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وردت كلمة «دودي ـي ــم» דודאים  dûdã›imمرة
ـوراة .االتـجــاه السائد يترجمها
واحــدة في الـتـ ّ
أنها تعني :لــفــاح .والـلـفــاح هــو اليبروح،
على ّ
وهــو تــفــاح الـجــن ،والـشـ ّـجــاع« :ومـضــى رأوبــن
ف ــي أي ـ ــام ح ـص ــاد ال ـح ـن ـطــة ،ف ــوج ــد ل ـفــاحــا في
الـحـقــل ،وج ــاء بــه إلــى ليئة أم ــه .فقالت راحيل
لليئة :أعطيني من لفاح ابنك .فقالت لها :أقليل
أنك أخــذت رجلي ،فتأخذين لفاح ابني أيضًا؟
فقالت راحيل :إذًا يضطجع معك الليلة عوضًا
عن لفاح ابنك .فلما أتى يعقوب من الحقل في
املساء ،خرجت ليئة ملالقاته وقالتّ :
إلي تجيء
ألن ــي قــد اسـتــأجــرتــك بـلـفــاح اب ـنــي .فاضطجع
مـعـهــا تـلــك الـلـيـلــة .وس ـمــع ال ـلــه لـلـيـئــة فحبلت
وول ــدت ليعقوب ابنًا خامسًا .فقالت ليئة :قد
أع ـطــانــي ال ـلــه أج ــرت ــي ،ألن ــي أعـطـيــت جــاريـتــي
لرجلي .فدعت اسمه يساكر» (تكوين -14 :30
.)20
وكـمــا ن ــرى ،فــزوجـتــا يـعـقــوب ،الـضــرتــان ليئة
وراحـيــل ،اختلفتا حــول دودييم رأوبــن ،الذي
يبدو كنبتة أو ثمرة حمل .فمن حصلت عليه،
حصلت فــي الــواقــع عـلــى الـحـمــل .لـكــن مشكلة

العرب إذا ولدت المرأة ،أخذوا من دم
كان ّ
السمر ينقطونه بين عيني النفساء
ّ
ترجمة الكلمة على أنها «لفاح» ،تكمن في أن
اللفاح ال يرتبط بالحمل في التقاليد .فالفكرة
األس ــاسـ ـي ــة الـ ـس ــائ ــدة ع ـن ــه أنـ ــه ن ـب ـتــة تـصـيــب
مــن أكـلـهــا ب ـطــراز مــن الـهـلــوســة ،وأن ــه مرتبط
ب ــال ـك ــاب ح ـســب الـتـقـلـيــد األوروب ـ ـ ـ ــي .وكــانــت
ج ـ ــذور هـ ــذه ال ـن ـب ـتــة ت ـس ـت ـخــدم ف ــي ال ـع ـصــور
ال ــوس ـط ــى األوروب ـ ـيـ ــة ك ـم ـخ ـ ّـدر ف ــي ال ـج ــراح ــة.
وع ـ ــدم وج ـ ــود ع ــاق ــة ل ـه ــذه ال ـن ـب ـتــة وثـمــرتـهــا
بــالـحـمــل والـ ـ ـ ــوالدة ،يـثـيــر ال ـش ــك ح ــول صحة
تــرجـمــة «دوديـ ـي ــم» إل ــى ل ـفــاح .وق ــد وردت في
نـ ّشـيــد اإلن ـش ــاد كـلـمــة «دوده» ،ال ـتــي أفـتـ ّـرض
أنها مفرد دودييم ،وترجمت على أنها لفاح:
«ال ـل ـف ــاح ي ـف ــوح رائ ـح ـت ــه ،وع ـن ــد أب ــواب ـن ــا كــل
الـنـفــائــس مــن جــديــدة وقــديـمــة ذكــرتـهــا لــك يا
ح ـب ـي ـبــي» (ن ـش ـيــد اإلنـ ـش ــاد  .)13 :7وارت ـب ــاط

أوراق

«دوده» هــذه بالرائحة ،هو الــذي في ما يبدو
أدى إلى افتراض أن «دودييم» سفر التكوين،
ال بــد مــن أن يـكــون لـفــاحــا .وج ــود الــرائـحــة في
نص نشيد اإلنشاد ،هو الذي أدى إلى افتراض
أن دودييم هو اللفاح .من دون رائحة «دوده»
ً
في النشيد ،لم يكن سهال الحديث عن دودييم
ّ
كلفاح .ذلك أن ميزة اللفاح في رائحته الذكية
النفاذة ،التي تجعله ثمرة ّ
شم بامتياز .عليه،
فترجمة كلمة سـفــر الـتـكــويــن نــابـعــة مــن ربــط
«دوده» بـ «دوديـيــم» .ذلك أن الرائحة ال تلعب
أي دور فــي قصة سفر التكوين .لكن العالقة
بــن الكلمتني غير مــؤكــدة ،كما سـنــرى تاليًا.
وألن دودييم في القصة التوراتية على عالقة
بالحمل ،فقد افترض أن اسمها من جذر «دود»
ُ
الــذي يعني الحب وامل ــودة .واعتقد بناء على
ذلك أن معناها «نبتة الحب» .وكل هذا يدخل
في باب االفتراضات ،ال باب الحقائق الصلبة.
على أي حال ،ليس هناك إجماع بني املختصني
ع ـل ــى أن «دوديـ ـ ـي ـ ــم» ت ـع ـن ــي الـ ـلـ ـف ــاح ،ف ـه ـنــاك
مقترحات أخرى عديدة حول النبتة املقصودة.
لكن الغالبية تسير مع أن دوديـيــم هو اللفاح
.mandrake

صمغ شجرة ّ
الس ُمر

والـ ـح ــال أن ـن ــا ن ــري ــد ـ ـ ـ ـ ـ واسـ ـتـ ـن ــادًا إلـ ــى الـلـغــة
ً
العربية ـ ـ أن نقدم اقتراحًا بديال ربما كان من
شأنه أن يحل لغز «دودييم» التوراتية.
وف ــي الـعــربـيــة ،ف ــإن «ال ـ ـ ـ ُّـد َو ِدم»  Duwadimهو
الصمغ األحمر لشجرة ّ
الس ُمر :Acacia tortilis
«ال ـ ـ ّـد ِو ِدم :صمغ الـ َّـسـ ُـمــر .والـنـســاء يستعملنه
في الـطــرار [جمع طــرة ،وهــي قصة شعر على
الجبني] ،ويسمينه ُد َم ْي ِدمًا .وبعضهم يسميه
ُ
ُ
ُ َ
وادم»
دمــادمــا ،وهــو خطأ ،إنما هو دو ِدم ،ود ِ
(أدب الكتاب ،ابــن قتيبة الــديـنــوري) .يضيف
ابــن البيطار لكن من دون أن يربطه بالسمر:
«دوادم :وي ـقــال دودم ،وه ــو ش ــيء يـخــرج من
أجـ ـ ـ ــواف ال ـخ ـش ــب م ـث ــل الـ ـصـ ـم ــغ ،أس ـ ـ ــود فــي
حمرته يشبه الدم ،وأكثر نباته بأرض الشام
ب ـج ـبــل ب ـ ـيـ ــروت ،يـ ـخ ــرج م ــن ش ـج ــر يـسـمــونــه
الـعــرعــر ،ويستعمل أهــل الجبل املــذكــور هذه
الصميغة فيما يستعمل فيها املوميا ،مجرب
عندهم» (ابن البيطار ،الجامع ملفردات ُالودية
واألغــذيــة) .وهــذا يعني أن الــدودم ربما أطلق

على صمغ بعض األشـجــار األخ ــرى ،القريبة
ّ
بشكل ما من شجرة السمر .ويبدو أن للدودم
أسـ ـم ــاء أخـ ـ ــرى« :وق ـ ــد ع ــرف ــت ج ــزي ــرة ال ـعــرب
بتصديرها بعض أنواع الصمغ واللثى ،وهو
شيء يسقط من شجر السمر ،أو هو ماء يسيل
من الشجر كالصمغ ،فإذا جمد ،فهو صعرور»
(جـ ــواد ع ـلــي ،املـفـصــل فــي تــاريــخ ال ـعــرب قبل
اإلس ـ ــام) .وك ـمــا نـ ــرى ،فـلـيــس ه ـنــاك م ــن شك
فــي الـتــواصــل اللفظي الكبير بــن «دودي ـيــم»
الـتــوراتـيــة ُ
و«د َو ِدمُ ،د َو ِادم» الـعــربـيــة .إنهما
متشابهان حد أنه يجعل من السهل افتراض
أنـهـمــا الـكـلـمــة ذاتـ ـه ــا .لـكــن األهـ ــم أن الـ ــدودم
على عالقة بالحيض عند الـعــرب ،أي أنــه في
الواقع على عالقة بالحمل وال ــوالدة ،كما في
قصة سفر الـتـكــويــن .إذ يعتبر صمغ شجرة
الـسـمــر دم حيضها ال ـخ ــاص .بــالـتــالــي ،فهي
شجرة تحيض كما تحيض األنثى ،وحيضها
ّ
هــو هــذا الـصـمــغ ال ــذي يـنــز مــن جــذعـهــا« :أبــو
عبيد عن الـفــراء :ال ـ ُّـد َو ِد ُم شبه الـ َّـدم يخرج من
السمرة ...يقال :قد حاضت َّ
َّ
السمرة :إذا خرج
ذلــك منها» (األز َه ــري ،تهذيب اللغة) .يضيف
الـ ـلـ ـس ــان« :وح ـ ــاض ـ ــت الـ ـ َّـسـ ـ ُـمـ ــرة :خ ـ ــرج مـنـهــا
ٌ
شيء شبه الدم» (لسان العرب).
الـ ُّـد َو ِد ُم ،وهو
عليه ،فالدودم هو حيض السمرة .والحيض
هو ما يحدد مواعيد الحمل ،ووجــوده يؤكد
ّ
على أن املرأة ما زالت مخصبة.
أكثر من ذلك ،فالدودم يوضع بني عيني املرأة
ّ
الــنـفــاس ،أي الـتــي وضـعــت مــولــودهــا حديثًا،
وهــو مــا يعني أنــه مرتبط بــالــوالدة مباشرة.
ويبدو أنه يوضع كما توضع النقطة الحمراء
بني أعني النساء الهنديات« :كانت العرب إذا
ولدت املرأة ،أخذوا من دم السمر -وهو صمغه
الذي يسيل منه -ينقطونه بني عيني النفساء،
وخطوا على وجه الصبي خطًا ،ويسمى هذا
الصمغ السائل من السمر :ال ــدودم» (ابــن ابي
الحديد ،شــرح نهج البالغة) .ويبدو أنــه كان
يـجــري فــي بعض األحـيــان جــرح الشجرة كي
يسيل منها السائل ،ويوضع منه بني عيني
ال ـن ـف ــاس وع ـل ــى خ ــد ال ــول ـي ــد .أي أن الـصـمــغ
ّ
يستحث بــالـجــرح عـلــى ال ـخ ــروج ،وال ينتظر
ح ـتــى ي ـت ـكــون وحـ ـ ــده .ب ـ ــذا ،فـ ــالـ ــدودم م ــن كل
النواحي على عالقة بالحمل والوالدة ،فهو:
 -1حيض شجرة السمر

 -2أحمر كدم الحيض
 -3يستخدم كعالمة ما للنساء عند الــوالدة.
كما أنه يستخدم ملواليدهن أيضًا ،مع أننا ال
ندري معنى هذه العالمة بشكل دقيق.
وك ـ ــل ه ـ ــذا ي ـل ـت ـقــي مـ ــع ق ـص ــة ل ـي ـئ ــة وراحـ ـي ــل
والدودييم .ففعالية الدودم في سفر التكوين،
ت ـم ـث ـلــت فـ ــي أن ـ ــه س ــاع ــد ل ـي ـئ ــة ع ـل ــى ال ـح ـم ــل.
والصراع على الدودييم بني ليئة وراحيل ،كان
صراعًا حول الخصوبة والحمل .فمن تحصل
منهما على ال ــدودم ،تحصل على الخصوبة.
ّ
بذا يمكن القول باطمئنان بأن «دودييم» في
التكوين في الـتــوراة ،هو «ال ــدودم» عند
سفر
ّ
العرب ،أي أنه صمغ شجرة السمر ،أو أشجار
تطلع صمغًا مثلها .وانطالقًا من هذا ،يمكن
الحكم بأن ترجمة «دودييم» باللفاح ترجمة
خــاط ـئــة .وه ــذا يـعـنــي أن ال ــرب ــط ب ــن «دوده»
نشيد اإلنشاد و«دودييم» سفر التكوين ،ليس
ّ
ربطًا صحيحًا .إذ أن «دودم» العربية توضح
أن املـيــم فــي «دودي ـي ــم» ليست مـيــم جـمــع ،بل
ّ
ميم أصلية .وهــذا ما ينفي احتمال أن تكون
«دوده» م ـف ــرد «دودي ـ ـيـ ــم» .وح ـس ــب مقتبس
ابــن قتيبة أع ــاه ،فــإن النساء ّ
يسمني الــدودم
دميدم« :ويسمينه ُد َم ْي ِدمًا ،وبعضهم يسميه
ُدمادمًا» .بذا فمن املحتمل أن الكلمة في األصل
تكرار لكلمة دم( :دمــدم ،دميدم ،دمــادم) ،الذي
هو دم الحيض .وهــذا يوصل إلى أن دودييم
التوراتية ليست من جذر ودد ،وأنها ال تعني
«نبتة الحب» ،بل تعني «صمغ الحمل» أو «دم
الحمل» أو «دم الحيض».
وي ـج ــب أن نـشـيــر ه ـنــا إلـ ــى أن مـعـبــد ال ـعــزى
العربي في بطن نخلة ،كان مرتبطًا بالسمر.
ّ
وه ـ ــو م ــا ي ـع ـنــي أن الـ ـع ــزى ذاتـ ـه ــا مــرتـبـطــة
ّ
بالسمر .بــل إن الـعــزى تتبدى كشجرة سمر:
«وذكر بعض أهل األخبار أن العزى صنم كان
لقريش وبني كنانة ،أو سمرة عبدتها غطفان
بن سعد بن قيس عيالن ...فبعث اليها رسول
الله خالد بن الوليد ،عام الفتح ،فهدم البيت،
وقـتــل ال ـســادن وأح ــرق الـسـمــرة» (ج ــواد علي،
املفصل) .أمــا ابــن الكلبي ،فيتحدث عــن ثالث
سمرات في معبد العزى ال سمرة واحدة .لكن
العزى ،أو شيطانتها ،كانت تقيم في شجرة
واح ــدة منها« :ي ــروي ابــن الكلبي ان الــرســول
ُ
أمــر بالقضاء على ال ـعــزى ،وذل ــك عــام الفتح،
فلما افتتح النبي  ...مكة بعث خالد بن الوليد
ف ـق ــال ل ــه :إي ــت ب ـطــن ن ـخ ـلــة ،ف ــإن ــك ت ـجــد ثــاث
س ـمــرات ،فــاعـضــد األولـ ــى ،فــأتــاهــا فعضدها،
فلما جــاء اليه عليه الـســام :هل رأيــت شيئًا؟
قال ال ،قال :فاعضد الثانية؟ فأتاها فعضدها.
ثــم أت ــى الـنـبــي عليه ال ـس ــام ،ف ـقــال :هــل رأيــت
شيئا؟ قــال :ال .قــال :فاعضد الثالثة .فأتاها.
فـ ــإذا ه ــو بـحـبـشـيــة نــافـشــة ش ـعــرهــا ،واضـعــة
يديها على عاتقها ،تصرف بأنيابها» (جواد
علي ،املفصل) .وهكذا ،فالعزى السوداء كانت
فــي شجرة السمر الثالثة .أمــا ســوادهــا ،فهو
س ــواد إيــزيــس .بــذا يمكن افـتــراض أن فعالية
الـخـصــوبــة ال ـتــي تـنـســب ل ـلــدودي ـيــم -الـ ــدودم،
نابعة من ارتباط هذا الصمغ باإللهة العزى،
التي هي مثيلة أفروديت وعشتار ،وغيرهما
مــن آلـهــة الـخـصــب .ولـســت أستبعد أن يكون
اسم سميراميس اآلشورية ذاتها على عالقة
بشجرة السمر ،فهو يبدأ بـ «سمر» .أعرف أن
سـمـيــرامـيــس تــرتـبــط بـيـمــامــة حـســب التقليد
الذي وصلنا عبر اإلغريق .لكن هذا ال يمنع أن
اسمها يربطها بالسمر بشكل ما.
إذن ،فـمــا وج ــده رأوب ــن اب ــن ليئة فــي الحقل
إنما كان في الحقيقة صمغ شجرة السمر ،أو
شجرة أخرى تماثلها .وقد اقتلع بكفه الصمغ
مــن ج ــذع الـشـجــرة ذاه ـبــا بــه إل ــى أم ــه .ونحن
نعرف شجرة السمر ال تنمو فقط في الجزيرة
ال ـع ــرب ـي ــة ،ب ــل وف ـ ــي ف ـل ـس ـط ــن ،وف ـ ــي امل ـش ــرق
العربي كله .وإذا كانت ليئة هي أم «رأوبــن»،
فإن شجرة السمر تدعى أم غيالن« :أم غيالن...
اسم للسمر عند أهل الصحراء» (ابن البيطار،
ال ـج ــام ــع ملـ ـف ــردات األغ ــذي ــة واألدويـ ـ ـ ـ ــة) .نـعــم،
كالهما يحيض ويلد.
* شاعر فلسطيني

