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أوراق

نقش عين المريفق
(عين عبدات)
زكريا محمد *
ُ
فــي ع ــام  1979اكــتـشــف نـقــش عــر ّبــي  -نبطي يـحــوي فــي مــا ُيعتقد
بيتني مــن الشعر الـعــربــي .وقــد وقـتــه نــاشــروه بنهاية الـقــرن األول
امل ـيــادي وبــدايــة الـثــانــي (ب ــن  125-80م) .ب ــذا فـهــو ي ـقـ ّـدم لـنــا أقــدم
ن ـ ّـص شـعــري عــربــي قـبــل اإلس ــام ب ـ  500سـنــة تـقــريـبــا نملكه حتى
اآلنُ .عثر على النقش في «عني املريفق» أو «عني عبدات» كما دعاه
اإلسرائيليون .وتقع العني على مبعدة أربعة أو خمسة كيلومترات
من مدينة «عبدات» النبطية في النقب في فلسطني .والحق أن االسم
هو «عـبــادة» وليس «عـبــدات» ،نسبة لإلله العربي القديم «عبادة»
الذي تسمى باسمه عدد من امللوك األنباط.

َ
َ
َ َ
َ
الفد ُ
يد والف ْدف َدة صوت كالحفيف .ف َّد َي ِف ُّد ف ّدًا
شدته َ ،وقيلِ :
وقيلَ :
َ
وفــدي ـدًا وف ـ ْـدف ـ َـد ِإذا ا َشـتـ ّـد صــوتــه» (لـســان ال ـعــرب) .بــذا يجب قــراءة
َّ
املقتبس هنا .وانطالقًا من
الكلمة بالتشديد« :فــدًا» كما
وردت في َ َ
َ
ْ ُ
هذا ،تقرأ الجملة كلها« :فيف َعل ال ف ّدًا وال أثرًا» .واملعنى :أنه يفعل ما
يفعله من دون أن نسمع له فديدًا ،أي صوتًا ،أو نلمس له أثرًا .وبناء
على هذا ،فلدينا جملة عربية معقولة جدًا.
ونقول معقولة وال نقول متينة ألننا نشعر أن كلمة «فيفعل» لينة
أكثر مما يجب ،وحديثة أكثر مما يجب ،بالنسبة إلــى نــص بهذا
بالتعبير الرزين املتماسك املتقن ،الذي
قورنت
القدم ،خاصة إذا ما
ََ
َ
يوحي بعمق الزمن« :ال ف ّدًا وال أثرًا» .بناء عليه ،نقترح أن خطأ ما
حدث في قــراءة هذه الكلمة .وإذا صحت هذه الفرضية ،فاقتراحنا
أنها يجب تقرأ «فيوغل» .أي أننا يجب أن نقرأ العني غينًا ،وهذا أمر
شرعي تمامًا .فالعني النبطية تمثل حرفني عربيني :العني والغني
معًا ،إذ ليس هناك حرف غني فيها .أما الفاء الثانية في «فيفعل»
فنعتقد أنه تجب قراءتها واوًا .والتشابه بني حرفي الفاء والواو في
الخط النبطي يتيح حصول الخلط بينهما .وإليك نماذج من حرفي
الواو والفاء في النقش الذي نحن بصدده:

معبد مدينة عبادة النبطية في النقب في فلسطين

النقش مكون من ستة أسطر؛ ومكتوب بالحرف النبطي .لكن ثالثة
من األسطر باللغة النبطية وسطران باللغة العربية .أما السادس،
وهو يحمل توقيع صاحب النقش ،فمختلف عليه .فهناك من يقول
إنه كتب بالنبطية ،وهناك من يقول :بل بالعربية.

النقش

أما الجزء العربي من النقش في السطرين الرابع والخامس فيقول
بالحروف العربية:
«فيفعل ال فدا وال أثــرا .فكن هنا يبغنا املوتو ال أبغه فكن هنا أرد
جرحو ال يردنا»
وقراءة الناشرين نافيه وشاكد هكذا:
«وي ـف ـعــل [جـ ــرم إل ـهــي ال ـك ـتــاب] لـيــس مل ـكــافــأة أو تـفـضـيــل .وعـنــدمــا
يقصدنا املوت ال تدعه [أيها اإلله عبادة] يقصدني .وعندما يصيب
مرض أو جرح ،ال تدعه يصيبنا».
أما سعيد أبو الحب العراقي -األميركي فقد قطع أبو الحب النقش
كما يلي:
ُ
«فيفع ــل ال َ ِفدا وال أثرا فكــان هنــا َي ْب ِغنـا
ُ
املوت ال ْأبغ ُه من ُهنا َأد ُد ُج ٌ
رح ال ُي ْر ِدنا» (أبو الحب ،مصدر سابق).
وتبعًا لهذا التقطيع ،فنحن مع شعر عربي كالسيكي .لكن لألسف
يمكن القول إن ما في النقش بهذا التقطيع ليس شعرًا عربيًا .فهو
يفتقر للوزن ،رغم أن الباحث يريد إيهامنا بوجود قافية وروي ،عن
طريق وضــع «يبغنا» تحت «يــردنــا» و«أث ــرا» تحت «هنا» .كما أنه
يكاد يكون بال معنى تقريبًا.
أمــا أن ــا ،ف ــأرى أن الـنــص نــص جـنــائــزي ،وأن ــه مقسوم إلــى قطعتني
منفصلتني تمامًا من حيث الشكل واإليقاع:
القطعة األولى :وهي جملة« :فيفعل ال فدًا وال أثرًا» .وهي شطر بيت
شعر كالسيكي.
القطعة الثانية :وهي ما تبقى من النص« :فكن هنا يبغنا املوت ال
أبغه .فكن هنا أرد جرح ال يردنا» .وهي جزء من أغنية جنائزية.

إل ــى يميننا كـلـمــة «فـيـفـعــل» ،وتـحـتـهــا كـلـمــة «فـ ــدا» .وإل ــى يـســارنــا
كلمة «وال» وتحتها كلمة «امل ــوت ــو» .وكـمــا ن ــرى فــالــواو فــي وســط
كلمة «املوتو» تشبه بشدة الفاء في كلمة «فكن» .صحيح أن الشكل
ً ّ
األصـلــي للفاء هــو الــذي فــي كلمة «فيفعل» ،وهــو يملك ذيــا يتجه
ً
لـلـيـســار مـشـكــا مــا يـشـبــه ال ــزاوي ــة .لـكــن ن ــرى ف ــاء فــي كـلـمــة «فـكــن»
ً
بال ذيــل ،وهــو ما يجعلها شبيهة جـدًا بــالــواو ،التي ال تملك ذيــا.
فالكتابة اليدوية ،وخاصة على الصخر ،قد تنحرف بشكل الحرف
األصلي ،ما يجعله يقترب من شكل حرف آخر .من أجل هذا صارت
فاء «فكن» مثل «واو» «املوتو».
كــذلــك يمكن لشحطة أحــدثـهــا الــزمــن أسـفــل حــرف ال ــواو أن تجعله
يظهر كما لو أنــه فــاء بذيل .ونظن أن هــذا ما حــدث مع حــرف الفاء
الثاني في «فيفعل» .فقد جعله انحراف عند نقشه ،أو شحطة أسفله،
يتبدى كحرف فاء ،في حني أنه حرف واو .الكلمة إذن في األصل هي
«فيوغل» ،لكن شيئًا ما أدى إلى أن تبدو وكأنها «فيفعل».
ولو صح فرضنا ،فسنكون أمــام جملة عربية متينة جـدًا« :فيوغل
ال فـ ّـدًا وال أث ـرًا» .جملة تعطي إحساسًا َقويًا بالزمن .وجــذر «وغل»
َ َ
ً
الشيء ُوغــوال :دخل
«وغــل في
والذهاب بعيدًا جدًا:
يعني االختفاء
ُ
َ
ـوارى َبــه ،وقــد خ ـ َّـص ذلــك بــالـشـ َـجــر فـقـيــلََ :وغ ــل الــرجـ َـل َيـ ِـغــل
فـيــه وت ـ
َ
ً َ ْ ً
َ
ذهب وأ َ
وتوارى فيهَ .
ُ
بعد...
ل:
غ
وو
الشجر
في
دخل
ي
أ
ال
غ
وو
َ
َ َّ
وغوال َ ْ َ
َ
َ
َ
وكــذلــك أوغــل في البالد ونحوها .وتــوغــل في األرض :ذهــب فأبعد
الذهاب َ مع االستعجال:
فيها» (لسان الـعــرب) .كما أن الوغول هو
َ
َ
ُّ
داخـ ــل ف ــي ش ــيء ُدخ ـ ــول مـسـتـعـ ِـجـ ٍـل ف ـق ــد أ ْوغ ــل ف ـي ــه» (لـســان
«وكـ ــل ِ
العرب) .وبناء على هذا ،يكون الحديث في النص عن ميت ما .ميت
ً
ذهب مستعجال ،أوغل واختفى ،من دون أن يترك وراءه في رحلته
ُ
ُ
ُ
ّ
صوتًا يسمع ،أو أثرًا يقص ويتبع ،كي يهتدى إليه.
وإذا كان الحديث عن ميت ،فإن من املفترض أن يكون النص النبطي
نصًا تــذكــاريــا لـهــذا املـيــت .وه ــذا يعني أن مــن املحتمل أن يـكــون له
قبر ما في نقطة قريبة جـدًا من النقش ،الــذي ُحفر على صخرة ال
ً
ترتفع كثيرًا عن األرض .وإذا كانت الكلمة «فيوغل» فعال ،أي يذهب
ً
مستعجال ،فإن من املحتمل أن يكون امليت مات في مقتبل عمره في
معركة ،وقبل أن يحني األوان.
وبـهــذه الـقــراءة نكون قــد حصلنا ،فــي مــا يـبــدو ،على وثيقة تحمل
شطر بيت شعري عربي يعود إلى نهاية القرن األول امليالدي أو في
زمــن قريب من ذلــك .وهــو منشأ على األوزان نفسها التي عرفناها
بعيد اإلســام ،أو على األقــل على بعض هــذه األوزان .إذ أن الشطر
يبدو من البحر الطويل (فعول ،مفاعيلن ،فعول ،مفا).

القطعة األولى

القطعة الثانية

قرئت القطعة األولى« :فيفعل ال فدًا وال أثرًا» ،من قبل االتجاه الغالب
على أنها تعني عمومًا« :فيفعل ما يفعل من دون انتظار تعويض
وال تـفـضـيــل» ،مــع خ ــاف ح ــول مــن هــو ال ـفــاعــل .أي أن كـلـمــة «ف ــدا»
فهمت على أنها مــن جــذر «فــدا ،فــدى» الــذي يعطي معاني :الشراء
والتعويض والتخليص والفداء .وكان هذا هو الخطأ األكبر الذي
أوصــل إلــى انبهام الـنــص .وتبعًا لهذا الفهم الخاطئ ،قرئت كلمة
«أثرا» على أنها من اإليثار .فالفداء يقتضي اإليثار.
ـوت ،مــع اختالف
والـحــق أن «ف ــدا» مــن جــذر (ف ــدد) الــذي يعني الـصـ
حــول مــا إذا كــان هــذا الـصــوت عاليًا أم خفيضًا« :الـ َـفــديـ ُـد :الـصـ ُ
ـوت.

نـمـضــي اآلن إل ــى الـقـطـعــة الـثــانـيــة ،ال ـتــي نقسمها إل ــى قـسـمــن من
أهزوجة جنائزية.
القسم األول:
قــرئ عند الغالبية الساحقة مع إضافة الحركات على هــذا النحو:
«فـكــان هنا يبغينا املــوت ال أبغيه» ،أي بمعنى :يطلبنا املــوت وال
أطلبه.
ورغــم أن قــراءة الكلمتني «يبغينا» و«أبغيه» بالغني قــراءة ممكنة،
فنحن نــرى أن االحتمال األقــوى واألفـضــل هــو قراءتهما بالعني ال
بالغني« :يبعنا املوت ال أبعاه» .أي أنهما من جذر «بعى» ال من جذر

رسم
النقش
من ب.
يرديني

«بغى» بمعنى طلب .وجذر «بعى» يعني الجرم والجنايةَ :
«الب ْعو:
َ
الجناية والجرم .وقد بعا :إذا جنى .يقالَ :بعا َي ْب ُعو َ
َ
وي ْب َعى .وبعى
ويـ ْـبـ ُـعــوه َبـ ْـع ـوًاْ :
الـ َّـذ ْنـ َـب َيـ ْـبـعــاه َ
اجـتـ َـرمــه واكـتـسـبــه ...وق ـ َـال ابــن سيده
َ َ ْ َ
ْ ََ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
في ترجمة بعي بالياء :بعيت أب ِعي مثل اجترمت وجنيت» (لسان
الـعــرب) .بالتالي ،يجوز لنا أن نقول :يبعونا ،يبعانا ،أو يبعينا،
باملعنى ذاته.
إذن ،فالكلمات األربــع «يبعينا املوت ال أبعاه» ،وهي تعني :يجني
علينا املــوت وال يجني عليه .أي عمليًا يطلبنا وال نطلبه .فهو قد
مات ،ولم يعد من مجال لكي يطلبه املوت من جديد.
تتبقى إذن كلمة «فكن» في جملة« :فكن هنا» .وقد قرئت عند الجميع
على أنها «فكان هنا» .واقتراحنا أن الكلمة يجب أن تظل كما هي،
أي من دون زيادة األلف وتحويلها إلى «فكان» .فنحن نفترض أنها
يعطي ْ معنى االستتار واالخـتـفــاء والسكن:
مــنَ ْجــذر «كـنــن» ،الــذي
َ ُ
ّ
ْ َ ُ
َ
«كنن ُت الـشـ َ
ّ
واحتجوا بقوله َّجل
ـيءَ :ســتـ ْـرتــه ،وأكننته في صــدري.
َ
ُ
ْ
ُ ُ ُ ُ
ُ
َ ْ
ُ
ْ
َ
وبقوله« :ما ت ِكن صدورهم»  ...والكنة:
وعز« :كأنهن بيض مكنون»،
َ
ْ
والجمع َكنن» (ابــن دريــد ،جمهرة اللغة).
ِمخ َدع أو َرف في
البيتُ َّ ،
ُْ
ُ
ُّ
ُّ
والكن:
وستره.
والكن ٌانِ :وقاء كل
ٍ
والكن ٌة َ ِ
«الكن َ ْ ِ
يضيف اللسانِ :
شيء ِ
َ
َِ َ
وجعل
العزيز:
التنزيل
ـي
ـ
ف
و
...
ـة
ـ
ن
ـ
ك
وأ
ـان
ـ
ن
ـ
ك
أ
والجمع
البيت أيـضــا،
ِ
َ َ َّ َ َّ َ
َ َّ
َ َ ُ ُّ َ ّ ُ
َْ
الجبال أكنانًا ...وكن الشيء يكنه كنًا وكنونًا وأكنه وكننه:
لكم من
ِ
ستره» (لسان العرب).
وتشديد النون:
بناء عليه ،يجب قــراءة الكلمة بفتح الفاء والكاف
َ
َ َ ّ
«فكن هنا» بمعنى :استتر واختفى ،أو بمعنى :سكن وق ّر .أي على
أنها فعل ماض.
وهكذا فالجملة كلها تقرأ:
َ َّ
فكن هنا
يبعينا املوت ،ال أبعاه.
القسم الثاني يقول:
«فكن هنا :أرد جرحو ال يردنا»
وتكرار جملة «فكن هنا» مرة ثانية يؤكد أنها الزمة يجري تكرارها،
وهو ما يؤكد أننا في الواقع مع طراز من الترنيم والغناء .أما كلمة
«أرد» ،فنقترح أنها في األصل «أرده» بالهاء ،وأن جرم إلهي الكاتب
أسقط الهاء سهوا حرف الهاء منها فصارت «أرد» وهو ما أدى إلى
أن يتشوش الباحثون تشويشًا تامًا بخصوص النص ومعناه .بذا
َ َّ
فالجملة كلها تقرأ« :فكن هنا :أرداه جرح ال يردينا» .واملعنى واضح
تمامًا حتى من دون شرح .فقد أردى امليت جرح .بذا فالدعاء أن ال
يردي الجرح اآلخرين وأن ال يخترمهم مثله «أرداه الجرح ،فليته ال
يردينا».

تناظر
بناء على ما سبق ،يمكن مالحظة أن الترنيمتني بنيتا على التناظر:
يبعينا في مقابل يردينا
أبعاه في مقابل أرداه
في حني أن املوت هو الجرح.
ويمكن تصوير هذا التناظر بالشكل أدناه:

وهذا التناظر هو الذي أقنعنا أن هاء سقطت من آخر كلمة «أرد».
فـلــديـنــا ضـمـيــر جـمــاعــة «ن ــا» فــي مـقــابـلــه ضـمـيــر جـمــاعــة «ن ــا» .بــذا
يـفـتــرض أن يـكــون لــديـنــا ضمير غــائــب فــي مـقــابــل ضمير الـغــائــب،
أي يفترض أن نضيف «ال ـهــاء» إلــى «أردى» .فإضافة الـهــاء تجعل
تحل لنا لغز املعنى.
التناظر واضحًا وأكيدًا ،إضافة إلى أنها ّ
النتيجة إذن ،أن ـنــا مــع غ ـنــاء جـنــائــزي م ــوق ــع ،ي ـقــوم عـلــى التناظر
والقلب ،أو على التناظر املقلوب .وفي هذا الغناء شبه ما ببعض
أنواع الغناء الشعبي العربي الحالي الذي يعتمد على الرد والقلب،
مثل «املردود» الشامي.
* شاعر فلسطيني

