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الرحيم الرحمن هللا بسم

علميَّة تأريخيَّة نُبذة هو املوقر، محفلكم أمام الخوضفيه عىل اليوم أْقَدْمُت الذي البحث إنَّ
ُفزت أنني هو ذلك عىل بعثني والذي دمشق، مدينة يف «الِحَرف» له: يقال ما أو الصنائع، عن
إذ الشهري؛ األسوجي لنْدبرج كارلو الدكتور امة الفهَّ والبحر مة، العالَّ العالم معرفة برشف
ة العامَّ لغة جمع بقصد هوالنده مملكة من آتيًا وكان دمشق، إىل بريوت من مًعا سافرنا
السفر، ات مشقَّ يكابد أْن تكلَّف أجلها من التي بغيته علمت وملا وضواحيها، دمشق يف
للوصول إليه يحتاج ما كلِّ يف التعب عني يؤخر أالَّ عليه نفيس عرضُت مصارفه ويحتمل
اللغتني بني املشرتكة األصول جمع من به آخذًا كنت ما أيًضا عليه وعرضت بغيته، إىل
أجعله قدرتي، نسبة عىل عمًال ذلك عىل عالوة يل يعنيِّ أْن ورجوته واليونانية، العربية
يف والدروس األشغال من عليه االنعكاف نويت ملا ومقدِّمة ر، املوقَّ ملحفلكم أقدمها باكورة

الهمام. هذا وراءها يجدُّ التي مثل
الفواكه من مبيعاتهم لرتويج البيَّاعني مناداة يف مجموعة أضع أْن عيلَّ فأشار
أعثر أْن آمًال دمشق؛ يف املوجودة الِحَرف يف نُبذًة أحرِّر أن يل قال ثم والخرضاوات،
هذين إىل بدء بادئ فنظرت يقصدها، التي واالصطالحات الكلمات بعض عىل أحرِّره فيما
االلتفات؛ بكل جديٌر املناداة مبحث أنَّ وجدُت الفحص، لدى ولكن املزدري، نظر املبحثني
الفواكه تلك يف موجودة أنَّها العربي الشعب يعتقد التي الخواصِّ أجلِّ عىل أوًال: يدل: ألنَّه
الخرضة أو الفاكهة صنف منه ُجِلب الذي األصيل املحلِّ عىل ثانيًا: املتنوِّعة. والخرضوات
سوريا من أو دمشق، جوار من بقعة أو قرية كلِّ اشتهار محلِّ عىل ثالثًا: عليه. امُلناَدى
تَختَِلُف طريقة وهذه مناداته، يف دمشق شعب تعبري كيفية عىل رابًعا: األصناف. من بصنف
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التاريخ مطالب يف تدخل وجميعها إلخ، … حلب ويف مرص ويف بريوت يف التي عن ا جدٍّ
ثانية. فرصة إىل بها فموعدي أرجأتها ثم املجموعة، بهذه بارشت كنت وقد واللغة، والعلم
من وأفضُل أعمُّ عديدة أوجه من فهو الدمشقيَّة بالِحَرف املختصُّ الثاني املبحث ا وأمَّ
ملثيل يمكن ال إنه إذ مخترص؛ بوجه عنه الكالم وسيأتي حاًال، به بارشت السبب ولهذا ذاك؛

كهذه. وجيزة نبذة يف استيفاؤه
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متهيد

تأخري يف أنها يرى ق، املدقِّ املنتقد نظر إليها ونظر الدمشقيَّة الِحَرف أحوال ص تفحَّ من إنَّ
فألنَّ التأخري ا أمَّ أخرى؛ جهة من الدهشة يوجب إتقان ويف جهة، من األسف يوجب عظيم
أْن بعيدة وهي الغابرة، األزمنة يف الرونق من عليه كانت ما فقدت والفنون الصنائع عموم
املدينة هذه به اشتهرت ما بعض بل وأمرييكا، أوروبا صنائع اآلن عليه هي ما عىل تقاس
ذلك وأسباب إلخ. … والظاهري1 والقيشاني الدمشقيَّة السيوف كعمل مطلًقا فقد القديمة
ال مسألة وتلك الديار، هذه يف العلم تأخري وأعظمها تجاريَّة، ومنها سياسيَّة، منها عديدة،

املقام. هذا مثل يف عليها للكالم التعرُّض يَحُسن
يزاال لم اللذان الرتتيب وُحسن االنتظام كمال فهو الدهشة؛ يوجب الذي اإلتقان ا وأمَّ
االنتظام وهذا وملَّة. نوع كلِّ من اليدين َعَملة بني هذا يومنا إىل قديمة أزمنة من محفوظني
يف املرادة الغاية غري إىل مقصده قلب ما الدين بواعث من له حصل كان وإْن والرتتيب
فالحرف جوهره. يف تغيري عليه يطرأ لم إنما — الجمعيات ألكثر يحدث كما — األصل
ومعلِّمون الحرف، مشايخ وهم ثانويون ورؤساء املشايخ، شيخ وهو أعظم رئيس لها
باأليدي تُْصنَع ورموز كالم ولهم ِحَدتها. عىل حرفٍة كلِّ يف ام خدَّ أو ومبتدئون، وصنَّاع
يحيدون ال رسوم مسألة كلِّ يف ولهم — معانيها تفسري عىل نقف لم ولو — واألرجل

النحاسية األواني عىل النقش صنعة بتجديد سنة عرشة خمس نحو من أخذ الدمشقيني بعض إنَّ 1
يبلغ ال كان حني به ابتدأ الذي دواناتو يوسف بن إسكندر للشابِّ بذلك والفضل الظاهري، صنعة املسماة
واتَّسع اليهود، من هم أخصُّ كثريون عنه أخذ وقد الشباب. رشخ يف وهو هللا وتوفاه سنًة، ١٢ إالَّ العمر من

القديم. يف كان كما اإلتقان حدَّ يبلغ لم لآلن لكنه الظاهري، بالنحاس االتجار ا جدٍّ
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درجته من انتقاله عند للمبتدئ يجرونه «التمليح» أو « دَّ «الشَّ ونه يسمُّ ارتسام ولهم عنها.
اجتماعات ولهم معلِّم، درجة إىل صانع درجة من انتقاله عند وآخر صانع، درجة إىل
األحرار الَفَعلة جمعيَّة بهم كأنه اإلجمال وبوجه ومآدب. وانتخابات وقصاصات وأرسار
إلخ، … ومبتدئوهم ورفقاؤهم ومعلموهم ومحرتموهم األعظم ومعلِّمهم Francs-maçons
فيها ذكرت فصول، إىل قسمته وقد اإلمكان. بقدر هذه كلِّ عىل بالتفصيل الكالم سيأتي
والشاويش الحرفة وشيخ والنقيب، املشايخ شيخ خصَّ فيما عليه الوقوف يل تيرسَّ ما

إلخ. … والقصاص واملكافأة وشدهم ناع والصُّ واملعلِّمني
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األول الفصل

املشايخ شيخ يف

دمشق، أرشاف من َعْجالن، بني عايلة أرشد َمنَْجك، أفندي أحمد الحاج الشيخ السيد هو
إلحدى نسبًة بمنجك؛ عايلته بعض لُقبت الحسينيَّة. السلسلة من النبويَّة، الساللة ومن
تسميته عىل محافًظا يزل فلم العايلة سائر ا وأمَّ الترت. بالد من كانت التي العايلة ات جدَّ
من ويعيش األَُموي، الجامع من بالقرب املعروف بيته يف اآلن يسكن وهو العجالني، بيت
الحكومة ِخدامات يف مداخالت العايلة أفراد من ولبعض دمشق. ضواحي يف أوقافه إيراد
العجالني أفندي محمد الشيخ السيد سيما وال عظيٍم، اعتباٍر عىل حائزون وهم املحلِّية،

الوالية. استئناف مجلس أعضاء أحد
فرض ويعرف اإلسالمِي، التقى من عظيم جانب عىل فهو منجك أفندي أحمد ا أمَّ
ذلك من وبأقلِّ الرياضية، العلوم من كثري يشء عىل ليس ولكنه الديني، الفقه من الكفاية
ال بسيًطا كالمه فكان كلمته وقد َوقور، منظر ذو القامة، طويل وهو حرفة. أو صنعة عىل

عْجَرفة. وال تصنُّع عىل يدل
وتقاصُّ وتنهى وتأمر حرفة، مئتي من ألكثر املشايخ تُعنيِّ أسالفه كانت الذي هو هذا
اآلمر عليهم الشيخ وهو الجميع، بتقايض لديهم مشكلة كلَّ وتحسم مسألة، كل وتفصل
يخلعه وال يُبدَّل، وال يُعزل، وال يُنتخب، ال الذي األسمى والرئيس األعظم، والحاكم األعىل،

االستقالة. أو املوت إالَّ منصبه من
األرشاف، نقابة أنَّ كما العجالني، بعايلة ة مختصَّ الوظيفة هذه ألنَّ يُنتخب ال قلُت
الَخلف، إىل الَسَلف من هذا يومنا إىل النبويَّة الحرضة أيام من فيهم توارث الُطرق ومشيخة
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أفندي عطا أخاه أنَّ الحايل املشايخ لشيخ حدث وقد العايلة. أعضاء من سنٍّا األكرب ها يتوالَّ
وأقدر أفقه أنَّه بدعوى عليها نازعه والدهما، وفاة قبل املشيخة عىل معه تبايع كان الذي
عاصمة إىل يذهب أْن فاضطَّر هو ا أمَّ األصيل. رونقها إىل وإرجاعها أمورها، ضبط عىل منه
املشايخ؛ مشيخة يف لحقوقه ُمثْبت عاٍل فرمان عىل السلطان من استحصل حتى السلطنة
فتواله، املنصب هذا يتوىل أْن أْهليَّته عدم عىل يدل ما به وليس أخيه، من سنٍّا أكرب إنَّه إذ

اآلن.1 إىل فيه يزل ولم
تمكَّنت أْن قبل ا جدٍّ مىضعظيمة فيما فكانت املشايخ، لشيخ ذكرتها التي السلطة ا أمَّ
باسم إالَّ له يقرِّون ال وأرشافهم املسلمني رؤساء كان حني سوريا عىل العايل الباب سيادة
َمن يُلِقي أْن والقدرة السلطة املشايخ لشيخ فكان الحقيقيُّون. الُحكَّام هم وكانوا السيادة،
يرضبه وأْن بالقيود، يكبله وأْن السجن، يف الِحَرف أهل سائر من أو املشايخ، من تعدَّى
التنظيمات أعطيت حيث بعده؛ وَمْن املجيد عبد السلطان عْهد فمن اآلن ا أمَّ بالِعِيص.
محصوًرا غدا إنه القول لنا يسوغ حتى متناٍه غري حدٍّ إىل املشايخ شيخ تسلُّط قلَّ الخريية،
هذا اآلن ويُعدُّ معلِّموها. ينتخبه أْن بعد الِحَرف من حرفة شيخ تنصيب عىل بالتصديق
البيولوردي عىل يحصل بأن ومريدوه املنتَخب، يجتهد حينئذ ألنَّه كاٍف؛ غري التصديق
الحكومة، ببيولوردي يكتفون كثريون بل البلديَّة، مجلس قبل من يخة الشِّ وختم (األمر)،
الغري سيما وال انتخابهم، عىل املشايخ شيخ طرف من بالتصديق مبالني غري الختم وأخذ
لم لكنهم الصداقة يمني ويحلفون يخة، الشِّ رسوم يدفعون كانوا ألنَّهم منهم؛ املسلمني
مما ُمنْفكِّني ذواتهم رأوا الخريية التنظيمات انتشار عند ولذا كاملسلمني؛ العهود يعطوا
تصديق عىل يحرصون يزالوا لم والذين قط. يَُشدُّوا لم منهم وبعض عليه يُجربون كانوا
التي وبربكاته ملسو هيلع هللا ىلص النبي سليل املشايخ شيخ برسيرة العتقادهم ذلك فيفعلون الشيخ؛
عند إليه ويلتجئون ألوامره، يرضخون اآلن إىل تراهم ولذا ات. املرضَّ وتدرأ الخريات تجلب

الحاجة.

للمشايخ، شيًخا فسمته األستانة؛ حكومة مع الرتك أبناء أحد سعى سنة أربعني نحو منذ أنَّ بلغني 1

وخالفهم؛ الِحَرف أهل من الدمشقيني أمر فساء العجالني، بني يد من الحق هذا لتنزع دمشق إىل وأرسلته
الدراهم من مبلًغا له يجمعوا أْن فارتأوا كرام، أجداٍد عن العهود أخذ وال النبوية، الساللة من يكن لم ألنه
فيه بعده وَمن وسيبقى منصبه، يف الدمشقي املشايخ شيخ فبقي كان، وهكذا أتى. حيث إىل به لريجع

النسب. برشف لهم يُْعَرتَف طاملا
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الثاين الفصل

النقيب يف

يف حاًرضا يكون أْن بوسعه يكن لم أراد، لو بل املشايخ، شيخ بمقام يليق ال كان ملا
يف للمذاكرة أو معلم، أو صانع لشدِّ لعقدها حرفة كل تضطَّر التي العموميَّة االجتماعات
االجتماعات، يحرضون النقباء، يُدعون ُرُسًال ِقبَله من يبعث أْن املشايخ فلشيخ شئونها،
النقباء وكان بنفسه. حاًرضا املشايخ شيخ كان لو كما يشء كلَّ ويُجرون األدعية ويتلون
ا أمَّ األعظم. الشيخ يد يف محصورة الِحَرف إدارة كانت حني واحد من أكثر مىض فيما
الجزايري أنيس الشيخ السيد وهو واحد، نقيب إالَّ له يوجد فال ا جدٍّ أَهميَّته قلَّت فقد اآلن
يكون أْن الوظيفة هذه تستلزم ال إنما النبويَّة، الساللة ومن األرشاف من وهو القماقمي،
وأْن نقيبًا شاءه من يقيم أْن الحق للشيخ بل عايلته، يف موروثة هي وال رشيًفا، صاحبها
أحوال بكل عالم وهو سنة، عرشة إحدى منذ ب نُصِّ الحايل فالنقيب إرادته، بحسب يعزله

نفسه. الشيخ من أكثر والرتاتيب الِحَرف





الثالث الفصل

الِحرَفة شيخ يف

بمعرفة وامتاز والطويَّة، األخالق بحسن اشتهر ممن الكار شيوخ ينتخبه شيخ حرفة لكل
أْن فيجوز فعًال؛ الشيوخ من كونه أو سنٍّا، أكربهم كونه به يشرتط وال الحرفة. أصول
سنة، ٣٠ إىل ٢٥ من سنُّه الُقَفيْالتيَّة الحرفة شيخ فإن معلوم، حدٍّ إىل السنِّ حديث يكون
ذكرت كما هي بذلك والقاعدة تقريبًا. ٢٠ والَكَمْرجيَّة ،٢٧ إىل ٢٠ من الُجَليْالتيَّة وشيخ
يل قيل كما يكون وأْن الكار، بأمور إملام وعنده الصفات، حسن حاويًا يكون بأن أعاله
ال أنَّه املحتمل ومن وجاهة)، ذا (أي الحكومة؛ أرباب عند ًها» «وموجَّ الناس، بني «مدفوًعا»
بحل ما يوًما بنجاحه حرفته أهل عند الصيت هذا عىل حاز أنَّه ويكفيه فعًال، هكذا يكون

مشكلة.
قاعدة يخالف ال وهذا لالبن، األب من باإلرث املشيخة تنتقل الِحَرف بعض ويف
الشيخ لخدامات مراعاة الكار شيوخ من بسماح إالَّ يكون ال كلٍّ عىل ألنَّه االنتخاب؛
ا أمَّ مراجعة. بدون االنتخاب فيجرون موافقة؛ أكثر غريه انتخاب ُرئَِي إذا ا وأمَّ املستوفية.
يوجب ما منه يجِر لم ما شيًخا حياته طول الشيخ فيلبث محدودة، فغري يخة الشِّ مدة

بسواه. إبداله
حفظ عىل ويسهر يرتأسها، الِحرفة لصالح مجالس يعقد أْن الشيخ حقوق ومن
شغل إليجاد مكلًَّفا يكون ما وكثريًا الصنعة، حقِّ يف بإخالل أتى من ويقاصَّ الكار، ارتباط
فيصريون املاهرين، املبتدئني بالكار يشد أْن الحقُّ وحده وله املعلمني. فيويصبهم للَفَعلة،
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الحكومة مخابرة تكون ومعه — ذكرها سيأتي — اإليرادات بعض وله معلمني. أو صناًعا
بحرفته. يتعلَّق فيما

يجتمع الشيخ من يخة الشِّ مركز يفرغ عندما اآلتية: الصورة عىل يكون وانتخابه
األصوات أكثريَّة عىل بذلك يجرون وال واالستحسان، باملذاكرة خالفه ويعيِّنون الكار شيوخ
أكثريَّة السابق الزمن يف يراعون كانوا أنَّهم هل ألعلم ا؛ جدٍّ استقصيُت وقد اآلراء، باتفاق بل
عىل يتَّفقوا أْن ا إمَّ الشيوخ ألنَّ القبيل؛ هذا ِمْن ما حقيقة عىل أقف فلم ال؟ أم األصوات
الذي املشايخ لشيخ ذاك إذ األمر فمرجع يختلفوا أْن أو خالف، ال وحينئذ أحدهم تعيني

حني.1 املرشَّ أحد يعنيِّ
الشيوخ من الِحرفة أهل يذهب هكذا: فيتمُّ املشايخ شيخ من عليه التصديق ا أمَّ
عليه فيدخلون املشايخ، شيخ إىل الجديد بشيخهم املشدودين الصنَّاع وبعض واملعلمني،
بعض عليه يتلو بأن املشايخ شيخ فيأخذ علينا»، شيًخا فالنًا َعيَّنَّا قد «إننا ويقولون:
عىل والسهر واالستقامة، بالعدل ِحرفته إلدارة الالزمة النصائح له يقدِّم ثم قرآنيَّة، آيات
بساط عىل دخل قد إنَّه الجديد الِحرفة شيخ عن يقال ذلك وبعد العهد، يسلِّمه ثم صالحها،

املشايخ. شيخ لدن من مشيخته عىل بالتصديق فاز إنه أي الشيخ؛
ملسو هيلع هللا ىلص، النبي ببساط تذكاًرا أخرض بساط الشيخ أمام يَُمدُّ التصديق عند األمر واقع ويف

منخفض. بصوت الحضور أمام الجديد الِحرَفة شيخ إىل العهد يُسلَّم وعليه
إالَّ هو ما أن بعد فيما بلغني لكنه إعطائه، وكيفيَّة العهد هذا معرفة أوًال عيلَّ تعذَّرت

بيانه. وسيأتيك شدِّه، حني الصانع عىل يُؤخذ الذي العهد نفس

.Candidats 1
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الجاويش أو الشاويش يف

إىل النقيب كنسبة للشيخ ونسبته شاويش، ِحرَفة لكلِّ كذلك شيًخا، ِحرَفة لكلِّ أنَّ كما
الكار بل الشاويش، ينتخب أْن وحدُه للشيخ ليس أن هو بينهما والفرق املشايخ، شيخ
ِحرَفته، أهل عىل قضائية سلطة وال حقٌّ للشاويش وليس ينتخبه. قلنا ما إذا يستحسنه
أهلها وسائر الِحرَفة شيوخ الرئيس بإذن يدعو فهو أوامره، م ومتمِّ الشيخ رسول هو بل

بيشء. الشيخ عليه حكم ملن الجزاء ويُبِلغ والوالئم، دِّ الشَّ لحضور ويكلِّفهم لالجتماع،
الكار؛ أهل من لسواهم يميل مما أكثر للصنَّاع الغالب عىل يجنح أنَّه عنه فهمته ومما
تزييد بطلب املعلِّمني عىل الفعلة من تحدث التي الثورات عند إنَّه حتى منهم، ذاته يَُعدُّ فإنَّه
ويحثَّهم عليهم يطوف الذي هو — ثائر أي قالع»؛ «الكار بقولهم عنها ون ويعربِّ — األجرة

املقصود. لنوال الثبات عىل
عن غريبة التسمية هذه أنَّ بسبب مستحدثة الشاويش وظيفة أنَّ أحد ظنَّ وربما
ا، جدٍّ قديمة الشاويش وظيفة فإن صحيح، غري الظن هذا ولكن األصل، وفارسيَّة العربية
عىل حدث ما بها حدث وأنَّه عليها، أقف لم هذه غري تسمية األصل يف له كان أنَّه وأعتقد
من امُلْحِرض أو السجن، يف وضعه عليه: حظر من امُلْحِظر وصحيحها — امُلْحُظر تسمية
يف مباًرشا بتسميته االصطالح اآلن جرى فقد الرشعيَّة، املحاكم يف — الرشع أمام أحرضه
وتندثر جارية، املبارش تسمية تبقى الرشعيَّة املحاكم يوًما ألغيت فإذا النظاميَّة، املحاكم

الناس. ذاكرة من محالة ال تلك
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املبتدئ يف

عيلَّ بقي الِحَرف، إدارة يف املرتئسني أمر من كان ما وجيزة بعبارات رسدت أْن بعد إنني
الرسالة، هذه يف فكاهة األكثر القسم هو وهذا الَفَعلة، أو املرءوسني بحقِّ علمته ما أذكر أْن
والصانع املبتدئ ذكر عىل سآتي إنِّي أي أوًال؛ عليه جريت ما بعكس به سأجري لكنني
بخصوص ا أمَّ ِحرَفته. يف التقدُّم ُسلَّم يف املجتهد يرتقي كيف لنرى بهم؛ يتعلَّق وما واملعلِّم
الحديث الولد هو األجري؛ أو املبتدئ أنَّ وهو يسريًا شيئًا إالَّ أذكر أْن عندي فليس املبتدئ
مستقبله يصون ما بيده ليمتلك أو بحرفة يحرتف لكي ا إمَّ الحرفة إىل مجرًَّدا الداخل السنِّ

والفاقة. العوز من
ساٍع أنَّه أنفسهم بتعليل أهله ويكتفي أجرة، وال معاش بال سنني عدَّة املبتدئ فيبقى
— أسبوع كل له تدفع أجرة أي — ُجْمعيَّة له يرتب من ومنهم أستاذه، عن الصنعة بأخذ
صنعته يف يصل أو الرجوليَّة، سنِّ يف يدخل أْن إىل أجريًا ى مسمَّ يلبث لكنه ملهارته، متناسبة
نوًعا، مخفوضًة فتبقى أجرته ا أمَّ بعد. بالكار يشد لم ولو صانًعا، َفيُدعى اإلتقان حدِّ إىل
بالشدِّ يُْقبَلوا أْن املبتدئني يشوق مما وهذا لحسابه،1 وحده محالٍّ يفتح أْن له يُسَمح وال

األجرة. بازدياد أمًال

عدمه أو الشدُّ يعترب فال اآلن ا أمَّ املشايخ، بشيخ منوطة الكارات كانت حني ورصامة بدقة جاريًا هذا كان 1

مشايخ تسلُّط برفع جهدها وعملت بذلك تساعد ال الحكومة فإن املبتدئني، أحد فتحه محلٍّ لقفل سببًا
. القضائيُّ الحقُّ وحدها لها ليكون الِحَرف؛
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يحيلون الناس تجعل التي الدارجة واألقوال األمثلة بعض هنا نذكر أْن لنا ويحسن
فهي: اليدين عمل عىل لالنعكاف

الُفْقْر». من أمانًا باليد «كاٍر هكذا: تقول والعامة الَفْقر»، من أمان باليد «كار مثل: (١)
2.Kârin bel-yèdd amânan min al-foqr

فقريًا؛ يوًما يميس أْن من بواسطتها أَِمن ما صنعًة يعرف كان إذا اإلنسان أنَّ ومعناه
معرفة بعد الكارات أحد أوالدهم يعلِّمون االقتدار ذوي من بالدنا أهايل من كثري ولهذا

والكتابة. القراءة
.Sâḫeb șàn‘a mâlek qàl‘a قلعة» مالك صنعة «صاحب مثل: (٢)

السابق. املثل عن معناه كثريًا يختلف وال
.Elli mà lo kâràt bi‘ayer erṭêlât رطيالت» بيعاير كارات له ما «إيل مثل: (٣)

وهو عمره، يقيض الصنائع إحدى يتعلَّم بأنَّ الظروف ساعدته ما الذي أنَّ يعني
نفًعا. ذلك يجديه أْن بدون األوزان بتقدير يعتني

3.Ìśterel befels oḫàseb el-baṭṭàl البطَّال» وحاسب بفلس «اشتغل مثل: (٤)
البطالة. عىل يفضل زهيدة بأجرة ولو الشغل إنَّ أي

.Men kètret kâràto qall mâ biyèddo بيده» ما َقلَّ كاراته كرتت «من مثل: (٥)
أيًضا عليه يوجب بل فقط كاًرا اإلنسان يتخذ بأن الحثِّ عىل يدلُّ ليس املثل هذا إنَّ

سًدى. وقته لضياع سببًا يكون ذلك ألنَّ آخر؛ إىل كار من يتنقل ال أن
.ḫadàmthâ iģîr m‘àllem معلِّم» أجري «خدمتها الدارجة: األقوال من (٦)

ومرَّ الكارات، من كاًرا تعلَّم قد أنَّه مشريًا بافتخار، بعضهم ذلك يقول أْن يأنف ال
املعلِّم. إىل األجري من بدرجاته

J’ai appris à l’auteur et à quelques autres jeunes gens de talent la transcription suivie 2

par moi (voyez mes Prov. et Dict. vol. II), et j’espère que cela pourra nous rendre de réels
.services dans l’avenir. Pour la noûnation, voyez, o. L. p. 71

.Op. laud. p. 23, où il faut lire, dern. ligne, I وأكسب 3

20



الخامس الفصل

يقول: الحزامة أحد يوًما وسمعت
يته، وشدَّ زته وجوَّ الحزامة كار ابني علمت مسلمني يا «انصفوني العامة: أقوال من (٧)
Insfùnî ya muslimìn, ‘allàmt ibni kar el- بيشء» معه ت قرصَّ هل بعد برقبتي له فما

ḥĕzâme uģauwàzto uśaddèto famâ lo bràqbti ba‘d, hall4 qașșàrt mao bśì?
نحوه. والده واجبات تنتهي وشدِّه الكار وتعليمه الولد بتزويج كأنه

Je prie le lecteur d’observer que l’auteur a lui-même écrit hall. C’est là le seul moyen 4

.d’en rendre exactement la prononciation à l’oreille européenne. Cf. op. laud. p. 266
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السادس الفصل

الصانع يف (1)

العمل، مداد وعليهم والكارات، الحرف كلِّ يف األعظم والسواد األكثر العدد هم الصنَّاع إنَّ
كلِّ يف العمل وثيقة تتوارث وبهم بصددها، نحن التي الرتاتيب هذه ُوِضَعت أجلهم ومن
ومصدر البالد، ثروة كاألرضينبوع وهم والصنائع. الفنون يف املعرفة رسُّ ويُحفظ األزمنة،
الغذاء مواد من لنا األرض تنبته مما نفع كبري عىل نحصل كنَّا ملا لوالهم بل الثمينة، كنوزها
األمم نجاح ف يتوقَّ عليهما اللَّتان املاديَّتان القوتان هما والفالح الصانع إنَّ أجل، والكساء.
أهملت وقد طويل، زمن من إليه يُلتفت لم فيه ريب ال بديهي األمر هذا أنَّ ومع تأخرها. أو
— إليه اإليماء سبق كما — الصنائع بعض بالكلية ُفِقد حتى وتعليمه، الصانع آداب ا جدَّ
من يطلب ال فاآلن الِحَرف. يف املتسلسلة بالسلطة يتقيَّد أْن لوال يبيد كاد اآلخر وبعضها
صنعته يف املهارة درجة حصل قد أنَّه يكفيه بل والكتابة، القراءة عارًفا يكون أْن الصانع
عن تاب قد يكن لم ما الكار يف أحد بشدِّ يُْقبَل أالَّ املوضوعة الرشوط جملة من كان أنَّه مع

التحى». «أي ذقنه ورخى املنكرات

الصانع شدِّ يف (2)

وشاويش زمالؤه يأخذ حداثته، منذ ومارسها امتهنها التي املهنة يف األجري يربع عندما
يصيبه ما ينتظر فألنه الشاويش ا أمَّ — يَُملِّح أْن أو — بالكار يُشدَّ بأن عليه باإللحاح الكار
بعهود الجديد اخل الدَّ وربط عددهم ازدياد يبتغون فألنهم زمالؤه ا وأمَّ ، الشدِّ رسومات من
عن بالرتدَّد معلِّمه ذلك عىل حينئذ ويساعده آخر، وقت إىل األمر تأجيل فيحاول اإلخاء،
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Lissâ mâ ḥâllo hàdâ مراق» ِدبْساته هدا حلَّه ما ا «لسَّ ني: للملحِّ قائًال ة، بشدِّ القبول
.dibsâto mrâq

ه، لشدِّ املالئم الوقت يأِت لم الحارضة للساعة أجريه أن ومعناه ة، العامَّ كالم من وهذا
عادي. غري مرصوًفا تحتمل ال عزيزة دراهمه وأنَّ

وهذه أخرض، عرًقا الفور عىل يهديه أْن الشاويش يرسع بالشدِّ األجري يقبل وحاملا
األخرضمن العرق الغالب عىل ويكون لرفقائه. وليمًة يولم أن عليه وجب أن معناها إشارة
الشاويش ألنَّ أيًضا؛ الشجر أغصان ومن حتى آخر نوع من يكون أْن ويجوز الريحان،
أن للمزمع بتقديمها ويرسع يصادفها شجرة أو ريحانة، أول من نًرضا عرًقا يقطع
حينئٍذ فيذهب رأسه. عىل ويضعه ويبوسه وشكر، قبول بكلِّ العرق منه ذاك فيأخذ . يُشدَّ
إذا سويَّة يشدُّوا أْن املزمعني مع اسمه فيقيِّد بأمره، ويخربه الِحرَفة شيخ إىل الشاويش
عن نيابة ويدعو الشاويش يرجع ثم به. ليشدَّ يوًما وحده له فيعني وإالَّ أحد منهم كان
عندهم، من شاء ومن املشايخ شيخ ونقيب وشيخها، الِحرَفة وشيوخ رفقاءه، للشدِّ ح املرشَّ

ه. شدِّ لحضور نفسه هو يدعوهم األحيان بعض ويف
اليوم ففي نهاًرا. أو ليًال البيوت أحد يف أو نهاًرا املدينة بساتني أحد يف ا إمَّ يصري الشدُّ
والشيوخ الِحرَفة شيخ يحرض ثم ، املَعدِّ املكان يف ين املدعوِّ وسائر الصنَّاع يجتمع املعنيَّ
فيصمت بشغلنا»، لنبتدئ إخوان «يا النقيب: يقول والكالم السالم مبادلة وبعد والنقيب.
التي بالطريقة هناك ويشدَّه ثانية غرفة إىل والطالب الشاويش فيأخذ هو ا أمَّ الجميع،
الشاويش عن ًما متقدِّ النقيب ويكون االجتماع، مكان إىل به يرجع ثم ذكرها، سيأتي
ستعلم، كما الشدِّ هدايا وعليها صينيَّة بيده حامًال الشاويش يميش النقيب وبعد واملشدود.
«أسكملة»،1 العامة يها تسمِّ مربَّعة صغرية طاولة عىل الِحرَفة شيخ أمام ويضعها بها فيأتي
الشاويش فيوقفه باملحزم، ومشدوًدا حشمة بكلِّ عىلصدره اليدين مكتوف الطالب يأتي ثم
وفيما اليرسى. رجله إبهام تعلو اليمنى رجله إبهام ويجعل أخرض، بساط عىل الوسط يف
عاٍل، بصوٍت فيتلوها الفاتحة يقول أْن الشاويش من النقيب يطلب الحالة هذه عىل هو
الفاتحة النقيب يطلب ثم باألرض. رءوسهم وطارقني ركبهم عىل راكعني الجميع ويكون
الختام يطلب ثم ثانية، مرَّة الفاتحة الشاويش فيقول رشف، ثاني يها يسمِّ التي الثانية
السالم يف النقيب يأخذ منها يفرغ أن وبعد ثالثة. دفعة الفاتحة فيتلو املرسلني، سيد بذكر

.O. I. P. 62 1
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بالسبعة فيكتفي وإالَّ موجوًدا، منهم أحد كان إذا الكرام،2 الزوَّار من الحارضين عىل
وهي: اآلتية السالمات

يف أخيار يا فرض،3 وردُّه ُسنَّة السالم ار، حضَّ يا عليكم سالمي «أول للعموم: سالٌم
أنتم معي اقرءوها الفاتحة الحي. أَُهيْل يا َمْطِوي أخلِّيه أو باذدكار. الطرق بساط أفتح إذن
الشاويش ا أمَّ منخفض، بصوت الفاتحة يتلو الحضور من فكلٌّ املختار»، للنبي بأجمعكم

عاٍل. بصوت فيتلوها
وشيوخها: الحرفة شيخ وهم الصدر ألهل ثاٍن سالٌم

أس��ي��ادي ال��ص��در أه��ل ع��ل��ى س��الم��ي ث��ان��ي
إرش��ادي زاد ب��ه��م ال��ج��ن��اح��ي��ن وأه��ل
ب��إن��ش��ادي وس��م��ع��ك��م أدخ��ل م��ا ق��ب��ل م��ن
وال��ذوق وال��ذك��ا ال��م��ك��ارم ح��وي��ت��م م��ن ي��ا
ب��أج��م��ع��ك��م أن��ت��م م��ع��ي اق��رءوه��ا وال��ف��ات��ح��ة
ال��ه��ادي ال��ن��ب��ي إل��ى

جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش

ب��ال��ح��ي ال��م��ي��م��ن��ة أه��ل ع��ل��ى س��الم��ي ث��ال��ث
ب��ال��ح��ي م��ن وك��ل ال��م��ج��ال��س ه��ذه وأرك��ان
ح��ي م��ن خ��رج م��ي��ت وك��م م��ي��ت ح��يٍّ ك��م
ب��أج��م��ع��ك��م أن��ت��م م��ع��ي ال��ف��ات��ح��ة واق��رءوا
ال��ح��ي وذاك ال��ح��ج��رة م��ع ِل��ي��ث��رب ش��رَّف ن��ب��ي إل��ى

أنتم واالفتتاح. والعلو املكارم ذوي يا جميًعا عليكم التام السالم أزكى هو: الزائرين عىل السالم إنَّ 2
ذوي الوفا أهل عىل التام السالم أزكى الصالح. بأصلح معروض وجمعكم سادتي، يا الفضل حويتم
ما عىل الوجود يف يوجد مثلكم ما َرشيق، نورها طلعة لهم وَمن األفضال معدن الطريق. سالكني املكارم

الفاتحة. الشاويش يتلو النقيب منه ينتهي أن بعد ثم انتهى. يليق.
.Allusion à Qorân IV, 88 3
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جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش

ب��ق��ب��ول ال��م��ي��س��رة أه��ل ع��ل��ى س��الم��ي راب��ع
وال��ط��ول ع��رض��ه��ا ي��ج��ي ال��س��الم ت��ل��ك ع��ب��ي��ر
ب��أج��م��ع��ك��م أن��ت��م م��ع��ي اق��رءوه��ا وال��ف��ات��ح��ة
ورس��ول رح��م��ة ل��ن��ا أت��ى ن��ب��ي إل��ى

جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش

أح��س��ن س��ادت��ي ع��ل��ي��ك��م س��الم��ي خ��ام��س
أح��س��ن ب��ل ك��ال��ع��ط��ر ال��س��الم ت��ل��ك ع��ب��ي��ر
أح��س��ن ل��ق��ي��ت م��ا ف��ك��ري ب��ح��ر م��ن ن��ظ��م��ت
أح��س��ن ب��ل ال��ف��ض��ل ب��أه��ل ام��ت��داح��ي إال
ب��أج��م��ع��ك��م م��ع��ي اق��رءوه��ا ف��ات��ح��ة ك��ل
أح��س��ن ال��ن��ب��ي إل��ى

جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش

األص��الح أيُّ��ه��ا ع��ل��ي��ك��م س��الم��ي س��ادس
األري��اح ع��ب��ق ن��ش��ره س��الم
��اح وضَّ ك��الم ي��ن��ش��د واق��ف ن��ق��ي��ب��ك��م
ب��أج��م��ع��ك��م أن��ت��م م��ع��ي اق��رءوه��ا وال��ف��ات��ح��ة
األرواح أن��س��ج ب��ال��ش��ف��اع��ة ن��ب��ي إل��ى

جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش

األح��ب��اب أيُّ��ه��ا ع��ل��ي��ك��م س��الم��ي س��اب��ع
أن��ج��اب ي��ا ف��رض وردُّه ُس��نَّ��ة ال��س��الم
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األث��ي��اب4 غ��رق ودم��ع��ه وم��س��ك��ي��ن غ��ري��ب
زع��ف��ران��ك��م ف��ي ي��ل��ت��ط��خ ق��ص��ده ف��ي
األع��ت��اب ي��ل��زم 5 والَّ ي��دخ��ل إذن ف��ي
ب��أج��م��ع��ك��م م��ع��ي اق��رءوه��ا وال��ف��ات��ح��ة
ال��ك��تَّ��اب6 َح��يَّ��ر ب��م��ع��ج��زات��ه ن��ب��ي إل��ى

جهاًرا.) الفاتحة يتلو (الشاويش
منها: نبويَّة نشائد بعض يتلو السالمات هذه من النقيب فراغ وبعد

أن��زل��ه7 وب��ال��ق��رآن ع��ل��يَّ ف��رض ح��بُّ��ك��ُم ال��ل��ه رس��ول ب��ي��ت أه��ل ي��ا
ل��ه ص��الة ال ع��ل��ي��ك��م ي��ص��لِّ ل��م م��ن أن��ك��ُم ال��ق��در ع��ظ��ي��م م��ن ك��ف��اك��م

وغريها.) (الفاتحة

ال��رج��اء وان��ق��ط��ع ال��خ��ط��ب وج��لَّ ال��ف��ض��اء ف��ي ض��اق ال��ل��ه رس��ول
ان��ت��ه��اء ل��رف��ع��ه م��ا رف��ي��ٌع ج��اٌه ال��ل��ه رس��ول ي��ا ف��ج��اه��ك
اع��ت��داء ل��ه وال��زم��ان ب��ج��اهك م��س��ت��ج��ي��ر إنِّ��ي ال��ل��ه رس��ول
ج��زاء أم أع��ف��و أدري وم��ا ذن��وب م��ن ش��دي��ٌد وج��ٌل وب��ي
ال��ش��ق��اء غ��ل��ب ب��ال��ق��ض��ا ول��ك��ن ع��ن��اد ع��ن ذن��وب��ي ك��ان��ت وم��ا
وال��س��خ��اء يُ��ع��َه��د ال��ج��ود وم��ن��ك ج��م��ي��ٌل ط��ه ي��ا ف��ي��ك وظ��نِّ��ي
وان��ت��م��اء8 ب��م��دح��ك نَ��َس��ٌب ول��ي وذالٍّ ض��ي��ًم��ا أرى أْن وح��اش��ا

التأثري. شدة من بالدموع مغروًقا يكون شدِّه حني املشدود أنَّ يصدف ما كثريًا 4

.Gloss. Cont. arabes mod. De Spitta, S. v 5

املعارف. أهل بمعارفه حريَّ ذلك ومع يٍّا، أمِّ كان الذي ملسو هيلع هللا ىلص النبي إىل كناية 6

العربية. بأصول عالم غري منه تلقيتها الذي ألنَّ الوزن؛ مخلولة النشائد هذه أكثر إنَّ 7
Cette poésie est de Moh. eI-Kâzarûnî, voyez mon catalogue de la collection Brill n°. 8

.161
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منشًدا: فيقول األشغال فتح إىل ذلك بعد ينتقل ثم

ال��ن��س��م ب��ارئ رب��ي ال��خ��ل��ق خ��ال��ق م��ن ِم��نَ��نً��ا أرت��ج��ي ال��ط��ري��ق��ة ب��اب ف��ت��ح��ت
إث��م��ي م��ن ك��ان ق��د وم��ا ذن��ب��ي غ��ف��ران ب��ف��ات��ح��ٍة أرج��و م��س��ت��أذنً��ا وج��ئ��ت
ال��ن��ع��م غ��اي��ة ف��ي��ه وح��ف��ظ��ه��ا ه��ن��ا د ال��ع��ه��و إج��راء أج��ل م��ن وذل��ك
ف��اف��ت��ه��م ال��ح��رِّ ذا ي��ا آدم أب��ي��ك إل��ى ج��اء ال��ع��ه��د أص��ل ك��ان م��ا ح��ي��ث م��ن
ك��لِّ��ه��م ال��ل��ه9 أن��ب��ي��اء إل��ى س��رى ك��ذاك وإدري��س ل��ش��ي��ث م��ن��ه
وال��ه��م��م ال��ف��خ��ر س��ام��ي ال��ش��ري��ع��ة ن��ور أح��م��دن��ا ال��ك��ون��ي��ن س��يِّ��د خ��تْ��م��ه��م
ن��ع��م وف��ي خ��ي��ٍر ف��ي ال��ع��ه��د ف��ح��اف��ظ م��ك��رَّم��ة آي��ات ب��ال��ع��ه��د وج��اء
ال��ن��ق��م م��ن ي��ل��ق��ى ك��م ب��ال��ح��ش��ر وهو ت��ج��ارت��ه ت��رب��ح ل��م ال��ع��ه��د وخ��ائ��ن

املشدود: إىل قائًال يلتفت ثم

العاملني ربِّ فرض من اختِش تعاهد أو تخاوى من يا أوصيك
حائرين نقف يوًما عليك يشهد غٍد يف شدَّك ثم عهدك إنَّ

املبْعدين من ينكتب أضاعه ومن السماء، رب يحفظُه يحفظه من
العاملني إمام املختار أحمد بمدح نظامي وأختم

الفاتحة. آمني،

حق فهو — الشاالت من أو االعتيادية املحازم من ا إمَّ يكون وهذا — املحزم ربط ا أمَّ
يعلو اليمنى ه كفِّ بطن جاعًال رأسه ة قمَّ إىل صدرِه عىل من الطالب يدي فريفع النقيب،
مشتبكات العرش األصابع تكون ال ملاذا سألُت — ملتصقات وأصابعه اليرسى ه كفِّ ظهر
فالترسيح املشدود، عىل األمور تتعربس لئال يوافق ال ذلك إنَّ يل: فقيل ببعض؟ بعضهن
ويعقد قدميه، قرب إىل وسطه من به املشدود ويلف املحزم، النقيب يفرد ثم — أوىل
والثانية الحرفة لشيخ احرتاًما الواحدة ُعَقد؛ ثالث األمام إىل الخلف من األعليني طرفيه
األوىل يحل أن القدرة وحده له الشيخ أنَّ ذلك وتفسري للشاويش. والثالثة املشدود ملعلم
الخضوع. واجبات من وعليه له ما املشدود يعلم كي الحرفة؛ رئيس ألنَّه ُعَقد؛ الثالث من

.pour compléter le vers هلل دعوا On pourrait lire 9
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«جراق» رساًقا يقولون كما أو ماهًرا تلميذًا أخرج أنَّه ليفتخر املعلِّم فيحلها الثانية ا وأمَّ
أْن املشدود عىل التي الثالث السلطات أحد ألنَّه الثالثة؛ الشاويش ويحلُّ يده، تحت من

كاره. يف لها يخضع
صحيًحا؛ أظنُّه ال إنما الحرف، بعض شاويشية من نتُه تلقَّ ذكره املارَّ التفسري إنَّ
ويف خمًسا، بعضها ويف ثالثًا، الُعَقد يجعل الحرف بعض شدِّ يف أنَّه أخربني النقيب ألنَّ
عدمه. أو واألمانة العهود بحفظ الحرفة تلك أهل تمسك شدَّة بذلك ويراعى سبًعا، بعضها
املشدود حرفة أهل حينئٍذ فيعترب باإلخاء، وامليثاق العهد َعقد عىل الُعَقد هذه وتدلُّ
القول أُطلق ذلك من وربما الطبيعي. األخ عىل الظروف بعض يف يفضلونه بل ال لهم، كأٍخ

بحفظه. تعهد أي العهد؛ بَعْقد
الخلف؛ إىل األمام من مئزرهم يربطون األوروبيني من املحرتفني أكثر أنَّ الحظُت وقد
وقت يف الذين السورية بالدنا محرتيف بعكس ظهورهم وراء املئزر عقد يجعلون إنَّهم أي

شدِّهم. بوقت تذكاًرا ربما األمام إىل الخلف من إالَّ املحزم يربطون ال وغريه، الشد
من الحارضين أحَد للمشدود بالكار أبًا يعنيِّ والفواتح النشائد النقيب يتم أْن وبعد
ألنَّه خالفه؛ يتخذ أْن ويجوز بالكار، له أبًا املشدود ذاك معلِّم يكون الغالب وعىل املعلِّمني،
فإذا الخلل، من املشدود من يقع بما مطالب فهو كفيل بمنزلة بالكار األب يعد كان ملا
— الحدوث نادر وهذا — له ابنًا قبوله من معلِّمه يتمنَّع السرية ممدوح غري املشدود كان
بني «يا اآلتية: النصائح للمشدود يقدم بأن الحرفة شيخ يأخذ ثم خالفه. حينئٍذ فيعني
الدين، هي واألمانة واألرواح. واألعراض األموال عىل أمانة كارات هي الحرف جميع إنَّ
عليه حافظ عرضك، مثل كارك أنَّ واعلم وأمينًا صادًقا كن ِدينك. احفظ كارك نفق فإذا
والخائن الحرفة، أهل تخون أن وإياك بها. تفرط فال الناس أموال استلمت وإذا بمقدرتك.
إخوان اإلخوان قالت «ما قائًال: ويسألهم الحارضين إىل يلتفت ثم إلخ»، … الديان قبيله
مستأهل «نعم، فيجيبونه مصانعة؟»، يستحق املشدود هذا هل ومعلِّمني، وصنايعيَّة،10

ومستحق.»
إزاء الواحد سويَّة فريكعا العهود عليه ويأخذ ليبايعه، بالكار أبوه حينئٍذ فيتقدم
اليمنيان رجالهما ا وأمَّ األرض، ان تمسَّ اليرسيني ركبتيهما إنَّ أي ركعة؛ نصف اآلخر

.O. I. p. 305, 1. 2 10

29



الدمشقية الِحَرف يف تاريخية نبذة

وأعىل اليمنيان اإلبهامان يتالصق حتى بعضهما من ويقرتبان ثنية نصف فينثنيان
املعروفة، اإلخاء مسكة اليمنى املشدود يَد اليمنى بيده بالكار األب ويمسك الركبتني،
الشاويش فيسرت اآلخر، يد إبهام حول يتالصقان والشاهدة الواحد يد إبهام أنَّ عدا ما
تتبادل التي اإلشارة عىل الخارجني من الحارضون يطَّلع ال كي منشفة؛ أو بمحرمة أيديها
الحرفة أهل تخون ال أنَّك ورسوله هللا بعهد «عاهدني للطالب: األب حينئٍذ ويقول بينهما،
وال الكار، أخون ال أنِّي ورسوله هللا11 بعهد «أعاهدك بقوله فيعاهده الكار.» تغش وال
ذلك بعد ويطوف ينهضان. ثم الفاتحة رأَسيْهما فوق النقيب فيتلو بيشء.» الصنعة أغشُّ
إذا املحزم عقد من كاملة عقدًة منهم كلٌّ فيحلُّ باملشدود، الحرفة مشايخ عىل الشاويش
املحزم ويسلِّم الشيخ فيحلُّها عقدة آخر ا وأمَّ قليلة. كانت إذا عقدة نصف أو كثرية، كانت
مبارًكا.» هللا «جعله إياه: مهنئًا له ويقول املشدود، كتف عىل يضعه الذي الشاويش إىل

املرسومة الهدايا (3)

وقت الحرفة شيخ أمام أسكملة عىل صينيَّة يف موضوعة أنَّها ذكرنا التي الهدايا ع تُوزَّ ثمَّ
شاش وشورة مطيَّب، صابون لوح والنقيب وشيوخها الحرفة شيخ من لكلِّ وهي الشدِّ.
ومسبحة. التمباك12 لوضع كيًسا إليها أضاف من ومنهم أخرض، وعرق وخالل مطرَّزة

أنها وأظنُّ يقنعني، جوابًا أخذت فما الهدايا هذه معنى عىل ألقف ا جدٍّ بحثت وقد
الفم ملسح والشْورة األكل، بعد اليدين لتنظيف يصلح الصابون ألنَّ بالوليمة؛ تتعلَّق هدايا
اآلذان وتنظيف الواحد، طرفه من األمامية األسنان تنظيف ألجل والخالل األثواب، ووقاية
بعد اليدين من األكل رائحة به لتزال األخرض والعرق اآلخر، طرفِه من الطرب آلة لسماع
خاتمة فتكون الفاتحة النقيب يتلو الهدايا هذه توزيع وبعد — أعلم وهللا — التغسيل

العمل.

Dans Ie IIème volume de mes “Proverbes et Dictons” on trouvera un article détaillé sur 11

.chez les Bédouins هللا عهد
.O. I. s. voce 12
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الوليمة (4)

رفع وهي بالعراضة، يبارش من ومنهم شدِّه، بعد املشدود بتهنئة يأخذ َمن الحضور من
العني ومكحول وموىس، عيىس عىل «صلُّوا عديدة: مراًرا يقولون حيث بتهليل، األصوات

«… هه يعادينا يقدر ومن
Şàllû-û-û ‘ala ‘Îsâ u Mûsâ u makḥûl el-‘ên! u men yeqder yi‘âdinâ! – hé é é é é é?
كان وإْن الطعام، عىل حاًال فيجلسون النَّهار ذلك يف أُِعدَّت قد الوليمة كانت وإْن
املشدودين ومن . املعنيَّ بالوقت ويحرضون فينرصفون آخر يوم أو الثاني اليوم لها تعنيَّ
هكذا يف أصًال لها دخل فال امُلسكرات ا أمَّ األكل. قبل للطرب آلة أيًضا أعدَّ قد يكون من

ا. رسٍّ فيفعله منها شيئًا يحرض أْن أحد أراد وإذا احتفاالت،
يصطلح بسكر، وُشَعيْبيَّات صفيحة الغالب وعىل املأكوالت، أبسط من فيكون األكل ا أمَّ

بيوتهم. أهل عن الثقلة بذلك فوا ليخفِّ الفرَّانة؛ عند استحضارها عىل املدينة هذه أهل
يستعمل ومنه وامللح، الخبز من األصحاب إطعام أي «التمليح»؛ الوليمة ون ويسمُّ
معنى ومنه الوليمة. أََكَل «بعدُه» ومنه ، الشدِّ وليمة عمل بمعنى يملِّح ملَّح ِفْعَل الَفَعلة
غرش. ألف عليه أكل أي غرش؛ بألف له ملَّح فالن فيقولون: دراهم، منه وأخذ عليه نََصَب
أقدم من بها يرمزون التي املوادِّ من هو وحده، امللح أو وامللح الخبز أنَّ يخفى وال

العهود. وحفظ السجايا حسن عىل األزمنة
امللح فسد فإذا األرض، ملح «أنتم تالميذه: إىل املسيح قول اإلنجيل يف ورد هكذا
بامللح.13 األكل يمزجون ال الذين الناس عن باحتقار يتكلَّم أومريوس وهكذا يُملح.» بماذا

.Oύδέ ϑ’ ãλεσσι μεμιγμέυου εĭδαρ έδουσιυ
ومن ϑεοφίλές اآللهة عند محبوبًا έυ Tιμαiίῳ تيماون يف امللح ي يسمِّ وأفالطون
طاملا إنَّك أي ذيله»؛ عىل ملحه الرتك و«ابن األرض» ملح «الُحْكم العربيَّة الدارجة األقوال
إنَّه أي عليها»؛ من ملحك يقع قام «وإذا وملحك، خبزك من أذياله عىل يقع ما يحفظ تُطعمه
فالن يا و«تذكر عندي» أكلته الذي وامللح الخبز َخوينة «يا وأيًضا به، عليه أنعمَت ما ينىس

.Odyss. XI vs. 123 13
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الروسيني وعند كما واليونان واليهود العرب عند له امللح أنَّ والخالصة وامللح»، الخبز
والغربيَّة. الرشقيَّة الشعوب باقي عند الحال هكذا كان14 إذا أعلم وال عظيم. شأن

الشدِّ كلفة (5)

وهاك فرنك، مئة إىل فرنًكا أربعني من املشدود غناء درجة بحسب تختلف الشدِّ كلفة إنَّ
ذلك: تفصيل

.١٠ إىل فرنكات ٤ من الشيخ إىل
.٦ إىل فرنكات ٢ من النقيب إىل

.٣ إىل فرنكات ٢ من الشاويش إىل
.٨١ إىل فرنكات ٢١ من الوليمة ومرصوف الجنينة أجرة

مالحظات (6)

يسبق الهدايا توزيع إن يل قال من فمنهم ، الشدِّ ترتيب يف كثريًا تختلف الروايات إنَّ أوًال:
فيما اعتمدُت وقد النصائح. تقديم عىل العهود أخذ قدَّم من ومنهم العهود، وأخذ الشدِّ

للصحة. أقرب ظننته ما عىل ذكرت
الصانع شدِّ عن يختلف معلِّم درجة إىل املشدود الصانع انتقال أي املعلِّم؛ شدَّ إنَّ ثانيًا:
إنهم ثالثًا املئزر. له يربطون ال إنهم ثانيًا بالكار. أبًا له ون يسمُّ ال إنَّهم أوًال يأتي: بما
الكار أصول عىل يحافظ أنَّه منه قول بأخذ يُكتفى بل بركوعه، العهود منه يأخذون ال

والحرفة.
عندما أنَّهم بذلك والطريقة ومعلًِّما، صانًعا ذاته النهار يف يُشدُّ من الصنَّاع ومن
سؤاًال إليه يضيف مصانعة؟» يستحق هل اإلخوان، قالت «ما قائًال: الشيخ يسأل
فيقولون وإالَّ باإليجاب يجيبوه ا مستحقٍّ كان فإن معلِّميَّة؟»، يستحق «هل قائًال: آخر
أْن اآلن يكفيك أي معلِّم»؛ تصري الجايَّة سنة هللا إنشا مصانعة هلق «حاجتك للطالب

معلًِّما. تصري اآلتية السنة يف هللا شاء فإن صانًعا تشد

Elle est la seule employée هل ،Je laisse cette construction, qui est pour le classique 14

.dans la langue parlée
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قالت «ما الِحرَفة شيخ يقول فعندما املصانعة يأخذ أْن يستحق ال املشدود كان إذا ثالثًا:
صايًة الحارضين أيدي بني يطرح بشدَّة يعارض أْن يريد الذي أو فمعلِّمه اإلخوان؟»،
منصفني، كنتم إْن بذلك «احكموا الِحرَفة ومعلِّمي للشيخ ويقول شغله، من عمًال أو
تأخري يوجب ما فيه كان وإذا العمل، فيفحصون ال؟» أم الشدَّ الرجل هذا يستحقُّ هل
من سامًلا الكار يبقى أْن لون يفضِّ ألنَّهم الئم؛ لومة بذلك يخشون وال رونه فيُؤخِّ املشدود

الصنَّاع. أحد خاطر عىل يحرصون مما أكثر والشوائب السقط
بالوسط يوقفونهم أنَّهم هو بذلك والعمل واحدة، دفعة كثريون يشدَّ أْن املمكن من رابًعا:
كان لو كما الرتتيب باقي ويجرون بمحزم منهم كالٍّ ويشدُّون بعضهم، من بالقرب
ما بقدر كل أي ة، محاصَّ فتدفع والرسوم املرصوف وسائر الهدايا ا أمَّ واحًدا. املشدود

منها. ينوبه
فال واليهود املسيحيُّون ا أمَّ . بالشدِّ يشرتكون املذاهب كلِّ من املحرتفني إنَّ خامًسا:
الذي «أبانا وبتالوة باملحزم بشدِّهم يكتفى بل واإلشارات، العهود من شيئًا يعطون
شدِّ يف العرش الوصايا بتالوة أو النصارى، فاتحة ونها يسمُّ وهم إلخ»، … السموات يف
بأالَّ وامليثاق العهد منهم ويأخذون املسلمني، من بالكار آباء لهم ون ويسمُّ اليهود،

والعباد. باألموال يرضوا وال الِحرَفة، يخونوا
وال الشدَّ، يعرفون ال املسيحيِّني من جميعهم الذين اتني والنحَّ البنَّائني حرفة إنَّ سادًسا:
ألنفسهم روابط ويضعون معلِّمني شيوًخا منهم فيقيمون املشايخ، بشيخ عالقة لهم
تجتمع عضًوا عرش اثني من مؤلفة معلِّمني جمعيَّة اآلن ولهم بها، كارهم يصونون
واجباتها أخصِّ ومن بسواه، تبدله أشهر ثالثة كلِّ يف لها رئيًسا وتعنيِّ مرَّة، بالشهر
كارهم رابطة يصونوا أْن عىل يقدروا لم إذا أنهم أحدهم أفادني وقد الكار. رابطة حفظ
ويرتدَّدون شيًخا عليهم ليقيم املشايخ؛ شيخ إىل يذهبوا أْن نيَّتهم ففي اإلخالل، من

بعد. فيما منه التَّخلُّص عليهم يسهل ال استئسار قيد تحت الدخول من هربًا بذلك
يشدُّون كانوا إنهم وقال: قط، يشدُّون ال بأنَّهم عنهم بلغني ما نقض النقيب إنَّ

ذلك. عن وسأبحث املشايخ، شيخ سلطة من تملَّصوا ثم قبًال
امُلْسِخنني صنف أنَّ — منفعة أيًضا ذلك يف ولعل — التفكيه سبيل عىل أذكر سابًعا:
منتظمة حرفة أنَّهم يدَّعون أنفسهم، عن يقولون كما الظرفاء أو الطفيلية أو واملهرِّجني،
أغا أمني منهم املسلمني شيخ ١٨٦٠ سنة قبل وكان وشاويشيَّة. معلِّمون مشايخ لها
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ذلك بعد ا وأمَّ سبانخ. جربان الكار وشاويش شاتيال، يوسف املسيحيِّني وشيخ ُخْمُخم،
ُطُرق عىل شدَّهم يُجرون وكانوا أصول. وال رابطة له يعد ولم الكار، فلت التاريخ

مغلقة. هزليَّة
عندهم الشدَّ فإنَّ املوضوع، هذا يف به يتفنَّنون كانوا ما بعض عىل وقفت وقد
هي: للمشدود يعطونها التي النصائح إنما الكارات، سائر يف جاٍر هو ملا تمثُّل هو
عىل الرماح مثل كان َمن الشاطر ج املهرِّ أنَّ واعلم عيبك، اسرت جيبك فرغ إذا بني «يا
والسهرات، والوالئم األعراس عن الريح تأخذ كالذئب تكون أْن فيقتيض األجاويد، أكتاف
وابتاع أتى َمن د فترتصَّ والقشطة، نات واملعجَّ الحلويات باعة لقرب مساء كل يف فتذهب
بوجه القوم عىل وتدخل إليها حاًال فترسع وليمة، عنده أنَّ ذلك من فتعلم منها شيئًا
منك، البيت صاحب وجه ينشف ال حتى ُمضحكٍة؛ ة قصَّ ألف جيبك يف ويكون شاويش،
عىل معه اتَّفْق بل تعاكسه، أْن فإياك الكار أوالد أحد صادفت وإذا بخيًال. كان وإْن
املطبوخ األكل ما تعلم حتى ٍة بخفَّ املطبخ إىل القاعة من وانتقل الغري. «أكالت» شيَّات15
عىل جلوسك عند لرفيقك فُقْل الحلو، من أطيب األكل أنَّ علمت فإذا ، املعدُّ الحلو وما
يفهمك أْن بدون رامًزا له فقل أفضل الحلو كان وإذا الحارض»، عىل «الصالة الطعام:
الكنافة اسم أنَّ واعلم اآلخرة»، عن تغني ال الدنيا إنَّ الناس «أيُّها الحارضين: سائر
«سِتي والهيطليَّة األنجق»، «رضبات واملعمول «لُزيقيَّات»، والقطائف «ُمَخيَْطنة»، عندنا
إلخ.» الجوع» «مدافع والكوسا األنبياء»، «رصاص والعوامة ي»، «ُفقِّ والعنب أْزُمقي»،
رقبة عىل بصفعة والتعاليم النصائح هذه من كالٍّ املعلِّمني أحد أو الشيخ ويرفق انتهى.
الشدُّ ينفعه وال املنوال، هذا عىل الشدُّ يتمَّ أْن إىل صاغر وهو بالشكر، اها يتلقَّ املشدود
منازع. كاره عىل ينازعه ال واإلسخان التهريج معلِّمي من حينئٍذ يَُعد أنَّه سوى شيئًا

qui à Damas a La même signification سود) v. o. 1-Gloss. s. v. شية، sur) ِشيَّة Sing. 15

En يشء. De .sur le littoral et en Egypte. C’est un nom. Quai بتاع et le même emploi que
ِقيَّات. .pl قية، Palestine on se sert souvent do leur synonyme
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والقصاص املكافأة يف

عىل الِحَرف َعَملة ينتظرها التي العظيمة املكافأة هو ومعلِّم صانع درجة إىل االرتقاء إنَّ
جوائز وال مسابقات وال الخصوصية، أو العموميَّة للمعارض هنا وجود فال اجتهاداتهم،
أو ماديَّة مكافأة عىل يحصل أْن فنِّه، يف باخرتاع أو بتحسني أتى ملن تضمن حكومة وال
العثمانيَّة النظامات يف إنَّ نعم، به. االقتداء إىل غريه وينشط املستقبل، له يكفل امتياز
مماثلة ذلك الحكومة من جرى إنما املوضوع، لهذا بنودها من بعض َصت ُخصِّ الجديدة
ُمْهَملة ورق عىل حربًا األمر حقيقة يف بقيت أنَّها الحوادث وعلَّمتنا األوروبيَّة، بالنظامات

النسيان.1 زوايا يف

أخبارهم، من إيلَّ اتَّصل ما بعض بذكر أستطرد أْن الَفَعلة بعض لطلب وإجابًة ملقايل، إثباتًا يل بُدَّ ال 1

وسائطه قلَّة مع يشء عليه يعرس يُعْد لم حتى امليكانيكيَّة، اآلالت علم يف ا جدٍّ برع أحدهم إنَّ فأقول:
متكفًال املعسكر مشري إىل وعرضها ففعل، مْرتِينِي هنري طراز من بندقيَّة يصطنع أْن له فاتفق ومعارفه،
من كان فما أوروبا، يف تباع مما بأبخس البندقيَّات هذه من يشاء ما قدر الدولة لعساكر يقدِّم أْن أمامه
ثانيًة يشتغل يعود بأالَّ القويَّة الكفاالت عليه أخذ أْن بعد إالَّ عنه سمح وما بالسجن، تهدَّده أنَّه إالَّ املشري
الكتابة يعلم ال وآخر األسلحة. هذه مثل باقتناء بواسطته األهايل تتمكَّن أْن من ً خوفا وذلك البندقيَّات؛ هذه
عىل يرجعه ثم البحر، يف أميال بضعة مسافة إىل البخار يدفعه عجيب قارب عمل من تمكَّن القراءة وال
الدولة، أرباب أحد إىل فأهداه العثماني، العلم ذاته من ويرفع صغري، مدفع من طلًقا يرضب أْن بعد عقبه
ألحد وأهداها ة الدقَّ بغاية أرضية كرة اصطنع وآخر عليه. كلفته من أقل النقود من مبلًغا له إكرامه فكان
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ألموال وصونًا الكارات لروابط حفًظا أفكارهم؛ إليها هوا وجَّ فقد القصاصات ا أمَّ
عليه: الوقوف من تمكَّنت ما منها فأذكر ومتنوِّعة، كثرية وهي الناس،

حرفته أهل من أحد يُعْد فلم باتٍّا، طرًدا والسارق الخائن يُطَرد الكارات أكثر يف (١)
عمل. كلِّ من إسقاطه ألجل شديدة حربًا عليه فيجرون أرادوا إذا بل يقبله،

فكان املألوف، العرض أو الطول عن الصاية نقص الكار معلِّمي أحد أنَّ ثبت إذا (٢)
اشتغل. ملن عربًة صاحبها فيصري السوق، يف ويعلِّقها ها ويقصُّ الكار شيخ يحرضها

يعود وال دكَّانه، فيقفل شاويشه الشيخ يرسل فكان بالكار، الغشَّ أحٌد أدخل إذا (٣)
الحرفة. وأهل الشيخ برضاء إالَّ فتحه بإمكانه

يقلب الصاغة شيخ فكان معادنه، مزيج يف والزغل الغشَّ الصياغ أحد أدخل إذا (٤)
رضائه. عىل يحصل أْن إىل شغله عن مربوًطا هكذا فيبقى قفاه، عىل دان السَّ له

أخرض عرًقا فيعطونه بالروابط، أخلَّ بأنَّه الكار معلِّمي أحد عىل الحقُّ ترتَّب إذا (٥)
من أكثر عليه املصطلح وهو ، النقديَّ الجزاء يعادل وهذا وليمٍة، لعمل يكلِّفونه أنَّهم داللة

القصاص. أنواع من غريه
خصلة للُمذنب ون يقصُّ كانوا أنَّهم قبًال، جارية كانت التي القصاصات جملة من (٦)

رأسه. شعر من

Voyez op. land. عليك. عفارم Les Arabes disent) «أفرين»؛ بقوله وأكرمه منه فقبلها سوريا، ُوالة
الجليل. املقام هذا مثل يف استيفاؤه يسعني ال كثري يشء األمثلة هذه مثل من وعندي هللا. عافاك أي (.p. 82
أنفسهم املدارس تالمذة إنَّ حتى هذا، يومنا إىل القديم منذ الديار هذه يف أُهمل قد املكافأة أمر أنَّ فيظهر
أنَّ االعتقاد ة صحَّ يرجحون والرؤساء األساتذة كأنَّ يَّة، املادِّ املكافأة من اإلسالميَّة ة األمَّ عند محرومون
اإلنسان بلزوم يعرتفون ال أنَّهم أو الخري، إىل يقوده وأْن ، الرشِّ عن اإلنسان يمنع أْن كاٍف وحده الخوف

اآلخرة. يف البارئ من املوعود غري لثواب
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وختام مسألة

برسعة جمعته بها يتعلَّق وما الدمشقيَّة، الِحَرف أهل أخبار من إيلَّ اتَّصل ما حدُّ هذا
أجمع أْن واعًدا الُكليمات بهذه ودونته املوقر، محفلكم اجتماع وقت يفوتني ال كي كليَّة؛

للفائدة. إتماًما القبيل هذا من عليه سأقف ما
شاء من ولكلِّ لذاتي، أضع أْن املناسب من رأيت املوضوع هذا من الفراغ وقبل
أعمال عىل سيطَّلعون الذين قني، املحقِّ األعالم الكرام الذوات من املبحث هذا يف الدخول

اآلتيتني: املسألتني حلَّ ليدن، يف العلمي الرشقي املجمع
باملاسونيَّة يربطهم تاريخيٍّا رباًطا دمشق يف الِحَرف تراتيب يف االنتظام لهذا أنَّ هل أوًال:
األمر فيه حدث الذي والظرف الوقت تعيني فاملراد كذلك ذلك كان وإذا القديم؟ منذ

املذكور.
الجاري تقريبًا الرتتيب نفس الِحَرف يف ُروِعَي فلماذا ارتباط هكذا يوجد ال كان إذا ثانيًا:
هذه يف منشأه كان املاسونيَّة ترتيب أنَّ أو صدفة؟ مجرَّد هذا أنَّ هل املاسونيَّة؟ يف

ذلك. عىل الجواب أرجو الديار؟
الطرف وغض املعذرة، بطلب خطابي أختم املعرفة، قليل النشأة حديث كنُت وملا
أجد لم بموضوع وُولوجي الجليل، املقام هذا إىل بدخويل به عليكم اليوم تجرَّأُت ما عىل
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فال األقدمني، تقاليد من األلسن تناقلته ما إالَّ دليًال وال السالفني، كتب يف معينًا به يل
وحده هلل العصمة فإن التقصري؛ من إخالًال أو بالتعبري خلًال رأيتم إْن هوًجا مني تحسبوه

خبري. عليم يشءٍ بكلِّ وهو

١٨٨٢ آب ١٢ يف دمشق عن
قديس عبده إلياس
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