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أهل الشام
ريبورتاج

وجوه
أبو علي :إسكافي من زمن «التواصي»

ًّ
الحب ّ
فضح ُ
مخبأ طيلة ثالثة آالف عام ،بشأن دودة
سر الصينيين الذي ظل
القز .تقول األسطورة إن أميرة صينية ّ
أحبت أميرًا هنديًا ،وكانت تستعد
للزواج به .سرقت األميرة العروس كمية من بيوض دودة القز ،ووضعتها
في كيس قطني ّ
خبأته في شعرها الطويل ،وحملته إلى بالد زوجها.
هكذا ،بدأ السر باالنتشار ،إلى أن وصل حوض البحر األبيض المتوسط ،وسوريا
على وجه الخصوص ،في العام  555ميالدي .اليوم ،يبدو أن مهنة تربية
دودة القز ،لنسج خيوط الحرير الطبيعية ،مهددة باالندثار في سوريا

ل ــم ي ــرث املـهـنــة ال ـتــي ب ــدأ الـعـمــل بـهــا قـبــل أكـثــر
مــن  70عــامــا عــن والـ ــده ،أو ج ــده .امل ــرة األول ــى
الـتــي تـعــرف فيها عـلــى ه ــذه «املـصـلـحــة»،كــانــت
فــي سنته الـســادســة .وق ـتــذاك ،اصطحبه أخــوه
معه لتعلمها في الـســوق ،ليدخل عالم تصليح
األحذية صناعتها ،وتكون نقطة انطالق املشوار
املهني ألحمد طعمة ،املستمر حتى اليوم ،والذي
يراه الناس ناجحًا ألنه ّ
أحب مهنته.
اإلسـكــافــي الثمانيني أب ــو عـلــي ،ال ــذي يقصده
زبــائ ـنــه مــن مـنــاطــق دمـشـقـيــة ع ــدي ــدة ،يـجــد أن
امتالك مفاتيح هذه املهنة بحاجة إلى اإلصرار،
والصبر ،وكثير من التعب ،وخاصة ّ في السنني
ال ـخــوالــي ،عـنــدمــا كــانــت مهمة ال ـح ــذاء تفصيل
األحذية (التواصي) ،ال تصليحها فقط.
يـتـحــدث طعمة عــن تـلــك املــرح ـلــة ،ويـخـبــرنــا أنــه
وأخ ــاه كــانــا يفصالن األحــذيــة بــواسـطــة قوالب
خـشـبـيــةُ ،ي ـشـ ّـد عليها الـجـلــدُ ،وي ـخ ــاط بالنعل
امل ـق ـص ــوص ،وذل ـ ــك ل ـلــزبــائــن أصـ ـح ــاب املـ ــاءة
املــالـيــة ،الـقــادريــن على دفــع ثمن ح ــذاء  15ليرة
سورية .يقول «أما اليوم لم يعد أحد يعتمد على
التفصيل ،بل أصبح الكثيرون يصلحون الحذاء
أكـثــر مــن م ــرة ،بسبب األوض ــاع املــاديــة السيئة
لألغلبية».
يحفظ العم طعمة (مواليد  )1937تواريخ حياته
املفصلية عن ظهر قلب؛ ففي عام  1950افتتح
أخوه املحل في املزة ـ شيخ سعد في العاصمة
دمشق ،وكان في تلك الفترة يعمل ويدرس في آن
واحد ،حتى حصل على الشهادة االبتدائية عام

قرية دير ماما

حرير ّدودة القز
مهدد باالندثار
طارق ميري
«أوالدي ي ـقــولــون ل ــي :م ــا ف ــائ ــدة هــذا
املتحف؟ لو وضعنا فيه ماعزًا وشربنا
م ــن حـلـيـبــه ،أل ـيــس أف ـضــل م ــن ذل ــك؟».
ب ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات بـ ــدأ ص ــاح ــب متحف
الحرير الطبيعي ،في قرية دير ماما،
محمد سعود ،وأحد ّ
مربي دودة القز،
حديثه عن هذه املهنة .تعتبر دير ماما
(التابعة ملنطقة مصياف ،في محافظة
حماة) ،أحــد املراكز األساسية لتربية
دودة القز ،وصناعة الحرير الطبيعي
ف ــي سـ ــوريـ ــا .م ــع ب ــداي ــة تـسـعـيـنـيــات

دأب أوالد «شيخ كار
الحرير» على لومه
حرفة
ّ
بسبب تمسكه بالمهنة
القرن املاضي ،وصل إنتاج القرية من
ال ـشــرانــق الـتــي تـسـتـخــدم فــي صناعة
الحرير إلــى  11طنًا ،واستمر الوضع
كــذلــك حـتــى بــدايــة ال ـحــرب فــي الـبــاد،
لينخفض الرقم انخفاضًا كبيرًا.

«بذور الحرب» الرديئة
تمر عملية تربية دودة الـقــز وإنـتــاج
الحرير الطبيعي بمراحل عديدة ،في

خـ ــال ال ـف ـت ــرة امل ـم ـت ــدة ب ــن األول من
نيسان ومنتصف أيار ،وفقًا ملا تشرحه
امل ــرب ـي ــة س ـع ــاد ح ـس ــن ،ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار».
تــوضــح حـســن أن دورة اإلن ـت ــاج تبدأ
بـ ــ«الـ ـب ــذرة» ،لـتـفـقــس ال ـب ـيــوض خــال
أسـبــوع ،ثــم «الـخـضــراء» ،حــن يصبح
لــون ال ــدودة أخـضــر ،إثــر التغذي على
ورق التوت .تلي ذلك مرحلة «النقشة»
التي يكبر فيها حجم الــدودة ،بعد أن
تتغذى على التوت أكثر ،ثم «الحمراء»،
ويصل فيها طــول الــدودة إلــى حوالى
 8سنتم ،وقـطــر جسمها إلــى 1سنتم.
بعدها ،يكتمل نمو ال ــدودة ،لتتوقف
ع ــن األك ـ ــل ،وت ـس ـت ـعــد ل ـن ـســج ال ـغــاف
ال ـخــارجــي لـلـشــرنـقــة ،عـلــى ع ـيــدان من
نـ ـب ــات الـ ـشـ ـي ــح ،م ـ ـعـ ـ ّـدة م ـس ـ ّـب ـق ــا ل ـهــذا
ُ
األمــر ،وتـكـ ِّـون بذلك الشرنقة .تضيف
حـســن «ب ـعــد أي ــام تـنـتـهــي ال ـ ــدودة من
غــزل الشرنقة ُ ،ثم تتحول إلــى فراشة،
وت ـب ــدأ مــرح ـلــة سـحــب ال ـخ ـيــوط ،عبر
ّ
ّ
الحرفي الــذي يدعى :الـحــال» .بعدها
«توضع الخيوط على الـنــول ،لغزلها
ون ـس ـج ـه ــا ،م ــن أجـ ــل ال ـح ـص ــول عـلــى
مـ ـنـ ـتـ ـج ــات ال ـ ـحـ ــريـ ــر ،مـ ـث ــل ال ـ ـشـ ــاالت
واأللبسة بأنواعها املختلفة» .في ما
مضى ،كانت الـبــذور تأتي من فرنسا
وإيـطــالـيــا والـيــابــان والـصــن إلــى دير
ماما ،إال أن هــذا األمــر ّ
تغير مع بداية
الـحــرب ،مــا أدى إلــى توقف العمل في
هذه املهنة نهائيًا مدة خمس سنوات.

لقطة
ّ
حلق دمشق
العازف على الكمان
بديع صنيج

 .1954وفي عام  1985اشترى ماكينة جديدة،
يعمل عليها حتى اليوم بنظام عمل ثابت :من
ً
مساء،
الساعة التاسعة صباحًا حتى السابعة
يوميًا ما عدا يوم الجمعة« .هذا عمل إن لم يعد
ُيغني ،فهو يستر على األقل» يقول.
يرى أبو علي أن هذه املهنة «ال تندثر» ،فالحاجة
إليها مستمرة ،وخاصة مع وجود من يقدمها
بأسعار رمزية .يقول «أن تدفع  100أو  200ليرة
سورية لتنتعل حذاءك من جديد ،أفضل من دفع
 5000ليرة ـ ـ على األقــل ـ ـ لـشــراء حــذاء بنوعية

سيئة ،سيحتاج إلى تصليح بعد أشهر».
رغ ــم دخـ ــول آالت م ـت ـطــورة إل ــى عـمــل تصليح
األحذية ،فإن النتائج التي تعطيها املاكينة اليدوية
في بعض الحاالت ،ال تجدها في اآللة الكهربائية.
وم ــع ذلـ ــك ،أدخـ ــل طـعـمــة اآللـ ــة الـكـهــربــائـيــة إلــى
محله ،وتعلم ابنه علي العمل عليها ،ليرث مهنة
والــده ،رغم انتقاد شباب جيله له .يقول الشاب
«سأستمر في هذه املصلحة ،ليس فقط ألنني
ورثتها من أبي ،بل ألنني أحببتها وأبدعت فيها،
وال أمانع تعليمها ألوالدي في املستقبل».

تصميم :سنان عيسى

قريبًا مــن بــاب شــرقــي ،وتـحــديـدًا مقابل
«م ـطــران ـيــة ال ـس ــري ــان ال ـكــاثــول ـيــك» شــرق
ّ
ّ
العاصمة دمشق ،ثمة دكان لحلق اسمه
مـهـيــب أب ــو ن ـمــر .يـجــذبــك ال ــرج ــل بطيبة
مــامـحــه ،وتــرحــابــه الـنــابــع مــن القلب بال
ِّادعـ ــاء .مــا إن تجلس فــي انـتـظــار دورك،
ح ـت ــى ت ـل ـف ـتــك ع ـل ـب ـتــا كـ ـم ــان ب ـ ـجـ ــوارك،
تأمل يديه ،وهو ّ
ُّ
يقص شعر
وتدفعاك
إلى َ ِّ
أح ــده ــم ،أو ُي ــش ــذب لـحـيــة آخ ــر ،فتشعر
ب ــوج ــود ش ــيء مـخـتـلــف ،وال سـيـمــا أنــه
َّ ٌ
«حــاق قليل الكالم» ،فتبتهج بينك وبني
ً
نفسك قائال« :إنها أعجوبة».
ينهي ال ـحــاق َعمله مــع أح ــد زبــائـنــه ،ثم
العلبتني .يحمل الكمانّ ،
يفتح إحدى ُ
يشد
وتــر قوسه ،وبعد دوزنــة األوت ــار ،تنطلق
ارت ـج ــاالت ســاحــرة عـلــى مـقــام الـنـهــونــد.
ً
يـتــوقــف بـعــدهــا عــن ال ـعــزف قـلـيــا ،ليبدأ
على مقام البيات ،وتنويعات على ُ
الهزام
ّ
«بليغي» وأغنية «إنــت فني والحب
بلحن
ٍ
ّ
فني» .ندندن برفقة كمان الحالق ،ما كتبه
عبد الــوهــاب محمد« :حــب إيــه الـلــي إنت
جاي تقول عليه .»...يمر في بالنا شهاب
أح ـم ــد ب ــن ب ــدي ــر ،املـ ـع ــروف ب ــ«ال ـب ــدي ــري
ال ـحــاق» ،ومــذكــراتــه املـعـنــونــة ب ــ«حــوادث
دمـشــق الـيــومـيــة» الـتــي كتبها بــن عامي
 .1762-1741نسأل مهيب« :البديري كان
يجمع ّ
القص بمعنييه :الحالقة ،والسرد،

في مطلع تسعينيات القرن الماضي وصل إنتاج القرية من الشرانق إلى  11طنًا (األخبار)

إثر مطالبات كثيرة من األهالي ،دارت
عجلة تربية دودة القز من جديد في
الـقــريــة ،بـعــد أن قــدمــت وزارة الــزراعــة
ً
الـ ـس ــوري ــة بـ ـ ـ ــذارًا م ـح ـل ـيــة م ـس ـت ــول ــدة
ف ــي مـنـطـقــة «وادي ق ـنــديــل» ف ــي ريــف
ال ــاذق ـي ــة .ل ـكــن مـحـمــد س ـع ــود يصف
تلك الـبــذور بــ«الــرديـئــة» .ويــوضــح أن
«ع ـل ـبــة الـ ـب ــذور امل ـح ـل ـيــة ت ـع ـطــي فقط
خمسة عشر كيلو غرامًا من الشرانق،
إال أنها تكون غير سليمة ،شأنها في
ذلك شأن الخيوط الناتجة» .ويضيف

«أمــا ًعلبة البذور املستوردة ،فتعطي
خمسة وخمسني كيلوغرامًا ،بنوعية
جيدة».

مهنة ُم ّ
هددة

يـشـيــر مـحـمــد س ـع ــود ،إل ــى أن «مـهـنــة
تــربـيــة دودة الـقــز بــاتــت ال ـيــوم مـهــددة
بــاالن ـقــراض ،بـعــد مـئــات الـسـنــن على
وجودها في القرية» .ويضيف «يعمل
فــي املهنة الـيــوم بضع عــائــات فقط»،
ويعزو ذلك إلى «ضعف املردود املادي،
ورداءة ال ـبــذور ،وتــراجــع عــدد أشجار
ال ـت ــوت ال ـتــي تـتـغــذى عـلـيـهــا ال ــدي ــدان،
إض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدم وج ـ ــود أي أنـشـطــة
ل ـت ـســويــق امل ـن ـت ــج ،وغـ ـي ــاب ال ــدع ــم من
الحكومة السورية.
س ـع ــود ،وه ــو ح ــاص ــل ع ـلــى ش ـهــادة
«ش ـ ـيـ ــخ كـ ـ ــار حـ ــرفـ ــة ال ـ ـحـ ــريـ ــر» (م ــن
اتـحــاد الـحــرفـيـ ّـن ال ـســوريـ ّـن) ،يقول
«لــو لم أكــن أحــب هــذه املهنة ،وأعمل
فيها منذ خمسني سنة ،ملا حافظت
عليها» .ويضيف «للحرير جذور في
حياتناّ .
تشربت املهنة منذ صغري،
وما زلنا نحتفظ بها .جميع أوالدي
تعلموا املهنة بكل تفاصيلها» .رغم
ذل ـ ــك ،دأب أوالد ال ــرج ــل ع ـلــى لــومــه
بـسـبــب تـمـ ّـسـكــه بــاملـهـنــة ،واملـتـحــف،
وهـ ـ ــم ي ـ ـ ــرون فـ ــي اسـ ـتـ ـغ ــال املـ ـك ــان،
لغايات أخرى ،أمرًا ضروريًا .يرفض
املـ ـ ّ
ـربـ ــي ك ـ ــام أبـ ـن ــائ ــه ،رغ ـ ــم ت ـك ـ ّـدس
منتجات الحرير في متحفه ،من دون
أن تـبــاع .انخفضت نسبة املبيعات
ب ـ ـشـ ــدة ،فـ ــي ظـ ــل الـ ـ ـظ ـ ــروف األم ـن ـي ــة
واالقتصادية التي فرضتها الحرب،

ً
ف ـض ــا ع ــن ان ـق ـط ــاع ت ــواف ــد ال ـس ـيــاح
الذين كانوا يأتون عن طريق معارف
املربني ،ويشترون الحرير «رغبة في
دعم العاملني فيه».

«دعم حكومي» بالكالم فقط!
ق ــام مـســؤولــون كـثــر ب ــزي ــارات متفرقة
إلــى قرية ديــر مــامــا ،ومتحف الحرير
الطبيعي فيها .كــان مــن بينهم وزيــر
الــزراعــة ،ووزي ــر السياحة ،وغيرهما.
ّ
ي ـق ــول ب ـع ــض امل ــرب ــن إن امل ـس ــؤول ــن
ّ
ح ــرص ــوا ع ـلــى تـشـجـيـعـهــم ـ ـ كــامــيــا ـ
عـلــى مــواصـلــة الـعـمــل فــي ه ــذه املهنة.
ل ـكــن «مـ ــن دون ت ـقــديــم ال ــدع ــم الـ ــازم
لـلـنـهــوض ب ـه ــا» .ف ــي ال ــوق ــت ال ــراه ــن،
ُيـشـتــرى الكيلو الــواحــد مــن الـشــرانــق
بـ ـ ـ ـ ـ ــ 2000ل ـ ـيـ ــرة سـ ـ ـ ّ
ـوريـ ـ ــة (م ـ ــا يـ ـع ــادل
ّ
دوالريـ ـ ــن ت ـقــر ًي ـبــا) .وي ـع ــد ه ــذا الـثـمــن
بخسًا ،مقارنة بالجهود التي يبذلها
املـ ـ ّ
ـربـ ــون ،وبـ ــاألوضـ ــاع املـعـيـشـيــة في
ّ
س ــوري ــا .ش ــارك امل ــرب ــون فــي «مـعــرض
دمشق الدولي» بنسختيه األخيرتني،
من دون أن يحققوا فائدة مباشرة ،إذ
«لم يشتر أحد منتجات الحرير»ّ .
يكرر
ّ
ّ
أساسيًا ،وهو «وجوب
املربون مطلبًا
ّ
تنبه الحكومة الـســوريــة ،واملنظمات
الدولية ،إلى ضرورة دعم هذه املهنة،
بغية الحفاظ عليها من االندثار ،قبل
أن ي ـف ــوت األوان» .م ــن ب ــن ال ـعــوامــل
الواجب توفيرها ،للحفاظ على املهنة،
يـبــرز «وج ــود ب ــذار ذات ج ــودة عالية،
وإيـ ـج ــاد أن ـش ـطــة ل ـت ـســويــق مـنـتـجــات
ال ـ ـحـ ــريـ ــر ،وم ـ ـسـ ــاعـ ــدة امل ـ ــرب ـ ــن ع ـلــى
تصريف بضائعهم بمبالغ مناسبة».

َّ ُ
كأنك تشبهه؟» ،يجيب وابتسامته على
وج ـهــه« :نــوعــا م ــا ،لكنني ب ــدل أن أســرد
بالكتابة ،أعــزف على كماني» .ويضيف:
ِّ
متوزع ما بني الحالقة والعزف.
«شغفي
بني ِامل ّ
قص وقوس الكمان ،تتأقلم أصابع
يـ ــدي ال ـي ـم ـنــى ب ـت ـل ـقــائ ـيــة ،بـيـنـمــا أصــابــع
اليسرى تفعل الشيء ذاته بني زند الكمان
ورأس الزبون».
ن ـخ ـبــره بـ ــأن الـ ـب ــدي ــري ،ق ـ ـ ـ َـار َب ج ـ ـدًا فن
املـقــامــة األدب ــي فــي كتابته االستثنائية،
ثــم نـســأل عــن امل ـقــام األق ــرب إل ــى روح ــه،
ف ـي ـق ــول« :ل ـك ــل س ــاع ـ ٍـة مــائ ـك ـت ـهــا ،الـتــي
تفرض َّ
علي مقامات عشقها ،لكنني في
ّ
الهوى .أكثر ما أعزفه هو
الغالب كلثومي
َّ
تعل ُ
مت معظمها على
أغاني الست ،التي
يـ ــدي أسـ ـت ــاذي مـيـشـيــل ع ـ ــوض ،ولـيــس
هـ ـن ــاك أوس ـ ـ ــع مـ ــن ط ـي ــف املـ ـق ــام ــات فــي
أغنيات أم كلثوم التي ّ
لحن لها الكبار».
ُ
نـمــازحــه بــالـقــول« :عـلــى كــرســي البديري
ت ـس ــاوى األك ــاب ــر واألع ـ ـيـ ــان ،واألش ـ ــراف
وأص ـحــاب املــراتــب االجتماعية والدينية
والعسكرية ،مع أصاغر القوم ،كما يروي
فيقاطعنا ضاحكًا« :هذا
في مــذكــراتــه»،
ِ
أكثر من طبيعي ،فالكل سواسية أمام من
يمسك بيده موسى الحالقة».

