ذاُت وكذا ذلك البطاُل رأى فلما مكانه، وأعىل شأنه ورفع جانبه إىل وأجلسه إليه
أحرض الحال ويف جوابًا أعطى منهم أحد من ما الخطاب؛ ذلك وسمعوا الوهاب، وعبُد
العناد، عن ونهاهم بينهم، وأصلح كليب وبني سليم بني من األعراب املقدمني اإلمام
تكونوا أن عليكم الواجب ومن الفساد، منكم يَصلح وما واحدة، أرض20 يف «أنتم وقال:
يجلب منكم أحٌد يعوُد وال والجهاد، للقتال وتتأهبوا والجهل، املكر وترتكوا األهل، مثل

فأُهلكه. َخْصَمه، فيها أنا فأكون مرضة،
وُحْسن العلم من فيه هو وما علمه، ألجل تُكرموه؛ أن عليكم يجب عقبة الشيخ وأما
وقال واحد بحرف نطق أو بكالم البطال تكلم كان وإن والعمل، واألدب والفضل يَم الشِّ
يؤدوا حتى الروم؛ بالد إىل اآلن فتأهبوا أنفاسه، وأخمدُت رأسه قطعُت الحاسد، مقال

صاغرون.» وهم الجزية
األخطار مواجهة يف القومي التالُحم إىل التوفيقية املقوالت هذه مثُل تصل لم وبالطبع
مجتمعات بني ما متنافرًة كانْت البيئية والجذور الركائز أن ذلك البيزنطية؛ اإلمرباطورية
وطالئع والسبي، الرتيُّض مجرد من أبعد الحروب هذه مثل يف ترى ال صحراوية، بدوية
شعوب أو بحرية21 كشعوب ًدا وتوقُّ انفتاًحا أكثر وفلسطني، ولبنان الشام يف بحرية

القلقشندي. أسماهم كما — الثغور
الدائرة املستعرة، واملعارك الحروب ساحات إىل متوازيًا فوره من الرصاع انتقل لذا
العبايس البالط أروقة داخل لألخرى تَكيد قبيلة ُكلُّ فاندفعْت أيامنا، عىل يحدث ما بنفس
أو أمرية فيها سبيت غزوة ذات الوهاب عبد األمري أرس من ذلك صاحب ما مع وحريمه،
وكان — بغداد يف إليه بردها الرشيد طالبه وحينما «املريونة»، اسمها الحسن رائعة ملكة
الذي املوحدين» «سيف ابنه منها سيخلف هو بل عليها، ودخل استحلها قد الوهاب عبد

األعداء. مواجهة يف واحد موقع يف يقصد 20
.Biet-Shebo 21
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تأريخها يف الشعبية رَي السِّ عادة عىل الوهاب، عبد بعد بأرسه تاٍل كجيل دوره سيلعب
التي آتريوس» «بيست لسرية وبالنسبة لسريتنا، بالنسبة الحال هو كما الحاكمة، لألُرس

متصلة. أعوام عرشة دامْت التي الطروادية وحروبها الهومرية اإللياذة هي
قاضيه مكائد وارتفعْت «مريونة»، املخوفة األمرية َردِّ يف الوهاب عبد ماطل أن فما
فسجنه البطال، سيد األمري املفكر الحربي بالعقل اإليقاع من تمكن حتى عقبة؛ املقرب
وبأنهما البطال، عن باإلفراج للخليفة التوسَل الهمة وذاُت الوهاب عبد وحاول الخليفة
هارون من كان فما البطال، ومعهما إال القتال بجبهة ليلحقا الخليفة عرش يربحا لن
«فعندها ذميم، أسود عبد مجرد بأنه إياه مذكًرا الوهاب، عبد األمري طرد أن إال الرشيد

وجهي.»22 من الذميم األسود هذا أخرجوا أن الحجاب عىل صاح
وعرب سليم، بني من الحجازيني منافسيهم جديد من الرشيد هارون قدم وهكذا

الهمة. ذات أرسة من التغلبيني، عىل العربية الجزيرة شمال
كان وبالطه، الخليفة جانب من الهمة وذات الوهاب عبد إبعاد فإن ذكرنا وكما
ذلك يف اكتمل ما وهو وثورية، انفتاًحا األكثر ع التجمُّ أو الجناح وقمع رضب يعني
ذلك وإضعاف رضب إىل — جالء يف — تُشري التي الربامكة، نكبة يف العبايس العرص

هذا: يتضح للسرية وبالرجوع الفلسطيني، العجمي أو الربمكيُّ التحالُف
األمري وولدها األمرية قبضعىل ملا الرشيد أن وقدره هللا قضاء من «وكان الراوي: قال
استصوبوا الدولة أرباب وكل املطامري، يف ووضعهم الكردي هياج واألمري الوهاب عبد
كان ألنه ذلك؛ أعجبه ما كان فإنه جعفر،23 الوزير إال لعقبة تعصبًا ذلك يف الرشيد رأي
رأى فلما معول، هو ما عىل صمم هو بل إليه يرجع فلم يفعل، أال الخليفة إىل أشار
من وخرج حاجة، يقيض كأنه الرشيد مجلس من قام منه، يقبل ال الخليفة أن جعفر
مثال املشورة، أرباب ذبح أنه لو ويود والحنق، الغضب غاية يف وهو داره إىل القرص
أو تعصبوا هؤالء ألن وعقبة؛ الشيوخ شيخ بن وحازم األديب وداود الربيع بن الفضل

أوقعوه.» أن إىل وأغروه الفضول عليه وأكثروا وأغووه الرشيد وحملوا عليه تحاملوا

سيف، امللك عنرتة، العربية، ومالحمنا سرينا أبطال من الكثري صادفْت تضمينه يُالحظ كما وهي 22

اللون. بسبب االضطهاد الهاليل، زيد أبو
الربمكي. يحيى بن جعفر أبي 23
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ونهبها … األيقونات عبادة

الطبيعة ذات بعامة، والغرب بيزنطية عىل امُلِغرية املتحالفة العربية الجيوش أن وامللفت
الطبيعية السطو عمليات األقىصخالل اهتماَمها تُوِيل كانْت األََعمِّ؛ مجملها يف الصحراوية
التي والكاتدرائيات، واألديرة الكنائس محتويات عىل االستيالء من الفاتحني أو للُغزاة
الذهب من معظمها صيغْت وتشكيلية، نحتية من الفنية األعمال وشوامخ بقمم تعج كانت
من الوسطى، القرون قبل ما َفنَّاني كبار تشكيلها يف وأبدع والثمينة، الكريمة واألحجار
وأثاث ثريا من تطبيقية فنية ومصنوعات وتماثيل، لوحات بني ما ومصممني، نحاتني

وهكذا. وأيقونات،
تغطيتها يف أفرطْت التي الرئيسة العنارص من العنرص أو الحدث بهذا يتصل وفيما
البطال «سيد األمريين هما الفنية اآلثار هذه عىل الساطني أبرز كان الهمة، ذات سريُة
ُعرفْت التي الحروُب وهي الهمة»، ذات بن الوهاب عبد واألمري محمد، بأبي املسمى
تاريخ يف بكثرة ويرد حتى، فيليب د. يذكر كما — وتحريمها األيقونات بحرب تاريخيٍّا

الوسطى. العصور قبل ما
رسادق له نصبوا وقد الذهب، باب عىل الوهاب عبد األمري نزل «وقد الراوي:1 قال
األموال،2 إليه وأتت ذلك، مثل هللا عبد بن عمرو لألمري ونصبوا والدهليز، منويل امللك

.٨٦٥ صفحة ١ جزء السرية 1
والجزية. الخراج أي 2
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يف معلقني وقناديل ستور فرأى سوفيا، كنيسة3 إىل البطال محمد أبو األمري ودخل
القايض املسيح، وحجة النجيح الشيخ بأمر إال عمل ما هذا مكتوٌب: وعليهم الهياكل،
أجمعني.» الروم عىل ورحمة املسلمني، بالد يف املسيح، عني السلمي مصعب بن عقبة

وامُلُدن القسطنطينية داخل وجواسيسه بعيونه يستعني البطال كان وبالطبع
بكنيسة األقداس قدس داخل ثمني قنديل أو تحفة عىل استيالئه يف كما الرومية،

أيًضا. صوفيا أيا

الشهرية. صوفيا أيا كنيسة بها املقصود 3

184



الثالث القسم

بغداد مدينة إنشاء

ترسد هي بل السياسية، واألحداث الحروب عند الهمة ذات سرية تأريخ حدوُد تتوقف فال
بغداد. مدينة إنشاء أو تشييد ذلك من العمران، حتى يغفل ال شعبيٍّا تأريًخا

ومن واألمراء، والفهود الطيور قدامه وخرجْت والقنص، الصيد إىل املنصور «فركب
ما إىل وينظر األرض يف يتفرج سافًرا يزل ولم الدولة، وأرباب والكرباء الوزراء حوله
هناك يكن ولم بغداد، وأرض الدجلة وصل أْن إىل الزهور، ألوان من تعاىل هللا كساها
سأله حرض فلما يديه، بني إىل املنصور فطلبه راهٌب، فيه دير سوى عمارة وال بلد يومئذ
واطلعت الحكماء كتب يف قرأت وقد داد، اسمها األرض وهذه باغ له: فقال اسمه، عن

الزمان.1 آخر إىل مذكورة مدينة هنا تعمر أن بد ال أنه فيها فرأيُت املالحم عىل
الراهب: له فقال ماء؟ مآلنة األرض وهذه هنا املدينة تبنى كيف الخليفة: له فقال
املاء وسد يعرفه، مكان إىل فمىض تريد، ما افعل له: فقال مني، إال املاء قطع تعرف ال
من البنائني بإحضار وأمر املدينة بعمارة أمر ثم الدجلة، عىل املنصور ونزل فانقطع،
فيها وعملوا املال السواد وأعطى ناحية، املعسكر من طائفة كل وقسم البالد، سائر

إسرتاتيجي موقع يف للدجلة الغربية الضفة عند فارسية قرية أطالل عىل بغداد املنصور شيد وهكذا 1

األدنى» الرشق تاريخ من سنة آالف «خمسة حتى فيليب د. يذكر كما تاريخية، منيعة عواصم أشالء عىل
.٢٨٤ صفحة ١ ومجلد
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املدينة وعمرت وغريه، الرمي الجوز واألخشاب والرخام الصواري له جلبوا ثم باألجر،
ذلك بعد إليها وشقت سليمان، هللا نبي مدينة كأنها األركان، مليحة البنيان عالية فكانت

األوائل.» عليه يقدر ال ما وعمل والجداول، األنهار
التاريخ تتجاوز أنها إال األركيولوجي، التاريخ مع متسقة السرية تجيء وهكذا
للجماهري؛ الشعبي بالتأريخ اتساًقا وأكثر أكرب، بتفاصيَل االحتفاء يف — بالقطع —
الذي ذلك ، والتجربُّ البطش إىل املشري الصدامي لقبه وهذا السفاح الخليفة أن ذلك
بابليني من السالفة العراقية الحضارات وسمة مع أيًضا اتساًقا الجديدة، الخالفة أخطته

وهكذا. وآشوريني، وأشدوديني أشداء وكلدانيني،
سلطاٍت فأكثر أكثر فرضوا منزلني، رشعيني خلفاءَ العباسيون اعتُرب النحو هذا فعىل
املتخلصة العلمنة اتجاه يف السورية، األموية الخالفة تجاوزتْها كانت التي تلك من دينية،

الدينية. البنى من حد إىل
السفاح اتخذها التي الكوفة وصف يف الهمة ذات األمرية سرية فتستفيضصفحات
عىل اإلسرتاتيجي، الوادي ذلك من بغداد، إىل شماًال زحفه لحني له، عاصمة فوره من
وكلدانية وبابلية سومرية من املدمرة، أو املهجورة العراقية العواصم من العديد أنقاض
املدن إىل باإلضافة ونينوى، الشهري، وبرجها «وبابل، الكلدانيني «أور» أي UR مثل

كرسى». مدائن وأشهرها املجوسية، الفارسية
للحجارة مقالع بمثابة املدن هذه خرائُب «فكانْت حتى فيليب بروفيسور يذكر فكما
من قرن انقضاء بعد سكانها عدد أصبح التي الجديدة، املدن بناء يف استخدمْت التي
فبعثْت عادْت واملصاعب، الشدائد من عانت ما املدينة عانت أن وبعد نسمة، مليون الزمن

األوىل.»2 العاملية الحرب انتهاء عند الجديدة للعراق عاصمة
عرب — تسوق وهي الربمكي، البيت لفاجعة أكرب اهتماًما الهمة ذات سرية وتُويل
تقودها التي املستعرة الحرب برغم السيايس االنقالب ذلك أبعاَد — الصفحات آالف

البيزنطيني. الروم عاصمة أبواب عىل ذروتها تواصل املتحالفة، الهمة ذات قبائل
ُمهانني من الكادحني، الناس لبسطاء واحتضانهم أفضالهم مآثر تتعقب فالسريُة
تلك طول عىل املحرومني لجروح وتضميدهم وعطائهم إحسانهم ومدى وُمضطَهدين،

بغداد. العراقية العاصمة هنا: واملقصود ،٢٨٤ صفحة السابق املصدر 2
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الغنائم توزيع َحدِّ إىل أحقاُده توصله الذي للرشيد املتجربة، االستبدادية اإلمرباطورية
القادمني. الورثة الخلفاء من أبنائه عىل الربامكة ممتلكات من

ساحات داخل لها التخطيط جرى الكربى العباسية الفاجعة هذه أن ويالحظ
فأكثر أكثر تواصل الخالفة، لتخوم املهددة املستمرة الحرب بينما القصور، ومخادع

اندالعها.
الوهاب عبد واألمري الهمة للربامكة الطبيعيني والحلفاء وقعْت النكبة أن يالحظ كما

والحرب. اإلسالمية الخالفة ثغور عىل لحفاظهم بالجبهة مبعدون والبطال،
ومنهم منها، أرساهم لتحرير اليونان بالد؛ لغزو بالتحضري مشغولني كانوا أنهم ذلك
إبراهيم. األمري وابنها الوهاب عبد األمري زوجة علوى األمرية — السرية تذكر كما — هنا
ذاُت — عادوا حتى الخليفة ومكاتَبات األخبار وصلتهم أْن فما السرية تذكر وكما
من عنان ألف أربعون «ومعهم بغداد إىل فورهم من — والبطال الوهاب وعبد الهمة

السودان.» من ألًفا وعرشون كليب، وبني عامر بني
عقبة وتوابعه، الخليفة وبني بينهم الخالفة، عاصمة داخل الرصاع يحتدم وبالطبع
الربامكة ضد تآمرهما تكشف من للمزيد باختطافهما، البَطَّاُل ويقوم الربيع، بن والفضل

أرساهم. وتحرير القتال إىل أدراجهم يعودوا أن إىل املغتالني،
تصل سياسية داخلية من باألحداث الروائية، ضوابطها عرب السرية، تخربنا وهكذا
ومصورة راصدة أخرى مرة مرسعة لتعود أحداث، من تواىل وما بغداد، يف ذروتها أقىص
ساحات يف الهمة ذات استشهاد حتى البيزنطيني، الروم ضد الضاري القتال لتفاصيل
ملداخل وحكمهم الوهاب، عبد األمري ابنها ذرية من اآلباء أو األبناء عرص وتوايل القتال،

واألندلس. أوروبا
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الرضتني ورصاع وهاجر سارة

املناسبات يف املداحون ينشدها ما عادة التي املدائح، نوع من شعائرية أو شعرية قصة
واألفراح والطهور والحج الضحية أو اللحم» «عيد خاصة كاألعياد االحتفالية الطقوسية
وحكيها إنشاُدها يجري كان حيث الغابرة؛ عكاظ وأسواق الشعبية، عات والتجمُّ واألسواق

امليلودرامية. القول يمكن بل الرتاجيدية، مواقفها عن التعبري يف واإلبداع
أفواه من سماعها اعتدنا التي الشعبية، الشفهية القصص أهم من وهاجر فسارة
درجة عىل أحداثًا تروي أن أغراضها ِمْن التي والباالدا واملالحم السري وُرواة امَلدَّاحني

والخطورة. األهمية من عالية
ومنها العربية، بُلداننا طول عىل القرون، عرشات مزدهرًة الباالدا نصوص وظلت
وأيوب، ويونس، وعزيزة وزليخة، يوسف مثل لها نتعرض التي وباالد، وقصص مالحم
الجزيرة يف مالك بن وحبيب األدومية، والصحراء الشام بادية يف أحداثُها تجري التي
تحكي التي الهامة، الشعرية امللحمة هذه ثم محمد، النبي رداء أو والقميص العربية،
إبراهيم، الخليل تتعرضلخصائص والتي والعربي، العربي الرصاع ملجرى رمزيٍّا ملخًصا
اليوم، السعودية أو العربية الجزيرة شمال العدنانيني العرب أبو إسماعيل وابنه
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ومنها الشعائرية، وممارساتنا مناسباتنا من للعديد الشعرية القصة هذه تؤرخ وكذلك
إبراهيم وحجر زمزم، برئ ونبع الكعبة، وبناء العربية، العربية واالضطهادات املصاَدمات

الضحية. عيد يف الحيوانية والتضحيات األسود،
من محدًدا جزءًا يتناول الذي وهاجر» «سارة املدائحي الشعري النص هذا فأهمية
والذرية الخلف حول يدور األسايس موضوعه أن مصدرها إبراهيم، الخليل عائلة حياة
— عمه وابنة إبراهيم زوجة سارة بني أو الرضتني، بني والرصاع الصبيان، وإنجاب

املرصية. جاريتها وهاجر — أمه من ال أبيه من وأخته1
أمسكها أن بعد — جاريتِها هاجر عىل يدخل ألن إبراهيم َرُجَلها سارة دفعت كيف

نسًال. منها ليخلف — والذرية الخلف عن هللا
رغبتها تبيان يف تبدأ هي بل ومهتدية»، رشيفة، «حرة بأنها هاجر، سارة وتصف
اللحظة منذ جاريتِها، هاجر عىل إبراهيم يَدخل أن وهي النص، يف عنها والكشف هذه،
دواًما الرغبة هذه إبداء تُواصل كانت أنها بمعنى صابْر» تظل َالِيْمتَه هللا، خليل «يا األوىل

بهاجر.» وتزوج طاوعني «بس
واغتسال وبتحميم راضية، بدورها سارة وتقوم إبراهيم يستجيب إن ما لكن
ثم وخضبتها»، حنة والعطر، «بالزيد وتعطريها هاجر، أََمتها أو وصيفتها أو رضتها

بكارتها.2 وفض وشها» «ألخذ للعريس تجهيزها بمعنى أجلستْها، كيف
سارة أَنَّ هو: الشفاهي النص هذا يف الخفي املعنى يكون فقد التخمني سبيل وعىل
فخذي بفتح — معروف هو كما — القابلة أو «الداية» به تقوم الذي ْوَر الدَّ أدت قد

العروسة. بكارة فض أو الوش»، «أخذ من العريس وتمكني آخرهما عن العروس
من مضض عىل الخمسة الحمل أشهر مدة تنقيض أن وما بإسماعيل، هاجر وتحبل
الغرية، نريان فيها تشب حتى وتتعرفها خبائها عىل متلصصة تمر التي سارة، جانب

التهاًما. وتلتهمها

التوراة. ص٢٢ العربي البن الدول مخترص تاريخ 1
وهو ورضتها، غريمتها مواجهة يف سارة به قامت والذي املولدة، أو للقابلة به القيام امَلنوط الدور وهو 2

واألساطري الفلوكلور موسوعة وفلسطني، والشام مرص يف ممارستُه تجري أيامنا إىل سائًرا يزال ال ما
الحكيم. عبد شوقي ،٨٢ بريوت العودة، دار العربية،
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الحاد سارة بمونولوج املرسحي الغنائي الشعري النص هذا هامة تعلو وبالطبع
مع املتبادل والجدل الحوار بمعنى مونولوج، كلمة هنا: أعني وأنا العدواني، املتصاعد

تقول: حني الذات،

ك��ب��ي��رة ب��ط��ن��ك ض��رت��ي ي��ا
ص��ب��ي��ة ي��ا ع��ل��ي��ك��ي ب��اي��ن ال��وح��م
�ن �اي� ب� �م �وح� ال�
ال��ع��ب��ادي رب ع��ط��اك
م��رادي ب��ل��غ��ت��ش م��ا غ��دار زم��ن
ف��ؤادي أك��وى ال��ض��ن��ا ال��ل��ي أن��ا
ب��ل��ي��ة دن��ي��ا ي��ا ال��رأي ي��ك��ون إي��ه
ب��الوي دن��ي��ا ي��ا ال��رأي ي��ك��ون إي��ه
م��داوي ل��ق��ي��ت��ل��وش م��ا ك��ب��دي ان��ج��رح
ن��اوي ت��ظ��ل ِي��ْم��ت��ا3 ال ال��ل��ه خ��ل��ي��ل ي��ا
َع��َل��يَّ��ه م��ن وس��اف��ر ه��اج��ر ي��ال��الخ��د
ق��ب��ال��ي م��ن وس��اف��ر ه��اج��ر ي��ال��الخ��د
ال��ج��ب��ال��ي ووح��ش ال��خ��ال بَ��رَّا ارم��ي��ه��ا

يَتناىف ما وهو التقليدية، األدبية التحليالت يف الغوص وراء االنجراف من وخوًفا
ألدقِّ ويُفقده يحرفه قد ربما كفولكلور، الشفهي الرتاث لهذا التعرُّض أغراض مع
الوظيفي مدخله النصمن لهذا الدخول محاولة مجرى إىل نعود األثنوجرافية؛ خصائصه

الفعيل.
السلطة، كل تتملك التي تلك املستبدة، العاتية شخصيتها عن تكشف هنا فسارة
ويبدو وشعريتها، فعلتها تقنني ملجرد فإنما ببرشيتها، لتوهمنا قليًال؛ ترتاجع حني وهي
قليًال، وتراجعت سارة فعادت املوايل»، موىل بتخفيش «ما مهدًدا إبراهيم اتهمها حني هذا

رشوطها: عليه وأملت

متى. حتى 3
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ع��ي��ن��ي َض��يَّ ي��ا ب��ن��ي��ه ج��اب��ت ه��اج��ر إن
س��وي��ا وه��ي��ة أن��ا آُع��ْد ال��دي��ار ف��ي
ب��ي��دي4 وال ح��دي ال آع��د ال��دي��ار ف��ي
ع��ن��دي ب��ه ت��ق��وم5 م��ا ول��د ج��اب��ت ه��اج��ر إن
ال��ص��راون��دي6 ج��ب��ل ف��ي وارم��ي��ه��ا خ��ده��ا
ك��اس��ري��ة ووح��وش وج��ب��ال خ��ال ب��ي��ن
ع��ض��اه��ا ف��ي ي��ه��ش��م ال��وح��ش وج��ب��ال خ��ال ب��ي��ن
دم��اه��ا م��ن وي��ش��رب ال��ج��ت��ة ي��اك��ل

إلبراهيم هللا عنها يقول والتي إبراهيم»7 لقبيلة األم «اإللهة سارة معالم تكتمل وهنا
هاجر ابن سارة «رأت حني وذلك لقولها»، اسمع سارة لك تقول ما كل «يف التوراة يف
ألن وابنها؛ الجارية هذه اطرد إلبراهيم: فقالت يمزح، إلبراهيم ولدتْه الذي املرصية
لسبب إبراهيم عيني يف ا جدٍّ الكالم فقبح إسحاق»، ابني مع يرث ال الجارية هذه ابن
ما كل يف جاريتك، أجل ومن الغالم أجل من عينيك يف يقبح «ال إلبراهيم: هللا فقال ابنه،

لقولها.» اسمع سارة لك تقول
بكري، كابن إرثه، من حرمانه عىل سارة إقدام هو هنا، املقدس القول كان وإن حتى
النص هذا يف الرصاع لجوهر يذكر اهتماًما يويل ال اإلسالمي العربي نصنا فإن وبالطبع
أبيه مرياث يف األكرب األخ حق وهو أال هاجر، والعربية: سارة، العربية: الرضتني، بني

القديم. للعالم واألخري األول الهدف هو والذي إبراهيم،
حني اليهودي، النص يف ذاتها، هاجر عىل سارة سلطة الرب مالك أكد أُخرى ومرة
هاجر «يا الرب: مالك وسألها وجهها» من فهربْت ساراي، «أذلتْها أن بعد بها التقى

تذهبني؟» أين وإىل أتيت أين من ساراي،

رأيا. أبدي أو أعطي لن 4
عندي. به تُقيم ال 5

العربية، بالجزيرة ،١٩٦٥ عام الجبل هذا أصول ب بتعقُّ الديب بدر الصديق والناقد الكاتب عيلَّ أشار 6
طبًعا. وهادها

.The White goddess – Robert Graves – Jaber 141٫ 160٫ 265٫ 276٫ 324 7
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إىل «ارجعي الرب: مالك لها فقال ساراي»، موالتي وجه من هاربة «أنا فقالت:
يديها.»8 تحت واخضعي موالتك

إبراهيم، وجه يف السلطة كل وإعطاءها «سارة» تضخيم الشفهي النص هذا ويؤكد
مضطَهدة.9 كجارية الكامل هاجر واستسالم إبراهيم، تواُكل يعكس كما

سارة قامت إسماعيل وولدت حملها، أشُهر أو والليايل، أشُهرها هاجر تمت أن فبعد
وبعدين ة الرسُّ و«قطعت املولود، واستقبلت هاجر، ولدْت إنها أي اتفاقها؛ أو بواجبها
أمه، وجه يف — ذكر أنه تبينت عندما ربما — به ألقْت الفور وعىل كحلته ثم قمطته»

وأمه. هو طردتهما أن وكان
وتكحيل، الرسة وقطع تقميط من إسماعيل الجديد املولود بشعائر سارة فالتزام
عادة والتي الوالدة، حديث الطفل عىل تطهريية10 شعائر بالفعل تُمارس أنها إىل يشري
الدناسة أو النجاسة، من املولود تخليص بهدف الكحل؛ أو النار، أو املاء، تستخدم ما
عند باملاء والتعميد املسلمني، عند كالوضوء تطهري، كشعائر — تيلور يسميها كما —

املسيحيني.
لم وإن وهو مولده، حول املنازعات دارت الذي الطفل هو — هنا — فإسماعيل
األطفاُل — عادة — يجتازها التي املرحلة وهي األم، قتل بمرحلة مارٍّا أمه، من يُنتزع
للقتل. والتعرض والتغريب االضطهاد من الظروِف بنفس تمر هنا األم إن إذ القدريون؛
كليهما أن إال دماها، من ويرشب الجثة يأكل عضاها، يف يهشم الوحش وجبال خال بني

القبيلة. من واالنتزاع الطرد بمرحلة يمران — وطفلها األم —
أو الوحي نزول — الشفهي نصنا يف — هذا ويؤكد سارة، قبيلة هي هنا والقبيلة
السالم يُْقريك «ربك الرب أمر هو هذا أن إبراهيم مبلًغا السماء، من هابًطا جربيل، املالك

الطويل.» الدرب عىل وسافر «اركب خلييل»، يا اركب ويقولَّك
هللا قال حني التوراة، به أتْت الذي النص مع الشفهي النص هذا يتطابق هذا ويف

لقولها.» اسمع سارة لك تقول ما كل «يف إلبراهيم:
سارة. األُم األنثى — اإللهة أو — باإللهة توحدها لسارة النصني كال يحفظ هنا ومن

التكوين. سفر 8

ص٢٧٧. القمرية اإللهة جريفز، روبرت السابق، املصدر 9
.Jrazer٫ golden Baugh – V. 7 p. 320 10
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«جربيل» الوحي أكده وما سارة، به أمرته ما سواء به، أُمر ما إبراهيم ينفذ أن فبعد
يوم بيكون اجتماعنا يتامى، وفاِيتْكم مسافر «أنا قبيلته إىل عائًدا العراء، يف فيرتكهما11

القيامة.»
رشبة وال زاد حداها «ما إسماعيل وابنها هاجر ُمعاناة مصوًرا النص ويستمر
بطفلها تُلقي كبدها، فيحرق والجوع» «العطش عليها يشتد عندما إنه حتى موية»

متدارية.» وسافرت األرض عىل «أرمتو12 األرض، عىل إسماعيل
لهب يف بحثًا معاناتها، خالل أنها لهاجر الفولكلوري الشفهي النص هذا فيحفظ
متدارية، وسافرت األرض عىل بإسماعيل ألقْت أنها واملاء؛ الزاد عن امُلوحش الصحراء
تََخلِّيها كبرية أو وفضيحة الجوع، قبل العطش براثن من بجلدها لتفلت كانت لو كما

العرب. أبا إسماعيل ضناها عن
إلسماعيل هاجر إلقاء يربر، الذي العربي النص مع — حد إىل — يختلف ما وهو
زرع» ذي غري الوادي «أو املنفى أن يف كثريًا يختلف أنه كما طفلها العرب» «أبو
ويف فاران، برية من بدًال فلسطني، يف شبا13 بري أو سبع برئ برية كان وأمه، إلسماعيل
وقربة خبًزا وأخذ صباًحا إبراهيم «فبكر التايل: اليوم يف والخبز باملاء زارهما إبراهيم أن
برية يف وتاهت فمضت ورصفها، والولد كتفها عىل إياهما واضًعا لهاجر وأعطاهما ماء
وجلست ومضت األشجار، إحدى تحت الولد طرحت القربة من املاء فرغ وملا سبع، برئ
ورفعت مقابله فجلست الولد، موت أنظر ال قالت ألنها قوس؛ رمية نحو بعيًدا مقابله
«ما لها: وقال السماء من هاجَر هللا مالُك ونادى الغالم، صوت هللا فسمع وبكت، صوتها
الغالم احميل قومي هو، حيث الغالم لصوت سمع قد هللا ألن تخايف؛ ال هاجر؟ يا لك
فذهبْت ماء، برئ فأبرصْت عينيها هللا وفتح عظيمة.» أمة سأجعله ألني به؛ يدك وشدي
ينمو وكان الربية يف وسكن فكرب، الغالم مع هللا وكان الغالم، وسقت ماء القربة ومألت

.٢١ تكوين قوس.» رامي

فحملها «٢١ «تكوين الغالم وسقت ماء القربة ومألت فذهبت ماء، برئ فأبرصْت عينيها هللا وفتح 11

ص٤٤. املسعودي، الذهب مروج مكة. إىل وإسماعيل
التكوين سفر الغالم» موت أنظر ال قالت ألنها قوس؛ رمية نحو بعيدا مقابله، وجلست «ومضت 12

.٢١ إصحاح
.Biet-Shebo 13
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بطفلها هاجر األم إلقاء حيث من وخشونة، قسوة أكثر العربي فالنص هذا وعىل
املنقذ يجيء أن إىل متدارية، أو خلسة تسافر وأن واإلنفاق، العطش بإزاء إسماعيل
أو َقَدري كطفل — له املاء ُر تََفجُّ راعهم الذين املسافرين، وفد من «الطفل» إلسماعيل

مقدس.
عرش اثنتي وكانوا املندثرة، أو العاربة أو البائدة العرب إىل جرهم قبائل وتُنسب
بذاتهم هم إنهم وجرهم؛ والعماليق وعرفات وثمود عاد منهم: — حضارة — قبيلة
وتزوج بل ة، أُمَّ أصبح أْن إىل وَكِربَ وسطهم إسماعيُل تََربَّى الذين هذا، املسافرين وفد
فباركها إبراهيم، أبيه عني يف راقْت التي الثانية بزوجته جرهم، من أي منهم؛ إسماعيل
الجرهمية، الزوجة هذه رحم وِمْن النقية»، الفضة من داره عتبة «بصياغة نًا تيمُّ وطالبَه

العدنانيني. العرب أبا «قيداًرا» ابنَه إسماعيُل خلف
وصارت زمزم ونبعت األرض، ع بَكْعِبِه إسماعيل يرضب14 «حني املعجزة وتحدث
كبريًة قبيلًة إسماعيُل أصبح حتى زمزم، برئ من املاء تفجر إن فما وادي»، كل يف

وعرشمية.» ألف انتصبت و«البيوت
املصادر لها تنسب التي األوىل، زوجته هي «بصبية» تزوج إسماعيل، كرب وعندما
وحني إدانتها، يف العربي الفولكلوري النص يلتقي حيث مرصية؛ وثنية كانت أنها العربية
خليل «يا وتسأله أحزانه، سارة وتتحسس إسماعيل، ابنه لرؤية إبراهيم حننُي يشتد
أنها إال بالزيارة له ترصح ابنه، لرؤية الجارف بشوقه فيخربها زايْد» النواح مال هللا!

لهاجر: مطيته عن يَنزل ال أن عىل وتُعاهده، تستحلُفه

سارة:

غ��اف��ر15 ال��ذن��ب م��ن ي��ام��ي��ن اح��ل��ف
ه��اج��ْر يَ��ّم ت��روْح وال ت��ن��زْل م��ا إن��ك

وكانت برجله األرض يفحص طائًرا بقربه ورأْت الصفا، صعدت أن بعد هاجر إن اليعقوبيُّ يقول 14

خالل هاجر األم معاناة تمثُّل إعادة مناسك تجيء هنا ومن ص١٢) ج١ اليعقوبي (تاريخ زمزم برئ
الحج. مواسم خالل وهلًعا جريًا واملروة الصفا تالل بصعود معاناتها،

شاجال. مارك استوحاها ما كثريا التي الشعبية الروسية املأثورات أو النصوص ذات أنها وامللفت 15
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القادم وهو غيابه، يف والده معاملة تُحسن لم «صبية» ب تزوج قد إسماعيل وكان
سألها: حني أنكرتْه، تكون وقد مكة أو فاران لربية القدس من له

ي��ك��ون؟ ف��ي��ن ال��ب��ي��ت ص��اح��ب
ع��ي��ون��ي ي��ا بَ��رَّا غ��اي��ب ق��ال��ت��ل��و:

مصوًرا ابنه، وزوجة إبراهيم بني العايل الحوار مستوى عن يكشف هنا والنص
إبراهيم: سألها حني «َدلُّوعة» كانت لو كما شخصيتها

ت��ك��ون��ي؟ أي��ه ب��ن��ت ي��ا وأن��ت
ال��ه��ن��ي��ة ��ى وبَ��تْ��َس��مَّ م��رت��ه أن��ا ق��ال��ت��ل��و:
ال��ع��ف��وف��ه ��ى وبَ��تْ��َس��مَّ

لها: فقال

ض��ي��وف��و ي��ك��رم ب��ن��ت ي��ا م��ح��دش
ح��اش��وف��و ج��ي أن��ا ال��ق��دس ب��الد م��ن

يف رصية أو رصة «ومعاه إسماعيل سفر مدعية للضيف، إنكارها هي واصلت وملا
مواريًا وداعة»، مني الكالم «خذي لها: فقال جماعة»، ومعه سافر إنه الثانية ويف مرة،

العطايا.» صاحب يا العتبة ِ َغريِّ «قوليلو والَعتَبة الزوجة بني
ذلك هو يعنينا ما أن إال باستطراد، سنتناوله الدار ومدخل بعتبة الزوجة وتوحد
ملا املشابه املسترت، أو املغطى، الشعري الكالم هذا فمثل إلبراهيم، السحري، امللغز، الكالم
كِسَمة امللحمي، وأخصه بعامة، العربي الفولكلوري الشعر يف والغطاء، بالفرش يعرف
سري يف بكثرة يرد وتقليدي، فولكلوري من العربي، الرتاث سمات أخصِّ من فولكلورية
النضالية والسرية منابعه، أو النيل كتاب عن بحثه عرب يزن، ذي بن سيف ومالحم:
الفلسطينية الفينيقية القبائل وحروب وفتوحات لهجرات تؤرخ التي املنشأ الفلسطينية
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األمرية املعروفة سريتهم يف الثغور، سكان وكليب» كالب «أو كالب ببني املعروفة العربية
البطال».17 «السيد أبطالها ألحد السياسية املخاطر عرب الهمة،16 ذات

سالم الزير أيًضا، العربية السرية يف بكثرة وردت امللغزة األشعار هذه مثل أن كما
ثم سالم، الزير بطلها وانعزال البسوس، حرب انتهاء عقب وذلك املهلهل، ليىل أبو
فكان اغتياله، عىل املرافَقني َعبَْديْه إلقدام وتلمسه مرص، صعيد إىل مهدًما عجوًزا تغريبته

الشعر: من بيتًا تعدو ال وهي موته، عقب قومه إىل وصيته لهما َحمَّ أن

م��ه��ل��ه��ًال أن األق��وام ُم��ب��ل��غ َم��ن
أب��ي��ك��م��ا ودر درك��م��ا ل��ل��ه

موته بخرب قومه إىل وعادا العرب»، أذقت ما «نذيقك قائلني عبداه اغتاله أن وما
العبدين أن عىل قبيلته تعرفْت حتى املغطى، غري أو املقفل، شعره بيت أو وصيته فأنشدا
املغتال الزير عمها بلغز «اليمامة» عليهما أشارْت أْن بعد سالم، الزير أو املهلهل قتال

الشعرية: وصيته وأكملت

م��ه��ل��ه��ًال إن األق��وام م��ب��ل��غ م��ن
م��ج��ن��دًال ال��ف��الة ف��ي ق��ت��ي��ًال أض��ح��ى
أب��ي��ك��م��ا ودر درك��م��ا ل��ل��ه
ي��ق��ت��ال ح��ت��ى ال��ع��ب��دان ي��ب��رح ال

مصاحبة خصيصة تكن لم إن تراثنا، عىل قارصة غري امللغزة األشعار هذه فمثل
اثنَي الرتُّ يف كثرية، واألمثلة بنموها، تدفع التي الشعرية والزيادات وارتحالها، للباالدا

السواء. عىل — والعاملي العربي
لكن م، تفهُّ دون العتبة» «غري الشعرية أبيه مقولة إسماعيل زوجة نقلت أن فما
طلب ما وهو الوداعة، له نقلت حني طلقها أْن وكان أبيه، كالم مغزى فهم إسماعيل

َعَليَّه.» حرمتي انتي «روحي إسماعيل: لها فقال لالبن، إيداعه األب منها

الحكيم. عبد شوقي بريوت، العودة، دار الهمة، ذات الفلسطينية األمرية انظر: 16
وخوارقه. بخيلة القسطنطينية فتح أنه يُذكر الذكاء، خارُق تاريخيٌّ بطل وهو 17
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شيخ «بنت تزوج قد إسماعيل وكان الزيارة، هذه موعد عىل سنٌة انقضْت ما إذا حتى
ونفس الحلم، يف رآه حيث ابنه؛ لزيارة الشيخ األب فغلب الحنني وعاد القبائل»18 كل
الباالدا وهو األدبي اللون لهذا املصاحب التكرار عادة عىل — األوىل املرة يف حدث ما
جديد ومن ابنه، لزيارة وحنينَه املنام، يف رآه بما فأخربها أحزانَه سارُة أحسْت — عموًما

هاجر. يقرب وال مطيته،19 عن ينزل ال بأن سارُة تستحلفه
الثانية، الزوجة له فخرجْت هاجر» «يا قائًال ونادى إسماعيل بيت قصد ما إذا حتى
يف راقْت كانت أنها ويبدو عندهم، والنزول مطيته عن الرتجل إىل ودعتْه بمقدمه، ورحبْت
فأحرضت هاجر؟» بنت يا أجازة فيش «ما لها قائًال هاجر إىل ونسبها فداعبها، عينيه،
الطعام «شايلة يدها من يأكل مطيته عىل وهو أمامه وظلت املزازة» ويا الحليب «اللبن له
قائًال: طريقها؛ عن رضاه ابنه وأبلغ إبراهيم، عنها ريض أن وكان املويه» أيدها وعىل

ب��ن��ت��ي ي��ا ق��ول��ي��ل��و إس��م��اع��ي��ل ي��ي��ج��ي ل��م��ا
ال��ن��ق��ي��ة ال��ف��ض��ة م��ن ال��دار ع��ت��ب��ة ص��ي��غ

بني متتاليتني مرتني إبراهيم بها ربط التي العالقة النص هذا يف استوقفني ولقد
وتغيريها زوجته عن التخيل ابنه من الشيخ األب طلب األوىل املرة ففي والعتبة، الزوجة
يقال التي األوىل، زوجته وطلق إسماعيُل فهم أْن فكان العطايا»، صاحب يا العتبة «غري

هاجر. املرصية أُمه له اختارتْها مرصية كانت إنها
من زوجة أمه له وأخذت فاران»،20 برية يف «وسكن التوراة نص يقول هذا ويف

مرص. أرض
«صيغ العتبة وبني بينها فوحد أخرى مرة عاد الثانية، بالزوجة إبراهيم احتفاء ومع

النقية.» الفضة من الدار عتبة
من صادفني ملا نظًرا املرصية؛ الحكايات يف ملفتة تضمينة بالعتبة، الزوجة وتوحد
من تقوم التي املوعودة، البعث فكرة حول تدور التي الطقوسية الحكايات يف موتيفاتها

الجرهمي. رشيه بن عبيد سليلهم العربي امليثولوجي يذكر كما جرهم، قبائل أنها يبدو التي 18
الحمار. أنثى أي أتانه؛ — طوطميٍّا — واألصحُّ العربي، النص يف حماره 19

اآللهة أسماء أحد إىل انتسابا مكة فسميت بها، زمزم برئ ماء تفجر قيل فيما مكة، وادي أو برية أي 20
«املقه». القمريني والتقويم
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والقدر، واملكتوب، الوعد، من مهرب أو منفذ هناك ليس أنه بمعنى وعدها، لتفي تربتها
متزوجة طيبة «سيدة إن الَحدُّوتة هذه تقول الرتاب، تحت ودفن املوعود مات لو حتى
نادوها املوعودات، أي أنهم؛ أو الوعد، زارها أن إىل السرت يف سويٍّا وعايشني طيبًا، رجًال
فورها من وخرجت بيتها، باب عتبة تحت ودفنتْهم وذهبها»، «فضتها صيغتها، فأخذت
وزوجها لبيتها ورجعْت تْه وَوفَّ عليها ُكتب ما أنهْت حتى الوعد، ونزلت معهم فسارْت
حتى امراتك، أنا ال، قالتلو ماتت! دي قائًال: زوجها فتأملها فالنة. امراتك أنا قائلة:
وأخرجتْها الباب عتبة تحت باحثًة وحفرْت الباب. عتبة تحت مدفونة صيغتني باألمارة

زوجته.»21 إنها وعرف َصدَّْق وجوزها
ملك عن اليونانية، التاريخية الحكايات إحدى يف ُوجد بالعتبة الزوجة توحد أن كما
بعض مكان تعرف وكانت «ميلسيا» زوجته تُوفيت كورينثه، ملك «برياندر»22 يدعى
وذلك املخبوءة؛ الكنوز مكان عىل ليدله شبحها استحضار من امللك تمكن وعندما الكنوز،
التي الزوجة، قرب فوق وحرقها مالبسهن ونزع املدينة، نساء لكل تجميعه طريق عن
تحت املخبوءة الكنوز مكان عن وكشفُت تربتها، من فقامْت جسدها، يف الدفءُ رسى

القرص. عتبات إحدى
الجديد املولود الشعائر وتصاحب والرزق، السعد إىل يشري بالعتبة الزوجة فتوحد

للعتبة. وتخطِّيه
«مثل البيوت ومداخل للعتبات املصاحبة والهمهمات األدعية أن «تيلور» ويرى

قديمة. صلوات بقايا أنها البيْت» أهل «ويا ساتْر» يا
الدار عتبة «صيغ هاجر أمه إىل إسماعيل فنسب إبراهيم، عاد أخرى ومرة

هاجر.» يابن
أن دون ربما — أبيه وبني بينها تم عما له وحكت إسماعيل، جاء ما إذا حتى
َيضّ يا صبية، يا غالوة «زدتي إسماعيل لها فقال — إسماعيل والد حماها أنه تتعرف

تدفنيني.» حتى تفريْط، ِفِكيْش ما عيني،

الحكيم. عبد شوقي بريوت، خلدون، ابن دار العربية، الشعبية الحكاية انظر: 21
.Ancient World. T. R. Graver. P. 73 22
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إسماعيل اعتبار عىل امليثولوجية املصادر معظم تُجمع العرب؛ أبي إلسماعيل وبالنسبة
الذين العربية الجزيرة يف الشمالية العربية األقوام أبو هو وِبكره، الخليل، إبراهيم بن

القيسيني. أو املعديني أو العدنانيني بالعرب ُعرفوا
وذلك البرش؛ من الطهارة عادُة له َجَرْت إنسان، أوُل أنه إلسماعيل التوراُة وتَنسب
عالمة فيكون غرلتكم، لحم يف فتختنون ذكر، كل منكم «يختن إبراهيم هللا عاهد حني
املبتاعني وجميع بيته، ولدان وجمع ابنه إسماعيَل إبراهيُم «فأخذ وبينكم»، بيني عهد
كلمه كما عينه، اليوم ذلك يف غرلتهم لحم وختن إبراهيم، بيت أهل من ذكر كل بفضته

هللا.»
إال البعيد مداها يف هي ما الوش، وأخذ الختان عادات فإن معروف هو وكما
«أوىل أو «البكري» أو الرحم» «فاتح أو «البدء» أو «األول» ب التضحية شعرية مرتادفات

إلخ. … قطفة» و«أول الثمار»
إسماعيل. كانت األوىل؛ الضحية أن كفة يرجح النهاية يف هذا وكل

للسرية الشفهية النصوص به جاءْت ما تؤكد اليهودية املعارف دائرة أن والغريب
مرصية األُوىل زوجتُه وكانت زوجتني، تزوج إسماعيل أن من وهاجر» «سارة الشعرية
عنها تخىلَّ لكنه وبنتًا، ذكور أطفال أربعة منها أنجب وأنه أمه، هاجر له اختارتْها
أمريًا ١٢ أنجب إسماعيل إن ويقال إبراهيم، أبيه معاملة تُحسن لم حني وطلقها
أن بعد سارة، أنجبته الذي شقيقه إسحاق بَن «العيص» أو «عيسو»، ابنته وتزوجت
اليمن وعرب املعديون أو «العدنانيون» الحجاز سكان إلسماعيل ويُنسب وشاخْت، كربْت
أوَل العرب يعده كما بالنبل، رضب من أمهَر كان إنه ويُقال القحطانيني. ون ويَُسمَّ

العرب. أبو قيدار وابنه الربية صيادي وأعظَم والرماح، للسهام صانٍع
املاء، له نبع األرض من «يطرق»، اآلخر هو أصبح كبرية، ًة أُمَّ إسماعيُل أصبح فحني
صفة أنها كما املاء، عىل وعرشه إال إله من فما األلوهية، إىل الفور عىل تحيله صفة وهي
برئ مثل له؛ يستجيب كان اآلبار ماء أن وكيف قبله، من إبراهيم أبيه عىل أُضيفْت ِهبٌَة أو
عىل اسمه إضفاءِ يف أدونيس، َوِرَث إبراهيم أن اليسوعي23 مرتني األب يذكر وكما سبع،

العربي. الفتح قبل ما إىل أدونيس بنهر القدماء لقبه الذي لبنان، يف إبراهيم نهر

اليسوعي. مارتني السابق، املصدر 23
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األساطري له تحفظ الذي وهو وبينه، جبيل إله «أيل» بني عالقة بوجود اعتقاد وهناك
وإسماعيل، — الربية ربه اليل — إبراهيم من كل د يتوحَّ قد كما بيديه، وابنة ابنا ذبح أنه
إال به يحل مكان من ما ألنه خًرضا؛ سمي الذي «الخرض ثم لهما، املياه استجالبه يف
حني له، البحر مياه الستجابة نظًرا لهم؛ موىس إضافة يمكن كما االخرضار»، ويعرتيه
موىس بأمر تأتمر كانت برمتها، األرض «إن الثعالبي: يقول فانشقت، بعصاه رضبها

وديونسيوس. وتموز أوزوريس وكذلك وتطيعه»،
«وسارت زمزم برئ فنبعت بكعبه، إسماعيل رضبها حني األرض، من املياه فتفجر
«هاجر إن يقول: الذي «اليعقوبي» مثل املدونة، املصادر بعض يف يقابله وادي» كل يف
تفجرت وبعدها برجله» األرض يفحص أسوَد طائًرا بقربه رأْت الصفا، صعدت أن بعد

زمزم. برئ
العربي. الفولكلور يف ا جدٍّ شائع رسوٌل أو رمٌز األسود الطائر وهذا

فِمن لذا — املصادر كل يف به مقطوع هو كما — البكر االبن هو إسماعيل أن وبما
الخلقية. اليهودية املصادر ترى كما — إسحاق ال األضحية، هو يكون أْن ح املرجَّ

ما وهو إسماعيل؟ أم إسحاق األضحية، أَيِّهما عن املناظرة هذه تُغرقنا ال وحتى
هو الذي بالفداء البرشية، األضحية استبدال موضوع إىل نعود بموضوعنا؛ يتصل ال
بقصة جاءْت التي املصادر كل يف — العرب أبو إسماعيُل افتُدي به الذي «الكبش»
الكبش يف ممثًال الفداء نزول ثم للرب، ترضية ابنه ذبح عىل وإقدامه الخليل، إبراهيم
عيد أو الكبري، بالعيد األول حدوثه يوم منذ ُعرف الذي الهائل الحدث ذلك الخروف، أو

اللحم. عيد أو الضحية
للسهام صانع أول العرب يعده «كما بالنبل رضب من أمهر كان إسماعيل إن ويُقال
تشري كما — ة أُمَّ أصبح الذي العرب،24 أبو كيدار وابنه الربية َصيَّادي وأعظم والرماح،

العربية.» امليعاد أرض أساطري
هاجر، وغريمتها سارة أي الرضتني؛ اإللهتني بني املحتدم الرصاع ذلك مع وتمشيًا
أو والتغريب إلسماعيل، هاجر — املهانة أو — املضطَهدة الجارية إنجاب عقب خاصة
بالتايل — ولها هجرتُها لها أمة، يُصبح ألْن وقبيلته بإسماعيل أفىض الذي االنفصال،

بن خرضون واسمه العيص، نسل من ينحدر الخرض أن ،١–٤٦ الذهب مروج املسعودي، يرى 24

إبراهيم. بن إسحاق بن العيص بن النفري بن عميائيل
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السامية، لألقوام بالنسبة متبع هو ما عادة عىل مصاحبة، ميعاد أرض أسطورة —
العقائدي وتوحدها لتواجدها الحمى؛ أو امليعاد أرض أسطورة مالزمة يف استثناء بال
عقب حدث مثلما — القبائلية الهجرات إىل املفضية الكوارث عقب خاصة — والطوطمي
وبرجها بابل خراب وعقب األرض، تملك وإعادة ميعاِده، أرض إىل نوح، ُفلك وصول

والهجرات. لسانًا، ٧٢ إىل وانقسامها األلُسن وتبلبل الكبري،
الهجرات وهي وهمدان، حمري قبائل وهجرات باليمن، مأرب سد خراب عقب وكذا
النهرين، بني وما وفلسطني العربية الجزيرة لشمال السكاني البنيان تشكيَل أعادْت التي
االستحواذ لحني فلسطني، ثم مرص، يف والتغريب العربية، للقبائل امُلصاحبة األساطري وكذا

والعدوان. بالحرب عليها
إىل هللا أرسله الذي هود، بن قحطان25 بن يعرب ميعاد أرض أسطورة وتشري
فقال أتاه آتيًا «كأن رؤيا رأى ُهوًدا أن وكيف ُهوًدا﴾، أََخاُهْم َعاٍد ﴿َوإَِىل نبيٍّا بابل أرض
نواحي من ناحية من ولدك من أحد وإىل إليك املسك رائحة رضبت إذا هود، يا له:
فذلك نزل، عنه كفَّ إذا حتى النسيم، ذلك املسك، رائحة من الناحية تلك فلتتبْع األرض،

مستقره.»26
رائحة وجد هود بن قحطان بن يعرب «وإن الحمريي:27 منبه بن وهب يقول
ما عنك سكن فإذا ، ُمرَّ ولدي، أيمُن أنت يعرب، يا ميموٌن أنت هود: له فقال املسك،

وطن.» خري لك فإنها تمر، ال اليمن بأرض فانزْل تجده،
وتاريخها تراثُها لها يحفظ لم قبيلة أو رهط أو شعب من ما أنه القول: خالصة
تلك مثل والرضع الزرع عن بحثها عرب ووطنها أرضها لها تحدد ميعاد، أرض أسطورة

املهاجرين. أو إسماعيل ميعاد ألرض املصاحبة
االضمحالل عصور َمرِّ عىل الرتاث، هذا وافتقاد َضياع يف هي املشاكل مشكلة لكن

القاسية. الثقيلة الطويلة
مرصيًة زوجًة اختيارها عقب تزايد قد هاجر يهودية يف اليهود «تشكك إن ويقال

إسماعيل.» البنها

الكتاب. هذا من قحطان بن يعرب انظر: 25
ميعاده. أرض أي 26

التيجان. 27
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خروَج تؤكد التي الحكاية هذه — التوراة خارج — اليهودية املصادر تنسب كما
سارة إن فيُقال الوثنية، إىل ارتدادها أو ووثنيتها، إبراهيم، قبيلُة به تدين ما عىل هاجر
وكان الربجاس،28 ويلعب يمرح وهو عليه برصها وقع إذ إسماعيل؛ مرة ذات حسدت
املوت، عىل مرشًفا أثرها عىل سقط حسود، عنُي عليه «فسلطت الربية، صيادي أعظم
إىل لربه وإسماعيل ألصنامها، هاجُر وصلَّْت الصحراء، رمل تحت دفنتْه هاجر إن حتى

عافيته.» واسرتد أثرها، عىل قام التي املعجزة حدثت أْن
عامة العربية الجزيرة وأطراف — باألردن تزال «ما أنه املصادر هذه تُضيف كما

الهاجريني». تسمى قبيلة —
املنقذ دور إلسماعيل يحفظ وهاجر» «سارة الشفاهي الفولكلوري العربي فالنص
الدينية اإلسالمية أو العربية، نصوص يف سواء أثٌر له يرد ال ما وهو وبيته، ألبيه

والتقليدية.
املجهلني األولياء أو «الرسل» من مجموعة مع القرآن يف هامشيٍّا يرد إسماعيل إن بل

.٤٨ اآلية ص سورة اْألَْخيَاِر﴾ ِمَن َوُكلٌّ اْلِكْفِل َوذَا َواْليََسَع إِْسَماِعيَل ﴿َواذُْكْر

املضطهدة األم الجارية هاجر

الفولكلور مصنفات29 يف — الجزيرة شمال لعرب العربية األقوام أم — هاجر وتصنف
أساطري يف متنوعاتها ووجدت املضطهدة»، الجارية عىل «التنازع ب يعرف ما تحت
األوروبية، الشعوب حكايات من العظمى الغالبية وعند والبنغال، كشمري وفولكلور
الشمالية، أمريكا وفولكلور األفريقي الفولكلور يف لها متنوعات ست ويوجد والهند،

والربازيل. وشييل
الفولكلور يف شائٌع موتيٌف أو تضمينٌة املضطَهدة، الجارية أو الزوجة حول والتنازع
جانب إىل املرصية الشفاهية الحكايات يف شائعة أشكال أربعة حوايل لها جمعت املرصي،

اليتيم».30 «سعد ملحمة يف رابع شكل

العرب شيخ بنت يا أمثلتها: ومن العربي، الشعبي الشعر رقعة داخل متواترًة تزال ما فروسية لعبة 28
امللعب. ونزل مات أبوكي فرسة عىل َلْحِلْف الربجاس، راكبة يا

.Jolklar and Anthropolagy. W. R. Bascom 29

املقدمة. إىل باإلضافة الكتاب هذا من امللحمي املوتيفي الرتاث هذا انظر: 30
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يف الجارية أو الزوجُة أجله من وتُعذب تُضطهد الذي السبُب يكون ما وغالبًا
غريمتها أو «رضتها» بينما بدويًة، الزوجة كون إىل يرجع العربية؛ وحكاياتنا فولكلورنا
الحرضية،31 رضتها كفة ترجح الحالة هذه ويف قروية» «فالحة تكون قد أو حرضية،
أو شاطر — أكثر أو — واحد لولد إنجابها إىل الزوجة اضطهاد يف السبب يرجع قد كما
أو ثالثة األخرى غريمتها أو رضتها تنجب قد بينما موعود، أو الحجاب عنه مكشوف
يوسف قصة وهو األصيل، مصدرها ويحدد تماًما يطابقها بما عرش، أحد وأحيانًا خمسة
الكربى راحيل أخت ليئة أبناء عرش األحد إخوته مع ورصاعه راحيل، بن يعقوب بن

ورضتها.
لون يكون فقد كذلك سارة، وعقم هاجر إنجاب إىل االضطهاد سبُب يرجع قد كما
الهاللية ومالحم سري يف كما وابنها، الزوجة الضطهاد سببًا الطبقية وداللته البرشة جلد
أسوَد آبائه؛ برشة لون غري عىل ولد وعنرتة32 الهاليل، زيد أبي من كال إن حيث وعنرتة؛

السبب. لهذا وُعذبت قبيلتها، من أمه وُطردت اللون،
زوجتا كانت فبينما والجمال، القبح أي «الشكل» إىل السبب يرجع أيًضا كذلك
الفلسطيني، الحوراني تارح» بن ناحور بن «البان خاله ابنتي الشقيقتني، يعقوب
حسنة فكانت راحيل وأما ضعيفتني،33 ليئة عينا وكانت دميمة ليئة وهي كرباهما
رجل أو إرسائيل باسمه تُسمى «الذي راحيل يعقوُب وأحب املنظر، وحسنة الصورة
ففتح مكروهٌة ليئة أن الرب «ورأى عاقر»، أنها يكتشف أن إىل إرسائيل، أو راشيل
أنها لدرجة العقر، ذلك راشيل أو راحيل ويضني عاقًرا»، فكانت راحيل وأما رحمها،

أموت.» فأنا وإال بنني، يل «هب يعقوب: وجه يف ترصخ كانت
ما نفس وهو املعذبة، الزوجة أو للجارية النهاية يف الغلبُة تكون العادة هي وكما

باسمها. اليهودية القبائُل ُسميت التي راشيل، مع حدث
فرعوُن أهداها مرصيٌة جارية أو أمرية هاجر أن عىل املختلفة املصادر تجمع وتكاد
حني سارة، مع املعروفة حكايته عقب هدايا، من أهداه ما ُجملة مع إلبراهيم، مرص
عنها، إبراهيم الفرعون فسأل فرعون، إىل امرأته سارة بحسن وويش مرص، إبراهيُم دخل

املتحرضة. أو 31
يزن. ذي بن سيف امللك انظر 32

.٢٨ تكوين 33
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مختليًا، نفسه إىل فرعون فاختارها قوله، يكذب ولم أمي، من ال أبي من أختي هي فقال:
املرصية هاجر جملتها من كثرية، هدايا مع إليه فَردَّها إبراهيم، زوجة أنها تحقق حتى

سارة. جارية
سارة، املتجربة الزوجة أو الرضتني، بني حدث ما عىل تُجمع فاملصادُر وكذلك

هاجر. املضطهدة وغريمتها

العربية للقبائل األم اإللهة سارة

أنها عىل وهاجر سارة باالد: مثل والفولكلورية األسطورية املأثورات كال يف سارة وترد
الرضاعة. يف وأخته عمه وابنة إبراهيم، للخليل العقور الزوجة

White goddess أُم قمرية كإلهة — جريفز مثل — األنثروبولوجيون ويعتربها
العربية. البدوية أو الرعوية للقبائل

متجربة، حاقدة كإلهة الطقوسية الشعرية والباالد الحكايات يف سارة ترد كذلك
هاجر. املضطهدة ورضتها جاريتها بإزاء

الخليل مع جاءتْه حني مرص، فرعون جانب من مخطوفة كإلهة سارة وتصنف
زارْت والتي «سارة»، تزوج الذي الفرعون أن الرأي بهذا القائلني أولئك ويرى إبراهيم،
يبدو هنا والحكم املقدس، فاروس ملك سوى يكن لم ق.م، الثاني األلف بداية مع مرص
استوطنوا من أوائل من كان الذي بروتس، «امللك عن الهومرية األسطورة إىل مستنًدا
وأصبحت ذلك بعد عرفت والتي له، عاصمة امليضء البيت جزيرة «فاروس» متخذًا الدلتا،

اإلسكندرية.»34
بأن تقول التي الهومرية األسطورة عن نقًال الواقعة، هذه هرودوت35 أورد ولقد
إنه قائًال: منبته هرودوت يحدد والذي بروتس، امللك ذلك عند تقيم كانت «هيلينا»36
حول يقيم ا، جدٍّ جميل حرم له «بروتس»، اليونانية باللغة يُسمى ممفيس من «رجل
يف ويوجد الصوريني، معسكر كله الحي هذا ويسمى صور، من فينيقيون» الحرم هذا

جريفز. السابق، املصدر 34
مرص. عن يتحدث هرودوت 35

حربها. وسبب الطروادي منيالوس زوجة 36
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لهلينا معبد هو املعبد هذا أن وأظن األجنبية، أفروديت معبد يُسمى معبد بروتس حرم
يسمى املعبد وألن بروتس، عند تقيم كانت هلينا أن من سمعته ملا وذلك تنداروس؛ ابنة
معابد سائر من معبد أي عىل التسمية هذه تطلق ال بينما األجنبية» «أفردويت معبد

«أفروديت».
منشئها يف هي هرودوت، عنها تحدث التي هذه األجنبية» «أفروديت كانت وملا
— الساميون توارثها التي «العشرتوت» أو «عشرت» السامية والحرب الحب إلهة األصيل
كان أرجوس ويف أفروديت، وسموها الهلينيون أخذها وعنهم — وآشوريني بابليني من
«تمور»37 الجميل الشاب البابيل باإلله ارتباطها إىل إشارة ألفروديت بالخنازير يضحى
أفروديت واتخذْت «أدونيس» اليوناني امليثولوجي يف أصبح والذي عشرتوت، عشقتْه الذي
ويقال النخلة، هي العربية القبائل لدى املقدسة شجرتها كانت والتي عشرتوت، مكان
يف العرب َدها َوحَّ التي اإللهة هذه السم مرادفٌة كلمٌة والعربية العربية «تمر» كلمة إن

ملونة. نسائية بأزياء سنويٍّا يزينونها وكانوا كإلهة نجران، نخلة
ذكر كما الجبل، إلهة معبد» أو لبنان غابة «بيت يسمى معبٌد للعشرتوت وكان

فرعون». ابنة «بيت باسم موىس قصة يف معبدها
ألن نظًرا الجميلة»؛ أفروديت «معبد باسم هرودوت دعاه ما نفسه هو يكون وقد
لقبيلة األُم لإللهة ينسب ما نفسه وهو بحرية، إلهة بأنها تُعرف اإللهتني هاتني من كالٍّ
الرب مالك من وعدت حني خصبة، متفائلة إلهة أصبحت أن ومنذ التي سارة، إبراهيم
البحر، إلهة أيًضا هي أصبحْت البحر»؛ شاطئ عىل الذي «كالرمل سيخرج نسلها من بأن

وعشرتوت. أفروديت مثل
التي منيالوس زوجة بهلينا يتصل فيما أما أفروديت، مع سارة د توحُّ جانب هو وهذا
ملك «برياموس» أبناء ثاني — هرودوت يسميه كما — اإلسكندر أو باريس اختطفها
جاءْت التي املتصلة، الطروادية الحروب نار الشتعال سببًا الحادث ذلك وكان طروادة،
١١٩٢–١١٨٣ق.م. من أعوام عرشَة استمرْت التي الحروُب وهي الهومرية، اإللياذة بها
منتَزعة أو مخطوفة زوجة ُعدَّْت منهما كالٍّ أن يف يبدو وهيالنه سارة بني والربط

منيالوس. زوجها من وهيلينا إبراهيم زوجها من سارة زوجها؛ أو قبيلتها من

باسم والهليني أدونيس، باسم الفينيقي امليثولوجي يف أصبح والذي املمزق، النهرين بني ما إله 37
زاجريوس. ديونزنيوز باسم إيجه. بحر جزر ومن ديونزيوز،
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وبراقه جربائيل الرسول املالك

ومنها خاصة، ومالمحه وسريه بعامة، العربي الفولكلور يف جربيل املالك مالمُح تتبدى
الطائر. وبراقه العرش، مالئكة لكبري والتخيُّيل التشكييل ر التصوُّ حيث من وهاجر سارة
الرسول املالك عن تعبريًا اإلسالمي الفولكلوري الشعبي الخيال صور أروُع ولعلها
داره إىل ثانية به يعود أنه أو السماء، من به ليهبط يمتطيه الذي والرباق «جربائيل»

رسالة. أو َوْحٍي إبالغ يف مهمته يُنهي حني األوىل،
صوتية طاقات أقىص وتجميع املوسيقية، اإليقاعات تضاُفر مالحظة تجدر كما
للمالك الشعريُّ الوصف النص يف يرد حني — وهاجر سارة — نص ومغنِّي اِحي مَلدَّ
القوة فائق رسول، كمالك اإلسالمي بل العربي، الجمعي الشعبي الوجدان يف جربائيل

: والتجربُّ والجمال

ال��س��ت��اي��ر38 وارت��خ��ت ال��س��م��واُت ان��ش��ق��ت وق��ت��ه��ا
ال��َع��ِل��يَّ��ا ال��درج��ة م��ن ج��ب��ري��ل ان��ه��ب��ط
األص��ي��ل��ة وم��ع��اه ج��ب��ري��ل ان��ه��ب��ط
وال��وس��ي��ل��ة ال��ت��اج ص��اح��ب ب��ال��ب��راق
ج��م��ي��ل��ة م��ح��اس��ن��ه��ا ال��ل��ي خ��ل��ق��ت��ه
ال��ث��ري��ا ي��ح��اك��ي ك��اآلدم��ي وج��ه��ه
ص��ف��ات��ه ل��ل��ه ك��اآلدم��ي وج��ه��ه
ن��ش��اه��م رب��ي ج��واه��ر م��ن ال��ج��ن��اح��ي��ن
ص��ف��ات��ه زان��وا ي��ق��وت م��ن وال��ح��واف��ر
م��رت��خ��ي��ه ال��ج��ن��اح��ي��ن ف��ي وال��س��الس��ل
زان��وه��ا ال��ج��ن��اح��ي��ن ف��ي وال��س��الس��ل
ن��ش��اه��ا رب��ي ج��واه��ر م��ن وال��ض��ل��وع

تشتهر التي الفيوم منطقة من ١٩٥٧ عام األوىل للمرة جمعتُه الذي وهاجر؛ لسارة الشفهي النص 38
الحكيم. عبد شوقي احيها بَمدَّ
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الباهرة اذة األخَّ اإلسالمية، العربية امليثولوجية الوحدات هذه جماليات مدى فيالَحظ
ولعلها «األصيلة»، ب النص يدعوها التي مطيته، أو وبراقه جربيل، الرسول للمالك
سواء اإلسالمي، التشكيل داخل محفوظًة الوحدات هذه تزال وما النبي» «فرسة بذاتها
والنسجيات والوشم الكتب رسوم وموتيفات وحدات أو الحائطية، الرسوم وحدات يف

بعامة. اإلسالمية الزخرفية والرسوم
برباقه هابًطا واضًحا يتبدى «جربا-اإلله-أيل» جربائيل الرسول املالك أن وامللفت
فلسطني، أرض من اإلرساء أو الرحيل يف «اإلله» برغبة إبراهيم ليبلغ العليا السماوات من
بأرض قبًال تُعرف كانْت أنها يبدو التي مكة، أرض أو فاران برية إىل القدس بالد أو

بمكة: تسميتها قبل جعفر،39

ق��ادر ح��ي م��ن ال��س��الم ج��ب��ري��ل ق��ال
وال��ت��ح��ي��ة ال��س��الم ي��ق��ري��ك رب��ك
خ��ل��ي��ل ي��ا ارك��ب وي��ق��ول��ك ال��س��الم ي��ق��ري��ك رب��ك
ال��ط��وي��ل ال��درب ع��ل��ى وس��اف��ر ارك��ب

«الرباق إسماعيل وِبكره وهاجر إبراهيم — الخالد — العائلة ثالثي َرِكَب وهكذا
النص لها يحفظ التي ميعادهم، أرض أو املقدر، موطنهم حيث أنزلهم أن إىل جربائيل»،
وهي فاران، برية أو فاران» «أرض التوراتية التسمية من بدًال جعفر» «أرض تسمية

الحالية. مكة
إلسماعيل واالنضمام باللحاق إبراهيم مبلًغا متبديًا جربيُل يَظهر الثانية، املرة ويف
بَِة لَرضْ وتنبع املياه، له تستجيب قبيلة شيخ أو بطرًقا فأصبح بدوره كرب الذي وقبيلته،
الوحي له فيستجيب أبيه، رؤية وعربها فيها يتمنى التي الرؤى وتأتيه َحلَّْت، أينما قدمه

بدوره:

ال��َع��ِل��يَّ��ا ال��درج��ة م��ن ج��ب��ري��ل ان��ه��ب��ط
ال��خ��ل��ي��ل��ي ع��ل��ى ج��ب��ري��ل ان��ه��ب��ط

الشعبي. الشفهي النص يف تسمى كما 39
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السماوات التقم له قيل لو جربيل، هو ملًكا هلل «إن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال جربيل وعن
لفعل.» واحدة بكفة واألرضني

تبدع التي واملوتيفات املأثورات من مؤلفة بآالف العربية امليثولوجية الرتكة وتحمل
منها: العرش، مالئكة كبري جربيل تصوير يف

شحمة بني ما إن العرش، َحَملة من هللا مالئكة من ملك عن أحدث أن يل أذن
قوم مدائَن رفع قوته شدة من إنه وقالوا: عام سبعمائة مسرية عنقه إىل أذنه
معهم وما ألف أربعمائة من قريبًا وكانوا األُمم، من فيها بمن سبًعا وُكنَّ لوط
والعمارات، واملعتمالت األرايض من املدن لتلك وما والحيوانات، الدواب من
حتى السماء، عناَن بهن بلغ حتى جناحه طرف عىل كله ذلك رفع ذلك، وغري
سافلها عاليها فجعل قلبها ثم ديكتهم، وصياح الكالب نباَح املالئكُة سمعت

القوى. شديد هو فهذا
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