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نقش جذيمة ملك تنوخ في أم الجمال
زكريا محمد*
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اكتشف نقش جذيمة ،أو نقش ّأم الجمال النبطي ،أو نقش ّأم الجمال األول
لتفريقه عــن نقش ّأم الـجـمــال الـعــربــي ،على يــد ليتمان سنة  1909فــي ّ
«أم
الجمال» التيُ تقع اآلن في األردن قرب مدينة املفرق .والنقش مكتوب بالخط
ً
القراءة السائدة له ،بفترة تقع بني
النبطي .وقد قدر تاريخ كتابته ،وبناء على ّ
َ
عامي  260 -250ميالدية .وأهمية النقش تتأتى من أمرين اثنني:
األول :أنه أول تأكيد مكتوب لوجود تاريخي لجذيمة ملك الحيرة الشهير جدًا
في املصادر العربية.
الثاني :أنه نقش يمثل املرحلة االنتقالية األولى من الخط النبطي إلى الخط
العربي .فبعض حروفه شبيه بالحروف العربية التي ّ
تطورت الحقًا.
وقــد قــرأ ليتمان النقش على الوجه املبني أدن ــاه ،وهــي ق ــراءة توافق عليها
األغلبية الساحقة:
«دنه نفسو فهرو بر سلي ربو جذيمت ملك تنوخ» وبالعربية« :هذا شاهد
قبر فهر بن ّ
سلي مربي جذيمة ملك تنوخ».
وقد افترض أن جذيمة النقش هو جذيمة املصادر العربية .وهناك خالف
حــول كلمة «نفسو» .فهناك من يــرى أنها تعني «قـبــر» .لكن االتـجــاه األكثر
أنها تعني :شاهد قبر .لكن الكلمة الغامضة في النقش هي كلمة «ربو» .وقد
الراب ُفي العربية يعني زوج األم،
افترض أنها تعني :املربي ،الكفيل .ذلك أن
اب كافل؛ وهو َز ْو ُج أ ِّم َ
اليتيم ،وهو َاسم فاعل،
«وفي
أو
الحديث :الـ َّ َـر ُّ ِ
الكفيلَ ُّ :
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َّ
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َ
ِمن رُبــه ي َر َبه أي ِإنــه يكفل َبــأ َمـ ِـره ُ .وفي حديث مجاهد :كان يكره أن يتزوج
الرجل امرأة ِّ
بيب َّ
رابه ،يعني امرأة ز ْوج أ ِّمـه ،ألنه كان ُي َر ِّبيه .غيرهَّ :
والر ُّ
والر ُ
اب
ُ ُ
زوج األم» (لسان الـعــرب) .أمــا الــواو في كلمة «ربــو» فهي الــواو التي تلحق
باألسماء في الكتابة النبطية .وقد افترض أن سلي كان زوج أم جذيمة ،مع
أنه لم يصلنا أنه كان لجذيمة زوج باسم سلي أو باسم غيره.
¶¶¶

كان أساس تملك ملوك تنوخ حسب ما فهمت .ولست مقتنعًا بذلك .لكن الحب
لم يقدم فهمًا مختلفًا لكلمة «ربــو» التي هي مركز النص .بــذا فقد ظل «راب
جذيمة» الصقًا بنا إلى حني.
واملشكلة التي يثيرها السائد للنقش أن جذيمة كان ملكًا للحيرة في جنوب
وسط العراق ،ولم نسمع أبدًا بأنه ّ
مد ملكه إلى الشام .بذا ،فما الذي جعل رابه،
أي مربيه وكفيله ،يدفن في الشام على الحدود السورية األردنية؟ وليس هناك
من إجابة معقولة على هذا السؤال.
الحليف والمعاهد

لـ ّ
ـدي مـقـتــرح يـمـكــن أن يـحــل هــذه املـعـضـلــة فــي مــا أظ ــن .وهــو يـقــوم عـلــى فهم
ّ
ً
«رب»
مختلف لكلمة «ربو» .وبناء على هذا املقترح،
فالكلمة على عالقة بكلمة ِ
ِّ
الحليف َ واملـعــاهــد« :الـ ِّـربــابــة وا َلــر َبــاب :العهد واملـيـثــاق؛ قال
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ض ْع ُتُ ،ر ُبوبُ.
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صاح ُـبها من الناس ِإلجار ِتها.
الع ْه ُد الذي يأخذه
ِ
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الر ِّب ر ٌ
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باب» (لسان العرب).
ِ
إذن ،فالرب هو الحليف واملعاهد .بــذا فأنا أقترح أن الكلمة في النقش يجب
أن تقرأ على أنها َ«ر ّب» وليس «راب» ،ثم أضيفت إليها الواو النبطية فصارت
ّ
«ربــو» ،وهي تعني «الربيب» ،أي الحليف واملعاهد .عليه ،ففهر بن ُسلي كان
َ«ر ّبًا» لجذيمة ملك تنوخ ،أي كان حليفًا له ومعاهدًا.
وهــذه قــراءة تجعل وجــود جذيمة فــي النقش مفهومًا جـدًا فــي مــا أظــن .فهي
تشير إلى أن نفوذ جذيمة وصل إلى بعض مناطق الشام ،لكن ملكه لم يصل
إلــى هـنــاك .وقــد تـبـ ّـدى نـفــوذه عـبــر الـتـحــالـفــات واملـعــاهــدات مــع شـيــوخ القبائل
على أطراف الشام ،كما هو الحال مع حلفه مع فهر بن سلي صاحب النقش.
وهذا أمر معقول جدًاّ .
فأم الجمال تقع بالقرب من املفرق .بذا فهي أقرب املدن
القديمة في األردن إلى الحدود العراقية.

ّأم الجمال في الطريق إلى العراق

¶¶¶

صورة النقش وتحته رسم حديث لحروفه من ليلي نحمي

ولــم يجر تحدي قــراءة ليتمان للنقش جديًا حتى اآلن .هــذا إذا استثنينا أن
صاحب النقش
الباحث العراقيً -األميركي سعيد أبو الحب اقترح أن يقرأ اسم ّ
على أنه «فرء» بدال من «فهر» ،وأن تقرأ كلمة «ملك» على أنها «مملك» ،أي الذي

إذا صـ ّـح هــذا ،فيجب أن نشير إلــى ضــرورة التفريق بني جذيمة ملك تنوخ في
العربية ،اللذين يجري الخلط
الحيرة وبني جذيمة األبــرش الشهير في املصادر
ّ
بينهما .فاألبرش كائن إلهي وليس ملكًا بشريًا .لهذا لقب بـ «نديم الفرقدين».
والفرقدان نجمان في بنات نعش في شمال السماء .وال يمكن مللك بشري أن
يكون موجودًا في شمال السماء .يؤيد هــذا أن صفته «األب ــرش» تشير إلــى أنه
كائن سماوي إلهي .فالبرش هو البرص .والبرص ،كمرض أبيض جاف وغير
سيال ،مرتبط بشمال السماء .أمــا جنوب السماء ،فمرتبط بــاألمــراض السيالة
كالحميات .ويبدو أن ملوك الحيره ّسموا أبناءهم جذيمة على اسم هذا الكائن
اإللهي ألنه كان ربًا معبودًا عندهم.
* شاعر فلسطيني

