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ثقافة وناس

دراسة

فك لغز مقطعية جبيل

العرب كانوا هنا في  1750قبل الميالد...

زكريا محمد*
ب ــن ال ـع ــام ــن  ،1932 1928-ع ـث ــرت بـعـثــة أثــريــة
فــرن ـس ـيــة ،ب ــرئ ــاس ــة م ــوري ــس دون ـ ـ ــاد ،ف ــي مــديـنــة
جبيل بلبنان على عـشــرة نـقــوش بنظام كتابي
غير معروف لنا من قبل ،وبلغة ّغير معروفة ،وإن
كانت الغالبية تفترض عمومًا أنها لغة كنعانية
 فينيقية قديمة .نشر دونــاد النصوص ورسمهّ
وسمى هذا النظام الكتابي باسم
لها عام ،1945
«الهيروغليفية الــزائـفــة» ،Pseudo-hieroglyphic
أو «مقطعية جـبـيــل»  .Byblos Syllabaryاالســم
ّ
األول نابع من واقــع أن هــذا النظام الكتابي غير
امل ــأل ــوف ل ـن ــا ،يـسـتـخــدم ع ــام ــات ت ـصــويــريــة في
نصوصه ،مثل صورة طائر أو عني بشرية ،وهو
ما ّ
يقربه من الهيروغليفية ،ولو شكليًا .أما االسم
ّ
«مقطعية جـبـيــل» ،فـنــابــع مــن أن ع ــدد الـعــامــات

ّ
الفكرة العامة أن الجزيرة العربية لم تكن
في ذلك الزمن قادرة على إنشاء نظام
كتابي بهذه الفرادة والتعقيد
الـكـتــابـيــة فــي ه ــذا ال ـن ـظــام فـيـهــا أك ـبــر بـكـثـيــر من
أن تكون الفباء ،وأقــل بكثير من أن تكون نظامًا
هيروغليفيًا كالنظام الكتابي املصري .بالتالي،
يفترض أنه كتابة مقطعية.
ّ
وف ــي ال ـك ـتــابــة امل ـق ـط ـع ـيــة ،ف ـ ــإن ل ـكــل ص ــوت ثــاث
ً
ع ــام ــات .فــال ـج ـيــم م ـث ــا ل ـهــا ث ــاث ــة أشـ ـك ــال :مع
الفتحة ،ومــع الضمة ،ومــع الـكـســرة .بــذا فــإن لغة
مكونة مــن  22حــرفــا كالفينيقية تحتاج إلــى 66
عالمة لكتابتها .وأص ــوات اللغات السامية تقع
بني  22و 30صوتًا .بذا فلو كنا مع لغة مثل لغة
أوغاريت ،املكونة  30حرفا ،فيجب أن يكون لدينا
مــا يـقــرب مــن  120عــامــة لكتابتها مقطعيًا .أما
اللغة العربية ،املكونة من  28صوتًا ،فتحتاج إلى
أكثر من ثمانني عالمة.
وقــد أحصى دونــاد  114عالمة في النقوش التي

اكتشفها .لكن هــذا لــم يكن مقنعًا للكثيرين ،لذا
جرت محاوالت لتقليص عدد هذا العالمات على
ّ
ف ــرض أن الـلـغــة فينيقية وت ـح ـتــاج فـقــط إل ــى ما
يقرب من  66عالمة.

محاوالت فك اللغز
وقد جرت محاوالت عديدة لفك لغز هذه الكتابة.
املـ ـح ــاول ــة األولـ ـ ـ ــى ،وج ـ ـ ــاءت ب ـع ــد س ـن ــة م ــن نشر
النقوش ،قام بها إي دورم  .E. Dhormeوقد نهضت
على افتراض أن اللغة فينيقية .وقــد حظيت هذه
املحاولة بأكبر اهتمام ،رغم أنها لم تقبل في نهاية
األمر .ثم جاءت بعد ذلك بسنوات طويلة محاولة
من جورج مندنهول George E. Mendenhall :الذي
بــدأ بمحاولة ق ــراءة النقوش على أنها فينيقية،
لغة فينيقية ،بل
وانتهى إلى أن أعلن أنها ليست ّ
هي لغة أقدم من اللغة الفينيقية .إنها لغة ما قبل
االنشقاق بني اللغات السامية الغربية إلى شمالية
 غــربـيــة وج ـنــوب ـيــة ،أي ب ــن ال ـل ـغــات الفينيقية-اآلرامية ولغات شبه الجزيرة العربية .انطالقًا من
ذلك ،فقد دفع بتاريخ النقوش عدة قرون إلى الوراء،
أي إلــى ح ــدود  2400ق.م .والـتــاريــخ املقبول لهذه
النقوش عمومًا يضعها في فترة حكم الهكسوس
ملصر أو قبيلها ،أي أننا بني القرنني السادس عشر
والـثــامــن عـشــر قـبــل امل ـيــاد .وق ــد رفـضــت محاولة
مندنهول كما رفضت محاولة دورم .كذلك جرت
محاوالت لقراءة النقوش على أنها هيروغليفية
حثية أو كتابة يــونــانـيــة .لكن هــذه امل ـحــاوالت لم
تقبل أيضًا .وباختصار ظل اللغز لغزًا ،وظل امللف
مفتوحًا.
ويعتقد الكثير مــن الباحثني أن العجز عــن حل
اللغز نابع من ِقصر النقوش .فهي ال تكفي لحل
هذه النقوش بشكل انتظامي من داخلها .أما أنا،
فأعتقد أن الفشل في حل لغز هــذه الكتابة نابع
م ــن الـفــرضـيــة األســاس ـيــة عـنــد الـغــالـبـيــة ،والـتــي
تقول أن هــذه اللغة يجب أن تكون لغة كنعانية
 فينيقية .هـنــا تكمن املشكلة فــي ن ـظــري .فهذهالـفــرضـيــة تـتـعــامــل مــع فينيقيا عـلــى أن ـهــا كيان
«ف ـي ـن ـي ـقــي» ث ــاب ــت م ـت ـمــاســك ،وت ـغ ـفــل ال ـت ـغ ـيــرات

السياسية والديمغرافية اإلقليمية التي عصفت
بفينيقيا بــن الحني والـحــن .لــم تكن «فينيقيا»
دوم ــا «فـيـنـيـقـيــة» .فـقــد اجـتــاحـهــا غ ــزاة كـثـيــرون،
وب ـق ــي بـعـضـهــم ف ـي ـهــا ق ــرون ــا .بـ ــذا ال يـمـكـنــك أن
تـفـتــرض حــن تـجــد نـظــامــا كـتــابـيــا غـيــر مـعــروف
لنا أن تحكم فورًا بأنه فينيقي .فقد يكون حثيًا،
أو يــونــانـيــا ،أو مــن جــزيــرة ال ـعــرب .وقــد اختبرت
الفرضيتان الحثية واليونانية ،فلم تؤتيا ثمارًا.
أم ــا فــرضـيــة الـجــزيــرة الـعــربـيــة ،فـلــم تختبر .ذلــك
ّ
أن الفكرة العامة أن الجزيرة العربية لم تكن في
ذلك الزمن البعيد بقادرة على إنشاء نظام كتابي
بهذه الـفــرادة والتعقيد ،كما أنها لم تكن بقادرة
على شن غزو يوصلها إلى جبيل بفينيقيا .كان
هذا ممكنًا فقط مع ظهور اإلسالم.
وال ـحــال أن مــا تــوصـلــت إلـيــه يـعــاكــس ه ــذا .فلغة
النقوش لغة مــن لـغــات شـمــال الـجــزيــرة العربية.
ك ـم ــا أن ن ـظــام ـهــا ال ـك ـت ــاب ــي ه ــو أبـ ــو أل ـف ـبــائ ـيــات
ً
الجزيرة العربية شماال وجنوبًا ،وعلى األخص
أل ـف ـب ــائ ـي ــات ال ـش ـم ــال م ــن «ل ـح ـي ــان ـي ــة ،دي ــدان ـي ــة،
ث ـمــوديــة ،صـفــائـيــة ،حـسـمــائــة» إل ــخ .وك ــان هناك
منذ البدء من رأى ،مثل أولبرايت ،تشابهًا ما بني
النظام الكتابي الذي نتحدث عنه وبني ألفبائيات
الجزيرة العربية .لكنه لم يكن ممكنًا افتراض أن
هذا النظام قادم من جزيرة العرب .إذن فال بد أن
تكون ألفبائيات الجزيرة العربية هي من قلد هذا
النظام «الفينيقي»! الغريب .أي ال بد أن يكون هذا
النظام أباها .أما أنا ،فقد قلبت املعادلة .فمقطعية
جبيل تجد أصلها في شمال الجزيرة العربية ،بل
إنها قادمة من هناك مع غزاة أتوا من هناك .غزاة
كــانــوا فــي جبيل قبل مــا يقرب مــن  2300عــام من
الفتح العربي لبالد الشام.

لغة عربية قديمة

ّ
أكـثــر مــن ه ــذا ،ف ــإن ّ لـغــة ه ــذه الـنـقــوش قــريـبــة من
اللغة العربية حد أنها يمكن وصفها بأنها عربية
قديمة .أعــرف أن هــذا لن يسر كثيرين ،ولــن يسر
كـثـيـرًا م ــن «الـفـيـنـيـقـيــن الـلـبـنــانـيــن» عـلــى وجــه
الخصوص ،بل وأعرف أن بعضهم قد ينتحر إذا

ثبتت صحة ما توصلت إليه .لكن ما باليد حيلة.
النقوش عربية شمالية ،بل وعربية قديمة على
عالقة وطيدة بلغة القرآن ،والنظام الكتابي نظام
عربي مقطعي قديم.
ّ
أعرف أن هذا لن يقبل بسهولة .بل وأنه سيرفض.
فكيف يمكن للغة العربية ،أو ألمها القديمة ،أن
تملك نصوصًا كتابية أق ــدم ربـمــا بــأربـعــة قــرون
مــن أي نـصــوص فينيقية نملكها ،وأق ــدم بستة
أو سبعة قرون من أي نصوص آرامية؟ نصوص
أق ــدم مــن نـصــوص ال ـت ــوراة بــألــف سـنــة عـلــى أقــل
تقدير .هــذا أمــر صــادم ،ولــن يقبل بسهولة .وهو
لــن يقبل بسهولة أيضًا ألنــه يأتي على األخــص
من شخص من خارج «الحقل» ،الذي هو حقل فيه
الكثير من التالميذ غير النجباء .كما أعرف أن من
يكتب بالعربية حول قضايا هذا الحقل يشبه من
«يرقص في العتمة» ،لن يراه أحد .لكن ماذا علي
أن أفعل؟ ما توصلت إليه يجب أن يعلن.

اللوح البرونزي «سي»
سوف أركز هنا على اللوحني البرونزيني  Dو ،C
فهما الـلــوحــان الـلــذان يـكــادان يكونان مكتملني.
النقوش األخــرى تالفة بهذا القدر أو ذاك ،وليس
من السهل اكتشاف «القصة» التي تتحدث عنها.
وقد بدأت محاولتي لفك اللغز باللوح «سي» .لذا
سأبدأ به هنا.
وق ــد قـ ــرأت ف ــي ه ــذا ال ـل ــوح ب ــن ال ـس ـطــريــن األول
والثاني ما يلي:
سطر :2

سطر :3
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