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ثقافة وناس

23

والفينيقيون سينتحرون!
ل ف ل .ز ك ر و
العالمة األولــى مطموسة .وقد قــدرت أنها حرف
ّالجر باء .وقد وضعتها بني قوسني لإلشارة إلى
أنها من تقديري .وبإضافة حروف العلة التي ال
تكتب عمومًا ،يصير لدينا ما يلي:
«بتاريخ سنة الفيل زكرو».
ّ
األصح أن
هذه جملة عربية ال غبار عليها .ومن
«سـنــة الـفـيــل» إش ــارة مـبــاشــرة إل ــى «ع ــام الفيل»
الشهير فــي الجاهلية ،وال ــذي يفترض أن غــزوًا
حبشيًا بالفيلة للكعبة ج ــرى فـيــه ،لـكــن انتهى
بــالــدمــار عـبــر «ال ـط ـيــور األب ــاب ـي ــل» األس ـطــوريــة.
ّ
وكـنــت قــد جــادلــت مـنــذ س ـنــوات طــويـلــة أن «عــام
الفيل» ليس عامًا محددًا في تاريخ مكة ،بل عام
ميثولوجي دوري ،لكننا ال نعلم مـقــدار دورتــه.
ً
نـحــن نـعــرف مـثــا أن دورة «سـنــة الـحـمــار» قــرن
كامل .لكن دورة «عام الفيل» ليست معروفة لنا.
وقد أخبرنا أن الرسول محمد ولد في عام الفيل
هـ ــذا .وهـ ــذا يـعـنــي أن م ــول ــده ت ــواف ــق م ــع الـ ــدورة
األخيرة لعام الفيل ،التي حدثت في أواخر العصر
الجاهلي ،وليس أكثر من ذلك.
وهــا هــي نقوش بيبلوس -جبيل تؤكد مــا كنت
خمنته من قبل .أي تؤكد وجود «سنة فيل» قبل
 2300سنة من الغزو الحبشي املفترض .غير أن
اسم الفيل اختلف .فبينما نجد أن اسمه «زكرو»
ّ
في لوح جبيل ،فإن املصادر العربية تخبرنا أن
فيل مكة كان اسمه «محمود» .واالسم زكرو ربما
عنى «الـضـخــم ،العظيم» أو «الـشــديــد الـحـمــرة».
ّ
هذين املعنيني:
ذلك أن جذر «زكر» العربي
يعطي َ ُ َ
َ ُ
ُ
َ َ َّ
ْ
َ
َ
«تـ ــزكـ ــر ب ـ ـطـ ــن ال ـص ـب ــي :عَـ ــظـ ــم ْوح ــس ــن ـ ٌـت ح ــال ـ ٌـه.
ٌ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
وت َز َّك َر بطن الصبي :امتألَ ...
وعنز زك ِر َّية وزك ِر َّية
 :شديدة الحمرة» (لسان العرب).
وفي نهاية اللوح قرأت:
سطر :13

 :13ب .ي م .ك ث
 :14ح .ث ا ث .و ف ص د ت ه
ومع حروف العلة« :بيوم كثح ثأث وفصدته».
مــن الــواضــح أن النص يتحدث عــن شخص ،قد
يكون ابن كاتب الناص ،أصابه مرض ما ،فعمد
الكاتب إلى فصده ،إي إسالة دمه .ونحن نعلم أن
الفصد كــان فــي املــاضــي عالجًا ألم ــراض عديدة
جـ ـدًا .ب ــل لـعـلــه ك ــان رأس ال ـعــاجــات كـلـهــا .وقــد
يجب أن تكون
ظننت في البدء أن العالمة
شينًا .بالتالي فالشخص اسمه «شــأش» ،وهو
تنويع على «شأس» في العربية .أما مرضه فهو
«الكشاح» ،وهو مرض شهير يصيب الخاصرة.
لكنني ق ــررت فــي الـنـهــايــة أن ه ــذه الـعــامــة هي
الـثــاء ،مع قليل من الشكوك .وإذا كنا مع الكثح
فربما تعلق األمــر بمرض نابع من طــراز «لفحة
ّ
هــاء» كما يقال في العامية .ذلك أن جذر «كثح»
يـشـيـ ْـر إل ــى ان ـك ـشــاف ج ــزء م ــن الـج ـســم بــالــريــح:
«الـ َـكــثـ ُـح :ك ـشــف الــريــح ال ـشـ َ
ـيء عــن ا َّل ـشــيءَ .يقال
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ َ
ُ
حته كشفت
منهَ َ :ك َث ْح ِت الريح الشيء كثحًا وكث َ
ه ...كثحته الريح :سفت عليه التراب أو نازعته
ََ
ثوبه ككت َح ْت» (لسان العرب) .ومن املحتمل أن
ّ
هذا االنكشاف هو الذي سبب املرض.

اللوح البرونزي «دي»
أما في اللوح البرونزي «دي» فقد قــرأت ما بني
السطرين  17و 18ما يلي:

الـ ـب ــاء األول ـ ـ ــى حـ ــرف جـ ــر .أمـ ــا ك ـل ـمــة «ح ــات ــري»
فهي مــن جــذر «حـتــر» ال ــذي يعني :أحـكــم العقد
أو العقدة .وهــو يستخدم في العقود التجارية
«بينهم
َو ْغـيـ ُـر ْهــا َ عـلــى ْوج ــه ال ـخ ـصــوص ،ي ـقــالْ َّ :
وبالسف ِح
عقد َمحتر :قد استوثق منه؛ قال
لبيدْ :
ُ
ْ
حارب ُش ٌ
ٌ
جاع َ /وذو َع ْق ٍد من
من ش ْر ِق ِّي َسل َمى ُم
ْ
َ
َ
َ
ُ
القوم ُم ْح َترَ .
وحت َر العق َدة أيضًا :أحكم عق َدها»
ِ
ِ
(لسان العرب) .بذا فمن وثق العقد وأحكمه هو
«دبـيــة س ــادن م ـنــاة» .والـحــديــث يـجــري عــن عقد
توريد بضائع لعدد من معابد اآللهة .أما االسم
«دبية» ،فمعروف جيدا في العالم الديني لشبه
ال ـجــزيــرة ال ـعــرب ـيــة .فـقــد ك ــان اس ــم سـ ــادن معبد
العزى في بطن نخلة عند ظهور اإلســام «دبية
بن حرم السلمي» .وقد قتل دبية ،وأحرق املعبد
وشجرات السمر فيه .ورثــاه أبــو خــراش الهذلي
بقوله:
		
ما لـدبـية مـنـذ الـيوم لــم أره
وسط الشروب ولم يلمم ولم يطـف؟!
		
لو كان حيًا ،لغـاداهـم بمـتـرعةٍ
من الرواويق من شيزى بني الهطف
ضخم الرماد ،عظيم القدر ،جفنـتـه
حني الشتاء كحوض املنهل اللقـف
ً
ـيس به
أمسى سـقـام خـالء ال أن َ
َ
ف.
إال السباع ومر الريح بـالـغـر ِ
لـكــن فــي الـنــص الجبيلي ف ــإن دبـيــة اس ــم لـســادن
اإلله مناة ال اإللهة العزى.
وبني السطرين  12و 13قرأت ما يلي:
سطر :12

سطر :17
سطر :13

سطر :14

سطر :14

اإلله مطعم الضريك

ّ
قـلــت إن الـنــص يـتـحــدث عــن معبد لــإلــه «مطعم
الضريك» ،فمن هو هذا اإلله الغريب االسم؟ وماذا
يعني اسمه؟
لإلجابة على هــذا ال ـســؤال ،يجب أن أع ــود بكم
إلــى أبـحــاثــي فــي ديــانــة مكة قبل اإلس ــام التي
بدأتها بالفصل الشهير «الطائر املخمور» .ففي
ذلك الفصل تحدثت عن إلهني عربيني مركزيني،
تجاهلهما الـبــاحـثــون ،وهـمــا :مـجــاوز الــريــاح،
ومطعم الطير .وقد كانا منصوبني على الصفا
واملروة كما يخبرنا اليعقوبي« :ونصبوا على
الـصـفــا صنمًا يـقــال ل ــه :م ـجــاور ال ــري ــاح ،وعلى
امل ــروة صنما يـقــال لــه :مطعم الـطـيــر»( .تــاريــخ
اليعقوبي ،مجلد  ،1ص  ،254دار صادر) .االسم
«م ـج ــاوز ال ــري ــاح» وق ــع فـيــه تـصـحـيــف ،فـصــار
«م ـجــاور ال ــري ــاح» ،وه ــذا مــا صـعــب فـهـمــه .لكن
حني أعدنا النقطة الضائعة اتضح معنى االسم،
فهو يعني «ساقي الخمر» .أما «مطعم الطير»،
ف ــواض ــح امل ـع ـنــى ت ـمــامــا .واالثـ ـن ــان ع ـلــى عــاقــة

لغة هذه النقوش عربية شمالية على
عالقة وطيدة بلغة القرآن
اسم هذا اإلله يرد بصيغ متعددة منها
«مطعم الطير» ،ويعد واحدًا من أهم
اآللهة العربية ،وهو إله عائلة الرسول

سطر :18

 :17ب ح ا ت ر ي
 :18د ب ي ت .س د ن .م ن ة..
وبتجاهل العالمة األخيرة في السطر  18مؤقتًا
 ،يكون لدينا مع حروف العلة ما يلي:
«بحاتري دبية سادن مناة»

السطر األول والسطر .19
بذلك ،فهذه العالمة حاسمة في فك لغز مقطعية
بيبلوس ،وفي اللوح «دي» على وجه الخصوص.
وحــن فهمت دورهــا ،حلت عمليًا مشكلة اللوح
«دي» .وقــد تـكــررت هــذا العالمة ثــاث مــرات في
النقوش األخرى.

سطر :15
 ...... :12و أ ث
 :13ت .لـ م ط ع م .ض ر ي ك.
 :14ب ي ف ي ج ب ع .ك ي .ج ذ ان .ي
 :15د ش ن
م ــؤق ـت ــا.

هـ ـن ــا أي ـ ـضـ ــا نـ ـتـ ـج ــاه ــل ال ـ ـعـ ــامـ ــة
وبإضافة حروف العلة يصير لدينا:
«وأثـ ــت .ملطعم الـضــريــك بيفي جـبــع كــي ج ــوذان
يدشن»
ُ
أم ــا «أثـ ـ ــت» فـجـمــع أث ـ ــاث .وأمـ ــا مـطـعــم الـضــريــك
فــإلــه س ــوف نـتـحــدث عـنــه بـعــد قـلـيــل .بـنــاء عليه،
فـهـنــاك أثـ ــاث ملـعـبــد اإللـ ــه «مـطـعــم ال ـضــريــك» في
منطقة «يفي جبع» سوف يدشنه شخص اسمه
«جــوذان» .والجذر دشن يعطي معني :األخــذ ،أو
االفـتـتــاح .لكن املـصــادر العربية تقول إن املعنى
ً
ال ـثــانــي لـيــس عــربـيــا أص ـي ــا ،ب ــل ت ـقــول عـنــه إنــه
«ع ــراق ــي» ،أي آرامـ ــي أو أق ــدم م ــن ذل ــك .بــالـتــالــي
فاملفترض أن كلمة «يــدشــن» هنا تعني :يأخذ.
فجوذان سوف يستلم األثاث الذي سيرسل ملعبد
اإللــه «مطعم الضريك» في يفي جبع .والحقيقة
ّ
أن وجود أثاث في القصة يوحي أن األمر يتعلق
بتدشني هــذا املـعـبــد ،أي بافتتاحه .وه ــذا يؤكد
أن معنى التدشني (االفتتاح) في الجذر العربي
أصيل جدًا.

العالمة
نعود اآلن إلى العالمة التي أجلنا الحديث عنها.
وقــد وجــدنــاهــا بعد اســم اإلل ــه «م ـنــاة» مباشرة:
وداخ ــل اس ــم اإلل ــه «مـطـعــم الـضــريــك»
ّ
ان ـطــاقــا م ــن هـ ــذا ،ف ـقــد تــوص ـلــت إل ــى أن هــذه
عالمة مخصصة لأللوهية .فأينما وجدت في
نصوص مقطعية جبيل يكون هناك اسم إله.
هذه قاعدة وقانون .وقد تكررت هذه العالمة
 11مرة في اللوح البرونزي «دي» .وهذا يعني
ّ
أن ثمة  11إلهًا مذكورًا في النص .لكن الحقيقة
أن ـهــا ع ـشــرة آل ـهــة .فـهـنــاك إل ــه ت ـكــرر اس ـمــه في

بالسقاية -سقاية الخمر ،ال سقاية الحجيج-
وبالرفادة .فالرفادة هي إطعام الطعام .ويبدو
أن عبد املـطـلــب ،جــد الــرســول ،كــان كاهنًا لهذا
اإللــه .ذلك أنه كان يدعى «مطعم الطير» .أي أن
كاهن اإلله ،وممثله على األرض ،يحمل اسمه.
اإللـ ـ ــه «م ـط ـع ــم الـ ـض ــري ــك» ف ــي الـ ـل ــوح الـجـبـلــي
ه ــو صـيـغــة أخ ــرى م ــن االس ــم «مـ َّطـعــم الـطـ َّيــر».
فالضريك في اللغة هو النسر« :الض ِريك :الن ْسر
الــذكــر» .بــذا فاالسم يعني «مطعم النسر» .لقد
حل «النسر» محل «الطير» ال غير .وملن ال يقتنع
بهذا ،نزيد بأنه كانت هناك نسخة أخرى السم
ه ــذا اإللـ ــه قـبـيــل اإلس ـ ـ ــام ،.ه ــي ن ـس ـخــة« :غـيــث
الضريك» .و«غيث الضريك» هو لقب قتادة بن
مسلم الحنفي« :أقــرى من غيث الضريك :وهو
قـتــادة بــن مسلمة الحنفي ،وكــان أجــود قومه»
(أبــو هالل العسكري ،جمهرة األمـثــال) .وجملة
«غـ ـي ــث الـ ـض ــري ــك» ت ـع ـن ــي ب ــال ـض ـب ــط« :م ـط ـعــم
الـ ـض ــري ــك» .فــال ـغ ـيــث ه ــو اإلط ـ ـعـ ــام .بـ ــذا يمكن
افـ ـت ــراض أن ه ــذا ال ــرج ــل كـ ــان ،مـثـلــه م ـثــل عبد
املطلب ،كاهنا لإلله «غيث الضريك» أو «مطعم
الضريك».
هــذا اإلل ــه بــأسـمــائــه املـتـعــددة« :مـطـعــم الـطـيــر»،
«مطعم الضريك»« ،غيث الضريك» ،أو في نسخة
راب ـعــة «مـطـعــم الـطـيــر ال ــرخ ــم»  -والــرخ ـمــة هي
طراز من النسور -واحد من أهم اآللهة العربية.
وهو إله عائلة الرسول .وعائلة الرسول كانت
من طائفة «الحلة» .وهذا يعني أن هذا اإلله كان
إلهًا لهذه الطائفة .أما نظيره «مجاوز الرياح»
فهو في ما يبدو إله طائفة الحمس.
بقي نقطة ال بــد مــن الحديث عنها ،وهــي عدم
وجــود أل التعريف في االســم «مطعم ضريك».
فـلـمــاذا سقطت هــذه األداة مــن االس ــم ،فــي حني
أنها كانت موجودة في «سنة الفيل» في اللوح
«س ــي»؟ يـبــدو لــي أن أل التعريف الشمسية لم
تكن تكتب في هذا النظام الكتابي .كان يكتفى
بتشديد الحرف الذي بعدها ،وذلك على عكس
األل ال ـق ـمــريــة .األل الـشـمـسـيــة ال تـنـطــق ،ل ــذا ال
تكتب..
* شاعر وروائــي وباحث فلسطيني ـ العرض جزء من
ّ
كتاب عن مقطعية جبيل يعمل املؤلف عليه حاليًا.

