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محب شانه ساز هو أستاذ مساعد ،منذ العام  ،2005يف الجامعة اللبنانية  -معهد العلوم االجتامعية – حيث ّأسس و يدير ،منذ العام ،2010
فريق األبحاث و الدراسات األنرتوبولوجية ( – )GREAالفرقة البحثية إنسان .و هو باحث مشارك يف مخترب أركيوأوريان يف بيت الرشق
و البحر املتوسط ( ،)MOM – UMR 5133املركز الوطني للبحث العلمي ،ليون-فرنسا ،منذ العام .2004

اإلرث و َ
الخ َلف

محب شانه ساز

اإلرث و َ
الخ َلف

حلب يف ا ُملحرتَفات التي كانت ما تزال موجودة بني عامي  2004و ،2009
تر ّتب هذا البحث يف ال َبدء عىل
مطمح مقارنة معالجة املعادن يف ٍ
ِ
مع األنشطة عينها يف عصو ٍر أخرى يف أوساطٍ مدين ّية .ال يتناول هذا الكتاب سوى الجانب املعارص بشكلٍ أسايس.
سستام من العنارص املتفاعلة يف املدينة  :و هم يتطلعون هنا إىل الوقوف
يرى مؤلفو هذا الكتاب أن أنشطة التعدين التقليدية الراهنة هي
ٌ
عىل ب ّين ٍة من التقاطعات ما بني األبعاد التقنية (عمليات الصنع) و الوظيفية (تنظيم العمل يف املحرتفات و الوضعيات الجسدية) ،بلحاظ
التنظيم العام للح ّيز املديني بعالقته مع اإلعتبارات الثقافية و املجتمعية ،فض ًال عن دور السلطات املدينية.
املؤلف اهتاممه يف املقام األول باملُحرتَفات القامئة يف األسواق القدمية  :الحدّادون و حرفيو النُّحاس ّيات َ
يويل هذا َّ
(ط ْرق النُّحاسَ ،صهر و َسكب
“الربونز”) ،و مبيضو النُّحاس ّيات .و يتناول أحد األسئلة التي تثريها هذه األنشطة ص َيغ إدماج التجديدات يف املعارف العملية كام يف سبل
اإلشتغال املتوارثة ،كمثل وضع ّيات العمل و العالقة بأرض ا ُملحرتَف  :العمل بوضعية الجلوس عىل األرض ،الجلوس عىل مقعد ،العمل وقو ًفا ؟
َفات أكرب ،تقع يف الضواحي يف مناطق
وسكب الحديد و الفوالذ ،و الحديد الزَهر (“الفونت”) ،يف ُمحرت ٍ
تتموضع األنشطة األكرث تحدي ًثا َ
لصهر َ
مخصصة لهذه األنشطة أو يف مناطق غري رشعية .و تش ّكل هذه ا ُملحرتَفات جز ًءا من اقتصا ٍد آخر آخ ٍذ يف النمو .أال ينطوي االنتقال من
رشعية َّ
تغي يف الطبيعة اكرث منه انتقاالً يف املكان ؟
ُمحرتَفات السوق التقليدية للتعدين إىل املشاغل املتوسطة نصف الصناعية عىل ّ ٍ
تو ِّثق التحقيقات الحقلية التي أجراها املؤلفون ،كام الرسومات ،و الصور الشمسية امللتقطة ،يف حلب قبل عام  ،2011أنشط ًة مندثرة ُنهبت
و ُد ِّمرت منشآتها الواقعة عىل مقربة من خط املواجهة و تح ّولت إىل ميدان قتال  :للشهادات هذه ا ُملق َّدمة يف هذا املؤ َّلف إذن قيمة تراثية
بشكلٍ أسايس.
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إيلال داردايون ،دكتورة يف اآلثار الرشقيةُ ،محارضة يف مدرسة متحف اللوفر و يف جامعة باريس - 4السوربون قبل توليها بني عامي 2011
و  2014إدارة قسم التاريخ و الفن و اآلثار يف الجامعة عينها يف فرع أبو ظبي (اإلمارات العربية املتحدة) .هي باحثة مشاركة يف مخترب
أركيوأوريان يف بيت الرشق و البحر املتوسط ( ،)MOM – UMR 5133املركز الوطني للبحث العلمي ،ليون-فرنسا.
جان-كلود داڤيد  :دكتور يف الجغرافيا ،متقاعد منذ العام  ،2009و باحث مشارك يف مخترب أركيوأوريان يف بيت الرشق و البحر املتوسط يف
متدرب يف بلدية حلب بني عامي  1968و  ،1973ثم ُمقيم علمي بني عامي  1977و  1983يف املعهد الفرنيس للدراسات العربية
ليون (فرنسا)ّ .
يف دمشق .يوىل حلب اهتاممه ،و املواضيع املتعلقة باملدينة القدمية هي مجاله ّ
املفضل.
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تـوطئـة
نش هذا امل ُؤلَّف يف وقت يرزخ الرتاث الثقايف املادي و غري املادي يف سوريا تحت وطأة خط ٍر بالغ ،و حيث تتعاظم قوة التهديد
يُ رَ
اتجاه التعبريات الثقافية أكرث فأكرث .يف هذا السياق املحفوف باملخاطر ،حيث التوترات واملواجهات ُمستعرة ،تلتزم اليونسكو اتجاه الشعب
السوري من أجل الحفاظ عىل تراثه الثقايف مبا يرمي إىل الكفاح ضد تدمري نصبه التاريخية ،و اإلتجار غري املرشوع بآثاره ،و ضياع املامرسات
و املهارات التقليدية لبلده.
ِ
نش بالتشارك بني اليونسكو و بني املعهد الفرنيس للرشق األدىن ،و يسلط
«ح َرف املعادن يف حلب  -اإلرث و ال َخلَف  »-هو مؤلَّف يُ رَ
الضوء عىل املهارات املرتبطة بحرفة التعدين التقليدية التي تتوارث من جيلٍ إىل آخر يف حلب .هذه املدينة املص ّنفة ضمن الرتاث العاملي
ٍ
توصيف ملهنة الح ّدادين ،و حرفيي ال ُّنحاس و الربونز،
اب فاد ٍح بفعل التقاتل .يحتوي هذا الكتاب عىل
من ِقبل اليونسكو التي تعرضَّ ت لخر ٍ
و املب ّيضني الحلبيني .كام يَذكر أيضً ا األدوات املستخدمة ،و مختلف مراحل الصنع ،فضالً عن ُمح َرتفات و متاجر الحرفيني .قس ٌم كب ٌري من سكان
ٍ
مامرسات عن أجداده .لكن من أجل بقاء الرثات الثقايف غري املادي
حلب كان قد ف ّر ،مع األسف ،من املدينة حامالً معه ما كان قد توارثه من
عىل قيد الحياة و قابالً للتوارث من جيل آلخر ،وهو الذي ميد هذه الجامعات بشعو ٍر بالهوية و باالستمرارية ،يتوجب أن مُيارس بانتظام.
يُشكّل هذا املبدأ أساس إتفاقية اليونسكو ،يف العام  ،2003من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي ،الرامي إىل حفظ املامرسات
و التمثّالت و التعبريات و املعارف و املهارات .إن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف غري املادي يعني تأمني لعبه دو ًرا فاعالً يف حياة األجيال الراهنة.
يُشكّل الرتاث الثقايف غري املادي وسيلة قوية للقدرة عىل الصمود و االنتعاش ،التي ميكن أن تفيد السكان املترضرين ،يف ظروف املواجهات
عىل وجه الخصوص .يف دعمها حامية الرتاث الثقايف غري املادي و املامرسات الحرفية ،عىل وجه الخصوص ،املهددة راه ًنا يف قابليتها عىل
الحياة ،تتع ّهد الدول الدفاع عن الحقوق الثقافية لجامعاتها و احرتام التنوع الثقايف لبلدانها.
هذا املؤلّف هو مساهمة قيمة يف الحفاظ عىل هذا الرتاث امله ّدد غري املادي.

فر ِ
انسسكو بانداران
نائب املدير العام للثقافة املؤقت

تــمــهــيــد
ِح َرف املعادن يف حلب
أي َخلَف ؟

ُيهدي املؤلفون هذا الكتاب
رفيي حلب
إىل ِح ّ
حلب بشكلٍ خاص ،ضمن ُمح َرتفات كانت
ترمي دراستنا إىل مقارنة خصائص تعدين ال ُّنحاس ،و الربونز ،و الحديد و املعادن النفيسة ،يف ٍ
ال تزال ناشطة قبل عام  ،2012مع األنشطة عينها يف عصو ٍر سابقة ،كانت قد شهدتها أوساط مدينية ،كتلك التي تعود إىل العرص الربونزي
(حوايل  1200ق.م) ،يف أوغاريت (رأس شمرا) قرب الّالذقية عىل سبيل املثال .إن التوصيف الدقيق للحارض من شأنه أن يجعلنا نفهم املايض
ٍ
عىل نح ٍو أفضل ،من دون أن نزعم ،مع ذلك ،أننا نطمح إىل تبيان ِ
ألفيات من السنني .وإمنا عمدنا
صالت قُرىب مبارشة كانت قد منت عىل م ّر
باألحرى إىل البحث عن ٍ
صالت فيـام بني أساليب عمل أو وسائل ُو ِجدَتْ يف عصو ٍر مختلف ٍة يف أوساط طبيعية و ثقافية متقاربة .و قد انبثقت
ٍ
لقاءات غري ذات طابع رسمي ُع ِقدَتْ يف «بيت الرشق و حوض املتوسط» يف مدينة ليون ،و جمعت بني باحثني ينتـمون
هذه الفكرة من
ٍ
أسالك معرف ّي ٍة كعلم إنسان (محب شانه ساز) ،و آثار التعدين (إيلال داردايون) ،و الجغرافيا (جان-كلود دافيد) ،و ُهم جميعاً عملوا يف
إىل
سوريا و لبنان .1
كل ما
ما ت ّم نرشه هنا هو الجزء األول من بحثنا الذي أُنجِز فعالً ،و قد تناول األنشطة التقليدية املعارصة .و قد استثنينا من النرش ّ
خاص ًة يف حلب ،كام التحقيقات العديدة املك ّملة ِ
ٍ
للح َرف العرش التي اخرتناها لهذه املرحلة .كام
قمنا به من
أبحاث عن املعادن النفيسةّ ،
لحرفيي املعادن يف حلب ،حمص ،حامه و دمشق.
تركنا جانبًا قسماً من ملف الصور الشمسية الضخم التي التقطناها
ّ
من املفرتض أن يشكّل الجزء الثاين من هذه الدراسة موضو ًعا ملؤل ٍ
َّـف آخر ،قوامه املقارنة بني الحارض و املايض القريب و بني معطيات
مكتشفة يف الحفريات األثرية عن التعدين  :و نتطلّع أن تلهمنا مقاربتنا لألنشطة املعارصة يف إحسان التع ّرف إىل ما يرتبط بالتعدين،
الذي يصعب تحليله يف املواقع األثرية مثل أوغاريت يف العرص الربونزي القريب ،و ذلك بتناول الظاهرات يف مجملها ،ليس بالوقوف فقط
 1نعرب عن شكرنا ملخترب أركيوأوريان  URM 5133-ArchéOrientراعي مرشوع الدراسة هذا منذ بدايته .أخذ املختربان أركيوأوريان  UMR, ArchéOrientو غ ِر ّمو
 )Gremmo (UMR 5195عىل عاتقهام متويل مختلف بعثات املرشوع .و نتوجه بالشكر إىل كل من أوليفيه أورانش عىل نصائحه و دعمه و عىل مراجعاته املتتالية للنص ؛
مورييل جريار التي رافقتنا [داڤيد و داردايون] يف بعض التحقيقات و زودتنا بخرائط توزّع األنشطة يف سوق ال َن ّحاسني الخاصة بها ؛ الدكتور محمود حريتاين الذي أفادنا
[داڤيد و داردايون] مبعرفته بالسوق و بحقل أنشطة التعدين الحرف ّية ؛ ملى سمعان التي كانت مرتجمتنا [داڤيد و داردايون] يف العديد من املقابالت مع الحرفيني ؛ عليا
فركوح التي ساهمت يف ترجمة [بعض مصطلحات] املِرسد-الدليل إىل العربية.

عىل ب ّينة من املعرفة بامل ُح َرتف ،و مجاله الخاص ،و بنائه ،أو عىل ب ّينة من تأثري املؤسسة الدينية ،إمنا أيضً ا من املعرفة بالسستام السيايس،
املجتـمعي ،فضالً عن الحيّز املكاين ملجمل املدينة و املنطقة ،و ذلك مبا يكفي و ميكّننا من التع ّرف عىل تلك الظاهرات.
و الثقايف ،و
ّ
يتو ّجب التفكري ،عىل سبيل املثال ،يف موقع أنشطة الصنع يف الح ّيز املديني ،مع األخذ باالعتبار أهم ّية املعادن الرائجة أو النفيسة
ٍ
أدوات للسلطة ،تلك األهم ّية التي ميكن لها أن تفسرّ إدماج األنشطة يف مركز (قلب) املدينة و التحكّم بها من قبل السلطة .كانت
كرمو ٍز أو
املتخصصة ،املك ّرسة لألنشطة االقتصادية – أسواقاً أو “مدناً صناعية” – ،تتشكّل تدريج ًيا يف املدينة ،مبقدار ما كان كل ٍ
نشاط ِح َريف
األرجاء
ّ
يتح ّول إىل مهنة ،تب ًعا للتطورات التي كانت ت ِ
ُدخل تغي ًريا ،و لو جزئ ًيا يف االنتظام السيايس و املجتـمعي السابق .لكن عىل ال َرغم من ذلك،
فإن وجود الرتسانة املهمة [“دار الصناعة” العسكرية ،ت ُلفظ  arsenalبالفرنسية و هي تحوير للتسمية عربية األصل “دار الصناعة” بحسب
ما تر ّجح املصادر]  ،2التي أسسها األمري نور الدين (النزيك) يف مركز املدينة العربية و االسالمية يف قرص األمراء (الزنكيني و األيوبيني) يف قلعة
حلب ،يف القرن الثاين عرش و القرن الثالث عرش ميالدي ،كان قد حافظ عىل دميومة هذه املامرسة القدمية يف التحكّم املبارش من ِق َبل األمري
عىل األدوات العسكرية للسلطة ،تلك املامرسة التي ُوجدت قبل ألفي أو ثالثة آالف سنة.
كذلك ،أتاحت لنا معاينة املشاغل و امل ُحرتَفات الحديثة أن نفسرّ ندرة الشواهد األثرية يف أوغاريت ،ال ألن هذه امل ُحرتَفات كانت قامئة
عىل أطراف أو خارج املدينة ،بل ألنها كانت تستخدم موا ًدا قابلة للتلف ،وأدوات عمل غال ًبا ما تكون أقرب [يف طبيعتها] من املواد الخام،
و ذلك متا ًما كام ال يزال يفعل الحرفيّون حتى يومنا هذا  .تُوجِب هذه املواد إذن ،التي يَص ُعب التع ُّرف إليها خالل التنقيب األثري ،عمالً
تأويلياً لألثر الذي تخلّفه عليها أساليب و طرائق العمل.
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بنا ًء عىل ما تق ّدم ،اعتـمدنا برنام ًجا للبحث الحقيل يف حلب و يف مدن أخرى (دمشق ،حامه ،حمص) .و سعينا لتنظيم معرفتنا بأنشطة
التعدين التقليدية الراهنة إنطالقًا من فكرة مفادها أن هذه األنشطة تشكّل سستام من العنارص املتفاعلة يف املدينة .آملني الوقوف عىل
ب ّينة من التقاطعات ما بني األبعاد التقنية (عمليات الصنع) و الوظيفية (تنظيم العمل يف املجال الداخيل لل ُمح َرتف و الوضعيات الجسدية
خالل العمل) ،بدون إغفال التنظيم العام للح ّيز املديني بعالقته مع اإلعتبارات الثقافية و املجتـمعية و االقتصادية ،فضالً عن دور مرجعيات
السلطة .تشكّل هذه السساتيم املتادخلة و املتفاعلة يف العرص الحديث إرث ًا من الحقبة العثامنية ،عىل وجه الخصوص ،ما قبل القرن الثامن
توسع املدن.
عرش ،إضافة اىل أنها نِتاج التح ّوالت الجارية الناجمة عن العوملة و عن منو املجتـمع االستهاليك و ّ
أجريت التحقيقات يف حلب بني العامني  2004و : 2009
أجرى محب شانه ساز (باحث يف علم اإلنسان ،الجامعة اللبنانية – أصبح أستاذ مساعد منذ  ،2005و هو باحث مشارك يف �ArchéOri )entيف شهر ترشين الثاين من عام  2004تحقيقات أولية القامة صالت تواصل مع املع ِّرفني و تحديد مواعيد مع الحرف ّيني ملعاينتهم خالل عملهم.
أُرسلت بعثة ،يف شهر أيلول  ،2005جمعت محب شانه ساز و إيلال داردايون (عاملة آثار ،باحثة مشاركة يف  )ArchéOrientو منثم إيلال و جان -كلود دافيد (عامل جغرافيا و باحث مشارك يف  Gremmoو .3 )ArchéOrient
أجرى محب شانه ساز تحقيقًا جدي ًدا يف نيسان  ،2007تاله يف ترشين الثاين  2007تحقيق آخر أجراه جان -كلود دافيد و إيلالداردايون.
وأخ ًريا ،أثناء القيام ببعثات ضمن برامج [بحثية] أخرى متكّنا من العودة بالتحديد اىل حقلنا الخاص بالتعدين يف مدينة حلب،بخاص ٍة يف العام .2009

 2اإلضافات ضمن إشارة التدخل [ ]...هي من وضع املرتجم.
 ArchéOrient 3و  Gremmoهام مختربان يف املركز الوطني لألبحاث العلمية ( )CNRSينضويان ضمن بيت الرشق و البحر املتوسط ( )MOMيف مدينة ليون الفرنسية.

أجرينا خالل الزيارات مقابالت يف امل ُح َرتفات ،و قمنا مبعاينة و توثيق العمل و مجاله املكاين بالصور ( 1500صورة يف أقل تقدير)
و بالرسومات الح ّرة .و قد قمنا قدر املستطاع بتدوين املصطلحات التقنية املحكية الخاصة ِ
بالح َرف.
تقع مختلف مهن ُمعالَجة املعادن ،التي نوليها اهتـاممنا ،يف األحياء القدمية عىل العموم ،و أحيانًا يف األحياء الحديثة أيـضً ا ،كام
يف الضواحي ،أو حتى عىل هوامش النسيج املديني .يتواجد يف املدينة القدمية و يف محيطها ،الح ّدادون و املب ّيضون يف باب النرص (يف
حاسة للداللة عىل الحرفة ،ونَ ّح َاسة لل ُمح َرتف،
سوق ال َّن ّحاسني تحدي ًدا) و يف باب الحديد ،و حرفيو ال ُّنحاس يف باب النرص [سريد مصطلح نِ َ
و نُحاس ّيات لإلشارة إىل املنتجات أو إىل األنشطة بعمومها الخاصة بال ُّنحاس ،أما ال َّن ّحاس فهو ِ
الحريف] ،أما صاغة الفضة و الذهب فيتواجدون
يف مواضع مختلفة من األسواق املركزية كمنطقة ال ْج َد ِيده [الجديدة] و يف الحي املسيحي و الحي االسالمي الحديث يف منطقة محطة بغداد.
و تقع مشاغل الحديد و الفونت (الحديد الزهر) و الربونز يف ُمح َرت ٍ
فات أخرى ،غال ًبا ما تكون أكرب يف أحجامها ،تتـموضع خارج املدينة ،رشقي
حلب مثل [منطقة] الشيخ خرض ،و شامالً يف املدينة الصناعية يف [منطقة] الشق ّيف .أما يف [منطقة] الشيخ سعيد ،التي تبعد  10كلم إىل
الجنوب من حلب ،فتتواجد ُمح َرتفات (غري رشعية) يتم فيها ُمعالَجة الرصاص بالهواء الطلق جزئ ًيا ،التي قمنا باستطالعها من غري التـمكّن
من إجراء تحقيقات ممنهجة فيها و بصددها.
أفىض بحثنا األنرتوبولوجي و االجتـامعي (السوسيولوجي) حول هذا الجانب من اقتصاد املدينة املعارصة ،إىل تشكيل باقة متناسقة بدا
لنا إمكانية نرشها بشكلٍ مستقلٍ عن املقارنة مع معطياتنا األثرية .و هذا ما قررنا القيام به عند بدء اندالع الرصاع يف سوريا ،يف عام ،2011
كل أشكال البحوث عن املدينة القدمية ،و أنشطتها الشعبية ،و تراثها غري املادي ،امله ّدد بالتدمري أم ًرا مل ًحا .و قد تركنا جان ًبا
الذي جعل ّ
الجانب القديم و األثري من البحث بغية توصيف األنشطة التي ال زالت حيّة و متكّنا من معاينتها بشكلٍ أسايس .أ ّما التحقيقات الحقلية
التي أجريناها يف حلب قبل عام  2011و الصور التي التقطناها ،فقد وث ّقت األنشطة التي توقفت أو اندثرت راهناً ( )2016يف امل ُح َرتفات
املتخـصصة بأشغال
الواقعة قرب خطوط املواجهة ،و التي نُهبَت و ُد ِّم َرت و أصبحت مرس ًحا للمعاركَ .ع ِملت ،بال شك ،بعض هذه امل ُحرتَفات
ِّ
التعدين امل ُح ّدث يف صنع األسلحة و الذخرية للمتـمردين ،بخاص ٍة أنشطة صهر املعدن و سكبه يف قوالب من رمل عىل هيئة قنابل يدوية
و قذائف الهاون و القذائف املضادة للدروع التي تطلقها البنادق (« رِ
إينغا »).
ترتتب األفكار التي نستعرضها و نخلُص إليها عىل معاينة األنشطة التي كانت ال تزال ح ّية بالرغم من انحسارها .و قد تل ّمسنا التط ّورات
املخصصة للزبائن املدينيني من األحياء القدمية
بني عامي  1990و  ،2009من خالل التح ّول الحاصل عىل مستوى األنشطة الحرفية يف األسواق َّ
و الشعبية ،و من خالل منو أنشطة امل ُح َرتفات الواقعة يف مناطق األنشطة غري الرشعية غال ًبا ،أو يف املناطق الصناعية الرشعية .يبدو أن هذه
التح ّوالت تحفّز شكالً من املؤسسات أكرث دينامية من امل ُح َرتفات-الحوانيت يف األسواق ،مرتبطة بشبكات صناعية أكرث اتسا ًعا و أحيانًا أكرث
حداثة.
مع انتهاء القتال يف حلب ،عىل ما يبدو ،و طرح التساؤالت حول تدمري الرتاث و إعادة تأهيله ،نخرج بخالص ٍة أخرى نراها أساسية
مفادها أن  :الشهادات التي جمعناها قد أصبحت ذات قيـمة تراثية اليوم .غري أن ُمحرتَفات و حوانيت سوق ال َّن ّحاسني يف باب النرص التي
كانت قيد الرتميم يف العام  2000قد ت ّم تدمريها ،و ت ّم ترشيد الحرف ّيني و عائالتهم ،مبا فيهم من كان يرشع يف تنـمية نشاطه مبا يتناسب
و متطلّبات الزبائن ،األجانب عىل األغلب ،من الهواة أو السيّاح .رمبا تعود هذه األنشطة إىل الحياة مجد ًدا ،لك ّننا ال نعلم حال السكّان
و قدراتهم عىل االستجابة ،و من الصعب علينا تص ّور الشكل الذي سيتخذه هذا االنبعاث.
و يتو ّجب التأكيد ألولئك الذين يتساءلون حول مشاركة املرأة يف امل ُحرتَفات ،بأنه سؤال يف غري موضعه .ففي الواقع ،ينتظم املجتـمع
يف الرشق األدىن ،منذ ما قبل ظهور اإلسالم ،وفق تقسيم للمهام و األرجاء بني العامل املنزيل و العائيل النسوي بشكلٍ خاص ،و بني العامل العام
الذكوري بشكلٍ خاص .و تجري انشغاالت الرجال يف الحيز العام (األسواق) أو يف امليادين املتصلة به مبارشة (امل ُحرتَفات و الدكاكني و األماكن
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الدينية) .يف حني تجد انشغاالت النساء املرتبطة بالعائلة و باألوالد مبارشة ح ّيزها يف املنازل .و قد تُوظَّف النساء أحيانًا يف تأدية بعض أعامل
اإلنتاج املرتبط باالقتصاد العام ،و غالباً ما يكون ذلك يف ٍ
وسط ريفي يتّصل بالخارج عن طريق الرجال .تُسنثنى النساء من ُمحرتَفات التعدين
تتوسل مشاركة نسائية ،بخاص ٍة
التي يتطلّب العمل فيها ق ّوة جسدية ،عىل عكس حرفة املعادن النفيسة (صياغة الذهب و الفضة) التي قد ّ
عند املسيحيني و اليهود.
كل ما ميكن إعادة
تقع ُمح َرتفات التعدين التقليدية الصغرية بخاصة ،يف ع ّدة أسواق ،عىل خطوط املواجهة .و قد نُ ِه َبت و أُف ِرغَت من ّ
السكان اىل مناطق أخرى يف سوريا ،أو اىل الخارج
استخدامه .و ُد ِّم َرت املباين بفعل أعامل القصف و التفجريات .و نزح الحرفيون كغالبية ّ
و تع ّرضت منازلهم للتدمري أو للنهب .ال ميكن اليوم العثور عىل هؤالء الحرفيني ،كام ال ميكن معرفة األماكن التي يوجدون فيها .بَ ْي َد أن هذا
الوضع ال يعني نهاية األنشطة الحرفية .و ال بد من إعادة إحيائها و إعادة إعامر الحيّز املديني مع العودة التدريجية لسكان هذه املناطق
و عودة الشعور باالستقرار.
إن الحوافز الرسمية الخاصة بالسلطات السورية و الحلبية ،و تلك الخاصة مبنظمة األونيسكو ،يف هذه املنطقة املص ّنفة ضمن الرتاث
العاملي ،كام اإلسهامات الهادفة إىل إعادة إحياء السوق ،ال تزال يف حا ٍل جنينية ؛ و سيكون من الُمجدي ،بال أدىن شك ،أن نُعاين ما سيحدث
بالفعل ،و كيف س ُيعاد تنظيم هذه امل ُح َرتفات يف أماكنها السابقة أو يف غريها .و مهام يكن من أمر ،فإن معايناتنا التي أجريت بني عامي
 2004و  2009و التي ننرشها هنا تبقى مصد ًرا للمعرفة ال غنى عنه ،و سن ًدا يف إعادة اإلعامر.4

 4نُشرِ جزء من هذه األبحاث يف داردايون و داڤيد  ،Dardaillon et David 2015و دافيد  ،ArchéOrient-Le Blog )Hypothese.org( David et alii 2014bو داڤيد
.ArchéOrient-Le Blog )Hypothese.org( David 2015

مقــــدمة
ّ
املهارات :
ٌ
توارث و تجديد
15

كيف يتو َّغل التجديد إىل املهارات
و إىل الوظائف املتوا َرثة ؟
تبدو ُمح َرتفات التعدين التقليديّة الصغرية يف حلب قدمية ج ًدا،
و لكن هل يعني ذلك أنها بدائ ّية .يف الواقع ،تتضمن هذه امل ُحرتَفات
التجديدات كافَّة التي تعود إىل هذا الزمن القريب أو ذلك  :تعكس
عمليات الصنع و تنظيم العمل و إشغال املكان ،املالحظة يف الفرتة
ٍ
لرتتيبات متالحقة،
اكم
التي أجرينا فيها تحقيقاتنا ( ،)2009-2004تر اً
مرتبط ٍة مبتوالي ٍة من التق ّدم و الرتاجع أو الركود .و هكذا ميكن مالحظة
معيا ٍر مو ّح ٍد يف بعض ُمح َرتفات الح ّدادين يف سوق باب الحديد و سوق

باب النرص :حيث يمُ كن لحظ مجموعة مؤلَّفة من خمسة عرش من
امل ُحرتَفات املتجاورة التي يبدو أنّها تُعيد إنتاج أمنوذ ٍج ٍ
كل
واحد ،يف ّ
كل اثنني أو ثالثة
سوق من تلك األسواق .يعمل الحرفيون فيها وقوفًاّ ،
عتب موقد الح ّدادة [الكور] ،املشيَّد بارتفاع مرت واحد و القائم
م ًعا .يُ رَ
عىل زوايا فوالذيّة و املش َّيد بالطوب و بالطوب الحراري ،و هي مواد
غريبة عىل السياق العام ،و املالصق دامئًا للجدار األمين يف امل ُحرتَف،
أحد العنارص املم ّيزة التي تبدو و كأنّها نتيجة لتحديث قد يعود لزمن
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رسم 1
(أ)1.0

حلب ،سندان رِ
ناري.
السج (جحش أو ِشعب) ّ
مخصص للعمل عىل القطع الكبري املج ّوفة باستخدام سندان خاص ،سنديان ّ
أنظر ما يتبع يف الرسم .2

رسم 2
(أ)2.0

الصغري ،تت ّم بعض األعامل يف الشارع.
نظ ًرا الزدحام امل ُح َرتف و حجمه ّ

االنتداب الفرنيس .و هذا هو حال السندان الكبري ذو القرنني ،بدون
شك ،الذي يتص ّدر مداخل امل ُحرتَفات ،كام هو حال الياقة الزرقاء أو
الوزرة  1التي يرتديها بعض أرباب العمل [املعلّمون] و معاونوهم يف
هذه امل ُحرتَفات ،و قد تكون تلك العادة ُمكتسبة من ِقبَلهم أو من ِقبَل
آبائهم خالل تك ّونهم يف املدرسة املهنية  2أو خالل التعلّم .كام يشكّل
استبدال منافيخ الحدادة [اليدوية] باملنافيخ-املراوح الكهربائية،
و اعتـامد امل ّحركات الكهربائية يف بعض اآلالت ،جز ًءا من هذا التق ّدم،
بال شك .إلاّ أنه [سوى ذلك] مل يتغيرّ يشء تقريبًا ،خالل العقود السبعة
التالية ،و أصبحت اليوم تلك النفحة التحديث ّية جز ًءا من املايض.

 1يبدو أن بعض الحرف ّيني يشدّدون عىل رشف ارتدائهم ما يعتربونه ممث ًال
ملستواهم املجتـمعي كحرفيني ،بخاصة الحدّادين ...من املالحظ أن كل محرتَف
يحتوي عىل مرآة أو أكرث أو أجزاء من مرآة .و يبدل الحرف ّيون مالبسهم ملزاولة
العمل كام يبدلونها مرة أخرى للعودة اىل منازلهم ،و لك ّن مالبس العمل غالباً
ما يتم االعتناء بها بقدر مالبسهم التي يرتادون املدينة بها.
ُ 2وجدَت العديد من املدارس املهنية يف حلب ،مبا يف ذلك املدرسة العثامنية التي
تأسست حوايل عام  1870بالقرب من القلعة [تحت مسمى مكتب الصنائع]،
و مدرسة جورج سامل ،و هي مؤسسة خاصة يف منطقة سيبيلية.
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متخصص بحدادة ال ِّنصال ،يف سوق ال ّن ّحاسني ،يعمل
ح ّدا ٌد آخر
ّ
جالـسا عىل وسادة عىل األرض ،ثانيًا قدميه و ساقيه تحت
مبفرده
ً
قميـصا بال ًيا ،ال يُعري األهمية
فخذيه ،مرتديًا رسواالً قد ًميا للعمل و
ً
نفسها ملظهره كام يفعل عامل أو معلِّم ِ
رصن .يعمل
الحدادة امل ُتع ِ
عىل سندانٍ مك َّعب صغري ،و هو أمنوذج معتـمد عند الح ّدادين
املتج ّولني يف القرن التاسع عرش يف األمرباطورية العثامنية ،و موقد
حدادته مبني عىل األرض ،من الرتاب و الحىص ،يشبه أمنوذ ًجا
مص ّغ ًرا من ألعاب األطفال .ال تنطبق بالكامل املعايري شبه الناظمة
يف الحالة آنفة الذكر مع الوضع هنا ،من ناحية إشغال املكان،
و توزُّع أنشطته و األدوات فيه ،كموضع سندان ِ
الحدادة أو
املوقد .إذ يبدو هذا النـمط من امل ُح َرتفات ،الذي يمُ كن إيجاده
داخل املدينة يف حمص و لدى الح ّدادين الغجر ال ُر َّحل [يف حلب]،
بدائياً .فهل يمُ ثِّل هذا األمنوذج فعالً حقب ًة سابق ٍة عىل التحديث يف
املرحلة االستعامرية ؟ يف الواقع ،يطبع التغيرّ بصمته حتى يف هذه
امل ُح َرتفات  :فمنفاخ كور الح ّداد يعمل كهربائ ًّيا ،و املنفاخ اليدوي ال
ميكن رؤيته قيد التشغيل يف أي مكان يف حلب ،أو خارجها يف البالد،
حتى يف امل ُح َرتفات األكرث عتقًا ؛ كذلك رحى الشحذ ،و فرايش القشط
الد ّوارة ،و البكرات الكهربائية التي تح ّركها ،جميعها مستو َردة ؛
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رسم 3
(أ)3.0

حلبُ ،محرتَفات متجاورة يف سوق ال ّن ّحاسني :
األداة املستخدمة هي ِمطرقة من خشب.

و تتطابق معايري مطارق الحدادة شائعة االستخدام مع تلك التي
يستخدمها الح ّدادون الذين ال يزالون يعملون يف فرنسا ،و قد
تم رشاؤها من املو ّردين املتخصصني  .3قد يكون السندان الصغري
الصاغة أيـضً ا ،تعب ًريا عن التك ُّيف
و خفيف الوزن ،الذي نجده لدى ّ
مع التجوال ،بفعل أنه يتطلّب عملية ابتكار تطال الشكل كام تطال
اختيار املواد التي يتك ّون منها (الدمج بني الحديد أو الفوالذ الطري
و بني الفوالذ الصلب) .يف الواقع ،تتوارى خلف األشكال املو َّحدة
الـسخام (سواد ال ُدخان) و منطية
[املك ّررة] الظا ِه َرة التي يضفيها ُ
األشياء امل ُ ْنتَجة ،أوجه عديدة مؤكدة من التحديث كانت قد
شهدتها هذه امل ُح َرتفات عىل األقل .فبـامذا تكون هذه املح َرتفات
فعالً بدائية؟ و ما الذي من شأنه أن يشكّل فارقاً بينها و بني
امل ُح َرتفات ذات املعايري املو َّحدة ،التي تبدو محدثة أكرث؟ فبـميزان
املقارنة ،قليالً ما يظهر االختالف يف عمليات اإلنتاج و املهارات :
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بصدد األدوات ،أنظر أيضً ا الهامش  ،8و  10ص.96 ،94 .

املح ّركات الكهربائية ،التي تعترب شواهد عىل التحديث ،تشهدها
امل ُح َرتفات كافة عىل اختالف امناطها ؛ و العمل اليدوي ال يزال
سائ ًدا ،كضامنٍ عىل أصالة أساليب العمل الراهنة القدمية .لكن
االختالف الشديد يَك ُمن خلف هذه العنارص املشرتكة ،يف تنظيم
العمل داخل أرجاء امل ُح َرتف و يف وضع ّيات الجسد  :و قد تكون
هذه الخصائص الوظيفية من وضعيات و إشغال للمكان و الصلة
بأرضه ،و دور الجسد ،املرتبطة جميعها بالثقافة أكرث منها بعمليات
الصنع التقنية أو باعتـامد بعض اآلالت ،هي ما يشكّل الفارق ؟
معب ج ًدا.
كام أن تجميع امل ُح َرتفات يف املدينة يف أسواق خاصة أمر رّ
وجه آخر من التغيري تجلىّ يف الحقبة عينها ،بني نهاية السلطنة
العثامنية و بني االنتداب الفرنيس ،عند قدوم الالجئني األرمن
امل ُبعدين من األناضول و قيليقية ،و من بينهم العديد من الحرف ّيني.
و كام هو الحال يف قطاعات أخرى ،يَ رِ
عتب األرمن أنفسهم السبب
الرئييس لإلبتكار يف مجال التعدين و العمل باملعادن النفيسة .و قد
ذَك َر العديد ِمن َمن أجرينا املقابالت معهم خالل تحقيقاتنا ،هجرتهم
أو هجرة آبائهم من موطنهم األصيل يف تركيا اليوم ،و متركزهم يف

حلب ،و االختالفات التي واجهوها مع عاداتهم الخاصة يف العمل،
و كيف أ ّدى تأثريهم اىل تطوير بعض املامرسات الحلبيّة .إال أن
رواياتهم قد تشوبها املغاالة ،فقد تأثر األرمن الوافدون اىل حلب
بدورهم مبامرسات الحرفيّني املحليّني ،سواء من األرمن املتواجدين
يف حلب منذ قرون ع ّدة ،أو من العرب أو غريهم ،فضالً أيضً ا عن
تأثري التـامرين التطبيقية التي تُ َعلَّم يف مؤسسات التكوين املهني
التي أنشأتها اإلدارات أو املؤسسات العثامنية [الصنائع] أو الفرنسية
أو تلك املنبثقة عن أعامل أو مؤسسات محلية.
سرنى أيـضً ا يف األودروسات [املونوغراف ّيات ،أو ال َو َحدات املدروسة
يف هذا الكتاب] أن بعض ُمحرتَفات الح ّدادين و ال ّن ّحاسني و غريهم
من املشتغلني يف معالجة املعادن ،باإلضافة اىل مهن أخرى ،خاصة يف
حلب ،تُظهر تشاب ًها ،عىل مستوى عمليات الصنع ،بينها و بني تلك
التي تم وصفها و تقدميها يف موسوعة ديدرو و املِربت الكربى يف
القرن الثامن عرش  ،4يف حني أن املختلف هو تنظيم العمل داخل

.Diderot et d’Alembert 1751-1772, et Panckoucke 1782‑1832 4

أرجاء امل ُح َرتف ،الذي يبدو أنه موسوم بش ّدة مبحيطه [الخارجي].
تبينّ رسوم املوسوعة أيـضً ا ،قابلية عا ّمة للمقارنة عىل املستوى التّقني
الصنع يف امل ُح َرتفات الصغرية ،بني املرشق العريب الحديث
و عمليات ّ
أو القريب و بني أوروبا الغربية ما قبل الصناعية (أو ذات الطراز
الصناعي-البديئ) يف أواخر القرن الثامن عرش .و تُظهِر هذه املقارنة
أن التأ ّخر أو التفاوت بني امل ُحرتَفات الحلبيّة و بني الغرب ،قبل الثورة
الصناعية يف القرن التاسع عرش ،مل يكن ذا أهم ّية كبرية ،باستثناء الجزء
امل ُ َح َّرك ميكانيكيًا وآليًا يف بعض السياقات يف الغرب قبل التصنيع منذ
العصور الوسطى من جهة ؛ و تبينّ املقارنة من جهة أخرى اتساع
الفجوة بشكلٍ عام ،خالل القرن التاسع عرش و القرن العرشين ،مع
الثورة الصناعية التي نَرشت يف الغرب املح ّركات ،و املكننة ،و الطاقة
الحديثة البخارية التي تلت الطاقة املائية ،الخ .و يبقى الفارق ضئيالً
اذا ما ت ّم اتخاذ السياقات التقليدية يف الغرب ،كمستوى للمقارنة ،يف
القرن التاسع عرش و النصف األول من القرن العرشين ،التي بقيت
مبنأى عن التحديث لدى الحرف ّيني الذين كانوا ال يزالون محافظني اىل
ح ٍّد كبري يعملون عىل تلبية العامل الريفي ،أو أولئك العاملني يف املدن
الصغرية أو البلدات الكبرية ،أو أخ ًريا املشتغلني يف قطاعات حرفية
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رسم 4
(أ)4.0

حلبُ ،مح َرتفات متجاورة يف سوق ال ّن ّحاسني :
األدوات املستخدمة هي املطارق.
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رسم 5
(أ)5.0

حمصُ ،محرتَف ُصنع أجهزة تقطري من ال ُّنحاس.

رسم 6
(أ)6.0

حلب ،حاويات يف مراحل عدّة من التشطيب  :الخام اىل اليمني ،املبيّضة اىل اليسار.

ٍ
مبنتجات و أساليب
يف طور الزوال ،كانت قد استُ ِبدلت منتجاتها
صنعٍ أخرى  .5يف فرنسا ،بعد الحرب العاملية الثانية ،و خاصة خالل
السنوات  ،1950-1970يف وقت كان ال يزال ميكن مشاهدة منافيخ
الحدادة ،كان الحرفيون مثل الح ّدادين ،البياطرة ،صانعي العجالت
و العربات القدمية ،قد اختفوا (بشكل مؤقت ؟) أو انضموا اىل
الفولكلور  ،6أو ت ّم أيـضً ا استبدالهم بوسائل إنتاج أحدثُ ،م َمك َن َنة،
فضالً عن ال ّن ّحاسني ،املب ّيضني ،السمكرية [حرفيو الصفيح األبيض]،
و غريهم كُرث .تجدر اإلشارة اىل أن وترية التط ّورات يف أوروبا كانت
مختلفة تب ًعا للبلدان (ميكن إجراء مقارن ٍة فيـام بني فرنسا و أملانيا
أو إنجلرتا ،أو إيطاليا ،أو إسبانيا ،أو الربتغال) ؛ كذلك األمر يف
سوريا ،مل يتأخر التحديث يف حلب كام حصل يف حامه أو حمص أو
حتى يف دمشق ،و ذلك بفضل مبادر ٍ
ات تعود ،بال شك ،إىل سنوات
.1930‑1960
ُّيف مع السياق ؟
السوق  :تأ ّخ ٌر أم تك ٌ
عتب امل ُح َرتف الواقع يف السوق القديم يف مدينة حلب
يُ رَ
ُمحرتَفاً تقليديّاً .و يَ رِ
املتخـصصون ،من مؤرخني و جغرافيني
عتب
ِّ
و أنرتوبولوجيني ،يف الواقع ،السوق عىل أنه ميثل الشكل املكاين
امل ُميّز لألنشطة االقتصادية يف املدن العربية اإلسالمية  7القدمية ،كام
يف غريها من بلدان كرتكيا و إيران و الهند و آسيا الوسطى اإلسالم ّية.
يرتت ّب السوق عىل تنظيم املجتـمع يف الحيّز املديني ،فضالً عن
العالقة القامئة بني سلطة إدارة األنشطة و الوظائف املدينية و بني
سلطة القضاء الديني بخاصة نظام األوقاف ،فيصبح السوق نتا ًجا
لتح ّول منا عىل أنقاض املدينة القدمية الرشقية ،منذ الحقبة األوىل
للمسيحية أو الحقبة البيزنطية  .8لكن ماذا تبقّى يف املدينة الحالية
 5متثّل رسومات املوسوعة كوثيقة للمقارنة معيارا ً مرموقًا يف ذلك الوقت بدون
شك ،أكرث من املوسوعة ذاتها كمرجع واسع الشيوع و األكرث ِق َد ًما.
 6تبث شبكة اإلنرتنت العديد من الرسائل املتبادلة عرب الربيد اإللكرتوين و املد ّونات
حول املهن التقليدية بخاصة التعدينية منها .غالبًا ما تتضمن هذه الرسائل
تبادل «للحيل» أو للمهارات يبعث بها هواة مامرسني أو حرفيني قدماء (من
أوروبا و كندا و الواليات املتحدة األمريكية) ،غالبًا ما يقرتحون إعادة التدوير أو
تغيري وجهة استعامل مواد و أدوات تالفة .و تُعرض أدوات قدمية للبيع ،بأسعار
مرتفعة ،صالحة لالستخدام كام لتجميعها و االحتفاظ بها ضمن مجموعات .كام
تبث شبكة اإلنرتنت أيضً ا كتيبات لبيع أدوات حرفيّة جديدة ،غالباً ما تتامىش
مع النامذج القدمية ،تهدف لتلبية مطالب الزبائن املهنني أو غريهم.
 7أنظر حول السوق كعنرص لألنـموذج املديني ،بخاص ٍة أيضاً :
Hreitani et David 1986, Geertz 1979, Mermier et Peraldi
2011, Raymond 1990-1991, Wirth 1974-1975
8

أنظر كِ ِندي .Kennedy 2000 et Kennedy 2006

رسم 7
(أ)7.0

حلب ،تجهيز حفرة الستبدال القرمة (إر ِمه) التي تحمل الِّسندان ؛
السندان الخاص بها يف ُمقدِّمة الصورة.
ت َظهر القرمة السابقة مع ِّ

من ذلك السستام الذي شَ ِمل السوق كشكلٍ
تاريخي ذو
مديني
ّ
ّ
داللة ،مع األخذ باالعتبار أن النظام السيايس و االقتصادي و الثقايف
الّذي أنتجه يبدو أنه قد اختفى بدوره ؟ و هل ميكن اعتبار تلك
األسواق ،التي كان ال يزال بإمكاننا رؤيتها قبل عام  ،2011بقايا
من املايض ،أم هياكل فارغة أُعيد إشغالُها ؟ هذا يف حني أن النـمو
الحاصل لألسواق الجديدة يف األحياء القدمية و يف بعض األحياء
املحدثة ،غري الرسمية بغالبيتها ،يدعو لإلعتقاد بأن بعض ظروف
ٍ
بظروف أخرى
انوجاد تلك األسواق ال تزال قامئة ،أو أنّها استُ ْب ِدلَت
جديد ٍة مفاعيلها قابلة للمقارنة .9
حساب تط ّو ِر هذه األنشطة تفاوتاً كب ًريا للوهلة
تُظهِر جردة
ِ
األوىل ،عىل ال َرغم من املؤهالت و املهارات الظاهرة لدى الحرفيّني،
سواء يف أعامل ِ
الحدادة الصغرية أو يف األعامل املتوسطة نصف
ظل سياقٍ
اقتصادي
مجتـمعي و
الصناعية .لكننا نستطيع اليوم ،يف ّ
ّ
ّ
صعب ،أن ن رِ
َعتب أن تشكيل هذه األمناط من األنشطة ،و عمليات
التصنيع الصغرية ،املسموحة بها ،بل و املحبّذة أيـضً ا من ِقبَل
بواسيي  ،Boissière 2014حول أشكال التجارة يف حلب.
رِ
 9أنظر

21

22

رسم 8
(أ)8.0

السندان.
القرمة الجديدة يف حفرتها ؛ يف منتصف سطحها يَظهر ثقب ّ
مخصص لتثبيت ِّ

التوجه امل ُحا ِفظ املع ّمم عىل ُمجمل االقتصاد السوري تحت حكم
السكان يف مواجهة صعوباتهم
حافظ األسد ،كانت ُحلولاً من قبل ّ
الحيات ّية .و تَنطوي هذه الحلول ،غري الرسمية غالباً ،و الالرشعية يف
جز ٍء كبريٍ منها ،عىل مرون ٍة و عىل ٍ
حس ابتكاري ،و عىل استجاب ٍة،
ريفي ،يف ظل من ّو
مكّنت سكان املدن ،الغارقني يف نزو ٍح سكا ّين ّ
ٍ
صعوبات ُمناخي ٍة دوري ٍة يف املناطق
سكا ّين كار ّيث ،و أزمة سكنٍ  ،و
الريف ّية السورية يف شامل البالد و رشقها ،من معالجة مشكالتهم
بالحسنى قبل بداية الرصاع الحايل الذي وضع كل شيىء قيد املساءلة
الحس اإلبتكاري الشعبي و قدرته عىل
بخاص ٍة الحلول التي انتجها ّ
االستجابة  .10أليست املحرتفات التقليدية الصغرية يف األسواق و يف
املناطق الصناعية غري الرشعية ،هي الرحم الذي تشكّلت فيه
املهارات ،و تحققت فيه التحديثات األوىل املم ّيزة ألنشطة التعدين
 10خلف بشار األسد والده ،و قام بتطوير السياسة االقتصادية لسوريا بعد العام
 ،2000مشج ًعا عىل تنمية الصناعات األكرث حداثة و رشاء مصانع جاهزة
من قبل املستثمرين ،عرب التخفيض الرضيبي و انفتاح الجامرك ،الذي يصب
يف مصلحة رجال األعامل  /املستثمرين بشكل خاص يف دمشق و حلب،
و حلفائهم يف النظام.

املتوسطة و شبه الصناعية الدينامية اىل ح ّد بعيد ،التي قلّام تأخذها
اإلحصاءات االقتصادية بالحسبان عىل ال َرغم من دورها الجوهري ؟
الُمح َرتفات الواقعة خارج األسواق ،هل ُمتثل تجديدً ا أم
تغي شكيل ؟
ّ
مجرد رّ
أليس ُمحرتفَا التعدين املتوسطان شبه الصناعيينّ  ،الّلذان نقوم
بتقدميهام هنا (لصهر الحديد و الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر
الرمادي) يف املِص َهر ال َعمودي ،و يف املِص َهر الكهرو-مغناطييس)،
الواقعان يف اثنتني من املناطق الصناعية( ،غري الرشعية يف الشيخ
خرض ،و الرشعية يف الشق ّيف) ،حديثني و تقليديَني يف آن واحد ؟
فعىل ال َرغم من أن املناطق الحرفية أو الصناعية حيث يقع هذان
امل ُح َرتفان هي امتداد للمدينة ،و يعود تاريخ تشييدها إىل بضع
ٍ
سنوات أو عقود ؛ و املباين ذاتها هي منشآت حديثة (خرسانة
مسلحة ،بناء مؤلف من أعمدة و جسور و بهو كبري مع علِّي ٍة مرشف ٍة
تقوم عىل مجموعة أعمدة دعم نحيلة) ،و جزء من التكنولوجيا
املعتـمدة فيها مستورد ،هل ميكن اعتبار هذين امل ُح َرتفني الواقعني
خارج املدينة القدمية “حديثني” حقًا ؟ يتبادر الشك  -بشأن حداثتهام
 إىل ذهن امل ُعايِن املتن ّبه و العارِف بتنظيم مشاغل التصنيع الحاليةيف البلدان النامية ،نظ ًرا للطابع القديم للمساحات الخاصة بالعمل

يف كليهام ،و لـ”غرائبيتهام” ،التي تبدو أنها أقرب اىل القرن التاسع
عرش منه إىل القرن الحادي و العرشين .و هكذا ،تكون االبتكارات
التكنولوجية املستوردة أو التي تم تطويرها محل ًيا ،و التي تتجىل من
خالل اعتـامد األدوات و األساليب الجديدة يف عملية الصنع ،مندرجة
يف السياق املجتـمعي و االقتصادي و املكاين و السيايس للمدينة
و للبالد ككل ،من دون إدخال هذه امل ُحرتَفات يف أنشطة منقطعة
بالكامل عن املايض ،عن تنظيم العمل يف امل ُح َرتف و عن الوضعيات
الجسدية أثناء العمل .لكن عىل ال َرغم من ذلك ،فإن هذه امل ُحرتَفات،
يف الواقع ،بغض النظر عن موقعها و عن حجمها ،ليست بحافظ ٍة
ألصالة األشكال القدمية ،بل هي بال شك مختربات ،متواضعة ج ًدا يف
أغلب األحيان ،لإلبتكار و اإلدراج الجزيئ للتحديث عرب التهجني ،عىل
منوال الصورة العا ّمة لهذه املجتـمعات التي توشك عىل اإلنقالب.
من ُمح َرتفات السوق اىل املنطقة الحرفية أو الصناعية
تَط ّور التنظيم يف الح ّيز املديني و يف أرجاء العمل يف املُحرتَفات.
خمس مجموعات للدراسة املفردة (مونوغرافية)
تتناول دراستنا ،املحدودة و الجزئية إذن ،بعض أوجه نشاط
التعدين الح َريف الصغري القائم يف دكاكني ُ /مح َرتفات أسواق عدة،
كام يف إثنتني من املؤسسات املتوسطة نصف الصناعية التي يشتغل
كل منها ما يقارب عرشة من العامل ،يف املناطق الحرفية امل ُحدثة،
يف ّ
إحدى املؤسستني قانونية و األخرى غري قانونية .كانت هذه املنشآت
الصغرية عديدة ال سيـام يف حلب قبل عام ( 2011بخاص ٍة للنسيج
و التعدين) ،داخل املدينة التي كانت يف أوج منوها ،يف حني أن
التعدين الثقيل ،الذي يُشغّل العدد األكرب من األيدي العاملة ،كانت
الدولة قد أقامته يف حامه بخاصة  ،11املدينة التي تفتقد لرت ٍ
اث كبري
صناعي ،و ذلك وفق املنطق املتناقض للتخطيط االقتصادي البعثي
و تب ًعا للتو ّجهات الجيوسياسية و املناطقية للسلطة.
 سنويل اهتـاممنا بداي ًة بوصف و تحليل تط ّور التقنياتو وسائل االنتاج.
 كام سنتهتم أيـضً ا بتح ّوالت امل ُح َرتف ،و بتح ّوالت أرجاء العمل فيهو بالوضعيات الجسدية التي تُرافق التح ّوالت يف التقنية كام يف املجتـمع.
 11مبوجب الخطة الخمسية الرابعة عىل الوجه اآليت  )1 :مصنع ملنتجات الفوالذ
يف حامه ( 600عامل) بدأ باالنتاج عام  )2 .1975مصنع ملنتجات األلومينيوم يف
الالذقية عام  )3 .1976وحدة لدرفلة الصفيح بواسطة الحرارة يف منطقة حامه
بسطات ذات زوايا يف
(  800عامل) )4 .انتاج قضبان مربعة ودائرية املقطع و ُم ّ
حامه يف عام  )5 .1977وحدة الدرفلة الباردة إلنتاج ألواح الصفيح و التنك)6 .
مصنع لصهر الخردة يف حامه عام  .1977كانت هذه املجموعة نقطة االنطالق
ملج ّمع كبريٍ للحديد و الفوالذ يف حامه .باالضافة اىل مصنع تجميعٍ للج ّرارات يف
حلب كان ال يزال موجودًا (سنعود إليه الحقًا).

فام الذي انتقل من املايض ،و كيف اندرج التجديد يف التقليدي ُمنت ًجا
َمول ٍ
َّدات متجانسة ؟
 سنعمل عىل إجراء التقاطع بني هذه األسئلة املتعلقةبامل ُحرتَفات و بني التغيريات يف مواقع مزاولة أنشطة االنتاج يف
املدينة ،و انتقال األسواق اىل املناطق الصناعية ،يف سياق التغيري
الشامل يف املدينة و يف السياسات االقتصادية.
الصهر ،اللذين يشكالن
إنطالقًا من منطني من التقنيات ،الطَرق أو ّ
عوامل أساسية دامغة لنشاط التعدين ،منيِّز خمسة ُمحرتَفات
ملعالجة املعدن باعتـامد الطرق عىل ال ُّنحاس (تشكيل و نقش
ال ُّنحاس) أو عىل الحديد ِ
(الحدادة) ،و ثالثة ُمحرتَفات تعالج املعدن
الـصهر و تتوسل علم ِ
الحيل (التكنولوجيا) عينه للسكب
باعتـامد َ
يف قوالب الرمل ،إحداها ُمحرتَف صغري لسكب الربونز ،و محرتفان
“حديثان” لسكب الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر) .كام سنعرض
أيـضً ا مل ُحرتَفني غري منطينيُ ،محرتَف للتبييض و هو مك ّمل ألعامل
ال ُّنحاس ،و آخر يعمل عىل خرط الخشب و إنتاج مقابض للسكاكني
و األدوات الناتجة عن ُمحرتَفات ِ
الحدادة املجاورة .12
املتخـصصة يف خمس مجموعات
تم تجميع املهن اإلنتاجية
ِّ
دراسية (مونوغرافية) ولكل مجموعة عنارص مشرتكة : 13
23
حرتفات العرشة موضوع العرض هي اآلتية :
ُ 12امل َ
 ُمحرتَف نحاسيّات خاص مبصطفى ن ّحاس مهندس يف سوق ال ّن ّحاسني يفالضاحية الشاملية القدمية (ص )61-38 .؛
 ُمح َرتف رسكيس للنحاس ّيات يف سوق ال ّن ّحاسني و صفحة  63-62؛ ُمحرتَف التبييض يف سوق ال ّن ّحاسني (الرسم  66اىل  )77؛ ُمح َرتف ِجلوسا عىل األرض يف سوق ال ّن ّحاسني ،و الحدّادين
لحدادة ال ِنصال
ً
املتج ّولني الـ قرباط (الغجر) (الرسم  78اىل  )93؛
 ُمح َرتف ِلحدادة ال ِّنصال وقوفًا ،بكري عبدالله س ّنان يف سوق ال ّن ّحاسني
(الرسم  94اىل  )102؛
 ُمحرتَف ِحدادة األدوات وقوفًا يف باب الحديد ،داخل املدينة القدمية (الرسم 103اىل  )112؛
 ُمحرتَف صنع مقابض األدوات يف السوق الصغري لقبو الن ّجارين (الرسم 113اىل  )122؛
 ُمح َرتف َصهر و سكب الربونز لنبيل َه ْبش يف سوق ال ّن ّحاسني (الرسم 123اىل  128والرسم  129اىل  )151؛
 ُمح َرتف َصهر (بواسطة الفحم و املِص َهر ال َعمودي) و سكب الفونت ملحمدالزبيدي يف املنطقة الصناعية غري القانونية يف الشيخ خرض (الرسم 152
اىل  )185؛
 ُمح َرتف َصهر و سكب الفوالذ و الفونت (مصنع اإلتحاد ؛ ِمص َهرانكهرو‑مغنطيسيان) ،يف املنطقة الصناعية القانونية يف الشقيّف عىل التخوم
الشاملية لحلب (الرسم  188اىل  )203؛
 13أصبحت أسامء املهن املقرونة بأسامء املعادن ألقاب تعرف بها العائالت من
الديانات الثالثة الرئيسية يف املدينة ،املسلمني ،املسيحيني و اليهود .يُعرف
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حاسة و تبييض ال ُّنحاس (نَ َّحاس /مب ّيض).
أ :نِ َ
بِ :حدا َدة ال ِّنصال و األدوات ( َح ّداد).
ج :نِجا َرة املقابض (ن ّجار).
(سكـّاب-نَ ّحاس).
دَ :مسكَب صغري تقليدي للربونز َ
هـَ :مسكَب “حديث” للفونت وغريه من املعادن (سك ّـاب).
بإمكان امل ُحرتَفات الصغرية يف السوق (يف سوق ال ّن ّحاسني) العاملة
يف سكب الربونز ،أو امل ُح َرتفات األكرب يف املناطق الحرفية و الصناعية
أن تصهر و تسكب األلومينيوم أو مزيج من املعادن أيـضً ا.
سنويل إهتـاممنا مبعامل التغيرّ و الدميومة  -سواء يف العروض
التـمهيدية الخاصة بالعنارص املشرتكة ،أو يف الدراسات املونوغرافية
للمح َرتفات  -التي برزت خالل معاينتنا ملزاولة العمل بخاصة ،أكرث
من تلك التي وردت خالل مقابالتنا مع الحرفيني .كام سنجري أيـضً ا
املقارنات مع ُمح َرتفات أخرى يف حلب أو خارجها يف سوريا .يف
الخالصة سنحاول اإلجابة عىل األسئلة املطروحة و تقديم فرضيّات
(جرت صياغتها قبل اندالع الحرب) حول مستقبل األنشطة التعدينية
الصغرية يف السوق و املتوسطة نصف الصناعية .شكّل االنفتاح
االقتصادي الذي جرى يف سوريا عىل مراحل ،و استفادت منه
حلب بداي ًة بشكلٍ كبري –باألخص مع وصول بشار األسد اىل ُس َّدة
السلطة -عاملاً يف إنقالب األوضاع التي انعكست بشكلٍ كبريٍ عىل
عملية االستثامر .مل تندثر أشكال االستثامر الشعبية التقليدية لكنها
ُه ّمشَ ت بفعل الصعود التنـموي لالستثامرات الرأساملية الكبرية.
لسلم
سنتج َّنب قدر االمكان تصنيف األنشطة املدروسة تب ًعا ٍ
قياسا إىل تأخرهاِ ،ق َدمها أو
هرمي للتقييم و إعطاءها «عالمة» ً

معظم حرفيو التعدين يف الحيّز العام للسوق ،من خالل مهنهم أكرث من
انتامئهم الطائفي ،ويتواجدون سويًا مسيحيني و مسلمني يف سوق ال ّن ّحاسني،
يف منطقة مختلطة .يف حني أن أنشطة التعدين الخاصة مبيكانيك السيارت،
و امل ُح ّركات ،و املِضخّات الخ ،.تتشكل من مجموعات من انتامءات طائفية أو
من أختصاصات مهنية  :كان ميكانيكيو باب الفرج و السليامنية و امليدان من
األرمن و العرب املسيحيني ،لكن ألسباب مختلفة أصبحوا حاليًا عىل األغلب
من األكراد أكرث فاكرث .و األحياء التي ميارسون مهنتهم فيها كانت هي أيضً ا
أحيائهم السكنية حيث ميارسون أعامل أخرى أيـضً ا  :فعىل سبيل املثال ،كان
باب الفرج حي أرمني باالجامل و يقدّم خدمات مختلفة (مطاعم ،تجارة
املرشوبات الروحية ،معجنات و حلويات ،صنع و بيع الـ بسرتما ،فنادق ،بيوت
دعارة ،عيادات طبية ،ورش ميكانيك ،تجارة قطع الغيار ،الخ .).و كان سوق
تصليح املِضخّات و امل ُح ّركات يف شارع الرساي القديم ذو أغلبية مسلمة.
السوق القديم للمجوهرات و الصاغة يف الـ ْمدي ِنه أصبح للمسلمني أكرث فأكرث،
يف حني انتقل الصاغة و املشتغلني يف املجوهرات من املسيحيني اىل سوق جديد
اقاموه يف األحياء املسيحية (ال ْج َديْدَه ،تالل ،السليـامنية ،امليدان) ،أما اليهود
فقد غادروا البالد.

تق ُّدمها .بل سنقدرها ،باألحرى ،تب ًعا للصفات الجوهرية بالعالقة
مع السياق املحيل ،و كإجابات عىل الصعوبات و عىل حاجات
خاصة بالسياق نفسه.
مالحظة املرتجم حول نقل هذا الكتاب إىل العربية
بدعم مشكو ٍر من ِق َبل منظمة األونيسكو تم وضع هذا الكتاب
ٍ
بني أيدي الق ّراء بالعربية .و قد ساهم يف عملية النقل فريق مؤلف
من ثالث طالبات يف الدراسات األنرتوبولوجية العليا ،مشكورات
عىل جهودهن املبذولة ،هن  :زينة زمزم ،مالك عفيف و رانيا
ِمرعي ،أعضاء يف فريق األبحاث و الدراسات األنرتوبولوجية -الفرقة
البحثية إنسان ،-يف معهد العلوم االجتـامعية -الفرع األول -الجامعة
اللبنانية .تم وضع اإليضاحات أو اإلضافات كافة بني إشارة التدخل
[ ]...من ِقبَل املرتجم ،كام سبق و ذُكر .من الجدير من وجهة نظر
املرتجم التشديد عىل مسألتني حيويتني  :أهمية و رضورة إجراء
الدراسات و األبحاث الحقلية عمو ًما ،و عىل وجه الخصوص تلك
التي تطال الشأنني املديني و التكنو-لوجي .و األخري ناد ًرا ما يلقى
اهتـام ًما من ِقبل املعاينني ،و إن حصل فعرب “زيارات” حقلية
خاطفة ،و باختزاله إىل مجرد شأن تقني تجري مقاربته مبعزل عن
لغته املحكية ،أي مبعز ٍل عن منطقه و عن مغزاه العميق الغائر
الناس امل ُامرسة لهذا الشأن،
خلف املامرسات الظاهرة ،فتغدو حينها ُ
من خالل هذا النهج و عدسة النظر هذه ،مبثابة ظاهر ٍ
ات سلوكي ٍة
ٍ
بكائنات ،أو بأشياء ،ال مت ُُّت للثقافة بصلة ؛ الرضورة البالغة
أشبه
يف وضع هذه األبحاث أو الدراسات ،مهام كان نهجها و منهجها،
يف أيدي الق ّراء باللغة العربية ،ملا يف ذلك من فوائد ج ّمة عىل
غري صعيد .و يف هذا الصدد األخري يشري ناقل هذا الكتاب إىل
خـص الصياغة ،و إنشاء الجمل ،والفقرات -املط ّولة يف
العربية ،مبا ّ
كثري من املواضع ،-و اقرتاح املصطلحات و املرادفات التقنية منها
نـص نافعٍ بال شك ،من دون ادعاء
عىل وجه التحديد ،بأننا إزاء ٍّ
الصوابية بالرضورة ،و تقع عىل عاتقه وحده الهفوات او الركاكة
أو املرادفات التقنية غري املوفقة إذا ما وجدت .اخريا ً ،كيف ميك ُن
تج ّن ُب الوقوع يف محظو ِر خيان ِة اللغ ِة و نحن نكتب الرتاث و عنه،
و عن الشؤون التقنية فيه باألخص ،بلغ ٍة معارص ٍة منقطع ٍة عن
لسان هذا الرتاث بالذات ؟ التشديد هذا ،ال يتوخى غري الدعوة إىل
ٍ
إقامات
العمل إلجراء املزيد من األبحاث الحقلية املع ّمقة من خالل
مط ّولة ومشاركة الناس أنشطتهم لبلو ِغ منطقهم ،فضالً عن الغوص
يف بطون الكتابات الرتاثية و املخطوطات باللسان العريب التي
دونت شؤون أزمنة كانت فيه الصناعات و االبتكارات و «علوم
الحيل» يف أوج صعودها ،قبل ركودها ثم انحدارها و أفولها يف
العرص الحديث.

الفصل األول
حاسة و التبييض
ال ِّن َ
يف سوق ال ّن ّحاسني
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حترفات أ ،1أ 2و أ3
ُم َ

جد ْي ِده ،باب النرص،
الضاحية الشامليةَ ،
سوق ال ّن ّحاسني
أحياء جديدة ّبدلت يف تنظيم الوظائف املدين ّية
يف حلب منذ الحقبة اململوكية و العثامنية
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كانت الضاحية الشاملية القدمية ملدينة حلب ،حيث يقع
سوق ال ّن ّحاسني ،و قسم من سوق الح ّدادين ،تمُ ثّل ما يقارب ربع
مساحة املدينة ،أي ما يعادل نصف املدينة القدمية داخل السور،
التوسع الباكر
و تض ّم ربع عدد السكان نحو العام  .1900أ ّدى هذا ّ
للمدينة خارج األسوار ،الذي تسارعت وتريته يف الحقبات اململوكية
و العثامنية ما بني القرنني الخامس عرش و الثامن عرش ،إىل تشكيل
مدينة ُمل َحقة و مصغّرة ،تركّزت الخدمات فيها حول الجامع الكبري،
و هي ذات ٍ
مزدحم هو األغنى بعد وسط الـ ْمدي ِنه .و قد
وسط
ٍ
شكّلت هذه الضاحية ،حتى منتصف القرن العرشين ،مجموعة من
األحياء شديدة التن ّوع ،حيث يتعايش األغنياء و الفقراء ،و تتجاور
كل من  :امل ًح َرتفات و امل َساكن ،فضالً عن ٍ
فئات من املسيحيني
ّ
ٍ
مجموعات من السكان من أصو ٍل مدين ّي ٍة
و املسلمني ،الذين شكّلوا
قدمي ٍة يف الغالب ،و من بينهم بعض العائالت املرموقة القادمة
من املدينة داخل األسوار ،التي مل يَ ُعد يناسبها العيش يف األحياء
القدمية ؛ و تض ّمنت هذه األحياء أيضً ا مجموعة من املهاجرين
األكراد ،و معظمهم من املسيحيني عىل األخص ،كام ض ّمت أيضً ا
أنشطة اقتصادية مل يعد يتّسع لها املكان يف األسواق الكبرية يف
الوسط بفعل ازدهار املدينة و أنشطتها املركزية .شكّلت هذه
الضاحية يف هذه الحقبة من النـمو ،أي ما بني القرنني الخامس
ٍ
لتبدالت طويل ٍة جاري ٍة يف إعادة
عرش و القرن الثامن عرش ،مرك ًزا
يصح مقارنتها قليالً مع ما جرى بني
تنظيم عامة للح ّيز املديني ّ
عامي  1950و  2011يف مدينة حلب الحديثة.
يُشكّل منو املدينة أحد العوامل املس ّببة لهذه التبدالت.
فقد اعت ُـم َدت مجموعة من املعايري النتقاء األنشطة االقتصادية
فيها وفقاً لقيـمتها و لإليرادات املتوقعة منها ،بال شك ،و هو ما

يَظ َهر جزئ ًيا يف ال ُخل ّوات و غريها من اإليجارات ملساحات تجارية
يف األسواق املركزية ،التي يعود ريعها عاد ًة لألوقاف  .1متركزت
أسواق صنع و بيع املنتجات املعدنية ،التي كانت تقع جميعها
سابقاً يف منطقة قريبة من املسجد الكبري (ال ّن ّحاسني ،الح ّدادين
و صانعي األسلحة) ،يف الضواحي خارج املدينة ،مع نهاية حكم
املامليك و بداية الحكم العثامين ،يف الفرتة عينها التي ش ّيدت فيها
النساجون
املدابغ الكبرية يف الحدائق ،عىل مجرى نهر قويق .و كان ّ
و غريهم من الحرفيني املشتغلني يف حرفة النسيج قد غادروا مركز
قي صائغو الذهب و الفضة يف السوق املركزي
املدينة ،يف حني بَ َ
اىل جانب أغنى التجار ،كتجار الس ّجاّد و األقمشة و األحذية،
و الخ ّياطني ،باإلضافة اىل تجار الجملة (تجار التوابل و األدوية
و الفستق و اللوز و الجوز و الصنوبر و الحلويات) و ُمص ّدري
منتوجات االستهالك اليومي ذات الجودة العالية (اللحوم ،الفواكه
و الخضار).
متركز يف هذه الضواحي ،خالل الحقبة العثامنية ،جزء كبري
من أنشطة النسيج و ملحقاتها (الصباغة و تجارة الجملة باملواد
الكيـميائية و األدوية و املواد املل ِّونة) ،و أنشطة التعدين ،فضلاً
عن مصبنة كبرية (الزنابييل) ،باإلضافة اىل أنشطة ال ِنجارة و بيع
 1األوقاف ،أو “الحبوس” يف املغرب ،هي مؤسسات دامئة أنشئت من قبل
موظف رسمي أو مسؤول ،نظريّاً من ماله الخاص و لكن يف الحقيقة غالبًا
ما تكون متشكّلة من األموال العامة ،كمثل املؤسسات الكبرية التابعة للحكم
اململويك (خاصة يف القاهرة) أو الحكم العثامين ،عىل اعتبار انها يف خدمة
العموم كمرافق التعبد أو األعامل الخريية ،غالبًا للمسلمني .غري أنها ميكن أن
تكون مسيحية أو يهودية يف بعض الحاالت .األمالك الخاصة بهذه املؤسسات
رصف بها.
تصبح بشكلٍ أو بآخر إلهية غري قابلة للت ّ
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رسم 9
(أ1أ)0.1

1الجامع الكبري
بتوسعها نهاية القرن
2األسواق القدمية ّ
الثامن عرش
3باب إنطاكيا  :سوق الحدّادين الصغري

.4

4باب الحديد  :سوق الحدّادين و حرفيي
الخشب

.5

5سوق بني باب النرص و باب الحديد :
للحدّادين ،و ال ّن ّحاسني ،و املب ّيضني ،الخ

املدينة القدمية و مركزها .مواقع األسواق الرئيسية ألنشطة التعدين يف األحياء
القدمية (قبل .)2012
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رسم 10
(أ1أ)0.2

عمل مزدوج عىل قطعة ن ٍ
يجسد العاملون بعملهم هذا تصميماً باك ًرا لآللة التي تلتقط
ُحاس كبرية يف سوق ال ّن ّحاسني يف دمشقّ .
القطعة و تحركها و تشكّلها ،يف آن واحد.

املخصصة لها و للتدفئة ؛ و قد تداخلت أماكن مزاولة
األخشاب
ّ
املخصصة
هذه األنشطة باملساكن الجامعيّة الشعبية ،يف األزقّة
ّ
للعماّ ل املهاجرين األكرث فق ًرا و العازبني ،كام ببعض البيوت الكبرية،
و هو غالبًا حال األحياء التقليدية للمدن الرشقية التي يغيب عنها
نسبياً الفصل املجتمعي .استـم ّرت تلك األنشطة يف من ّوها يف أواخر
القرن التاسع عرش و أوائل القرن العرشين ،ث َّم أخذت بالرتاجع يف
النصف الثاين من القرن العرشين ،بعد الذروة التي شهدها النسيج
2
رضا بقوة
و التعدين  .كاد النسيج التقليدي ،الذي كان ال يزال حا ً
يف سنوات  ،1960-1970يندثر من هذه الضواحي منذ حينه ؛
كذلك ،فإن أنشطة التعدين التقليدية أو “امل ُ َح ّدثة” ،يف امل ُحرتَفات
الصغرية يف السوق ،بعد أن كان منو املدينة و استقرار املهاجرين
األرمن قد عززاها ،أصبحت بدورها مه ّدد ًة مؤخرا ً بفعل القوانني
املدينية التي أُعيد تفعيلها يف التسعين ّيات من القرن املايض ،والتي
كانت تدفع بأنشطة الصنع للخروج من املناطق السكنية  .3كام
ساهم استبدال ال ُّنحاس باأللومينيوم أيضاً ،وغريها من التغيرّ ات يف
األواين املنزلية و أدوات املطبخ (القدور و الصحون) ،برتاجع سوق
ال ّن ّحاسني بشكلٍ رسيع.
كان سوق ال ّن ّحاسني يف حلب ،الذي يقع يف القسم الجنويب من
الضاحية الشاملية ،يتض ّمن ،قبل عام  ،2011ثالثة و ستني ُمحرتَفاً
لل ِّنحا َسة و ال ُّنحاس ّيات (تحقيقات موريِل جريار  ،)4و ستة مب ّيضني،
 2كانت األنشطة املرتبطة بالصباغة قد متددت يف غري اتجاه  :إىل الناحية الغرب ّية
و الشامليّة الغربيّة باتجاه منطقة الج َديْ ِده ،و إىل الناحية الشامليّة باتجاه
[حي] قسطل حرامي ،و عىل الناحية الرشق ّية باتجاه [حي] أقيول ،باإلضافة
اىل عرشة ُمحرتَفات كبرية ،تربز للعيان بأقمشتها املل ّونة املمتدّة عىل رشفاتها
لتجفيفها ،كانت ال تزال حارضة يف األعوام .1970-1980
 3البيوت الكربى كانت قد تم هجرها يف وقت سابق ،وغالباً ما تح ّولت اىل
ُمحرتَفات أو ُمستودعات.
 4موريل جريارد ،أستاذ مساعد [أستاذة] يف  ENSAيف مرسيليا – لوميني
و عضو يف مخترب  ENSA ،INAMAمرسيليا .تقاطعت مساراتنا البحثية عند
الحرفيني يف حلب و هو ما كان جز ًءا من أطروحتها " :إعادة تركيب العامل
الحريف و التغريات املدين ّية بلحاظ الرتاث و السياحة يف شامل أفريقيا و الرشق
األوسط (فاس ،اسطنبول ،حلب)" نوقشت يف جامعة فرانسوا رابليه دو تور يف
عام ( 2010غري منشورة).

و خمسة و عرشين ح ّدادا ً ،و ثالثني ُمح َرتفاً ألنشطة تعدين متنوعة،
و ثالثني ُمحرتَفًا إلعادة تدوير العجالت [الدواليب املطاطية]،
و عرشين م ُح َرتفًا و مستودعاً لألخشاب ،مبجموع ما يقارب مائتي
و سبعني ُمحرتَفاً توزّعوا يف الجهتني الرشقيّة و الغربيّة ،عىل طول
ستـامئة مرت ،مخرتقني الضاحية من باب النرص اىل باب الحديد ؛
كام كان السوق يتض ّمن خمسة و تسعني ِمحالً من امل َحال املقفلة
(بشكلٍ مؤقت أو دائم) .و يبدو الجزء الواقع إىل رشقي شارع تراب
الغرباء ،و كأنّه امتداد ُمستحدث ،منذ القرن التاسع عرش أو القرن
العرشين ،لسوق ال ّن ّحاسني القديم .5
و تشهد عىل هذا االمتداد ،هندسة بعض امل َحال املش ّيدة يف
الطوابق األرضيّة للمنازل .كانت أنشطة التعدين األخرى أو بدائلها
أساسا عىل ِ
الحدادة ،و سكب
يف هذا السوق الكبري ،تشتمل ً
الربونز و األلومينيوم ،و تحويل العجالت الستخدامها كحاويات
مختلفة ،باإلضافة اىل بعض أنشطة السمكرية [لصنع األدوات
املنزلية و نحوه بواسطة صفائح فضية اللون] ،و ِحدادة األبواب
و الشبابيك ،و بعض امل ُح َرتفات لصنع مواقد النفط [املدافئ،
الصوبات] .تتواجد ،عىل مسافة قريبة ،مجموعات صغرية من
ُمح َرتفات سكب الربونز و األلومنيوم بجوار ُمح َرتفات ُمك ِّملة هي
لصنع [تشكيل] قطعٍ من املعدن بواسطة َمخارط و َمفارز يدوية
التحكّم ،و ُمح َرتفات خرط الخشب ،و من خمسة إىل عرشة ن ّجارين
يعملون يف حفر األثاث الكالسييك الفاخر (ال تُعترب هذه امل ُحرتَفات
الواقعة يف الجوار جز ًءا من سوق ال ّن ّحاسني) .و قد اندثرت املئات
النساجني خالل سبعينيات القرن املنرصم (يف القيرصيّات
من َمحال ّ
املؤسسات الكبرية التابعة لألوقاف)؛ التي
التي شكّلت جز ًءا من ّ
كانت قد بُنيت بني القرن السادس عرش و أواخر القرن الثامن
عرش ،لتجارة الحرائر الشعبية أو الفاخرة ،و إلنتاج األقمشة املط ّرزة
املخصصة للسوق املحلية و اإلقليـمية
و الهنديّة (القطن املطبوع)ّ ،
و للتصدير إىل الخارج كاملغرب و اليمن[ .إزاء هذا الوضع] ،هل ما
ٍ
ٍ
جديد وار ًدا إذن من أجل السيّاح ،أو ألعامل
بانبعاث
زال االعتقاد
التزيني و صنع املفروشات [؟]
5

لالطالع عىل تاريخ هذه الضواحي ،انظر أطروحة سوفاجِه . Sauvaget 1941
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حاسة
ال ِّن َ
و ال ُّنحاس ّيات
عمليات الصنع األساسية
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ال يبدو أ ّن انعدام أو ندرة املناجم أو املعدن الخام يف سوريا
القدمية (ال ُّنحاس و القصدير يف املقام األول ،ثم الحديد) قد أعاق
منو أنشطة الصنع هذه .إن األشياء و بقايا األدوات التي تعود للعرص
الربونزي ،التي ُوجدت يف أوغاريت غال ًبا يف القصور و املنازل ،فضالً
عن األهمية االقتصادية للتعدين ،يف إبال [املدينة األثرية] أو ماري
[اململكة] و غريها من املواقع يف املنطقة خالل العرص الربونزي
القديم ،التي تؤكد عليها النصوص املنقوشة عىل اللوائح امل ُكتشَ فة
(دفاتر املحاسبة امل َلك ّية) ،تُبينّ أهمية هذه األنشطة و مدينيتها،
أقله جزئ ّياً ،و بأنّها متوقفة عىل السلطة أكرث بكثري من توقفها عىل
املناجم القابلة لالستغالل أو عىل الطاقة القابلة للنقل [من مكان
إىل آخر] .ففي العرص الربونزي ،كام يف مطلع القرن الحايل ،كان
استرياد املعدن يت ّم عىل هيئة سبائك أو كام ّدة أولية نصف خام.

أساسا هي
يف حلب ،كانت الطاقة املعتـمدة للتحويل و الصنع ً
رصف بها بشكلٍ
القوة العضل ّية لإلنسان ،ما يعني أذن امكانية الت ّ
حاسة
يسري يف أماكن الصنع من أجل أعامل الطَرق كافة يف ال ِّن َ
و ِ
الحدادة ،بينام يتوافر الخشب والفحم عىل مسافة قريبة من
أغلب املدن ،من حيث ميكن إحضاره بواسطة العربات ،و هو
للصهر (قبل الفحم الحجري و النفط السائل ،املازوت) يف
الالزم َ
(صهر و سكب) الربونز عىل وجه التحديد .املياه،
منتجات أخرى َ
التي ال غنى عنها ،متوافرة بدورها و لو بكميات قليلة .تتـمثّل
العوامل امل ُح ِّددة ألهمية هذه األنشطة إذن ،يف وجود حرفيني م َه َرة
يف خدمة السلطة أو يف خدمة جمهور عريض من الزبائن املدينيني،
كل العصور ،مبا يف ذلك الفتح
كام يف إمكانية التبادل التجاري ،يف ّ
االسالمي.
رسم 49
(أ)5.2
مطارق ( َميانات)  :ذات أطراف مستطيلة
(يف الصف السفيل) ،من اليمني اىل اليسار،
مطرقة بطرفني ( َملامي إم طَرفني) ،مطرقة
بطرف واحد ( َملامي إم طَ َرف) ،يليها
مطرقتان ت ُس ّميان ناريت نَ ّزار و من ثم تأيت
نا ِر ِّيه ِسوي ،ثم نا ِر ِّيه طَويل و أخ ًريا نا ِر ّيه
العلوي ،إىل اليمني خمس
كْبري .يف الصف
ّ
مطارق برأس ُم َحدَّب ( َميانات ْم َد َّور أو
باي كْبري) و اىل اليسار أربع َميانات
ْب ِرت ِْش ْم ْ
برأس مربّع.

اس باملفرد
اإلسم العريب ملهنة املشتغل يف ال ُّنحاس هو نَ َّح ْ
ْحاس
ُحاس [و ن ْ
و نَح َّـ ِاس ْني بالجمع ،املشتقة من الكلمة ن ْ
املحك ّية]  .6يقوم املبدأ األسايس لعمل ال َن ّحاس عىل اللدانة
و املطواعية ،و هي قابلية تتصف بها خصائص بعض املعادن،
و ال ُّنحاس منها بشكلٍ خاص لقدرته عىل تح ّمل تشكيلٍ بالغ بدون
حاسة ،بفعل
أن يُك رَْس .يتم هذا التشكيل إجامالً ،يف ُمحرتَفات ال ِّن َ
الطَرق املتك ِّرر الذي يُ ِ
حدث التقلّص أو التـم ّدد .يُعترب العمل بالطَرق
من التقنيات القدمية جدا ً لتشكيل املعدن عىل البارد ،بداية ال ُّنحاس
الخام كام كان يت ّم يف مرص و بالد ما بني النهرين ،ثم الحقًا التشكيل
عىل حرار ٍة مرتفعة ،بخاص ٍة ال َحديد ،دون بلوغ درجة اإلذابة .ال ُّنحاس
هو أحد املعادن األكرث لدونة ،كالذهب و الفضة و الزنك و القصدير
و الرصاص  :لدنَ ،مرِن ،غري مائع .يُعبرِّ ال َّنحـّاسون يف الرشق األوسط
كام يف حلب ،عن مهارتهم من خالل املفاخرة مثالً بتشكيل أوانٍ
مج ّوفة معقّدة الشكل ،بواسطة ال ّد ّق باألساس ،إنطالقًا من لو ٍح
دائري من ال ُّنحاس بدون اللجوء أحيانًا اىل التجميع (لحام ،بَرشَ مة
الطي أو الّلف أو التطعيج ،و هي تقنيات أخرى شبه
[تبشيم]) أو ّ
صناعية تُستخدم عىل وجه الخصوص يف أعامل الصفيح أو السمكرة.
كان حرفيّو العرص األيويب و عرص املامليك يعتـمدون عىل التوايل،
تقنيات السكب ،و الخراطة أحياناً ،و من ثم الطَرق لصنع قطعة
فاخرة .مثة تقنيات حديثة ممكننة و حرفية ،مل يتم اعتـامدها من
قبل ال ّن ّحاسني التقليديني يف حلب و يف الرشق األوسط ،قد يرتافق
استخدامها مع الطاردات املحورية .7
يتطلّب تشكيل األواين ال ُّنحاسية املؤلفة من قطع ٍة واحدة بدون
التلحيم ،الكثري من اإلتقان .و يبدأ هذا العمل بالطَرق عىل طبق
من ال ُّنحاس [األحمر] أو األصفر يرتكز أفقياً عىل سندانٍ صغريٍ
مناسب للتشكيل املطلوب .يَط ُرق الحريف باملِطرقة بيده اليـمنى
ٍ
ٍ
رضبات متتالي ٍة تتد ّرج من الوسط نحو األطراف ،و يدير الطبق عىل
السندان بيده اليرسى ،أو برجليه (العاريتني أو املنتعلتني) يف حالة
القطع كبرية الحجم مثل الصواين (الرسم  .)43يتالءم شكل املطارق
الخاصة ذات األطراف الطويلة (الرسم  )49مع العمل يف داخل

 6مصطلح «ديناندوري» (” )“Dinanderieباللغة الفرنسية ،املستـمد من اسم
مدينة دينانت البلجيكية ) ،(Dinantيعني إعامل ال ِنحاسة عىل ال ُنحاس إلنتاج
نُحاسيّات هي األواين و األطباق عىل العموم بأحجام مختلفة ،غالبًا ما تكون
مبواصفات زخرفية و فنية أكرث دقّة و حرف ّية من غريها من منتجات ال ِنحاسة.
 7الطارِدات املحورية ال زالت قيد االستعامل يف فرنسا من قبل صانعي النحاس ّيات،
يف [بلدة] سرِ دون يف [منطقة] بوجِه [رشق فرنسا] و [مدينة] ڤيلديو-ليه-بووِل يف
[منطقة] النورماندي [الشامل الغريب من فرنسا] عىل سبيل املثال.
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رسم 45
(أ)1.2

مسقط مع ترقيم مواقع العمل (أنظر النص).

األواين املفتوحة نسب ًيا و قليلة العمق .و للعمل عىل تشكيالت ضيقة
ال تالمئها األدوات اآلنفة ،يستخدم حرفيو الفضيّات و ال ُّنحاسيّات
ٍ
أدوات خاصة ،تُع َرف بـِ سنديان ناري (الرسم ،)59‑58 ،57
(بالفرنسية  ،)recingleال ت ُ َد ّك عموديًا يف قرمة باألرض ،بل تُثَبّت
أفق ًيا أو بشكلٍ مائلٍ قليالً ،يف كريس خاصة (تعرف بالـ َجحش)
(الرسم  1اىل  )3أو عىل ركيزة (تعرف بالـ تَشَ طَل) تُ َد ّك عموديًا
يف قرمة موضوعة عىل األرض .هذا الصنف من السندان هو عىل
شكل وتد طويل ( 80سم) مربّع أو مستطيل املقطع .يُخ ِّول تشكيل
الزوايا يف األواين العميقة من مختلف األحجام يكرث استخدام هذه

رسم 57
(أ)13.2

رسم 54
(أ)10.2

مجموعة من السنادين  :من اليمني ِم ْن ِغ ْرتْ تِ ْل ،يليها اثنان
ِم ْن ِغ ْرتْ َرفيع ،ثم ِس ْندْيان سا ِمغ ،و ِس ْندْيان أَريض ظْغري (صغري)
و الثالثة األواخر َم ْن ِغ ْرت ْاسطَ ْنبويل.

رسم 57
(أ)13.2

اىل اليسار ِس ْندْيان نَاري عدد إثنان ،اىل اليمني تَشْ ط َْل [و هو
ركيزة للـ ِسنديان الـ ناري] (انظر أيضً ا الرسم .)58

رسم ( 58أ)14.2
الـ تَشْ طَلْ مغروس يف ِقرمة [إر ِمه] من خشب ،و يرتكز فيه و عليه ِس ْندان نَاري
أفقي مائل قليالً [يُلقي بطرفه عىل مكان جلوس الحر ّيف ،فوق وسادة تُضاف]،
مح ّولاً موقع العمل هذا إىل سرِ ج[ ،و عندها يصبح املوقع مبثابة] َج ْح ْش[ ،كام
يُظهر الرسم .]59
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األداة يف حلب و أماكن أخرى ملعالجة األواين العميقة عىل أختالفها،
سواء كانت من ال ُّنحاس ّيات أم من الفض ّيات .كام أنها ما زالت
قيد االستخدام حال ًيا يف امل ُح َرتفات بفرنسا و غريها ،و قد ُعرضت
يف لوحات موسوعات القرن الثامن عرش .و هي تَظ َهر يف رسومات،
تعود إىل زمنٍ غابر ،يف مرص القدمية ،تزيّن قرب الوزير رخمريع الذي
توىل املنصب يف عرص امللك تحومتس الثالث و أمنحتب الثاين نحو
 1500ق.م (العرص الربونزي املتوسط) .8

رسم 59
(أ)15.2

موقع العمل مح َّوالً اىل َج ْح ْش [ميتطيه الحر ّيف للعمل
عىل سندان أفقي].

( 8الرسم  Paléorient 5مجلد  ،)1/11غارين-مارو ،Garenne-Marot 1985
ِ
"شغل ال ُنحاس يف مرص الفرعونية من خالل الرسوم و النقوش" .يَظهر يف لوحة
من موسوعة بانكوك (باريس  )Panckoucke 1783تركيب هذا الصنف من
األدوات يف جسم من خشب ميكن الجلوس عليه ،عىل وسادة ،يشبه إىل حد
بعيد األجسام الحلبية الحالية.
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رسم 46
(أ)2.2

ن ّحاس ُمع ِّمر ،من جيل رسكيس ،يف وضعية العمل عىل سندان َعمودي يف سوق ال ّن ّحاسني يف دمشق.
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رسم 47
(أ)3.2

مواقع العمل رقم  2و ( 3راجع الرسم  )45؛ قُ ُرمتان
من خشب خاليتان من السندان.

رسم 48
(أ)4.2

موقع العمل 1؛ كمثل املوقع  ،2مؤلّف من مقعد مبني بواسطة الحجارة املرتاصفة توضع فوقه وسادة .يجلس الحرفيون
جلوسا.
عىل إرتفاع يوازي تقريبًا مستوى الرصيف الخارجي نظ ًرا إلنخفاض أرضية امل ُحرتَف مبا يتالءم مع وضعيات العمل ً

رسم 65
(أ)21.2

النحـّاس رسكيس يف وضعيّة العمل عىل
سندان َعمودي.

رسم 50
(أ)6.2

مطرقتان من خشب [الزان] (مفردها ِدءما َءه ،مثناها ِد ْءما ْءتني) ،السفلية برأسني مسطحني متساويني يف الطول
ت ُس ّمى ِدءما َء ،و العلوية برأس مدبّب تُس ّمى ِدءما َء ْم َد َّو ْر.

رسم 52
(أ)8.2

السنادين مفردها يُس ّمى ِس ْندْيان أ َرايض  :األخري
مجموعة أخرى من ّ
يتوسط سطحه ِح ٌّز طويل (فُرضَ ة).
يل َّ
اىل اليسار يف الصف ّ
السف ّ

رسم 51
(أ)7.2

السنادين أسطحها ممتدّة ،مفردها يُس ّمى
مجموعة من ّ
ِس ْندْيان طَويل.
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رسم 53
(أ)9.2

السنادين ذات رؤوس مستديرة ،مفردها
مجموعة أخرى من ّ
يُس ّمى ِس ْنديان ِم ْن ِغ ْرت.

رسم 55
(أ)11.2

ثالثة سنادين ،مفردها يُس ّمى ِس ْنديان َصاوا ،كمثل سنادين
الحدّادين املز ّودة بقرنني ،لديها قرن مستدير املقطع من
جانب ،و من الجانب اآلخر قرن م ّربع املقطع.
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رسم 56
(أ)12.2

اىل اليسار ِس ْنديان ظائِ ْف و اىل اليمني ِس ْنديان َحلَبي أو
طَويل.

رسم 60
(أ)16.2

السنادين (املوقع رقم  ،4راجع
مكان استيداع و توضيب ّ
الرسم .)45

رسم 61
(أ)17.2

أص.
أصات ،مفردها ْم ْ
قصاتَ ،م ّ
ِم ّ

رسم 62
(أ)18.2

يف املقدمة ،موقع العمل  1اىل اليسار ،و موقع العمل ( 2غري
مشغول) اىل اليمني (راجع الرسم .)45

رسم 64
(أ)20.2

دلو يتدىل بيد رسكيس .يف هذا الدلو ميكن رؤية عمل
السكّاب (املقبض و الحلقات من
النحـّاس ،و امل ُب ّيض ،و َ
الربونز املصهور و املسكوب).

رسم 63
(أ)19.2

موقع العمل  : 1يُال َحظ الفرق يف مستوى األرض بني الشارع
قصات تتدىل عىل الحائط خلف
و بني أرض امل ُح ّرتف ؛ املِ ّ
الحر ّيف.
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التأليف الخاص ب َن ّح َاسة مصطفى ن ّحاس املهندس
يف سوق ال ّن ّحاسني
أرجاء املُح َرتف الرئييس يف الـ قيرصية و تنظيمه
ُمح َرتف أ1أ
2م

ش
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رسم ج-.كـ ..داڤيد

رسم ( 11أ1أ)1.
ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف
القيرصية) .مسقط لل ُمح َرتف ،مع ترقيم
ملختلف مواقع العمل (أنظر النص).

تتألف هذه ال َّن ّح َاسة من ثالثة َمحا ٍل مختلفة ،تقع يف سوق
ال ّن ّحاسني و محيطه ،و قد يرتتب هذا التوزيع عىل نظر ٍة منطقي ٍة
تعود بأثرها اإليجايب عىل املبيعات (الرسم  )44-41 ،11مبا يتناسب
مع انفتاح هذه املؤسسة عىل زبائن جدد (الس ّياح ،و التصدير
اإلقليمي بخاص ٍة إىل اإلمارات العربية املتحدة) .يهدف هذا
ٍ
ظروف
التنظيم ،بال شك ،أيضاً اىل تحسني املردودية من خالل تأمني
أفضل للعمل .ال يتوافق هذا االنشغال بالفعالية و باملردودية مع

صورة السوق التقليدي ،و يبدو بأنه جزء من عمليات
التحديث ،و بالتايل هو جزء من التح ّول العام الجاري
الذي يطال األسواق أيضاً .هذا و قد أعلمنا محاورنا،
نبيل سماّ قية ،بأنه ليس لديهم َمن يعمل عىل التسويق
9
التجاري ،و بأ ّن عملهم يقترص عىل تلبية الطلبيّات...
يقع اثنان من هذه امل َحال الثالثة داخل سوق
ال ّن ّحاسني ،هام ُمحرتَفان تقليديان يف السوق (أ1ب)
أساسا ،و هام
تتم فيهام مراحل الصنع باعتامد الطَرق ً
يف الوقت عينه مبثابة ُدكّان ل َع ْرض املنتجات و بيعها
(أ1ت) مج ّهز بواجهة زجاجية.
يقع امل ُحرتَف الرئييس (أ1أ) يف مكانٍ مرتاجعٍ
عن السوق ،و يفتقد لبوابة تتصل مبارشة بالح ّيز
العام .و هو يُش ِغل ،منذ ما يقارب األربعني عاماً،
أحد امل َحال يف قيرصية قدمية ،تشكّل جزءا ً من أحد
األوقاف  10و تعود للقرن الثامن عرش ،كانت تض ّم
مخصصة ألنشطة النسيج
فيام مىض عرشة ُمح َرتفات ّ
(عقار  .) 3573 6-VIيُطلق عىل هذا امل ُحرتَف تسمية
َو ِ
رشه ،مبعنى ُمح َرتف يقع بعيدا ً عن الح ّيز العام
و يُشغل مساحة أكرب من املحالت-الدكاكني الصغرية يف
السوق .يت ّم الدخول إىل القيرصية من سوق ال ّن ّحاسني
من خالل بوابة منخفضة و دهليز ضيق يؤدي اىل باحة
القيرصية [الصحن] ،املزدحمة باملنشآت العشوائية ؛

 9أجريت املقابلة بتاريخ  5/11/2007مع نبيل سماّ قية ،و هو يف بداية العقد
الثالث من العمر .شقيق نبيل هو صهر رب العمل و هو يعمل معهم .و رب
العمل هو مصطفى ن ّحاس املهندس ،و شقيقه سمري يعمل معهم أيضً ا .األخ
الثالث ،نديم لديه أنشطة أخرى .كان لوالدهم و جدهم املهنة ذاتها .و ميارس
أعاممهم املهنة عينها أيضً ا يف طرابلس ،لبنان.
 10حول تعريف الوقف ،أنظر الهامش  ،1ص.26 .

رسم ( 41أ1ب)31.
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رسم 42
(أ1ب)32.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس يف السوق.
املخصص لتشكيل الحواف ؛ العامل
الرسم  : 42 - 41مشهد عام لل ُمح َرتف  :أيرس الصورة ،املوقع الوحيد "الناشط" ّ
الصلب عىل األرض[ ،يسمى
يف عمق امل ُح َرتف يقوم بتحضري القهوة .أمين الصورة ،ميكن متييز لوح ُمسطّح من ّ
ْب ِ
الطة َس ِح ْب] ،لتسوية األواين املسطّحة ،و مجموعة من املطارق ُعلِّقت بواسطة عارضة من خشب ُمث َّبتة بالجدار.
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رسم 44أ
(أ1ت34.أ)

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (املتجر) .إىل اليسار ،واجهة عرض منتجات امل ُحرتفَني ؛ إىل اليمني بوابة الدخول إىل خان أوج خان.

ُطل عليها ،و من بينها
التي ترتاصف امل ُح َرتفات عند أطرافها و ت ّ
ُمحرتَف لسكب الربونز ،و آخر صغري للطباعة الحريرية ،و ُمحرتَف
ال ُّنحاس ّيات الذي نقوم بتقدميه.
يتألف امل ُحرتَف من حجر ٍة واحد ٍة مستطيلة (  6.50مرت × 3.80
مرت) ما يقارب  25مرتا ً مربّعاً أي أكرث من ضعفي مساحة دكّانٍ
طل باب امل ُحرتَف و نوافذه الثالث عىل باحة
كبريٍ يف السوق ؛ و يُ ّ
القيرصية .يتم ارتياد امل ُح َرتف نزوالً عىل أربع درجات ،و تختلف
قليالً مستويات أرتفاع أرضيته.
ٍ
حل مكان
سقف إسمنتي ،كان قد ّ
يتألف غطاء امل ُح َرتف من
األلواح الخشبيّة املعتمدة فيـام مىض ،و بواسطة درج يتم الصعود
إىل عل ّية من اإلسمنت ت ُستَخدم كمخزن.
األرضيّة مغطّاة بالبالط الحديث املك ّون من اإلسمنت
و الحىص مبقياس  25 × 25سم .يف حني أن أرض ّيات امل ُح َرتفات،

النساجني و العاملني باملعادن ،هي عاد ًة من
بخاص ٍة ُمحرتَفات ّ
الطني و الحجارة أو من البالط الحجري .قد يعود تركيب هذه
حاسة هذا ،منذ بضعة عقود،
البالطات إىل زمن إنشاء ُمحرتَف ال ِّن َ
طل ًبا للنظافة و التحديث الذي يبدو أنّه مي ّيز هذه املؤسسة .اإلنارة
الداخلية توفرها نوافذ ثالث ،و تك ّملها مصابيح األنابيب البيضاء
الكهربائية [النيون] بنورها املنتظم .التهوئة يف امل ُح َرتف تت ّم عرب
نوافذ الواجهات الثالث التي تبدو كافية ،خاصة و أن موقد اإلحامء
غري متواجد يف الداخل ،و ملزيد من التهوئة مث ّة مروحة بشفرات
كبرية مثبّتة يف السقف .يت ّم تركيب مدفأة داخلية شتا ًء [صوبيا]
تعمل بإحراق النفط (املازوت).
تم بناء ُحجرة تابعة لل ُمحرتَف يف الباحة ،مالصقة للجدار
املخصص ملعالجة القطع بعد
الشاميل ،تحتوي عىل موقد اإلحامء
ّ
عمليات ال ّدق و النقش (الرسم  11رقم  7و .)2

رسم 43
(أ1ب)33.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس يف السوق.
السندان،
بداية العمل عىل طبق جديد مث ّبت من ِق َبل حر ّيف يف وضع ّية مائلة لتشكيل حوافه بواسطة الطَّرق عىل ِّ
مستخد ًما قدمه اليرسى و مك ّعب من خشب عند أسفل منتصف الطبق.

رسم 12
(أ1ب)2.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية).
واجهة امل ُح َرتف من الجهة ِ
الشامل ّية ،مع جانب من موقد اإلحامء يف ُمقدِّمة الصورة (راجع الرسم  ،11موقع .)7
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مواقع العمل يف املُح َرتف الرئييس
الوظائف ،التوزّع ،تراتبية األرجاء
(رمزيًا و وظيف ًيا)

42

تُشكّل قواعد توزيع مواقع العمل عامالً أساس ًيا يف تنظيم
ٍ
مبوجبات
مساحة امل ُحرتَف (الرسم  ،)37و هي قواعد غري مرتبطة
تقنية يف املقام األول .و لكونه ًمح َرتفاً عائل ّياً ،تَظ َهر تراتبية األجيال
املخصصة للعمل .كام أن تقدير
من خالل توزيع املواقع يف األرجاء
َّ
جودة العمل ،و التفاوت يف مستوى املؤهالت ،من شأنه املساهمة
أيضاً يف تعزيز تراتبية أخرى وفقاً للمهارات .أخ ًريا ،قد تنطوي بعض
مراحل العمل عىل قيـم ٍة رمزي ٍة تَط َبع بدورها املكان.
يوجد يف هذا امل ُحرتَف مثانية مواقع للعمل ،مبا فيها امل ُلحق

رسم 32
(أ1أ)22.

الخارجي يف صحن [القيرصية] ،يعمل فيها فقط أربعة أو خمسة
عاملني ،معظمها مز ّود بتجهيز ٍ
مخصصة
ات ثابت ٍة سواء كانت
َّ
ألشخاص بعينهم أم ال.
ُج ّهز املوقع رقم  1يف املسقط بـ قِ ْر ِمه من خشب ،هي حاضنة
يتوسط سطحها ُحفرة مع ّدة
سندان ،مغروسة باألرضية (الرسم ّ ،)11
ّ
لدك و احتضان سنادين (مفردها ِس ْن َجا ْن بحسب جان-كلود داڤيد)
مختلفة قابلة للتبديل تب ًعا للعمل املنوي إجراؤه .الالفت يف هذا
املوقع هو أثاثه شبه “املؤسسايت” و وضعه املع ّزز ،فهل يعود ذلك

ُمحرتَف مصطفى نحاس املهندس (يف القيرصية) .مواقع العمل رقم  4 ،1و  : 6يف ُمقدِّمة الصورة آلتان لتحديد و تقويم
ِ
حواف األطباق ،تُس ّمى مفردها ماكيِنة َبكَر أو الـ كُ ْردُون.

رسم 37
(أ1أ)27.

املوقع رقم  1هو املكان الذي يشغله عاد ًة املعلّم يف امل ُح َرتف ،مه ّيأ هنا للعمل عىل تشكيل حواف األطباق .تم ضبط
ارتفاع كِال السندان و املقعد (و هو املقعد الوحيد مع مسند للظهر و وسائد) وفقًا لقطر الطبق.

ألنه املكان الذي يشغله رب العمل و األكرب س ًّنا [املعلّم الكبري] ؟.
خشب مع مسند للظهر،
يتوفّر يف هذا املوقع مقعد منخفض من
ٍ
مرتكز عىل الجدار ،إضافة إىل وسادة سميكة للجلوس و أخرى
ملسند الظهر ،ال يبدو هذا املقعد قابالً لتغيري املكان الذي يشغله
عىل الرغم من أنه غري ُمثبّت فيه .يركُن إىل جانبه ،مبتناول اليد
اليـمنى [للحريف يف حال الجلوس] ،خزانة صغرية تحتوي عىل
ٍ
رفوف تحمل املذياع (راديو) الوحيد يف امل ُحرتَف (الرسم  32اىل
اليسار و  .)39‑37يسمح موقع هذا املقعد املرتكز عىل الجدار
الكبري املقابل للمدخل ،من رؤية كامل مساحة امل ُحرتَف و كل ما
يجري فيها بلمح البرص .كام ز ّود هذا املوقع بعلاّ قة ملالبس العمل،
معتربة و معززة أكرث من املواقع األخرى ،يعلوها مرآة كبرية معلّقة
أقل “راحة”
عىل الحائط .أ ّما جميع مواقع العمل األخرى فهي ّ
و دراية بكثري ،كاملوقع رقم  4عىل سبيل املثال (الرسم  ،32اىل
اليمني يف الركن) .كان الشخص األكرب س ًنا يف امل ُح َرتف يَشغَل املوقع
رقم  ،1طيلة فرتة من الوقت الذي استغرقه تحقيقنا .و قد أمىض
الشخص عينه فرتة طويلة و هو يعمل عىل تقويم األطباق عىل لوح
مسطّح من الصلب ِ
[بالطة َس ِح ْب] مركون يف موقع (رقم  )2واضح

ٍ
لشخص بعينه بل يتعاقب العديد
مخصص
للعيان ،يبدو أنّه غري ّ
من العماّ ل للعمل عليه (الرسم ُ .)26ج ّهزت املواقع الثالثة األخرى
( 4 ،3و  )5بقرامي ثابتة من خشب للسنادين ،و مبقاعد نقّالة
يرتاوح علوها عن األرض و أضالعها ما بني  29و  30سمُ .2خ ّصص
لرسام و خطّاط و نقّاش الزخارف
املوقع ( 3الرسم  13اىل اليـمني) ّ
[الهندسية و النباتية و الخط ّية] ،و قد كان نبيل ،محاورنا و شقيق
رب العمل ،يَشغله خالل زيارتنا .يس ّهل املقعد املتح ّرك الذي
صهر ّ
يجلس عليه نبيل حركته من حول السندان أثناء العمل ،أ ّما أنظاره
فتبقى ُم َركّزة عىل الرسم قيد التنفيذ أكرث منها عىل بقيّة امل ُحرتَف.
إن متوضُ ع موقع العمل هذا يف وسط امل ُح َرتف ،بعي ًدا عن الجدران،
أسفل درج العليّة ،تقريبًا ،ال يعطيه قيمة كبرية .ال يتمتّع “صاحب”
هذا املوقع ،و هو األصغر س ّناً بني العماّ ل ،مبكان ٍة هام ٍة يف الرتاتب ّية
عىل الرغم من مهارته العالية.
ُج ّهز املوقع (رقم  )2بلو ٍح من الصلب مركون عىل األرض
(الرسم  26اىل  ،)31يُستخدم كسندان طوله  0.65×0.95مرتًا،
و سامكته  3أو  4سم (زنته  250كلغ تقري ًبا) ،و هو عىل بعد
 79سنتيـمرتا ً من الجدار الرشقي لل ُمحرتَف ،ما يقلّص املساحة
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رسم 38
(أ1أ)28.

املوقع رقم  1هو املكان الذي يشغله عاد ًة املعلّم يف امل ُح َرتف ،مه ّيأ هنا للعمل عىل تشكيل حواف األطباق .تم ضبط
ارتفاع كِال السندان و املقعد (و هو املقعد الوحيد مع مسند للظهر و وسائد) وفقًا لقطر الطبق.

املريحة التي تتطلّبها الحركات الجسديّة املسهبة عىل مستوى
الجذع و الذراعني التي يقوم بها العامل .يتطلّب هذا العمل مهارة
ٍ
لشخص بعينه ،و هو
مخصص
عالية ،لكن يبدو أن هذا املوقع غري َّ
الرسام والنقّاش ،يُشغل املحور الذي يتوسط امل ُحرتَف.
كام موقع ّ
يتـم ّيز املوقع رقم  6بعد ٍد من اآلالت الصغرية املخصصة لتحديد
و تقويم الزوايا بواسطة عجالت معدنية صغرية ،ستيم وصفها الحقًا ،تثبتت
إحداها عىل قائم يف األرضية ،عىل ارتفاع مرت و عرشين سنتيم ًرتا تقري ًبا ،أ ّما
مخصصة للعمل وقوفاً (الرسم  32إىل .)36
اآلالت األخرى فمتنقلة و ّ
ال ًحجرة الصغرية امللحقة (موقع  )7التي ش ّيدت يف الصحن ،أمام
خصصة ملوقد اإلحامء  :و العمل هنا يتم وقوفاً و يقوم
امل ُحرتَفُ ،م ّ
رب العمل نظ ًرا للخربة
عىل الحركة املستمرة ،و هو من مسؤولية ّ
و املهارة التي تتطلّبها هذه العملية (الرسم  16اىل .)20
تتم العمليات ذات الصلة باإلحامء (التنظيف بخاصة) بجوار
املوقد عىل أرضية إسمنتية (موقع ( )8الرسم  20اىل  ،)25و يؤ ّديها
عامل متع ّدد امل َهام ،فهو من يقوم بإعداد الشاي و القهوة ،لكنه
يستطيع العمل أيضً ا يف عمليات الطَرق التي تتطلب املهارة .يبدو
أن هذا العمل الذي يتطلب الحركة الدامئة و الوقف مرهقًا،

و مصد ًرا لإلتساخ ،فضالً عن أنه مصدر ٍ
لتلوث (نرش مواد كيـاموية)
متتصه األرضية.
و هكذا ،يبدو أن الرتاتبية يف امل ُح َرتف غري ُمح َّد َدة بالرضورة
بصعوبة العمل و باملهارة املطلوبة لتنفيذه  :فهي ،قبل أي اعتبار،
يف هذا امل ُح َرتف ذي الطابع العائيل ،شأن املسؤولية و اإلجالل
املرتبطني جزئ ًيا بالس ّن و برتاتبية األجيال ،بال شك .مل تُعينَّ مواقع
املخصصة للطَرق التي تبدو أكرث “احرتا ًما” ،وفقًا
العمل الثابتة،
ّ
العتبار ٍ
ات وظيف ّية بحتة  .11فهذه املواقع ،نجدها مرتكّزة مبحاذاة
الجدران تارك ًة وسط امل ُح َرتف خا ٍل ،كام يف غرف املعيشة يف املنازل.
إن وضعية العامل األكرب سناً ،جالساً عىل مقعده مستندا ً اىل الجدار

 11يتوجب عىل مواقع العمل املحددة بآالت ،عىل العموم ،يف محرتف ممكنن
قديم نسب ًيا يف فرنسا عىل سبيل املثال ،تسهيل نقل الطاقة بشكل مناسب من
مصدره( ،طاحونة مائية ،آلة بخارية ،محرك كهربايئ أو الديزل )...و توزيعها
بواسطة أحزمة و بكرات .يف محرتف سوق ال ّن ّحاسني ،املحرك الكهربايئ الوحيد
هو املروحة التابعة ملوقد اإلحامء يف الخارج .و مصدر الطاقة الوحيد يف
املحرتف هو القوة العضلية لإلنسان.
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رسم 39
(أ1أ)29.

املوقع رقم .1
صاحب امل ُحرتَف خالل تشكيله حواف األطباق.
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رسم 13
(أ1أ)3.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية).
مشهد عام للجزء الغريب لل ُمح َرتف ،من اليسار اىل اليمني  :موقع العمل رقم ( 1مقعد و سندان خالٍ) ،رقم ( 4يف
العمق) ،و رقم ( 3اىل اليمني) العمل جا ٍر عىل نقش األطباق و تزيينها بالزخارف باستعامل إزميل صغري و مطرقة.

رسم 16
(أ1أ)6.

ُمحرتَف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية).
أرضية موقد اإلحامء (املوقع رقم )7

رسم 14
(أ1أ)4.
رسم 15
(أ1أ)5.

يف ُمحرتَف آخر  :تحديد و نقش الزخارف باإلزميل و املطرقة
تحضريي ( ُمستنسخ).
باعتامد رسم
ّ
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رسم 17
(أ1أ)7.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية).
املوقد أثناء إحامء طبق حتى بلوغه درجة اإلحمرار.

رسم 19
(أ1أ)9.

الطبق لحظة إخراجه من املوقد محموالً بواسطة ملقط كماّ ش.
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رسم 18
(أ1أ)8.

املوقد أثناء اإلحامء ؛ اىل أمين منتصف الصورة األطباق مرتاصفة عموديًا تستند إىل بعضها،
يقع خلفها منفخ كهربايئ لضخ الهواء بهدف تأجيج النار ،و أنبوب تغذية املوقَد بوقود املازوت.

رسم 20
(أ1أ)10.

عامل يُ ِّربد الطبق الخارج من املوقد برشّ ه باملاء.

رسم 23
(أ1أ)13.

تجفيف الطبق و تنظيفه بالنشارة (املوقع رقم .)8
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رسم 21
(أ1أ)11.

تنظيف الطبق باألسيد ،املوجود يف وعاء من البالستك ،اىل
يسار الصورة ،محلوال ً باملاء (املوجود يف حاوية إىل ميني
الصورة).

رسم 22
(أ1أ)12.

شطف الطبق باملاء من أثر األسيد.

رسم 24
(أ1أ)14.

تنظيف الطبق و تلميعه بالنشارة (املوقع رقم .)8

مقابل املدخل و محاطاً بكل عنارص الراحة و عالمات “السلطة”
رب البيت
هي غري بعيدة ،مع حفظ االختالفات كافة ،عن وضعية ّ
يف الغرفة الكبرية (القاعة) أو يف اللّيوان الذي يشغل صدر الغرفة .يف
حني أن الرجل ذا املهام املتع ّددة -الذي يُع ّد الشاي و القهوة أيضً ا-
يُشغل مقام الخادم ،الذي ال قيـمة [مكانة باألحرى] له (وسط
عمق الرسم  .)42إن مساحة هذا امل ُحرتَف و الرتاتبية التي ميكن
تقليدي يف السوق،
لحظها فيه تختلف كثريا ً عماّ نراه يف ُمح َرت ٍف
ٍ
ك ُمحرتَف رسكيس ،عىل سبيل املثال املوصوف الحقاً ،الذي ال يوفّر
رب العمل
مشه ًدا مامثلاً  .إال إننا سرنى يف حالة رسكيس موقع ّ
كحاملٍ للكثري من الدالالت الرمزية و السلطة يف مجاله (فيـام ييل
صورة ِدرونيان ،الرسم 204أ ،و ُمح َرتف رسكيس الرسم .)45
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رسم 25
(أ1أ)15.

األطباق جاهزة إلدخالها إىل امل ُحرتف إلعادة تقويم اعوجاجها.

مراحل عمل ّيات الصنع
حاسة الرئييس
يف ُمح َرتف ال ِّن َ
ملصطفى نَ ّحاس املهندس
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كان إنتاج ال ّن ّحاسني (قبل العام  )2011يف الرشق األدىن ،متن ّو ًعا
خصصة باألغلب للزينة و بني أدوات مع ّدة
للغاية و يرتاوح بني أدوات ُم َّ
لإلستعامل ،علماً ان الحدود الفاصلة بني هاتني الفئتني من املنتجات،
شديدة الضباب خاصة يف املايض .خالل فرتة إجرائنا لتحقيقاتنا ،كان
بعض الحرفيني يصنعون قدو ًرا كبري ًة و أوا َين عميقة لطهي الفول عىل
سبيل املثال ؛ و قد تم رؤية غريهم يف مدينة حمص يصنعون أوا ِين
للتقطري (الرسم  ،)5و غريهم أيضً ا يف دمشق يصنعون مداخن مزخرفة
للمواقد ،من ال ُّنحاس املطروق .تقرتن تقنية الطَرق يف صنع األواين كبرية
الحجم هذه ،عمو ًما ،مع أعامل التجميع التي تتم بواسطة تلحيم القطع
املتشكّلة بتقنيات الطي و اللف أو "الطعج" ،و هي تقنيات معتمدة
يف أشغال الصفيح ،ثم يُعود العمل بالطَرق و ال َدق إلنهاء املجموع
(الرسم  ،5 ،1التلحيم واضح يف القعر) .و يتم تبييض بعض ال ِقطع بعد
عملية التشكيل (الرسم .)6
كان النشاط الرئييس يف امل ُح َرتف ،يف حني أجرائنا املعاينة ،هو صنع
بحجم كبري،
األطباق و الصواين من ال ُّنحاس األصفر و األحمر ( َم ْن َس ْف ٍ
بحجم أصغر ،الرسم  .)40و كان العديد غريها من املنتجات
أو صين ِّيه ٍ

معروض يف املتجرين اآلخرين يف السوق (الشكل  ،)41-42كاملجامر
( َمنا ِءل َ /م ْنأل) ،و رِكاء القهوة ( َركاوي َ /ركوِه) ،و أوانٍ أخرى هي
من إنتاج هذه امل ُحرتَفات يف أحايني أخرى بال شك .تتم جميع املراحل
األساسية ملعالجة الصواين يف داخل امل ُح َرتف الرئييس أو يف امل ُح َرتف
املوجود يف السوق ،باستثناء اإلحامء الذي يتم [يف الخارج] يف املوقد
املوجود يف الحجرة امللحقة ُمبح َرتف القيرصية (و رمبا يتم اعتامد ح ّراق
كل من العاملني
الغاز اليدوي يف ُمحرتَف السوق بدالً من املوقد) .يعمل ّ
عىل مرحل ٍة يف عملية الصنع ،إلاّ أن الجميع يستطيع القيام باملراحل
كافة ،بحسب ُمحاورنا نبيل .يتالءم تنظيم امل ُحرتَف مع آلية تقسيم
العمل و رسعة التنفيذ  :و يتبادل العاملون املهام فيـام بينهم بشك ٍل
منتظم تجنبًا للتعب و لرتابة األفعال التقنية املتكررة ،كام يفيد نبيل.
أعامل التـمدّ د و االنكامش بواسطة الدّ ق
(مواقع العمل ) 5 ،4 ،3 ،1
تتم ّاملرحلة األوىل يف العمل ،من حيث املبدأ ،لتشكيل األواين
املج ّوفة ،بوضع نقاط ال َعالم ،و بتحديد األجزاء التي سيت ّم تشكيلها
بال ّدق ،و التحضري للت ّحول من الشكل املسطّح (ثنايئ األبعاد) اىل

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية) .يت ّم أوالً
الصلب ،املُسماّ ة ْب ِ
الطة َس ِح ْب،
الضرّ ب بالطّبق عىل لوح ّ
بشكل متك ّرر.

استكامل تقويم إعوجاج الطبق بواسطة مطرقة ،تُس ّمى
ِدءماء ،من خشب.

رسم 27
(أ1أ)17.

رسم 28
(أ1أ)18.

رسم 29
(أ1أ)19.

استكامل تقويم إعوجاج الطبق بواسطة مطرقة ،تُس ّمى
ِدءماء ،من خشب.

رسم 30
(أ1أ)20.

استكامل تقويم إعوجاج الطبق بواسطة مطرقة ،ت ُس ّمى
ِدءماء ،من خشب.

رسم 31
(أ1أ)21.

الحر ّيف يقوم بتقويم و تعيني الحدود بني قعر الطبق وبني
حافته بواسطة مطرقة ،ت ُس ّمى ِدءماء ،من خشب.

رسم 26
(أ1أ)16.

موقع التقويم (موقع  )2و يتألف من لوح من صلب ( ْبالطَه
أو ْب ِ
الطة َس ِح ْب) موضوع عىل قطعة قامش عىل األرض.
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رسم 34
(أ1أ)24.

ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس املهندس (يف القيرصية).
آلة تحديد و تقويم الحواف[ ،ت ُس ّمى ماكي ِن ْة َبكَر أو الـ كُ ْردُون] قيد التشغيل.
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رسم 33
(أ1أ)23.

يف وسط الصورة آلتان لتحديد و تقويم الحواف ؛ يف ُمقدِّمة الصورة منفاخ الهواء امل ُستخدَم يف املوقد ينزع عنه و يودَع يف الداخل عند انتهاء
أعامل اإلحامء ؛ إىل أيرس الصورة درج يؤدي إىل العل ّية  ،و إىل أيرس أعىل الصورة مروحة كهربائية متدلّية من السقف تستخدَم صيفًا.
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الشكل املطلوب ثاليث األبعاد ،تب ًعا ملبادئ الهندسة الفراغ ّية .مل
نتـمكن من معاينة عمل تحضريي مامثل ،إذ يبدو ،يف هذا السياق
ذهني يُنفّذ مبارش ًة عىل املعدن
[الذي نعاين] ،أنه نابع من تص ّو ٍر
ّ
ٍ
خطوط بسيط ٍة بواسطة بيكار و مسطرة ،بدالً من الطريقة
عرب
الهندسية إلنتاج مخطط من النـمط الصناعي يصار إىل إنتاجه
عىل شاكلة الجسم املطلوب و تبعاً ألبعاده فيصبح أمنوذجاً ميكن
االستنساخ عنه بواسطة املخرطة أو آلة الفرز .أقترصت نقاط
ال َعالم التي متكّنا من رؤيتها ،يف العديد من امل ُحرتَفات ،عىل تلك
امل ُع َّدة لزخرفة الصواين أو األواين التي سبق تشكيلها ،و يُصار إىل
تحديدو استكامل هذه النقاط باإلزميل ،سواء ت ّم رسمها مبارشة
بواسطة مخرز البيكار (الرسم  )13أو كانت عبارة عن مخطط
ٍورقي يجري لصقه و العمل عليه (الرسم . 12 )14-15
ّ
تُعتـ َمد أعامل التـم ّدد و االنكامش بال ّدق ،بواسطة ِمطرقة
معدنية عىل سندانات صغرية ،بشكلٍ خاص لألشكال املج ّوفة
املتك ّونة بواسطة التقنية عينها .يُعتـ َمد ّ
الدق عىل الصواين و األطباق
للعمل عىل تشكيل الحواف (املزينة بالكشاكش) أو لتحضريها من
أجل تحديد حوافها بواسطة آلة خاصة (الرسم  .)36-32يف أثناء
حاسة،
معاينتنا ،كان امل ُحرتَف الرئييس لتحقيقنا حول ُمحرتفات ال ِن َ
يُنتج األطباق املزخرفة من ال ُّنحاس األحمر و ال ُّنحاس األصفر
 12يف شغل ال ُن ّحاس ،كام هو الحال يف غريها الكثري من الحرف اليدوية ثم الصناعية،
تُطرح مسألة وجود أمنوذج تحضريي و تطبيقه عىل القطعة املشغولة ،ثالثية
األبعاد .قد يتـمثل العمل الحريف بابتكار مبارش لشكل أو لقطعة ،و لكنه يقتيض
عمو ًما إعادة إنتاج أمنوذج وفقًا ملعايري معينة يف األبعاد و الحجم ،و الفتحات ،الخ.
يطبق كل ميدان صناعي أو ابتكاري تقنيات اإلعداد و التحضري الخاصة به ،التي
تختلف تب ًعا للزمان و املكان .و قد تختلف األعامل التحضريية لتشييد أحد املباين
[عىل سبيل املثال] إذا ما كان املبنى فار ًها أو بنا ًء للعامة من الناس .ففي الهندسة
مجسم ،ليس رشطًا إلزاميًا،
املعامرية ،االرتكاز عىل تصميم كامل مرسوم أو عىل ّ
و رضورات وجوده غري جلية ألن هذه األشياء األولية [التصاميم و املجسامت]
املجسامت أو إظهارها يف لوح ٍة أو منحوت ٍة
ناد ًرا ما يتم االحتفاظ بها (ميكن حفظ ّ
جدارية ،و هي مفيدة إلظهار العمل املقرتح للزبون أكرث منها للمهندس بكونها
أداة للبناء) .معظم املعامريّني القدماء كانوا قادرين عىل إنتاج واتباع تص ّو ًرا ذهن ّياً
مفصالً ،بحد أدىن من املقاييس ،وفق وحدات القياس املستخدمة ،و مبعايري املواد
ّ
موضع التنفيذ  ...كانت العامرة اإلسالمية يف بعض الحقبات تعتـمد عىل مخططات
ثنائية األبعاد ،و عىل رسومات متقاطعة للمسطحات أكرث منها لإلرتفاعات ،و قد
تم الحفاظ عىل بعضها (يف أوزبكستان و آسيا الوسطى) .حرف أو فن املنسوجات
األكرث تعقيدًا ،كاألقمشة املطرزة و السجاد ،و شاالت الكشمري ،التي تقوم زخرفاتها
عىل إنتاج و تكرار رسومات دقيقة ،قد يتم تنفيذها من خالل عمل ذهني مر ّمز،
و العمل عىل الجانب الخلفي من النسيج ،إذ ال ميتلك الحرفيون الذين يعملون
مجسماً متثيل ًيا فعل ًيا ملا ينتجون ،بل تص ّو ًرا مج ّردًا ،مر ّم ًزاُ ،معطى شفهياً من
سوياًّ ،
قبل املرشف الذي يرى الرسم و يرتجمه إىل مبادئ توجيهية للتنفيذ.

(و األخري مزيج من ال ُّنحاس األحمر و معدن الزنك/التوتياء)
اعتـام ًدا عىل ّ
الدق بشكلٍ أسايس ،بخاص ٍة خالل اللمسات األخرية،
بعد أعامل الزخرفة بالنقش و تشكيل الحواف و القعر ،مبا يعطي
القطعة شكلها املستقيم املطلوب.
يبدأ تشكيل الصواين و األطباق بالعمل مبارشة عىل الصفائح
املعدنية ،من ال ُّنحاس األحمر او األصفر ،املستوردة أو املعاد
تدويرها محلياً ،التي يتم رشاؤها إ ّما عىل هيئة لفافات أو تكون
ُمقطّعة عىل هيئة ألواح أو أسطوانات جاهزة لالستخدام بحجم
الطبق املنوي إنتاجه (ما يتعدى املرت الواحد).
وضع نقاط ال َعالم و نقش الزخرفة (املوقع  )3عىل طبق نُّحايس
دائري (الرسم  13اىل )15
جالسا عىل كريس (مقشّ ش) من خشب (غري ثابت،
يعمل الحريف ً
قابل للتحريك ،بقياس  30سم ×  30من جهاته كافة) ،و هو امل َقعد
املنخفض املستخدم يف أغلب األماكن املأهولة ،يف حني يرتكز موضع من
الطبق ،الذي تتم زخرفته ،أفق ًيا عىل سندان صغري رأسه دائري مسطّح
أو مح ّدب قليالً ،و الجانب املقابل املتأرجح من الطبق يرتكز عىل ٍ
قفص
خشبي (الشكل  .)13يت ّم وضع السندان و تثبيته داخل حفرة تتوسط
الجزء الظاهر من القرمة .و األخرية ُمحاطة عند أعالها بطوقٍ من حديد،
و منغرسة بعمق يف األرض ( 13الرسم .)7-8
يرسم نبيلُ ،محاورنا ،التصاميم التحضريية مبارشة عىل طبق
ال ُّنحاس ،بواسطة مخرز البيكار (الـ ِمد َور) .يعتـمد حرفيون آخرون
رسماً تحضرييّاً (مطبو ًعا أو مستنس ًخا بالتصوير) منفّذا ً عىل الورق
مبقياس  ،1/1يتم لصقه أو تثبيته عىل القطعة املنوي زخرفتها ،ثم
يُنقش الرسم عىل املعدن بواسطة األزاميل (الرسم  .)14-15تتك ّون
املخصصة للزخرفة عادة من دوائر
الخطوط العريضة للمساحة
َّ
محددة املركز ،يتم تقسيمها وفقاً ألشكال مستمدة من النجمة
السداس ّية أو من الشكل الهنديس املسدس األضالع ،و هو شكل
يَس ُهل تنفيذه بواسطة البيكار .غالباً ما يتم تزيني األسطح بالرسومات
التصويرية (الزخارف النباتية) أو األشكال الهندسية ،أو بتشكيالت
منقّطة أو غريها من األشكال الصغرية املتك ِّررة .كام غالبًا ما تنقش
كتابات بالخطوط العربية ،هي نصوص دينية أو ِحكم شعب ّية عىل
العموم ،عىل شاكلة أطواق [أو أكاليل] تحيط غالبًا بأطراف املساحة
امل ُزخرفة أو بقعرها .تت ّم عملية النقش من تكثيف و تحديد لألشكال
 13تصنع القرامي التي تحضن السنادين من خشب التوت ،و تستبدل القرامي
املغروسة يف األرض كل  10سنوات ،أما تلك التي تلقي عىل األرض فكل سنتني .
إال أن بعض منها ميكن أن يدوم حتى  40أو  50سنة ! يتم غرسها يف األرض مبا
ال يقل عن  60سم و يتجاوز ارتفاعها فوق األرض مبا يُقارب الخمسني سم.
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آلة تحديد و تقويم الحواف قيد التشغيل.

و التفاصيل ،و ملء فراغات يف الرسوم بواسطة األزاميل (املختلفة
عن أداة الحفر عىل الخشب أو املخرز/املثقاب) التي ال تَجذُم املعدن
[ال تقتطع منه أجزاء] كأدوات الحفر إمنا تشكّله بإحداث تجاويف
تحت تأثري رضبات املِطرقة .يحمل كل إزميل عند طرفه الفاعل شكالً
معيّ ًنا يطبع املعدن .تتطلب هذه املُحترَ فات العديد من األزاميل،
شائعة اإلستخدام أو ذات الفرادة الخاصة ،التي يصنعها الح ّدادون
املحلّيون عادة .تتطابق تقنية النقش هنا مع تلك املعتـمدة من قبل
صاغة أواين الفضة أو الذهب (يف أحد األسواق الصغرية يف منطقة
الج َديدة ،بالتحديد ،يف حي الكنائس القدمية ،يف ُمحرتَفات ستشكّل
موضو ًعا لدراسة أخرى) .يتلقّى ِ
الحريف و يخ ِّزن يف ذاكرته عددا ً كبريا ً
من النـامذج ،املتناقَلة عرب اإلرث العائيل ،التي يضيف إليها أشكاالً
أخرى من خالل تكييف مالمحها العامة وفقاً لذوقه ،أو بنا ًء عىل
الطلب .و يصبح قاد ًرا بالتايل مثالً عىل متثيل طائ ٍر أو زخرفات كانت
رائجة يف عرشين ّيات القرن املايض (الفن الزخريف /أرت ديكو) أو
غريها من األشكال ،و دمجها يف تركيبة متوازنة ،اعتـامدا ً عىل الصورة
الذهنية فقط ،بدون اللجوء اىل الرسم التحضريي .تجدر اإلشارة اىل
أ ّن أسامء األشكال املعمول بها هي مصطلحات وصفية عادية.
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إحامء القطع املُعالجة بالطَ ْرق
(املواقع  7و ( )8الشكل  16اىل )25
اإلحامء هو مرحلة وسيطة من العمل يوجِب القيام به ،فقدان
املعدن قابليته عىل التطويع ،إذ يصبح قابالً للكرس بفعل أعامل
الطرق املتكررة و التشكيالت الحاصلة عىل وجه الخصوص بواسطة
الدق و أعامل النقش .و هي ُمعالَجة حراريّة تتم يف موقد يرفع
درجة حرارة القطعة املعدنية إىل ما يقارب  600درجة ،و هي أقل
بكثري من درجة حرارة الذوبان (نحو  1084درجة) ،لجعلها ط ّيعة
و لدنة (طر ِّيه) [كام يرتدد عىل األلسن] ،مبا مُيكّن من تشكيلها من
جديد .يُستخدم املازوت يف حلب و الرشق األدىن اليوم ،كوقود يتم
ض ّخه بواسطة انبوب يف الوقت عينه مع ض ّخ الهواء بواسطة مروحة
حل مكان الفحم
كهربائية ،يف املوقد ( 14الرسم  )18و هو كان قد ّ
الخشبي (أو الحجري) .يضع العامل القطعة عىل النار ملتقطاً إياها
رب العمل هو من يقوم بهذا الدور)،
بواسطة كماّ شة (يف محرتفناّ ،
 14كان موقد اإلحامء مز ّود مبنفاخ يدوي فيام مىض (الرسم 209أ209 ،ب).
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حاميًا رأسه و الجزء العلوي من جسده بواسطة ثوب من القامش
السميك (الرسم  17اىل  .)19تُغيرّ عملية إحامء ال ُّنحاس يف املوقد،
ّ
حيث يتح ّول إىل اللون األحمر الكرزي ،من بنية املعدن .تُق ّدر
الحرارة التي يبلغها املعدن تجريب ًيا تب ًعا للونه .و يبقى التفسري الذي
يق ّدمه الح َريف عن تأثري النار يف القطعة تجريبيًا بحتاً ،إذ تحيل النار
ال ُّنحاس ل ّي ًنا .قد تنكرس قطعة ال ُّنحاس إذا ما بقيت وقتاً طويالً يف
ُرش باملاء (الرسم
النار ،لذا توضع القطعة عىل األرض لتربيدها ؛ ثم ت ّ
 ،)25 ،22 ،20و ت ُنظّف باستعامل خرقة قامش ممزوجة بخليط من
املاء و الحمض (الرسم  : )21أنه ال َجيل (التلميع) ،ث ّم يت ّم تجفيفها
و تنظيفها بقطعة قامش .و يتوجه بعدها العامل نحو كومة من
نشارة الخشب التي بواسطتها يقوم بغمر و بفرك القطعة ،لتنتهي
بذلك مرحلة التنظيف و التجفيف .ت ُعاد القطعة ،التي أصبحت
مل ّاعة (الشكل  ،)23-24اىل امل ُحرتَف الستكامل العمل عليها النهائها
(بخاصة عمل األفاريز و الجوانب و ما إىل ذلك) .مع إنتهاء عملية
إحامء جميع القطع الجاري العمل عليها ،يقوم املسؤول مبساعدة

من العامل ،بإغالق صامم إمداد املازوت ،و بفصل املروحة عن
املوقد و إيداعها يف داخل امل ُح َرتف.
“التقويم” أو التسوية عىل السندان املسطّح
(املوقع )2
تهدف هذه املرحلة من العمل إىل إعادة تسطيح األطباق
املشغولة جزئ ّياً ،بالتحديد بواسطة النقش الزخريف ثم اإلحامء .تتم
هذه العملية عىل لوح مستطيل من الصلب ،يس ّمى ِ
بالطة حديد أو
ِ
بالطة َسحب ،موضوع عىل األرض فوق ٍ
فرش من النسيج ،يُستخ َدم
كمساحة للرضب ،مبثابة سندانٍ مسط ٍح كبري الحجم (الرسم .)26
يحتل هذا اللوح موق ًعا مركزيًا يف امل ُح َرتف ،نظ ًرا ملا تتطلّبه  -بال
ّ
ّ
شك  -هذه العملية من مساح ٍة : 15
 15تطورت هذه العمليّة مع مرور الوقت ،بالتأكيد ،فلوح الصلب الثقيل قد يكون
ابتكا ًرا يعود إىل القرن التاسع عرش أو القرن العرشين .فهل تسمح تقنيات
العمل الخاصة بأشغال الحديد التي شهدها الرشق األوسط بإنتاج أداة بهذا
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جزء كبري من القطعة امل ُنجزة.

– بدايةً ،يحمل العامل الطبق بيديه اإلثنتني و يرضب به مرا ًرا
و تكرا ًرا عىل بالطة الصلب ،األمر الذي يُق ِّوم اإللتواءات الشديدة
و يُهذّب الطبق (الرسم  )27؛
 الخطوة التالية هي التقويم الدقيق و الـ س ِحب بواسطةمطرقة من خشب تسمى ِدمئاء .يدير العامل القطعة ٍ
بيد واحدة
عىل السندان حول نفسها يف اتجاه واحد دو ًما (ميي ًنا أو يسا ًرا)،
ٍ
رضبات قوي ٍة متتالي ٍة باملطرقة بيده األخرى إنطالقًا
و يرتافق ذلك مع
من املركز و نحو األطراف ؛ األمر الذي يُ ِ
حدث حركة حلزونيّة (قوة
مركزية طاردة) (الرسم  .)28-31تُبينّ الصورة (الرسم  )31العمل
عند حافة طبق.
الحجم ،متكنت الصناعة الغربية بالحصول عليها بفضل آالت الدرفلة الضخمة
أو املطارق-املدقات فائقة القوة ؟ تجدر اإلشارة ،إىل أن بعض الصواين النحاسية
الضخمة املنتجة سابقاً ،كانت بال شك وازنة جدا ً و أثقل من أن ترفع بكلتا
اليدين و يُرضب بها عىل لوح الصلب .علينا تخيل حدوث هذا الفعل عىل
مسطّح مؤلف من مواد كانت متوافرة و مبتناول األيدي.

تشكيل الحواف و األفاريز و األطر
(املوقع )6
تتـمثّل إحدى عمليات التشطيب األخرية ،التي تُعنى بالشكل ،يف
تحديد [زاوية] حافة الطبق سواء كانت مزيّنة بالكشاكش أو مز ّودة
باألخص ،أو كانت مجرد حافة بسيطة ،كام بتعيني الحدود بني
بإفريز
ّ
إطار الطبق و بني قَ ْعره .يت ّم العمل يف هذه املرحلة وقوفًا ،باستخدام آلة
مخصصة لتحديد و تقويم الزوايا بواسطة عجالت معدنية صغرية،
صغرية َّ
تدعى ماكي ِن ْة َبكَر أو الـ كُ ْر ُدون ،و هي شكل من أشكال املكننة البسيطة
جدا ً يف العمل (الرسم  .)36-32كانت هذه اآللة قد استو ِر َدت من الغرب،
بال شك ،فيـام مىض (خالل فرتة االنتداب الفرنيس أو بعدها ؟) ،و صري
إىل نسخها أو تكييفها ،يف حني يبدو أن النسيان قد طواها عند ال ّن ّحاسني
يف فرنسا ،الذين يستخدمون آالت الطرد املحوري و قوالب التشكيل
و غريها من التقنيات األكرث كفاءة ،و ال يعتـمدون الدقّ سوى لرتميم
القطع القدمية .قبل استخدام ماكي ِنة ال ْـ َبكَر يف سوريا ،كان هذا العمل
يتم بواسطة الدقّ (الرسم  .)31و تت ّوج عملية التشطيب بتلميع القطعة
املنجزة .لل ُمحرتَف َخت ْم للدمغ ،خاص به ،ال يبدو أنّه يُستخدم.

ُمح َرتف السوق
ُمح َرتف ملحق لـ مصطفى ن ّحاس املهندس أ1ب
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يشكِّل هذا امل ُحرتَف الواقع يف السوق ،بالقرب من مدخل
القيرصية ،جز ًءا من العقار  3568و من املسقط يف الرسم ،11
و قد يكون املحرتَف األصيل للعائلة .يُثِّل هذا امل ُحرتَف مزيجاً من
العنارص املم ِّيزة للدكان/املح َرتف التقليدي مع بعض التحديثات.
فهو منظّم جيّدا ً ،واسع نسبيًا (ما يقارب  16مرتا ً مربّعاً) ،و نظيف
باإلجامل (الرسم  41اىل  )43ألن مراحل العمل التي تتسبب
بانبعاث الدخان ،ج ّراء اإلحامء يف الوقد ،تتم يف صحن القيرصية.
من املحتـمل أن يكون الق ّيـمون عىل هذه املؤسسة قد َسعوا إىل
إبراز هذا امل ُحرتَف بصورة ُمحبّبة الستقطاب الزبائن ،كام لتوفري
أسباب الراحة يف العمل .يتألف هذا امل ُح َرتف من [ثالثة] جدران
قدمية [من حجر] مغطاة مبونة طينية ،يعلوها سقف إسمنتي يبدو
حل مكان سابقه الخشبي ،و يتد ّل من السقف مروحة ذات
أنه ّ
شفرات كبرية و مصابيح أنبوبية لإلضاءة .كام يُال َحظ علّية صغرية
عند عمق امل ُح َرتف لتوضيب القطع .أما التهوئة فهي مؤ ّمنة من
خالل واجهة امل ُحرتَف املفتوحة املطلّة عىل السوق.
مث ّة رفوف ُمنضّ دة من خشب ،تحمل املنتجات املعتادة  :من
قطع ُمبيّضة (أواين الطعام) و قطع ال ُّنحاس األحمر و األصفر
و الربونز ،منها قطع جديدة و أخرى مستعملة .و يتص َّدر امل ُح َرتف
صورتان شبه ملتويتان للرئيس السوري بشار األسد عىل الجدار.
يف الجزء السفيل من الجدار األيرس (الرسم  )41ك ّوة مستطيلة
تحتوي عىل خزانة مدولبة للرفوف من حديد ،فيها ما يُقارب ثالثون
مقصان،
سندانًا (أنظر ُمح َرتف أ ،2رسكيس) ،و بيكاران من املعدن ،و ّ
و قرمة سندان صغرية ،و عدد من الكمّشات .يُلحظ عىل الجدار
ع ّداد للمياه ،و مرآة ،و رزنامة ورق ّية يف ناحية أخرى ،كام يبدو ع ّداد
و مآخذ الكهرباء ،عند األعىل ،ما بني الرف األخري و السقف.
يف الجدار األمين [املقابل] ،عىل مقربة من مدخل امل ُح َرتف،
مغسلة ُمثبّتة أسفل إنبوب و صنبور املياه ،بال أنبوب للترصيف :
يوجد أسفل املغسلة مستوعبات لتجميع املياه .كام ُو ِضع يف ركن
الحائط عىل األرض حوض معدين كبري يحتوي عىل املاء (لتربيد
القطع ؟) (الرسم  .)41عىل الجدار نفسه ،لكن من جهته الداخلية
أسفل ّ
الرف األول ،عارضة خشبيّة ُمثبّتة أفقياً ُعلّقت عليها بعض

األدوات ،كمطرقتني من خشب ،و بيكار ،و دزينة من املطارق
املعدنية الخاصة (الرسم ( )43-42انظر ُمح َرتف رسكيس ،أ ،2أيضاً).
اىل أعىل ،فوق املنتجات املركونة عىل ّ
الرف األعىل ،ساعة حائط
صغرية هي إحدى عالمات الحداثة يف امل ُح َرتف .و يتدلّ بيكار
معدين أخر ُعل َِّق بحلق ٍة يف السقف.
عىل منوال امل ُح َرتفات الكبرية ،األرضية مغطاة بالبالط و ليست
بالطني املدكوك أو االسمنت و الحجارة (الرسم .)43
يوجد يف امل ُح َرتف عد ٌد من التجهيزات الثابتة هي خمس
قرميّات من خشب إلحتضان و تثيبت السنادينُ ،مثبّتة باإلسمنت
الصلب رباعي
يف ُحف ٍر يف األرض ،باإلضافة إىل سندان -بالطة من ّ
الزوايا مم ّدد [عىل األرض] فوق فرش من القامش .ت ُشري بعض البقع
اإلسمنتية يف األرضية إىل تعديالت حصلت يف البالط ،كتغيريٍ يف
مواقع السنادين أو إلصالح األرضية الضعيفة.
كل منها
أما التجهيزات امل ُتح ّركة فهي خمسة مقاعد موزعةّ ،
بجوار قرميّة السندان .إضافة اىل طاولتني صغريتني من الخشب
ُو ِض َع عليها هاتف و أكواب و مقياس معدين ،الخ .كام يوجد يف
الزاوية اليُـمنى س ّخان للمياه يستخدم إلعداد الشاي و القهوة.
قد يتواجد األشخاص األربعة ،الذين شاهدناهم يعملون يف
محرتف القيرصية ،ليعملوا هنا يف بعض األحيان أيضً ا .يف صورة
تعود اىل العام ( 2007الرسم  )42يَظ َهر رجل املهام املتع ّددة يقوم
رب العمل ،الذي يهت ّم [عادة] بالعمل يف
بإعداد القهوة بينـام ّ
املوقد يف ُمح َرتف القيرصية ،يعمل هنا عىل تزيني إطار طبق عىل
سندان صغري .يف خالل التحقيق الذي أجريناه يف هذا امل ُحرتَف ،يف
قسميه (يف القيرصية و يف السوق) كانت مواقع العمل املشغولة
أكرث من غريها ،هي الواقعة أيرس امل ُحرتَف ،حيث األدوات متوافرة
أكرث عىل اللوح املعدين (الرسم  .)41كام يالحظ أن بالط األرضية
فيه رقع ،ما يشري إىل تغيريٍ كان قد حصل ملواقع تركيز قرمات
السنادين يف األرض[ .أخ ًريا] ،عىل الرغم من ت ّوزّع مهام العمل
فيـام بني املحرتفَني ،يَظهر ُمحرتَف السوق و كأنّه ُملحق مبُحرتَف
القيرصية ،و مكان لعرض املنتجات عىل الناس ،كام يبدو أن مواقع
العمل فيه غري مح ّدد ٍة ألشخاص معينني من بني العاملني.

املحل/الواجهة يف السوق
ُمح َرتف أ1ت
مخص ًصا للتجارة .هو
يقع املِحل مقابل مدخل القيرصية ،و يَظ َهر ّ
مكان لعرض املنتجات ،ذو واجهة زجاج ّية كبرية مطلّة عىل الخارج،
و باب زجاجي للدخول ،و مساحة داخلية تَسمح بالتنقل فيها حيث
كل ما يف املِحل عن الرغبة
يوجد عدد من املقاعد (األرائك) .يُع ّب ّ
بإرساء وسائل ال ّرفاه الحديثة بغية إقامة التواصل مع زبائن ،قد يكونوا
من األجانب .تبدو املِساحة الداخلية لل ِمحل ،و املامرسات فيه ،شديدة
االختالف عن تلك الرائجة يف امل َحال التقليديّة يف السوق.

تَح ُمل واجهة العرض ال ِقطَ ْع امل ُ ْنتجة يف امل ُحرتَف ،من األحجام
الصغرية و املتوسطة (أواين القهوة ،غلّيات ،الخ ،).يف أربعة
ٍ
رفوف غري مشغول ٍة بالكامل (إذ يخلو ّ
الرف ال ُعلْوي تقريباً من أي
معروضات) ،أ ّما األطباق و ال ِقطَ ْع كبرية الحجم فيت ّم عرضها يف
الداخل.
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واجهة متجر مصطفى ن ّحاس املهندس
حيث ت ُع َرض منتجات امل ُح َرتفني.

ُمح َرتف رسكيس القديم
ُمح َرتف أ2

ميلك رسكيسِ ،
املسن (ما يقارب الـ  85سنة
الح َريف
األرمني ّ
ّ
ٍ
بتحقيقات حولها خالل
من العمر) ،أحد امل ُح َتفات التي قمنا
بعثات  2005و  .2007قد يكون هذا امل ُح َرتف هو عينه الذي قام
بتصويره فارتان ِدرونيان (الرسم 204أ) يف ثالثينيات أو أربعينيات
القرن املنرصم .كان امل ُح َرتف ،خالل إجرائنا لتحقيقاتنا ،ال يزال
يعمل بإدارة رسكيس و شقيقه ،لكن يف نشاطه األخري .تُظهر
نصة
الصور امللتقطة من ِقبلنا (الرسم ِ )59-58 ،48-47 ،63-62م ّ
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صورة لل ُمح َرتف أ ،2ألتقطت يف السنوات 1935-1940
بعدسة فارتان ِدرونيان من داخل امل ُح َرتف نحو الخارج.

حجرية ،تُ َغطّي ما يقارب مساحة مرت واحد مربع ،عند كال جانبي
منصة منهام،
املدخل يفصل بينهام ممر (الرسم ُ .)45ج ّهزت كل ّ
عند حدودها القريبة من املمر ،بقرمة للسندان .يقارب ارتفاع
منصة مستوى أرضيّة الشارع ،إلّ أن مستوى أرضيّة املمر
سطح ّ
كل ّ
املنصتني و املساحة الداخل ّية لل ُمح َرتف ينخفض إىل ما يُقارب
بني ّ
تنظيم محتـملٍ لألرضية
الثالثني سنتيـمرتًا ،و هو ما يتطابق مع
ٍ
التي تبدو يف الصورة (204أ) .تُبيّ ُمعاينة املساحة الداخلية التي

رسم 205أ
(ح1أ)

صورة ،التقطت عام  1970بعدسة جان-كلود داڤيد (من أرشيفه الشخيص)،
أفقي َج ْحش (ميني الصورة).
مل ُح َرتف نِ َ
حاسة يعمل فيه عماّ ل يافعون عىل سندان ّ

أجريت عام  ،2007وجود عد ٍد من قُ ُرمات السنادين ،غري أن أرضية
املنصة الحجرية فيها أقل ارتفا ًعا
امل ُحرتَف هي شبه مسطّحة ،و ّ
مل اليافعون يف الصورة
من تلك املفرتضة يف صورة ِدرونيان  :الع ّ
(204أ) يجلسون عىل ارتفاع ،فإ ّما هم جالسون عىل مقعد مشيّد
بالحجارة تم االستغناء عنه الحقًا ،أو عىل مقاعد خشبية بارتفاع
 30سم .يتبني يف صورة التُ ِقطَت مل ُحرتَف آخر نحو العام 1970
(الرسم 205أ) مقع ًدا حجريًا بارتفاع  30أو  35سم ،يُشغله عامالن
يافعان .كام ت ُظ ِه ُر ُمحرتَفات أخرى قدمية ،يف السوق عينه ،مستوى
غري ُمنتظم لألرضية ،و هو ما ال ميكن تربيره بالنظر اىل األنشطة
الحاليّة املام َرسة ،بل يبدو أنه نتيجة لرتتيبا ٍت سابقة.
تسمح هذه الشواهد القدمية بافرتاض أ ّن التفاوتات يف
مستويات األرضية [يف امل ُحرتَف] ،كام يف املساحة املنزلية ،هي
اختالفات وظيف ّية باإلمكان تلبيتها باعتـامد الحجارة املبنية ،و ليس
اإلعتـامد بالكامل عىل األثاث و املقاعد القابلة للتحريك ،كام هو
ُحسنة” الراهنة ذات األرضيات املتساوية
الحال يف امل ُح َرتفات “امل ّ
و املكس ّوة بالبالط.

يحتوي هذا امل ُح َرتف عىل أدوات قدمية للعمل تؤلِّف مجموعة
معتربة .يُشري رسكيس ،من بني السنادين و املطارق ،اىل بعض منها
كان قد ت ّم دمغها بصليب “أرمني”.
السامت املميِّزة الخاصة بتنظيم مساحة
يل هو االختالف يف ّ
ج ٌّ
م ُح َرتف رسكيس عن تلك الخاصة بتنظيم ُمح َرتف مصطفى ن ّحاس.
السامت املميِّزة هذه ،و بني اإلعتبارات
ّ
فهل من رابط بني االختالف يف ّ
اإلثنية و الطائفية الخاصة بكال الحرف ّيني ؟ رسكيس هو مهاجر أرمني،
و مصطفى هو عريب مسلم من حلب .من املؤكد أ ّن لحجم وشكل
امل ُح َرتف دور هام يف آل ّيات التنظيم املختلفة ،و هام األجدر يف
التفسري من أي اعتبار ٍ
ات شخصيّة .فهل ميكن اعتبار أحد هذين
امل ُح َرتفني أقدم من غريه ،و ميثِّل تنظيـامً بدائياً ؟ جوابًا عىل السؤال
كل من هذين امل ُحرتَفني هو نتاج عملية ُموالَ َدة حصلت بني
نقول ،أن ّ
عنارص مختلفة .فضالً عن أن الظروف العارضة ،و األساليب املختلفة،
امل ُك ِّر َسة للخصائص يف كلٍ من امل ُحرتَفني ،ال تجعلها تنتـمي ألمناط
مو ّحدة قابلة إلعادة إنتاج نفسها ،بخالف ُمح َرتفات الح ّدادين ذات
املعايري املو َّحدة ،املوصوفة يف الفصل الثاين ( ُمحرتَف ب.)3
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املب ّيض يف سوق الن ّحاسني
ُمح َرتف أ3
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مقابلة أجريت مع جامل تايف ( 48 ،)2007/11/29عاماً ،مب ِّيض
قديم يف سوق باب ِق ّنسْين  16و مع م .أحمد الس ّيد يف باب النرص
يف سوق ال ّن ّحاسني.
يُعترب التبييض رضوريًا لألواين ال ُّنحاسية كافّ ًة امل ُع ّدة الحتواء
املأكوالت سواء كانت جديدة أم مستعملة (يُعاد تبييضها) .وهو
يتـمثّل يف طليها بطبق ٍة رقيقة من القصدير .ال يزال التبييض يُارس
يف الرشق األدىن بالشكل التقليدي – التبييض بواسطة القطن – (أنظر
أدناه) ،يف حني يبدو أنه قد اختفى يف أوروبا الغربية حيث كان ال
يزال شائعاً قبل الحرب العاملية الثانية ،إذ أمكن االستعاضة عنه ،عىل
ما يبدو ،بتقنية التغطيس يف القصدير السائل أو بالتفاعل الكهربايئ.
كان القصدير قد استُ ِ
خد َم يف ٍ
وقت مبك ٍر جدا ً ،بالتحديد كعنرص
يف الخليط املعمول به من أجل الحصول عىل الربونز ،و هو أحد
أقدم الخالئط امل ُنتَجة عىل الصعيد العاملي .كذلك فإن تبييض
املخصص للأمكوالت هو مامرسة معتَـ َم َدة منذ فرتة طويلة
ال ُّنحاس ّ
أيـضً ا بال شك.
كانت حلب قد شهدت فيـام مىض ،بحسب ُمحاورنا الرئييس
املتخصص بهذه املهنة (جامل تايف) ،ما بني ثالثني و أربعني مب ّيضً ا،
ّ
بينـام ال يتع ّدى عددهم عشَة اليوم ،بدون احتساب املب ّيضني
الج ّوالني (القرويني و ليس الغجر القرباط) الذين يعملون يف الشارع.
 16جامل تايف [أو طايف؟ املرتجم ليس متأكّدا ً من إسم عائلة السيد جامل نظرا ً إىل
أن الباحث داڤيد مل يُ َد ّون إسمه بالعربية ،ومل مُي ّيز بني حريف التاء والطاء!] ،يبلغ
 48عاماً .هو مبيض سابق يف باب ِق ّن رْسين .عمل يف مجاالت عدة قبل خالفة
والده يف هذه الحرفة .سبق له أن عمل مع والده ثم أدى خدمته العسكرية ثم
(كمساح) .بني عامي 1986
املدنية ملدة خمس سنوات كمسؤول ورشة ِمساحة ّ
و  ،2003أصبح مبيّضاً خلفاً لوالده و جدّه الذي بدأ العمل يف عام  .1906كان
لجده خمسة أطفال ،ثالثة منهم أصبحوا مب ّيضني ،يعمل اثنان منهم يف حي
الكلاّ سة و الثالث يف باب أنطاكية .من ضمن أفراد أرسته زاول شقيق جدّه أيضً ا
الحرفة عينها.
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مسقط ُمحرتَف تبييض لناجي و أحمد.

يعمل هؤالء املبيّضون الج ّوالون خالل فرتات و مواسم
السنة غري املاطرة ،بتجهيز ٍ
ات بسيطة  :موقد يعمل عىل النفط
[“بابور كاز”] (ماركة برميوس) ،و منفاخ يدوي أو مروحة ذات
مقبض للتشغيل اليدوي ،باإلضافة اىل حجرين و قطن ،و بعض
املعدات و األدوات األخرى كالكماّ شة و قضبان القصدير .بسبب
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مب ّيض ج ّوال يعمل يف شوارع حلب ؛ يف ُمقدّمة الصورة ،منفخ هواء يشغّل يدويًا بواسطة مقبض ،يجاوره وعاء يحتوي عىل
نحايس بواسطة كماّ شة باليد اليرسى فوق املوقد ،و يضيف إليه القصدير
الـ نْشا ِدر ؛ يف وسط الصورة ،الحر ّيف مُي ِسك بوعاء
ّ
من رشيط مُيسكه بيده اليمنى (مصدر الصورة أرشيف خاص بجان-كلود داڤيد).

أقل جودة” [من عمل
ظروف عملهم و معداتهم ،فأ ّن “عملهم هو ّ
امل ُح َرتفات الثابتة] .كان ميكن لهذا النشاط أن يت ّم ،منذ عد ٍد من
السنوات َخلَت ،عىل الرصيف (الرسم 206أ) بدون أن يُخلِّف أي
أثر بعد م ّد ٍة قصرية .
تتـميّز ُمحرتَفات املبيّضني ببساطتها الغالبة .و تبيّ تلك التي
كانت ال تزال قيد العمل يف حلب ،بأنها تتطلب ِمنضدة أسمنتية
يتوسط
مسطحة للعمل مبنية عىل ارتفاع يقارب املرت عن األرضّ .
سطح هذه املِنضدة بيت النار (املوقد) و هو التجهيز الوحيد الثابت
يف هذا امل ُحرتَف .كان الوقود املعتَـ َمد فيـام مىض إلحامء ال ِقطَع
املنوي تبييضها هو الفحم الخشبي ،ثم ت ّم اعتـامد الفحم الحجري
أو فحم الكوك ،و بعدها النفط (املِنفاخ يف هذه الحالة األخرية
ليس الز ًما للعمل لكن باالمكان اعتـامده) .يُستخدم راه ًنا املازوت
كوقو ٍد عمو ًما ،أو الغاز أيضً ا أحياناً .استطعنا يف حامه و دمشق رؤية

مبيّضني يعملون وقوفاً يف حفر ٍة أع ّدت يف األرض عىل عمق يقارب
الستني سنتـم ًرتا عن سطح األرض ،ما يشكل ِمنضدة عمل مناسبة
عىل مستوى ي َدي الح َريف .العنارص األخرى املوجودة يف امل ُحرتَف هي
املخصصة لتنظيف األطباق املستخ َدمة ،من خرقٍ
املواد و املساحيق ّ
أو ٍ
ليف أو قطنٍ  ،باإلضافة اىل دل ٍو يحتوي عىل املياه ،و آخر يحتوي
عىل الحمض الهيدروكلورييك [أو روح امللح] املخلوط باملاء ،و الرمل
و [مسحوق] النشا ِدر (األمونيا أو األمونيوم كلوريد.)NH4Cl ،
املب ّيضون يف حلب هم ،عىل ما يبدو يف كثري من األحيان،
ُسالالت أو أشقاء .و الكلمة مب ّيض أضحت لقباً عائليًا كمثل معظم
أسامء املهن ،بخاص ٍة أسامء الحرفيني الذين يعملون باملعادن مثل
ن ّحاس و ح ّداد .يتطلّب العمل مهار ًة يدوي ًة جيدة ،بدون الحاجة
اىل لياق ٍة بدني ٍة خاصة ،و كام هو الحال يف أوروبا ،هذه املهنة كانت
خاصة بالفقراء ،و يف أغلب األحيان تكون مهنة متنقّلة .كان لجامل

رسم ( 73أ)8.3
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رسم 74
(أ)9.3

رسم  73و  : 74تنظيف وعاء نحايس قيد التبييض بالحمض[ ،املسمى روح املِلِح أو ماء التوتِه ،قبل عملية إحامئه األوىل،
ثم فركه بالرمل و الذرور ال َقلَوي ،وأخ ًريا طالء الوعاء بالقصدير بعد إحامئه ثانيةً]
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رسم 67
(أ)2.3

أصدير) ،إىل يساره قطعة من القطن الطبيعي
منضدّة عمل امل ُبييِّض ُمج ّهزة مبختلف املك ّونات و األدوات  :يف ُمقدّمة الصورة ،رشيط القصدير (تُلفظ ْ
تُس ّمى َحشْ وِه ،و إىل ميينه وعاءان يحتوي أحدهام عىل رمل وآخر عىل ذرور الـ نْشا ِدر (األمونياك) ؛ بجانب الحائط ،أمين الصورة ،حاوية تحتوي عىل
حمض الهيدروكلوريك يسمى روح امللح (و يس ّمى أيضً ا ماء التوتِه عندما يُضاف إليه ماء) ؛ يف الوسط ،موقد النار املشغّل بالغاز ،و خلف املوقد بتالصق
مع الحائط حاوية تحتوي عىل الرمل األسود مجروش من حجر صخري (بازالت) ؛ و يف عمق الصورة ،املالقط و الكماّ شات امل ُستخدَمة اللتقاط األواين
التي يتم إحامؤها وتبييضها.

سين ،و هو سوق
تايف موقع جيد ،محل معترب يف سوق باب ِق ّن ْ
داخيل يف حي سكني ،يحيط به باعة الخرضوات ،ومحال البقالة،
و الج ّزارين ،باإلضافة اىل أربع ٍة أو خمس ٍة من صانعي النعال
صامي) .كان يعمل عىل مدار السنة ،و لكن باألخص
التقليدية (ال َ
خالل األعياد ويف فصل الربيع (كام املب ّيضون املتج ّولون) .يقوم
صانعو األجبان يف البادية يف فصل الربيع بإعادة تبييض قدورهم :
لكنهم يسددون ما عليهم بعد بيع األجبان الذي سيوفِّر لديهم املال
للدفع .كان زبائن جامل تايف من ساكني و مرتادي الحي ،فضالً عن
املؤسسات أيضً ا من مشايف و مطاعم.
تتـمثّل املرحلة األوىل ألعامل التبييض يف تنظيف الوعاء
املستخ َدم  :و يتوقف اعتـامد أصناف مواد التنظيف عىل حال
الوعاء .يكفي اعتـامد الصوف املغ ّمس يف “ماء النار” ( َم ِّية نار ،أو
ماء التو ِته وهو مزيج من املاء و حمض الهيدروكلوريك ،روح امللح)

(الرسم  )75-72لتنظيف وعاء غري متّسخ كث ًريا .و إذا لزِم األمر،
يف حال األواين كثرية اإلتساخ أو “الصدأة” ،يسبق هذه العملية
ِ
الساحج (الرمل الصخري)
تنظيف أ ّويل باستخدام رمل البازلت
و قطعة من جلد و مياه ساخنة  :يُخلط املزيج بالقدمني يف جرنٍ
حجري أو يف حوض يوضَ ع عىل األرض .ال زال باإلمكان رؤية حوض
كهذا يف ُمحرتَف املبيّض.
يس ّخن الوعاء املنوي تبييضه ثم يُزاح عن النار .و يت ّم مرة
أخرى فرك الداخل باستخدام الرمل و كتلة من الصوف .ثم يُزال
الرمل و يُضاف الـ نشا ِدر  17إىل كتلة الصوف .يخ ّول الـ نْشا ِد ْر
(األمونيا  NH3أو كلوريد األمونيوم  ،)NH4Clالقصدير باإلنتشار
 17تستخدم هذه املادة ذاتها من قبل السمكرية (العاملني بالصفيح األبيض) عند
التلحيم.

رسم 69
(أ)4.3

تنظيف (فرك) القطعة امل ُعالَجة مبسحوق الـ
نْشا ِدر القلوي بواسطة قطعة من القطن الخام،
بعد إحامء القطعة للم ّرة األوىل.

رسم 71
(أ)6.3

توزيع القصدير عىل نواح عدّة يف القطعة امل ُعالَجة
(يظهر رشيط القصدير بيد الحريف)؛ القطعة امل ًعالجة
ُمثبَّتة فوق املوقد بواسطة ملقط او كماّ شة بيد الحر ّيف.
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رسم 70
(أ)5.3

إحامء القطعة امل ُعالَجة عىل نار املوقد للم ّرة الثانية،
و توزيع القصدير عىل نواح عدّة يف القطعة امل ُعالَجة
(يَظهر طرف رشيط القصدير بقبضة الحر ّيف).

رسم 72
(أ)7.3

طالء القطعة امل ُعالَجة بالقصدير الذائب بواسطة
قطعة من القطن الخام.
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رسم 68
(أ)3.3

القطعة امل ُعالَجة ،و هي مصفاة منزلية ،بعد إعادة تبيضها.

و اإللتصاق عىل ال ُّنحاس .أما كتلة القطن الخام التي تستخدم لنرش
املواد فتُس ّمى َحشْ وِه.
يُعاد وضع الوعاء مرة أخرى عىل النار اىل أن يُصبح ساخناً
مبا يكفي لتبييضه ،و يوضع النشادر عليه فيتصاعد الدخان .يقوم
الحريف حينها بتمرير قضيب القصدير [أصدير] يف عدة مواضع
عىل الحاوية  :تبلغ حرارة انصهار القصدير  231.9درجة ،مخلفًا
عليها كمية صغرية من املعدن املنصهر (الرسم  ،)71-70الذي
ٍ
حركات دائرية يقوم بها
يعمل الحريف عىل نرشه برسعة بفعل
مستخد ًما كتلة من األلياف النباتية (الرسم  .)75 ،72تكمن املهارة
هنا ،يف توزيع طبقة رقيقة متساوية من القصدير عىل كامل الجهة

الداخلية للوعاء ،مع إضافة القليل منه إذا لزم األمر .ويت ّم تبيض
الجهة الخارج ّية أيضً ا يف بعض األواين( ،الرسم  .)76 ،72أخريا ً يُغمر
الوعاء يف املاء ليربد ،و باإلمكان إعادة فركه ملرة أخرية ليصبح أكرث
بياضً ا و ملعانًا (الشكل .)74-73
يُ ْستَق َدم القصدير شائع االستخدام ،من ماليزيا ،بال شك ،أو
من إنكلرتا أيضً ا .و قد كانت تجارة القصدير يف العصور القدمية
هي السبب يف منو طرق التجارة يف جميع أنحاء أوروبا والبحر
األبيض املتوسط ،بهدف استرياد هذا املعدن و جلبه إىل املناطق
األكرث أستهالكًا ،يف الرشق األوسط ،بهدف خلطه مع ال ُّنحاس و صنع
الربونز.
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رسم 75
(أ)10.3

تكرار عمليات التبييض عينها عىل قطعة مغايرة يف ُمح َرتف آخر يف حلب :
الحر ّيف يقوم بتوزيع القصدير عىل نواح عدّة يف القطعة امل ُعالَجة.
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رسم 76
(أ)11.3

تكرار عمليات التبييض عينها عىل قطعة مغايرة يف ُمح َرتف آخر يف حلب :
الحر ّيف يقوم بطالء كامل مساحة القطعة امل ُعاد تبييضها بالقصدير الذائب.
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رسم 77
(أ)12.3

ُمبيض يف ُمح َرت ٍف آخر يف حامه ،حيث يقف الحر ّيف يف حفرة ؛ و يعمل عىل
منضدة تم رفعها قليالً عن األرض.

الفصل الثاين
ِحدادة ال ِّنصال
و األدوات
73

حترفات ب ،1ب ،2ب3
ُم َ

تطريق ال ِّنصال و األدوات

74

ِ
الحدادة أو التطريق هو تشكيل املعدن ،الحديد بشكلٍ أسايس
(أو الفوالذ) ،من خالل طرقه بأداة خاصة عىل مرتكز [ ِمسند]،
و هو عىل حرارة عالية ،غال ًبا ،دون درجة الذوبان .و التطريق
بالسقاية (التربيد باملاء) ،إلعطاء املعدن شكله
وسيط ،يُستكمل ّ
و متاسكه املطلوب (صالدة ،مطواعية ،الخ .).إلاّ أن ال ّدق ،من حيث
املبدأ ،هو ما يسمح بالتخلّص من الشوائب املختلطة باملعدن
الخام ،كام يسمح بدمج مختلف أجزائه مع بعضها تحت تأثري
تقنية الطرق ،و ذلك بهدف الحصول عىل كمية أكرب من املعدن
املج ّرد من الشوائب .كام تسمح هذه العملية (التطريق) بتجويد
كتلة الحديد ال ُغف ُْل ،املخلوطة بالشوائب الناتجة عن طبخ املادة
املنجمية ،إمنا بدون تذويبها ،بواسطة فحم الخشب يف املصا ِهر
املنخفضة التي شهدتها العصور القدمية و العصور الوسطى .1

 1استخدمت أنشطة التعدين ،لفرتة طويلة من الزمن ،يف العصور القدمية
و الوسطى ،معدن الحديد بدون بلوغه حال الصهر/الذوبان ،بل فقط عىل
درجة حرارة باردة أو عىل حرارة عالية بواسطة تقنية الطرق  .كانت املصا ِهر
املنخفضة ،املتنقلة غالباً ،ت ُبنى يف مواقع ظهور املواد املنجمية ،عىل مقربة
من مصدر الوقود (الغابات إلنتاج الفحم) ،للقيام بعملية واحدة [هي طبخ
املادة املنجمية] ،ثم يتم تدمري [هذه املصا ِهر] للحصول عىل كتلة معدنية
يرتكز املعدن فيها ،بدون خروجه من املِصهر يف حالته السائلة ،و ذلك الفتقاد
منفاخ ذو فعال ّية كافية لبلوغ أو تجاوز حرارة  1400درجة .إن اعتامد منافيخ
ت ُحرك بواسطة عنفات مائية ،بخاصة تلك التي كانت تستخدم يف األديرة،
سمحت بالحصول عىل درجات حرارة إذابة بشكل أسهل و أرسع ،و ذلك يف
آسيا الوسطى و بالد فارس و الصني منذ القرن العارش ،و يف أوروبا منذ أواخر
العصور الوسطى (القرن الرابع عرش؟) .و قد تم تحسني تلك التقنيات بشكل
مضطرد يف أوروبا ،من أجل الحصول بفعالية أكرب عىل املعدن الجاهز للمعالجة
من املادة املنجمية مبارشة ،و ذلك بفضل التقدم الذي حصل يف مجال إزالة
الكربون الزائد املوجود يف الحديد الزهر التي يتم إنتاجها يف املصا ِهر املنخفضة،
ثم يف األفران العالية ،باالنتقال من استخدام الفحم الخشبي إىل فحم الكوك،
و من استخدام مصا ِهر التسويط إىل مصا ِهر التحويل ...

ال شك ،أن مميزات الفوالذ الدمشقي تعود يف جذورها إىل هذه
التقنيّات “البدائية” ،التي أعطت السيوف املشغولة يف دمشق
جودتها امليكانيكية و مت ّوجاتها الفريدة (سواء من الفوالذ الدمشقي
أو الفوالذ امل ُدمشق بواسطة امل ُعالَجة ّ
بالدق ،أم من سبائك الفوالذ
ناتج من
 wootzهندي األصل) .الفوالذ املس ّمى دمشقي هو فوالذ ٌ
سبائك مستوردة من الهند (الفوالذ الهنداوي  2 )wootzأو رمبا
[مستقدمة] من مناجم دوما  3الواقعة يف جبل لبنان الشاميل ،ليس
بعي ًدا عن طريق طرابلس – بعلبك – دمشق .ال نعلم ما إذا كان
الفوالذ الدمشقي ،أو الفوالذ امل ًدمشق بواسطة الدق ،أو الفوالذ
الهنداوي ،قد عولِج يف حلب ،لكن إنعدام هذه اإلمكانية منذ زمن
بعيد هو باألمر املؤكد.
تكمن امليزة الرئيسية لتطريق الحديد عىل حرارة عالية ،يف
قابلية املعدن عىل التطويع أو التشكيل عند رفع حرارته ،فيتد ّرج
لونه ما بني األحمر و األبيض (أي تصل حرارته بني  620و 1300
درجة) ،و يف قدرته عىل استعادة صالبته و مقاومته بعد التربيد،
الصالبة و اللدونة بعد
أو حتى اكتساب خصائص استثنائية من ّ
تصليده و تسقيته باملاء.
مل تكن التقنيات املستخدمة يف أشغال الحديد متامثلة يف
مناطق مختلفة من العامل خالل العصور الوسطى .ال شك أن مكننة

 2أشارت العديد من املصادر اىل فوالذ  wootzو الفوالذ امل ُس ّمى فوالذ دمشقي
يف ويكيبيديا ،عىل سبيل املثال جان‑لوك سوبرياس ،Jean‑Luc Soubeyras
دليل صناعات دمشق ،Manuel de Fabrication du Damas ،دار نرش
.2008 ،Emotions Primitives
 3دوما[ ،هي دوما الحديد ،القرية اللبنانية الواقعة يف أعايل قضاء البرتون] ،فيها
مواقع الستخراج الحديد [و سكب السبائك ،فضالً عن عد ٍد كبريٍ من الحدّادين،
الذين مارسوا انشطتهم حتى ما يقارب الربع األول من القرن املنرصم] ،و هو
موضوع بحث يقوم به محب شانه ساز.
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الرسم 207
(ح)4

غجري من قرية بودوين يف [جبال]
صورة لوحة الرسام الفرنيس فالرييو ( )Valério 1852تمُ َثّل حدّا ٌد
ٌّ
ماترا (املجر أو هنغاريا) ؛ يَظهر يف مقدّمة أيرس الصورة موقد عىل األرض مبارشة ،بجانبه ملقط،
و قضبان معدنية ،يليها سندان [مغروس باألرض ،يجلس خلفه ِح َر ّيف ُمرتبّع أثناء معالجة قطعة
معدنية] و العمل باملطرقة.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File3%AValerio_.jpg
Théodore Valério [Public domain],
via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons
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عمليات التذويب و التشكيل ،الخاصة بالحديد و الفوالذ عىل وجه
ٍ
مستويات عالي ٍة ج ًدا ما بني القرنني العارش
التحديد ،كانت قد بلغت
و الثالث عرش ،يف الصني و آسيا الوسطى و بالد فارس ،و الهند،
و أجزاء من العامل اإلسالمي بخاص ٍة يف أسبانيا املسلمة .كان الفتاً يف
الصني اإلتقان يف توليد الحركة باعتامد الطاقة املائية و الهوائية ،ما
سمح باستخدام املطارق-املدقّات امل ُشغلّة بواسطة العنفات املائية.
و يف سمرقند ،خالل القرن العارش ،استُخدمت أيضً ا املطارق-
املدقّات امل ُشغّلة بالطاقة املائية .و إذا كانت الصني قد حافظت
الحقًا عىل خرباتها يف التعدين ،و يف التحكّم يف هذه الطاقات
(املائية و الهوائية) عىل وجه الخصوص ،فيبدو أن العامل اإلسالمي
كان قد فقد مقدراته بشكل مضطرد يف هذا املجال.
اتسمت بالد الشام ،يف القرنني اللذين سبقا التصنيع يف الغرب
(القرن السابع عرش و القرن الثامن عرش) ،باعتامدها أكرث فأكرث عىل
الواردات اآلتية من أوروبا ،ما يشري إىل تراجعها ،يف حني كان التقدم
يتسارع يف أوروبا .إن التقدم الذي وصل إليه الغرب بد ًءا من نهاية
القرون الوسطى كان حاسماً  ،سواء عىل صعيد املعرفة التجريبية
بالظواهر الفاعلة يف التعدين ،أو عىل صعيد إيجاد وسائل أكرث فعالية
إلنتاج و استخدام الطاقة .جرى تجويد ،و توسيع استخدام الطواحني
املائية يف العصور الوسطى ،ثم آالت البخار منذ القرن الثامن عرش،
بداي ًة يف إنجلرتا ،لتشغيل املنافخ و املطارق اآللية [األفقية] ثم
املطارق-املِدقّات [اآللية ال َعمودية] .و يف هذا الصدد أحرزت اآللة
البخاريّة ،غري امل ُثقلة بوطأة املكان [موقع تشغيلها] ،تقد ًما كب ًريا
بالقياس إىل اآللة التي تديرها الطاقة املائية املرهونة بقربها من
ٍ
ملحوظ يف فعالية و إنتاجية
تحسنٍ
مجرى مايئ .أ ّدى هذا التقدم إىل ّ
أنشطة التعدين ،و هو أحد العوامل البارزة يف التق ّدم العام يف البالد
الغربية منذ عرص النهضة .أما بلدان جنوب و رشق البحر األبيض
املتوسط و آسيا ،فبعد أن كانت يف ريادة هذه املجاالت ،استم ّرت
يف العمل عىل املعادن و تشكيل الحديد ،لك ّنها عمو ًما مل ت ِ
ُدخل
ٍ
تحسينات متكّنها من االنعتاق من القوة البدنية لإلنسان.

تُظهر سجالت الجامرك [أو امل ُكوس] العثامنية ،و الربيد
و السجالت القنصلية  4ارتفاع حركة االسترياد ،يف السلطنة العثامنية،
خاصة من القرن الثامن عرش ،ليس فقط بالنسبة لسبائك الحديد بل
خص حلب
للمنتجات الجاهزة [امل ُص َّنعة] أيضً ا .ميكن الحديث ،مبا ّ
مثالً ،عن الخردوات – من مسامري ،و أسالك معدنية ،و دبابيس
إلخ – .املستوردة من إنكلرتا و فرنسا و غريها من البلدان الصناعية.
يف نهاية القرن التاسع عرش ،تكثّفت حركة االسترياد و تصاعدت
مع حلول منتجات الصناعة الحديثة مكان األدوات التقليدية.
و هكذا ،مع وصول سكة الحديد اىل حلب عام  ،1905تسارعت
حركة استرياد الدعامات املعدنية ذات املقطع عىل شكل ( ،)Iالتي
حلّت محل دعامات الصنوبر الخشبية يف أعامل البناء.
يف العقود األخرية من حكم السلطنة العثامنية ،ثم يف بداية
حكم االنتداب الفرنيس ،كادت أن تُستبدل جميع األسوار الخارجية
القدمية ،و السياجات [الدرابزينات] املصنوعة من الخشب املخروط
ٍ
بسياجات من الحديد
يف املنازل التقليدية أو األبنية الجديدة،
املشغول [عىل الطريقة األوروبية] ،و هو تركيب يجمع األشكال
الحلزونية مع القضبان الرقيقة ( 5أو  6ملم ×  15أو  )16باإلضافة
اىل منتجات مصانع الدرفلة األوروبية املعيارية [الخاضعة ملعايري
موحدة] ،التي يَس ُهل العمل بها و تجميعها (الربشمة [أو تبشيم]،
أوج ازدهارهم ،يف
أو التلحيم) من ِق َبل ح ّدادين محل ّيني كانوا يف ّ
حني أن أعامل الحديد املشغول التقليدية ،املغايرة للغاية ،كانت قد
بدأت باإلندثار .ت ّم استرياد قضبان الفوالذ امل ُستخ َدمة يف الخرسانة
املسلّحة ،بخاص ٍة بعد الحرب العاملية الثانية ،مع تعميم هذه
املخصصة للبناء،
التقنية للبناء .و أصبحت هذه القضبان الفوالذيّة
ّ
معتمدة من قبل الحدادين ،كام ّدة أ ّوليّة يف صنع األدوات (لصنع
الكواكيش عىل سبيل املثال).
 4حول استرياد البضائع املعدنية اآلتية من البلدان األوروبية كام من أمريكا ،أنظر
.Sauvaget 1941, Issawi 1966

يف الواقع ،مل تؤ ِّد هذه التط ّورات ،مع ارتفاع وترية استرياد
املنتجات نصف الجاهزة ،إىل تدهور األنشطة املحل ّية و اإلقليم ّية،
التوسع العمراين
بل عىل العكس .فمع ازدهار قطاع البناء و
ّ
املتسارع و استخدام مواد و أشكال جديدة ،أحدث منو وسائل
النقل – بداي ًة مع اعتامد العربات لنقل البضائع التي حلّت مكان
قوافل الجامل ثم استُ ِبدلت بدورها باألحصنة ثم بالشاحنات للنقل
و الس ّيارات للتنقّل يف املدينة – من ًوا يف أنشطة صانعي العربات
و البياطرة و الح ّدادين بخاصةٍّ ،ث ّم امليكانيك ّيني بداي ًة يف املدن.
عىل صعيد آخر متّصل ،أ ّدى التق ّدم الحاصل يف مجال الزراعة
املرويّة بفضل اسرتاد املِض ّخات اآلل ّية العاملة بالوقود (مازوت)،
اىل ت َشكُّل سوق كاملٍ  ،يف حلب بالتحديد ،للمتشغلني بالصيانة،
املحل لقطع الغيار العائدة لهذه اآلالت  :خالل
فضالً عن التصنيع يّ
سبعين ّيات القرن املايض ،كانت ال تزال منطقة باب ال َف َرج سوقًا
إستثنائ ًيا من ُمح َرتفات العاملني يف الخراطة و الفرز .و كان ٌ
سوق
متخص ًصا يف صيانة املِض ّخات.
آخر ،يقع اىل جانب الرساي القدمية،
ِّ
املتخصصني يف
فصالً عن أن املخارط الحديثة ،إىل ح ّد ما ،و الحرف ّيني
ّ
هذه امل ُحرتَفات الصغرية املفتوحة عىل الشارع كانوا مبثابة العروض
بالنسبة للام ّرة .بدأت أنشطَة العمل بالتعدين الحديث ،النامية،
بالظهور إذن مع تشكّل األسواق الجديدة ،أو مع التح ّول يف األرجاء
املوجودة أصالً يف األحياء القدمية ،خالل القرن التاسع عرش و القرن
العرشين .و قد مت ّيزت هذه األسواق الجديدة ،أو تلك املنشآت
املوروثة الخاصة بهذا الح ّيز املديني ،التي جرى تحديثها ،بإدخال
الوسائط و التكنولوجيات ،و بشكلٍ ٍ
الفت بإدخال معايري ناظمة
مو َّحدة إىل بعض أمكنة العمل ،بخاص ٍة عند الح ّدادين.
إال أ ّن هذه األنشطة مل تتشكّل كصناع ٍة حقيق ّي ٍة ،بعكس
فعات و كم ّي ٍ
الخاصة بالنسيج ال س ّيام تلك التي ت ُن ِتج ُد ٍ
ات
األنشطة
ّ
وافرة يف امل ُحرتَفات الصغرية امل ُ َم ْك َننة (يف [أحياء] العرقوب
و الكالّسه بالتحديد) و يف املؤسسات الصناع ّية حتى بداية الرصاع
الحايل (.)2011

تَعت ِمد ُمحرتَفات الح ّدادين يف حلب عىل مصدرين أساسيني ،شبه
وحيدين ،لتوفري الحديد الذي يتطلّبه صنع السكاكني و غريها من
تتوسل املعدن امل ُستعمل (مثل النوابض الصفائحية
األدوات .فهي ّ
الفوالذية لآلل ّيات الس ّيارة) ،أو معدن املنتجات الجديدة املص َّممة
لتأدية وظائف أخرى (كقضبان الفوالذ امل ُ َخ ّصصة لتسليح الخرسانة،
امل ُستَوردة من اإلتحاد السوفيايت ث َّم من روسيا) .و يت ّم اختيار هذه
املعادن ،عىل العموم ،بال ّنظر إىل خصائصها املم ِّيزة املتعا َرف عليها
من خالل وظائفها األصلية ،و هي أشياء يُعاد تشكيلها و ليس
باملقص)
تدويرها بواسطة التذويب ،بل يجري قط ُعها (باملنشار أو
ّ
و العمل عليها مبارش ًة يف ُمح َرتفات ِ
الحدادة.
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الرسم 208
(ح)5

حدّادان [من قبيلة] باري (أفريقيا الرشق ّية) بعدسة املكتشف
و املص ِّور [النمساوي] ر .بوشتا  R. Buchtaنحو العام  1875؛
يقع املوقد يف الوسط [يف منتصف املسافة الفاصلة بني
[جلدي]
الحرف َيني] ،و تتأ َّج ُج ناره بالهواء الصادر عن منفا ٍخ
ٍّ
مزدوج يُشغَّل بالتتابُع بواسطة حركة يدي و ذراعي ِ
الح َر ّيف ؛
[يقابله ِح َر ّيف آخر يُعالج املعدن بواسطة] حجر يُستخدَم مبثابة
مطرقة و حج ٍر ُمستخدَمٍ مبثابة سندان.

الحدادون املتج ّولون
جلوسا و ّ
ّ
الحدادون العاملون ً

ُمح َرتف ب1

حداد نِ ٍ
جلوسا عىل األرض
ّ
صال يعمل مبفرده ً
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مل تج َر مقابلة شفهية مع ح ّداد ال ِّنصال املقَدم هنا ،الذي يعمل
و هو جالس عىل األرض ،بل ارتكزنا إىل املعاينة املبارشة و إىل الصور
امللتَقَطة (الرسم  78اىل  )84لتوصيف عمله .كان يف سوق ال ّن ّحاسني
متخصصة ب ِحدادة ال ِّنصال  :اثنان من
يف العام  2011ثالثة ُمحرتَفات
ّ
جلوسا عىل األرض .قد يبدو
الح ّدادين يعمالن وقوفاً ،و الثالث يعمل ً
االختالف يف الوضعيّات [الجسديّة] أم ًرا تاف ًها ،إلاّ أنّه يف الحقيقة
ٍ
املخصص للعمل ،حتى و إن
مختلف كلّ ًّيا يف الح ِّيز
تنظيم
يشري اىل
ٍ
ّ
كانت التقنية األساسيّة هي ذاتها .أعامل ال ِحدادة الصغرية التي
جلوسا و التي تُعتَرب استثنائية يف حلب ،ال تزال شائعة بكرث ٍة
تت ّم
ً
السوق املركزي ،ألشغال ال ِّنصال و األدوات البسيطة،
يف حمص ،يف ّ
كام عند الح ّدادين املتج ّولني القرباط (الغجر) ،امل ُستق ّرين جزئ ّياً
عىل أطراف البادية السوريّة (ت ّم التقاط الصور مل ُحرتَ ٍ
فات يف حمص
و مل ُح َرت ٍف ٍ
خاص بالغجر يف حامه) .يبدو أن الوضع ّيات الجسديّة
للعمل هذه ،قدمية بال شك ،و بأنها كانت ُمع ّممة حتى فرتة زمنية
الرسام فالرييو (الرسم )207
قريبة نسب ّياً يف الرشق األدىن .تُظهر لوحة ّ
ح ّدادا ً غجريّاً يف البلقان العثامنيّة يف العام  ،1852تبدو وضعيته يف
العمل قريبة ج ًدا من الوضع ّيات امل ُالحظة يف سوريا اليوم .إال أن
لتقدم ما :
هذه الوضعيّة املالمئة للعمل امل ُنفرد ،قد تكون نتيج ًة
ٍ
ففي صورة لح ّدادين أفارقة ،من جامعة نيل ّية [نسب ًة إىل النيل و إىل
اللغات النيلية] تنحدر من [قبيلة] الـ باري جنوب السودان (الرسم
 ،)208التقطها ريتشارد بوشتا  Buchta Richardملُحترَ َف يف الهواء
الطّلق ،يَظ َهر ِحرفيَّني (أحدهام يُشغِّل منفاخني و اآلخر يقوم بفعل
ال ِحدادة) يجلسان يف وضع ّيتني مختلفتني بعض اليشء  :حر ٌيف يجلس
القرفصاء ،و قدماه ملتصقتان باألرض ،يقوم بفعل الطرق بواسطة
حىص عىل كتل ٍة حجريّ ٍة كبرية مبثابة سندان ؛ و آخ ٌر ،يف وضعية ركو ٍع
تخوله تحريك يديه بفاعلية لتشغيل منفاخني.
يتم َّيز ُمح َرتف صنع ال ِّنصال املاضية يف حلب (صورة  )79بصغ ِر
حجمه البالغ  6أمتار مربّعة تقريبًا ،و بشكله املربّع ،و بسقفه
املؤلّف من العقد ،و ب ِق َد ِم ِه ،و يقع يف سوقٍ يعود تاريخ تشييده اىل
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الرسم  78مسقط امل ُح َرتف  :أيرس الرسم[ ،الحر ّيف يجلس يف] موقع العمل،
(ب )1.1بالقرب من املدخل ،عىل [وسادة خلف] سندان و ملزمة ،ثم [إىل
يساره تتموضع] املِجمرة [مع منفاخها الكهربايئ ،و إىل ميينه وعاء
يحتوي عىل فحم بالقرب من امللزمة و أوعية أخرى فيها ماء ؛ خلف
قص (يقطع
الخارصة اليمنى للحر ّيف يوجد بني الوسادة و بني األرض ِم ّ
القطعة املوضوعة بني نصليه عند طرقه باملطرقة عىل السندان)] ؛
[يقابل ِ
الحر ّيف ]،إىل ميني الرسم ،موقع العمل الثاين [يستخدمه الحر ّيف
جلوسا] عىل [وساد ٍة خلف] ملزمة ثانية،
عينه الستكامل العمل
ً
و [إىل يساره آلة تدير] رحى [للشَّ حذ من طرف و فرشاة للقشط من
الطرف اآلخر ].و يظهر يف العمق أكياس ُمنضّ دة تحتوي عىل الفحم.
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الرسم 79
(ب)2.1

جلوسا عند املدخل،
مشه ٌد عام  :ت َظ َهر يف مقدمة الصورة أبواب امل ُح َرتف الزجاج ّية املفتوحة املستخدمة كواجهة لعرض املنتجات ؛ الحر ّيف يعمل ً
الحديدي الج ّرار.
و يبقى عىل تواصل مع الزبائن ؛ ميكن لَحظ قسطل دخان املِجمرة ،ظاهر أسفل الستار
ّ

وضع مقعدين معدن ّيني منخفضني ( 30سم) واحد يف الجهة ال ُيمنى
و اآلخر يف اليرسى ،يسمحان للزوار ،من املا ّرة و الزبائن ،بالجلوس
مستندين إىل األبواب مبا يبقيها مفتوحة .يُشكّل النصف األمامي
لل ُمحرتَف ،حتى ما بعد وسطه بقليل ،املساحة الفعليّة للعمل .و هو
يتض ّمن موقعني متقابلني للعمل ،كل منهام ُمح ّد ٌد بوساد ٍة يجلس
عليها الحريف غري املستَ ِند اىل الحائط  :نجد إىل الجهة اليرسى موضع
ال ِحدادة و ملحقاتها (الرسم  ،)81و إىل الجهة ال ُيمنى ،املوقع الثاين
و فيه التجهيزات الخاصة بأعامل التشطيب األخرية لل ِّنصال ،كاملل َز َمة
اليدوية ،وآلة كهربائية (مستوردة) تُشغِّل ُرحى الشّ حذ وفرشاة د ّوارة
للقشط (الرسم  .)82تَشغَل عمق امل ُحرتَف ُمنتجات ُمن َجزة و مواد
أول ّية .كان الحريف مبفرده يف امل ُح َرتف خالل معاينتنا ،و بدا بأنه ليس
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الرسم 80
(ب)3.1

ت ُع َرض يف "الباب – الواجهة" املنتجات امل ُن َجزة  :السواطري بأحجام
متنوعة مع أو بدون قبضات من خشب يف األعىل و األوسط،
و سكاكني مع قبضات من خشب يف األسفل.

القرن السادس عرشُ .ج ّهز امل ُح َرتف بواجهة مؤلفة من ُم َب َّس ٍ
طات من
الحديد ( َمقط ُعها عىل شكل ( ،))Tو فيها ثالثة أبواب تفتح إىل الخارج
ٍ
تحديث تعود يف
يتخلّلها نوافذ من زجاج ،و هي جميعها عنارص
األغلب اىل حقبة االنتداب أو اىل خمسين ّيات القرن املايض .تستخدم
هذه الواجهة املفتوحة لعرض املنتجات امل ُص ّنعة (الرسم .)79-80
و قد إضيف إليها ِمغلق معدين ج ّرار -لفّاف لحامية امل ُح َرتف بعد
إقفاله .و كام هو حال املحال أو امل ُح َرتفات (الـ دكاكني) األخرى يف
السوق ،ف ِمساحة امل ُح َرتف مفتوحة برحاب ٍة عىل الشارع .يتم إنجاز
العمل تحت أنظار املا ّرة ،و قد تتب ّدل الحدود الفاصلة ما بني الح ّيز
العام [الرصيف أو الشارع] و الح ّيز الخاص بامل ُح َرتف ،بشكلٍ طفيف،
تب ًعا للحاجات (الرسم  .)81-82ينتظم امل ُح َرتف يف فضا ٍء شبه مك ّعب،
فهو مفتوح برحابة عىل السوق من إحدى جهاته و مغلق من جهاته
الخمس األخرى (الجدارن و السقف و األرضية) .يسمح هذا الباب
املفتوح عىل مرصاعيه بقراءة تنظيم امل ُح َرتف مبجمله من النظرة
األوىل بدون الحاجة إىل دخوله  :يبقى الزبون أو الزائر يف الخارج،
و يَظهر له تد ّر ٌج يف وظائف املساحة املرئية من الخارج إىل الداخيل
وصوالً اىل عمق امل ُح َرتف  :ففي الخارج (يف الح ّيز شبه العام) ،ت ّم

الرسم 81
(ب)4.1

الحر ُّيف يجلس يف موقع العمل األول و مبتناول يديه معظم أدواته
بدون الحاجة إىل الوقوف  :يتناول بيده اليمنى املطرقة ،أو وقود
الفحم [بواسطة مغرفة صغرية موضوعة يف وعاء يحتوي عىل
الفحم] ،أو امللزمة ،أو أوعية أخرى فيها ماء ت ُستَخدَم لتسقية
قص من خلف ظهره] ؛ كام
و تصليد ال ّنصل قيد التشكيل[ ،أو املِ ّ
يتناول بيده اليرسى ال َّنصل قيد التشكيل بواسطة ملقط إلحامئه
يف املِجمرة ،الواقعة إىل يساره ،و لوضعه عىل السندان الواقع
أمام الحر ّيف مبارشة ،املغروس بوضعية مائلة نحو األمام قليالً ،يف
قرمة يف األرض.
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الرسم 82
(ب)5.1

جلوسا خلف ملزمة ثانية ،إىل جانب آلة شحذ [و قشط كهربائية].
إىل أميني الصورة ،موقع العمل الثاين الستكامل العمل ً

بحاج ٍة لعماّ ل آخرين معه ،عىل عكس ُمحرتفيَ ّ ِحدادة ال ِّنصال حيث
كل منهام حرف َيني إثنني سوي ًة بوضعية وقوف (و هي طريقة
يعمل يف ّ
مختلفة يف ال ِحدادة باعتامد سندان كبري الحجم) ،و يُنظّامن ُمحرتَفهام
مخصصة للعمل الثنايئ (الرسم  94إىل .)101
بطريق ٍة مختلف ٍة كل ّياًّ ،
إضاف ًة اىل الفارق بني الجزء األمامي و الجزء الخلفي لل ُمحرتَف،
ت َظهر سمة أساس ّية لهذا التنظيم ،و هي التاميز بني مساحة التنقّل،
املخصصة للعمل ،حيث
حيث وضعية الوقوف ،و بني املساحة
ّ
وضعية الجلوس عىل وسادة عىل األرض (مسقط ،الرسم  .)78يف
ُمحرتَف ِ
جلوسا ،متت ّد املساحة املحوريّة
الحدادة حيث يت ّم العمل
ً
املخصصة للتنقّل من عتبة امل ُح َرتف ،بني موقعي العمل ،وتتّسع
ّ
تدريجيًا باتجاه العمق ،مام يُفسح املجال للوصول إىل الرفوف إىل
تناول مختلف األشياء املوضوعة عىل األرض .تخلو املساحة
ُخصصة للتنقّل إالً من زوج من األحذية املخلوعة يف وسط املمر،
امل ّ
و زوج آخر من ال ِنعال أبعد قليالً اىل اليمني ،مبا يتامثل مع املشهد
عىل عتبات املنازل أو املساجد .يتعلق األمر مببادئ تنظيم متامثلة
للمكان ،يف هذه الثقافة املعامريّة ،ال س ّيام املنزل ّية منها.

ُخصصة للعمل إىل اليسار ،بوساد ٍة مربّعة
تَتح َّدد املساحة امل ّ
كبرية (محشوة مبواد نسيجية) يجلس عليها الحريف مرتبّ ًعا ،ثان ًيا
قدميه و ساقيه متا ًما تحت فخذيه (الرسم  ،)82-81 ،79بصورة يبدو
فيها و كأنه مقطوع الرجلني .تحيط به جميع األدوات و هي يف
متناول يده (الرسم  : )81إىل ميينه ،عند الح ّد الفاصل لل ُمحرتَف
حوض يحتوي عىل قطعٍ صغرية من الفحم الحجري
[عن الخارج]ٌ ،
(نوع كوك) ،و َملز َمة مدكوكة يف قرم ٍة من خشب ُمثبّتة يف األرض،
يليها مبارشة مستوعب ميلؤه املاء لسقي ال ِّنصال يف طور التشكيل
أو امل ُنجزة منها ،و دلو آخر احتياطي فيه ماء .مبتناول يده اليرسى،
يكاد أن يُقابل الحريف الح ّداد السندان الصغري (جسم شبه مك ّعب
كل جهاته بال طرفني ُمق َّرنني) الذي يعمل عليه ،يليه باتجاه
متوا ٍز من ّ
اليسار ،يف عمق امل ُح َرتفِ ،مج َمرة ِحداد ٍة صغرية [كور] ،مبنية من
تراب و حىص ،يُض ّخ فيها الهواء بواسطة منفاخ كهربايئ (مستورد)
بدلاً للمنفاخ اليدوي الذي كان معتم ًدا قبل الحرب العامل ّية الثانية.
يتصاعد دخان و غاز املِج َمرة و يخرج من امل ُحرتَف ،عرب فتحة ُمع ّدة
يف القسم العلوي من واجهته ،بواسطة ِمدخنة هي أنبوب من

الرسم 84
(ب)7.1
حدّادان متقابالن يعمالن يف تشكيل
ال ِّنصال يف ُمحرتَف يف حمص ،أحدهام
مقص أحرضته إحدى
يعمل يف شحذ ٍّ
النساء ؛ يف أيرس الصورة يَظهر عدد من
منتجات امل ُحرتَف (سكاكني مزودة بقابض
من خشب).
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الصفيح األبيض ُحشرِ طرفها السفيل بغطا ٍء هو تَ َن ِكه من الصفيح
األبيض أيضً ا يعلو املِج َمرة  .5بالقرب من مفصل ذراع الحريف األيرس،
خزانة عتيقة فيها ُدرج قد يحتوي عىل أوراق و أغراض شخصية.
خلف ظهره و كتفه األمين ،مرآة مع إطارها ُمث ّبتة عىل الحائط .و
مالبس متدلّية خلف موقد ِ
الحدادة .أشياء أخرى ،عىل األرض تحيط
مقص صغري ،و رشائح من املعدن تحيط بالسندان.
بالحريف ،من بينها ّ
يحمل الحريف يف يده اليمنى مطرقة “خفيفة” (تشاكوش) زنتها ترتاوح
بني  2و  3كلغ مع مقبض طوله  30سم ،و يف يده اليرسى ،يلتقط
بواسطة كماّ شة قطعة الفوالذ التي يعمل عليها ،و يشكّلها بواسطة
الطَ ْرق عىل السندان ،بعد إدخالها إىل املِج َمرة ل َرفع حرارتها و بلوغها
اللون األحمر (أنظر ُمح َرتف ب 2بصدد ِ
“الحدادة مبطرقتني” ،حيث
يعمل حرف ّيان م ًعا بوضعية وقوف).
تتح ّدد مساحة العمل امل ُك ّمل ،الواقعة إىل الجهة اليمنى من
مخصصة له ،يفصل بينها و بني الخارج آلة
امل ُح َرتف ،بوساد ٍة كبري ٍة ّ
ُرحى الشّ حذ و فرشاة القشط الد ّوارة املوضوعة فوق فرش من
األقمشة .يُقابِل الوسادة ،اىل اليسار قليالًَ ،مل َزمة أخرى ُمث َّبتة عىل
قرم ٍة من خشب مغروسة يف األرض .تقع اآلالت و األدوات الخاصة
مبوقع العمل الثاين هذا مبتناول اليد ال ُيرسى للحريف الجالس عىل
 5التنكه (من اإلنكليزية تانغ  )knatهي مستوعب من الصفيح األبيض سعة
 02ليرت .يلعب هذا الصفيح دور املادة األ ّول ّية يف العديد من أعامل التدبّر
(الحرتقات) الحرفيّة ،مبا فيها بناء بيوت الصفيح [بيوت التنك].

الوسادة  :عليه إذن اإللتفات نحو الخارج لتصبح اآللة الد ّوارة أمامه
و العمل براحة عليها .يُعبرّ التنظيم املعمول به داخل الدكاكني/
امل ُح َرتفات (السيام ُمح َرتفات العمل بالصفيح األبيض) يف السوق
يف حلب ،و غريها من املدن ،املتمثّل يف متوضع عاملني متقابلني
كل منهام عند طرف مساحة عمل صغرية مشرتكة ،بال شك،
يجلس ّ
سعي إلشغال ِمساحة العمل املزدوج بشكلٍ أفضل ،املخصصة
عن ٍ
لعاملني يتعاونان يف العمل عىل القطعة عينها ،أو ببساطة يتكافالن
مبج ّرد تجاورهام و تبادلهام النظر و الكالم .6
يف عمق امل ُح َرتف ،تتداخل مختلف األدوات امل ُن َجزة ،كال ِّنصال
قص
السيوف ،و نِصال ّ
الكبرية من منط [املناجل املستقيمة] أو ّ
الورق ،و سواطري اللحم ،و السكاكني ،باإلضافة اىل أدوات الشّ حذ
(املِس ّنات) .كام يوجد أيضً ا صفائح نوابض الشاحنات الصغرية التي
تلعب دور املواد األ ّول ّية ،و غريها من األغراض املُوضّ بة ،كالفحم
ٍ
بأكياس منض ّدة عىل األرض ،و رمبا بعض
الحجري (الكوك) املودع
مقابض الخشب املخروط.
مث َّة عدد من الرفوف امل ُث َّبتة عىل جدران امل ُح َرتف ،أحدها فوق
الحريف اىل الجهة ال ُيرسى ،و االثنني اآلخرين يف عمق امل ُح َرتف اىل
الجهة ال ُيمنى ،تُستّخدم لعرض بعض تلك األدوات املنجزة .ت ُح ّدد
هذه الرفوف وجهة االستخدام ،املحدود للغاية ،للمساحة العلوية
من امل ُح َرتف.
 6حول العالقة بني الجسد اإلنساين و بني اآللة ،أنظر داڤيد .David 2015
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الرسم 83
(ب)6.1

جلوسا لتشكيل ال ِّنصال  :تتوسط آلة الشحذ [املسافة بني الحرفيّني املتقابلني عند]
يف حمص ،مشهد عام مل ُحرتَف آخر يعمل فيه حدّادَين ً
املدخل ،و تَظهر املِجمرة يف عمق امل ُحرتَف إىل ميني الحريف و أمامه سندان[ ،يُقابله حريف آخر يعمل عىل آلة الشحذ] .إىل جانب املنتجات
ُخصصة للشواء و غريها).
املنجزة يباع يف هذا امل ُحرتَف أيضً ا بعض املنتجات املستوردة (شبكات الفوالذ امل ُقاوِم للصدأ امل ّ

الحدادون املتج ّولون
جلوسا و ّ
ّ
الحدادون العاملون ً

ُمح َرتفات ب1

الحدادون املتج ّولون ،القرباط/ال َّن َور (الغجر) العاملون مبفردهم
ّ
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يمُ ثِّل حرف ّيو التعدين الغجر املوجودون يف
معظم املناطق بني الهند و أوروبا الرشق ّية ،تقلي ًدا
قد ًميا يف التّعدين ،ما زال ح ًّيا نسب ّياً يف الرشق األدىن.
ٍ
ملحقات ملنازلهم نصف
ُمح َرتفاتهم هي عبارة عن
املستق ّرة ،مالصقة بأحد جدارنها و تقع خارج البناء،
تحت شادر من القامش ،أو تُبنى بحجارة الخفّان
و اإلسمنت .يقومون فيها بصنع سكاكني تطوى
[املطاوي] يف داخل مقابض من قرون (و راه ًنا
يصنعون أيضً ا سكاكني املائدة مقابضها ال تطوى
من األلومينيوم) ،انطالقًا من مواد ت ّم تجميعها أثناء
تنقّلهم ،و من أكوام النفايات أو مجم ّعات الكرس :
كنوابض األبواب الحديديّة الج ّرارة اللفّافة الخاصة
باملحال ،و قطع من األلومينيوم من مصادر متع ّددة،
و القرون املقتطعة من جيف الحيوانات .يُباع هذا
اإلنتاج عاد ًة عىل أرصفة املدينة ،و هو معروف من
ِقبل الناس و يحظى بالتقدير .تنوجد تلك امل ُح َرتفات
التي قمنا بتصويرها يف ع ّدة مخيامت أو قرى نصف
مستق ّرة ،تقع بني طريق حامه -حلب و بني طريق
السامل ّيه [قرية يف محافظة ال َرقّة] نحو الرشق .كان
القرباط يُعرفون أيضً ا بصنعهم و برتكيبهم لألسنان
الذهب ّية ،املزيَّنة أحياناً بخرز ٍة زرقاء ،كام بإيحيائهم
ٍ
الحتفاالت يتخللها املوسيقى و الغناء و الرقص (؟)،
كام بصنع بعض األدوات املوسيق ّية [كالربابة] ،ألخ.
أساليب العمل و األدوات املستخدمة هنا ،قريبة
جدا ً من تلك املُتَّبعة و امل ُعتمدة من قبل الحرف ّيني
جلوسا (غري القرباط) يف حلب
الّذين يعملون
ً
و حمص .السندان الصغري امل ُستخ َدم يشبه نظريه يف
لوحة فالرييو من القرن التاسع عرش.

الرسم 85
(ب)8.1
مشهد عام لقرية خاصة بأنصاف املستقرين من الـ قُرباط الغجر ،تقع
السلم َّية ،التي يشكّل صنع األدوات املعدن ّية
ما بني مدينتي حامة و َ
إحدى أنشطتهم ،و يقومون ببيعها كباعة متج ّولني.
الرسم 86
(ب)9.1

الرسم 87
(ب)10.1

حر ٌّيف يف فناء منزله ،يَظهر أيرس الصورة محرتفه يف الهواء الطلق تحت شا ِدر.

الرسم 88
(ب)11.1

الحر ُّيف أمام "بوابة" ُمحرت ِفه.
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الرسم 89
(ب)12.1
مشهد عام لل ُمحرتَف (أنظر الرسم  90أيضً ا) :
يَظهر يف مقدمة الصورة املِج َمرة مبارشة
عىل األرض ،يتّصل بها أنبوب هواء املنفاخ
امل ُشغَّل يدويًا بواسطة ِمقبض ،كام يَظهر
فوالذي [حلزوين]
إىل جانب املنفخ نابض
ّ
(لألبواب املعدنيّة الج ّرارة الخاصة باملتاجر)
مستخدم هنا كامدة أولية ،يت ُّم تقطيع هذا
مقص موضوع عىل األرض
النابض بواسطة ّ
إىل ميني الحر ّيف ،و مبتناوله يده اليمنى مطرقة
عىل األرض ؛ يف وسط الصورة ِحر ّيف يجلس
أرضً ا خلف سندان مغروس يف قرمة خشب
باألرض ،و يقوم بكشط ّ
وحك مقبض سكني من
األلومينيوم بواسطة مربد (أنظر الرسم )90؛ إىل
يسار الحر ّيف ملزمة [مغروسة يف األرض] ،بقربها
قبضات من األلومينيوم قيد التجهيز موضوعة
عىل األرض ،و ميكن لحظ سكني ُمن َجز يف وسط
الرسم  ،90و نصل بدون قبضة.

86

رسم م .شانه ساز2015 ،

الرسم 90
(ب 12.1تابع)

يقوم الحر ّيف برتكيز مقبض األلومينيوم عىل السندان بواسطة كماّ شة يلتقطها بواسطة كاحليه ،يف حني ّ
يحك
و يكشط املقبض بواسطة ِمربد ميسكه بكلتي اليدين.

الرسم 91
(ب)13.1
مشهد عام لل ُمحرتَف (راجع التعليق
عىل الرسم  ،)89يَظهر يف اعىل أمين
الصورة آلة شحذ كهربائية.

الرسم 92
(ب)14.1
يف ُمحرتَف آخر ،املِجمرة مز ّودة
مبدخنة " تَ َن ِكه" تحيط بها ؛ يف
مقدمة الصورة ،أمام ال َحصري ،ميكن
لحظ سبيكة من رصاص ت ُستخدم
كـ"سندان" لتثبيت مسامري (براشيم)
الجمع بني ال َّنصل و بني املِقبض.

الرسم 93
(ب)15.1
األخشاب املعتمدة كوقود ،و القرون
املستخدمة لصنع مقابض ال ِّنصال.
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حداد نِصال يعمل وقو ًفا
ّ
ُمح َرتف ب2

بكري عبدالله َسنـّان يف سوق الن ّحاسني
مقابلة أجريت مع املعلّم بكري يف  30ترشين
األول عام  ،2007و الصور التقطت بني  30و 31
ترشين األول ،الرسم  94اىل  .101و الرسم  102هي
ملخرطة خشب .7
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مث َّة شخصان يعمالن يف هذا امل ُحرتف ،املعلّم
(بكري عبدالله َسن ّـان) و معه عامل يصغره كث ًريا
بالسن ،و هو ليس من أقرابه .يُعينّ املعلّم عمله
ِّ
بعباريت ،ر ّءاء (رقّاق ،مشتغل يف الرتقيق) و َسن ّـان
الس ّن و الشحذ) .يشكّل السكاكني
(مشتغل يف َ
و ف ّرامات اللحم الكبرية ،و خطّافات تعليق اللّحوم
القصابِه ،أدوات الج ّزارين)
و مشاحذ ال ِّنصالِ ( ،ع ِّدة ّ
الخ ...يُس ّمي مكان عمله دك ّـان و ليس ِ
ورشه
( ُمح َرتف) ألنه موجود يف السوق و ال يعمل فيه
سوى شخصني.
ُمح َرتف ِ
الحدادة هذا موجود يف مكانه منذ
أكرث من مئة عام (ثالثة أجيال) .و يقع بجواره ،من
الجهة الغرب ّيةُ ،مح َرتف لخراطة الخشب (خ ّراط
خشب لألدوات
الخشب) ،حيث ت ُصنع مقابض من
ٍ
(الرسم  : )102و هو بدوره موجود يف مكانه منذ
أكرث من سبعني سنة (ثالثة أجيال أيضً ا) .يعمل
يل ؛ و هو تعاون
الجاران دو ًما سويًا بشكل تكام ّ
رائج بني نشاطني مختلفني يف السوق الواحد .يَعمل
الخ ّراط عىل مخرطة حديثة نسب ًيا ،مبح ّرك كهربايئ.

7

املكان هو جزء من عقار (رقم  )3536 -VI 6يف سوق
ال ّن ّحاسني بالضاحية الشاملية لحلب.

ش

رسم ج-.كـ ..دافيد 2013

الرسم 94
(ب)1.2

2م

مسقط ؛ بخالف امل ُح َرتفات السابقة مساحة العمل هنا تقع يف
منتصف امل ُح َرتف  :يتموضع السندان بالقرب من املدخل  ،إىل يساره
حوض للامء منحوت يف كتلة من حجر ؛ ثم ييل السندان ،نحو
منصة للعمل مبنية من الحجارة و اإلسمنت تنتهي مبكان
الداخلّ ،
تركيز املِجمرة ؛ رحى الشّ حذ تتموضع إىل اليمني بعد املدخل.

و قد كان بوسعنا يف مثانينيّات القرن املايض ،رؤية خ ّراط
يعمل عىل مخرطة القوس اليدوية (الرسم  ،)211يف ُمح َرت ٍف صغريٍ
( 1مرت مربّع) ،صان ًعا مقابض السكاكني و أرجل و قضبان املقاعد،
الخ ،يف السوق عينه عند مدخل خان أوج خان.
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الرسم 211
(ج)8

كريس منخفض] ؛ القوس
مخرطة القوس [املشغَّلة يدويًا] موضوعة عىل األرض [أمام الحر ّيف الجالس عىل ٍّ
امل َشَ غِّل موضوع خلف الحر ّيف بشكل عمودي [بانتظار انتهاء تعيري و تركيب املقبض املنوي معالجته
بواسطة املخرطة].
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الرسم 101
(ب)7.2

املنفاخ يض ُّخ الهواء يف بيت نار املِجمرة ؛ يف مقدمة الصورة ،مجموعة من مقابض الخشب موضوعة يف حاوية من
املطاط ت ُس ّمى زمبيل.

الرسم 102
(ب)8.2

ِمخرطة خشب مجاورة مل ُح َرتف الحدادة تز ّوده باملقابض الظاهرة يف الرسم .101

التجهيزات ،و توزّع وسائل العمل و أنشطته يف مساحة
املُح َرتف
يطغى عىل دكّان صنع ال ِّنصال ،منظو ًرا إليه من الخارج ،مشهد
املخصصة للعمل و رجالن يعمالن (الرسم  95إىل ،)98
املساحة
ّ
و صوت الطَ ْرق بإيقاع .يُستخدم جانبي املدخل و اطاره الذي
يعلوه كأمكن ٍة لعرض األدوات امل ُنتجة أو امل ُباعة ،و الستيداعها
صف من خطّافات تعليق اللحوم يف األعىل.
املؤقت  :حيث يتدىل ٌّ
عند أعىل الجانب األيرس للمدخل يبدو ع ّداد الكهرباء و عتالت
تشغيلها تعلو بعض األدوات من سكاكني مطبخ ،و سواطري كبرية
للحوم ،و ِم ّسنات ،و مالقط فحم الرنجيلة .كذلك ت ُعرض السكاكني
و املِس ّنات عند الجانب األمين (الرسم  .)95تُعلّق معظم هذه
األدوات عند الجانبني الداخليني للمدخل فيام يبقى الجانبان
الخارجييان للواجهة فارغني  :بحيث أنه عند إغالق الستارة
املعدنية الج ّرارة للدكان ،ال يبقى أي ٍ
غرض خارجه .كمثيله من
امل ُح َرتفات الكبرية نسب ًيا يف السوق ،يبلغ هذا امل ُح َرتف  3.95م يف

العمق و  3.40م يف العرض ،ما يعادل مساحة  13.43م .²تحيط
باملكان ثالثة جدران ،و الجهة الرابعة (املدخل) مفتوحة برحاب ٍة
عىل الطريق ،كام هو الحال يف معظم أماكن العمل يف السوق
التي تتواصل مبارش ًة مع جز ٍء من الح ِّيز العام .ازداد عمق امل ُحرتَف
دخل يفصل
م ًرتا واح ًدا هو سامكة جدار الواجهة ،التي يتخلّلها ِم ٌ
 2.35م .بني جانبيه .تلعب هذه النافذة الواسعة دو ًرا أساس ًيا
يف التواصل ،كصلة وصل برصية و سمعية بني الح ِّيز العام و بني
امل ُحرتَف ،كام تجعل جز ًءا من الح ِّيز العامُ ،متاخماً لل ُمحرتَف ،ملحقًا
السندان عند املدخل،
بالح ِّيز الخاص لل ُمح َرتف (فَناء) .يتموضع ِّ
و هو الجهاز الرئييس يف تشكيل املعدن ،الذي يصدر صوت ًا مي ّيز
طَرق الحديد يُسمع عىل مساف ٍة بعيد ٍة قبل الدنو من امل ُح َرتف .كام
يتموضع أيضً ا حوض ماء تقسية الفوالذ (الرسم .)99‑95
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الرسم 99
(ب)5.2

الحجري يف عمق الصورة.
يف مقدّمة الصورة ،املِجمرة املوصولة مبنضدة العمل ؛ يَظهر السندان و حوض املياه
ّ
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الرسم 95
(ب)2.2

مشهد عام للم ُحرتَف :
ُخصصة للتنقل و العمل يف امل ُحرتّف منخفضة عن مستوى الشارع و عن العتبة الفاصلة ؛
املساحة امل ّ
يَظهر إىل ميني الصورة كيس يحتوي عىل وقود الفحم املستخدم يف املِجمرة.

الرسم 96
(ب)3.2

الطرق املتناوب مبِد َّق املطرقتني (بالسطح) عىل ال ّنصل
املوضوع عىل السندان و املثبّت بواسطة كماّ شة محمولة
باليد اليرسى.

ُس ِقف امل ُحرتَف ٍ
ٍ
دعامات
بعقد قنطري مربَّع ،مرتفعُ ،مح َّمل عىل
ُقصب ،و هو ما ي ّوفر حجماً كب ًريا يف مساحة امل ُح َرتف،
من الحجر امل ّ
و يُس ّهل التخلّص من الدخان و الهواء الساخن عرب النافذة (الواجهة)
املطلّة عىل الشارع  :مل تز ّود هنا ،املِجمرة ،الواقعة يف وسط امل ُح َرتف،
بداخونٍ لتجميع الغازات و التخلُّص منها (الرسم .)99
بينام يف حلب ،عديد ٌة هي ُمح َرتفات ِ
الحدادة امل ُج َّهزة مبداخن
للترصيف ،و هي تجهيزات رائجة بكرثة يف ُمحرتَفات ِ
الحدادة شبه
الثقيلة ،التي نُظّمت بطريق ٍة أحدث .األرضية[ ،يف هذا امل ُح َرتف] غري
منتظمة ،و هي مغطّاة ببساطة باإلسمنت أو مرصوفة بالحجارة.
ٍ
بخطوات محدودة ،و القيام
و قد ت ّم ترتيب املساحة فيه ،للتنقّل
كل املساحات غري الرضورية للتنقّل و للحركات
بحركات العمل ّ :
الجسدية خالل العمل يقوم عليها مصاطب و مقاعد ،بارتفاع ما
يقارب الثالثني سنتمرتًا ؛ كذلك يقوم نوع من املِصطبة أيضً ا عند
املخصص من األرضية للتنقّل
الجدار يف عمق امل ُح َرتف .و الجزء
ّ
و العمل هو أكرث انخفاضً ا من مستوى الشارع (الرسم  .)99األرجاء
املخصصة للتنقل ،التي مل ت ُش َّيد عليها املصاطبُ ،و ِض َعت فيها
غري
َّ

الرسم 97
(ب)4.2

الطرق املتناوب مبُستد َّق املطرقتني (بالنتوء).

أكوام من أكياس الوقود من فحم الخشب و الحجر (الكوك)،
و قضبان معدنية ُمستندة عىل الجدار ،و زنابيل من عجالت ُمعاد
استعاملها ،و ِدالء و أوعية ،و بقايا قطعٍ متنوعة ،و هياكل سالل،
و أكياس من البالستيك ،الخ ،.و هي أغراض ذات فائدة تقنية،
و ترسم حدود املساحة امل ُتاحة أمام التنقّل ،باحتاللها الجوانب .قد
يُشكِّل هذا االختالف يف مستويات األرضية ،غري املتناسق كث ًريا مع
ٍ
لنشاط أكرث ِق َد ًما.
أنشطة العمل يف امل ُحرتَف ،بقايا
يف منتصف عمق امل ُح َرتف مث َّة را ٍء (تلفاز) صغري ُمضاء،
ٍ
مسند مثب ٍة عند أعىل الجدار ،يف موضع يَستك ِمل
موضوع عىل
بالسندان و املِجمرة و ما بينهام من ِمنضدة
محور امل ُح َرتف املح ّدد ّ
(الرسم  : )95ما يسمح للعاملَني بإلقاء نظر ٍة خاطف ٍة فيام يصغيان
خالل مزاولة العمل .يحيط بالتلفاز عند جانبيه ،ك َّوتان تغطيهام
الستائر تستخدمان لوضع األغراض الشخصية للعاملينَ .
الجدار األيرس يف امل ُح َرتف ،الواقع إىل الجهة الرشق ّية ،شبه خا ٍل
تتوسطه ،نجد مثيالتها يف ُمحرتَ ٍ
فات
إلاّ من روزنامة أوراق يومية ّ
أخرى ،بال ريب ؛ و غلاَّ ية معلَّقة قرب زاوية جانب املدخل ،و اىل
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جوارها خزانة صغرية ب ُد ْر ٍج واحد ،و صينية مع إبريق و أقداح
ٍ
علب منضّ دة ،يبدو أنها
للشاي موضوعة فوق
مستوعبات و ٍ
تُستَخدم كطاول ٍة صغرية ،أمام حوض التقسية ،عند الحدود الفاصلة
بني الداخل و بني الح ّيز العام (الرسم  .)99الجدار الغريب ،الواقع اىل
ميني آلة الشّ حذ ،متلؤه الرفوف التي ُوضع عىل بعضها مجموعة من
األوراق ،و الوثائق اإلدارية و الرسمية ،بال شك ،و مذياع (راديو)،
و فنجان قهوة مع بعض األشياء األخرى.
مقع ٌد بالستييك أزرق موضوع يف الجهة ال ُيمنى من عمق
امل ُح َرتف  :يوضع خار ًجا يف أوقات العمل ،مش ِّكالً مساحة استقبا ٍل
صغرية “صالون” (الرسم  )99يف ح ّيز التنقّل العام يف السوق.
املخصصة للعمل يف هذا امل ُح َرتف هو
إن ترتيب املساحة
َّ
مطابق لرتتيب ُم ٍ
حرتف آخر تت ُّم فيه ِحدادة ال ِّنصال وقوفًا ،يف
السوق عينه ،لن نتطرق اىل وصفه .ت َّم تنظيم املساحة هنا عىل
امتداد عمق امل ُح َرتف ،من األمام اىل الخلف  :يرتكز السندان يف
موضعٍ هو األقرب إىل املدخل ،حيث يوفِّر ضوء النهار رؤي ًة جيدة
أثناء العمل .يف حني تنوجد ِمجمرة ِ
الحدادة يف موضع ،يَ ْب ُعد بعض
الظل ،ما يس ّهل،
اليشء من وسط املكان ،عىل مقربة من العمق ،يف ّ
بال شك ،عملية تحديد درجة لون املعدن أثناء إحامئه ،الذي يرتاوح
بني األحمر و الربتقايل أو األبيض ،تب ًعا لدرجات الحرارة املختلفة
املناسبة للعمل .و تتأجج النار يف املِجمرة بواسطة منفاخ كهربايئ.
ينقسم املُحترَ ف أيضً ا اىل قسمني ،أمين و أيرس ،يفصل بينهام جدار
صغري أو ِمنضدة محورية ( َمصطَبِه) ،ارتفاعها غري متسا ٍو ( 0.55م من
األمام ،و  0.62م باتجاه العمق ،و 0.90م خلف املِجمرة) ،و بناؤها
غري منتظم ،ال ميكن العبور من فوقها بسهول ٍة عىل ال َرغم من
السامكات املتفاوته التي تتخلّلها .تُستَخ َدم هذه املساحة-املِنضدة
نص ٍة للعمل و تشكّل العمود الفقري لل ُمح َرتف (الرسم  95اىل 99
ك ِم ّ
السندان املوجودة قرب املدخل ،و تح ِمل
و  .)101فهي تُ ِالصق قرمة ّ
ِمجمرة ال ِحدادة الواقعة يف الداخل .كام يوضع عليها بعض املنتجات
امل ُنجزة أو تلك التي تنتظر دورها ،فضالً عن أدوات (كماّ شات
و مالقط) و مواد العمل (زنبيل يحتوي عىل الفحم ،الرسم  ،)99فضالً
عن كومة [مرتاكمة] من قصاصات املعدن عند نهاية يوم العمل.
يستحيل العبور من جهة إىل أخرى عند عمق امل ُح َرتف نظ ًرا الحتوائه
عىل منفث الهواء و مح ّركه ،كام عىل أشياء مختلفة أخرى (كـ زنبيل
فيه مقابض خشبية مخروطة ،و مكنسة ،الخ ،.الرسم  .)101يبدو
كل من هذين القسمني املح ّددين بالجدار-املِنضدة (غري
جل ًيا أن ّ
النافذ إلاّ من جهة واحدة) ،منسوب إىل أحد العاملينَ  ،اللذين ميكن
كل
لكل منهام الوصول عربه أيضً ا إىل األغراض الشخصية املوضوعة يف ّ
ّ
من الك ّوتني يف الجدار الواقع يف عمق امل ُح َرتف (الرسم  ،95يف العمق).

يع َمل امل ُعلّم (ل ِ ْم َعلِّ ْم) ،يف هذا امل ُح َرتف ،يف القسم األمين،
كل بحسب
و العامل بياقته الزرقاء يعمل يف القسم األيرس املقابلٌّ ،
دوره املح ّدد (الرسم  .)96-98يتوجب عىل املعلّم ،يف حال العمل
املنفرد ،القيام بجميع العمليات املطلوبة ،كام هو املتّبع يف ُمح َرتف
جلوسا ،يف السوق عينه (و يف أماكن أخرى منها
ِحدادة ال ِّنصال
ً
ُمح َرتفات القرباط) ،حيث ميكن للحر ّيف من خالل االستدارة بجذعه
أي من أجهزة العمل املوضوعة مبتناول يده ،كاملِجمرة،
بلوغ ٍ
السندان ،و حوض املاء ،دون الحاجة اىل الوقوف (الرسم ،79
و ّ
.)90-89 ،82-81
يقف املعلّم الذي يعلب هنا دور الطارق األسايس ،أمام
السندان ،يف املِساحة الواقعة أمين املدخل ،يحمل يف كلتا يديه
ّ
8
ِمط َرقة ( ِم رْض ِّبه) تزن  5كلغ ،مبقبضها البالغ  0.45م من الطول .
و يقف املساعد األصغر س ًنا ،مقابالً له ،اىل يسار السندان ،حامالً
يف يده اليمنى مطرقة أقل وزنًا ( 2أو  3كلغ) مبقبض طوله  0.30م
(تشاكوش)  9و يف اليد اليرسى يُث ِّبت القطعة املنوي تشكيلها
ٍ
خطوات تخ ّول هذا
(كم ِشه) .إن القيام ببضع ِة
بواسطة كماّ شة اّ
السندان -حيث يقوم يف طَر ِقها -إىل
امل ُسا ِعد نِقْل القطعة من عىل ّ
املِجمرة الواقعة إىل يساره ،إلحامئها ،بعد وضع مطرقته عىل سطح
السندان .فعىل املساعد إذن ،االهتامم باملِجمرة و مراقبة
قرمة ِّ
السندان يف الوقت املطلوب،
درجة إحامء القطعة التي يعيدها اىل ِّ
كام عليه اثناء قبضه عليها ،تحريكها َعموديًا لقلبها عىل هذا
الجانب او ذاك ،أو تحريكها أفق ًيا لتغيري موضع ال ّد ّق عىل سطحها،
بحسب متطلّبات الطّرق .إذا كانت رضبات املعلّم تتطلّب الق ّوة
و التناغم بالتناوب مع رضبات العامل ،تقع عىل األخري مسؤولية
كل عمل يقوم به
كبرية يف تحريك القطعة .و هو دور نجده دامئًا يف ّ
اثنان ،مهام كان منط القطعة قيد العمل .تشهد ُمح َرتفات ِ
الحدادة
عمالً يقوم به ثالثة (أو أربعة) عامل سوي ًة يتشاركون يف تشكيل
بعض القطع (انظر امل ُح َرتف الالحق ،الرسم  103اىل  .)109يف
كل الحاالت ،احرتام و ترية العمل و التناوب يف الطّرق من ِقبل
ّ
 8يشار يف الحدادة التقليدية يف فرنسا ،إىل دور هذه املطرقة و العامل الذي
يحملها ،بعبارة مطرقة «األمام» املستخدمة يف املوسوعة  ...« :املطارق األمامية،
أو للواقفني يف الحدادة أمام السندان  .»...بإمكان هذه املطارق أن تكون للدق
«باملستدق» أو «باملدق» («بالناتئ» أو "باملسطح").
 9ت َعرِض كتيبات بيع األدوات ،عىل األنرتنت ،أو يف املحالت يف فرنسا ،منطًا متامثال
مع هذه األدوات من ناحية خصائص الحجم والوزن .يصف كتيب مواصفات
رشكة «فايّان» (« )2016املطرقة األمامية» التي يسوقها عىل الشكل اآليت« :كتلة
مستدق و مدق .مقبض من خشب الدردار .متوافرة بكتلة زنة  3أو  5كلغ
الستخدامها كمطرقة أمامية يف ُمحرتَف ِ
الحدادة مبطرقتني».
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الرسم 98
(ب 4.2تابع)

الطرق املتناوب من ِق َبل حدّادَين (ر ّءاء باملفرد) ُمبستد َّق املطرقتني (بالنتوء).

الجميع أم ٌر جوهري ،و كذلك هو أمر الرضب باملِ ّ
دق (السطح) أو
ّ
باملستدق (النتوء) ،و هذا من البديهيات (انظر مرحلة  2و .)10 3
عمليات الصنع امل ّتبعة من ِقبل حدّ اد ال ِّنصال العامل وقوفًا
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 -1املادة الخام هي النوابض الفوالذية (نِصال) لشاحنات
النقل الصغرية .يت ّم إحامء صفيحة الفوالذ يف املِجمرة ،ثم تُق َّص
ٍ
مبقص تب ًعا للشكل التقريبي (الجسم األ ّويل) للسكني املطلوب مع
سيزج يف املقبض.
ُّز ِّجها [وتدها] ،و هو الطرف الذي ّ
 -2املرحلة النارية (و هي نِريك  nerikعىل لسان الحريف مشتقّة
من كلمة نار بحسب قوله)  :يُعاد إحامء القطعة (الجسم األ ّويل)
ثم يَط ُرق عليها حدا َدين بالتناوب رضبات (امل ُست َدق) بنتوء املطرقة
“لفتحها” (لَتِف ّت ْح) ،وهي عملية تخ ّول تحويل صفيحة سامكتها مو ّحدة،
إىل نص ٍل يزداد يف رقته تدريج ًيا وصوالً اىل [حجم] سلك (الرسم .)97
 -3مرحلة الرتقيق (هي عىل لسان الحريف تَ ْريئء)  : 11يَطرق
الح ّدا َدين بالتناوب رضبات (املِ ّ
دق) مبسطّح املطرقة لجعل ال ّنصل
من جانبيه مسطّ ًحا أو رقيقًا (الرسم  .)96األمر الذي ينطوي عىل
“تعديل” ،يصبح ال ّنصل معه مسطّ ًحا و مستقيماً  .تتتاىل مرحلتي
النيك و الرتيئء بشكلٍ متناوب مع إدخال القطعة م ّر ٍ
رِ
ات إىل
املِجمرة .هكذا يكون ال ّنصل قد تشكّل بالكامل عرب مراحل متتالية.
 -4تهدف السقاية [أو التسقية] اىل إضفاء صفات خاصة
عىل الفوالذ ،و إىل تقسيته و تصليده عن طريق تحويلٍ يف بنيته
 10تقدم موسوعة ِ
ديدرو ( Diderotالطبعة األوىل ،املجلد )163 bjvu ،10
ايضاحات هامة حول العمل الجامعي يف الحدادة يف الحالة الفرنسية أو
األوروبية يف القرن الثامن عرش ،فكل مطرقة لها تأثريها الخاص عىل القطعة :
"اذا أردنا تقليصها بدون متديدها ،يناول َمن يرضب يف األمام مطرقة امل ُستدق
و الذين اىل جانبه يحمل كل منهام مطرقة املِ ّ
دق .و إذا أرادوا فعل العكس
لتمديد القطعة ،يتناول من يقف يف الوسط مطرقة املِ ّ
دق واإلثنني اآلخرين
مطرقة امل ُستدق .عندما تصل القطعة اىل الشكل املُدَّد املطلوب يصيح الحدّاد
قائالً "بالرأس" [أي بالسطح] فيقلب الجميع مطارقهم رأس عىل عقب" .يف
الحاالت التي عايناها يف حلب ،بدا كل عامل يعلم متى يتوقف عن الطرق أو
متى يغري طريقة الطرق ،بدون إصدار املعلم لألمر .سنعود اىل هذه التقنية
عند الحدادين الحلبيني بالحدادة بواسطة مطرقتني أو ثالث ،التي تشبه اىل ح ٍّد
كبريٍ ما جاء يف املوسوعة من وصف إذا ما وضعنا تنظيم املكان جان ًبا .ميكننا
حل
التساؤل اذا ما كانت هذه التقنية هي اسرتاد قديم (القرن التاسع عرش؟) ّ
محل مامرسة الحدّادين الجالسني أرضً ا ،عىل األقل فيام يخص ِحدادة ال ِّنصال ؟
 11يكمن يف جذر كلمة َرق َْق معنى نحف [عكس ثخن] ،و منها فعل رقّق أو َر َق
(جعل اليشء رقيقًا) و منه يتكون اسم مهنة الرقّاق أو الرءاء ،و هو الحداد
العامل يف ترقيق ال ِّنصال.

الداخلية ،عرب عملية التربيد الرسيع .يتموضع الحوض الحجري
(املغطس) الذي يحتوي عىل ماء ،و يُستخدم يف سقاية القطع
املعدنية بتالصقٍ مع الجانب األيرس من مدخل امل ُح َرتف .أي يقع
خلف العامل ،و يف متناول يده مبارش ًة بإستدار ٍة منه ،و هذا ما
يتوافق منطق ًيا [و عمل ًيا] مع واقع أنه هو َمن يقبض عىل القطعة
بواسطة كماّ شة طيلة فرتة الطَّرق و اإلحامء وصوالً إىل لحظة
تقسيتها بواسطة تسقيتها باملاء .يظهر حوض السقاية (املغطس)
يف الرسم  ،99يف عمق الصورة ،قريب من الخارج .عند نهاية يوم
العمل ،يت ّم تغطيس املطارق يف املاء رأس ًيا بهدف إحكام تثبيت
رشبها للامء وانتفاخها يف داخل كُتل
املقابض الخشبية فيها ،بفعل ت ُّ
املطارق املعدنية ،تفاديًا لإلفالت من أمكنتها [إثر أو أثناء الطَرق].
(الس ّن) ِ -
(سن ّـان) – و أعامل التشطيب
شاحذ َ
 -5الشَ ِحذ َ
التي تُجرى عىل ال ّنصل هي من مهارات املعلّم هنا .تقع َرحى
الشّ ْحذ (املِ َس ّن) (الرسم  95اىل  )100التي تدار بواسطة مح ّرك
كهربايئ ،إىل جانب حوض للامء ،يف الجهة اليُمنى من امل ُحرتَف،
السندان ،بهدف الفصل التام بني هاتني
بعي ًدا مبا يكفي عن مساحة ّ
العمليتني  :إنها مساحة أخرى من امل ُحرتَف ،متمي ّزة متا ًما.
األدوات و التجهيزات
ض ِّبه ،تشاكوش [بحسب لسان الحرفيني]
امل َطارِق ِ :م رْ َ
ض ِّبه 5 ،كلغ ،و يبلغ طول مقبضها
تزن املِطرقة األوىل ،الـ ِم رْ َ
دق و َم ّ
 0.45م ؛ هي ِمطرقة ذات جنبني فاعلني « ِم ّ
ستدق»،
حيث الجنب الناتئ [امل ُست َد ّق] منها يكون متعام ًدا [متعارضً ا] مع
[اتجاه] املقبض و مع املساحة األكرب للقطعة قيد العمل .تستخدم
كـ»مطرقة أمامية» بحسب املصطلحات الفرنسية التقليدية
املذكورة يف موسوعة ِ
ديدرو و ألومبرِ (،Diderot et Alembert
انظر الحاشية  ،)10يطرق بها و هي محمولة بكلتي القبضتني.
و يُس ّمى الجنب اآلخر املسطّح [املِ َد ّق] من كتلة هذه املطرقة،
الرأس ،املُنبسط أو الطاولة [يف اللغة الفرنسية].
تزن املِطرقة الثانية ،الـ تشاكوش 2 ،كلغ ،ويبلغ طول مقبضها
 0.30م ؛ و هي أيضً ا ِمطرقة ذات جنبني فاعلني “ ِم ّ
دق و َم ّ
ستدق”،
يطرق بها و هي محمولة بقبض ٍة واحدة.
ت ُغذّى املِجمرة [الكُور] بالفحم الحجري (الكوك) أو بقطعٍ
صغري ٍة من الخشب (إلشعال ال ّنار التي ت ُخ ِّول تليني املعدن).
تتموضع املِجمرة يف مكان مسطّح بُني بالحجارة و اإلسمنت ،و هي
مح ّددة بقطعتني معقوفتني ،غري مثبتتني ،من الحديد لتجميع

الرماد و الجمرات ؛ يقوم خلف املِجمرة جدار صغري من الطوب
بعلو  35اىل  40سم (الرسم  )101 ،99يَعزلُها عن باقي امل ُحرتَف.
و يَخرتِق هذا الجدار أنبوب نفّاث لض ّخ الهواء املتأيت عن دوران
حل
منفاخ كهربايئ (مستورد)ُ ،ركِّ َز خلف الجدار الصغري ،كان قد َّ
مكان املنفاخ اليدوي.
السندان ِ
(س ْنديان [بحسب لسان الحرفيني]) هو قطعة معدن
ِّ
شبه مك ّعبة رباعية الزوايا ،بالفرنسية  ،tasبقياس × 0.15 × 0.25
 0.15م ثبتت بواسطة ُّز ُّجها [وتدها] يف وسط قاعد ٍة من خشب.
و األخرية هي عبارة عن ِقرمة (إر ِمه) مقطوعة من جذع شجرة

التوت ،ت َّم غرس أسفلها يف أرض امل ُح َرتف ،يبلغ إرتفاع الجذع الظاهر
منها  0.65م ،و قطرها  50سم (الرسم  .)96-98بيّنت عملية تجهيز
حاسة ،امل ُعاينة من ِقبلنا ،بقرمة للسندان ،أنه
أحد ُمح َرتفات ال ِّن َ
ميكن غرس اسفلها مبقدار  0.70م يف األرضية (الرسم  .)8-7إن منط
العمل الذي يقوم به ح ّداد ال ِّنصال ،ال يستدعي استخدا ًما للسندان
الكبري ذو القرنني ،غري املوجود يف مثل هذه امل ُحرتَفات إذن ،املتميّز
يف األنشطة التي يُستخدم من أجلها و التي تشتمل عىل صنع نعل
و َح َدوات الخيول أو البغال (و هذه الحيوانات ليست ُمن َّعلة دامئًا)
و أدوات الزراعة أو البناء.
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الرسم 100
(ب)6.2

الشّ حذ عىل رحى شحذ يديرها مح ّرك كهربا ّيئ.

حداد أدوات متفرقة يعمل وقو ًفا مبساعدة اثنان
ّ
الحدادين
أو ثالثة من ّ
ُمح َرتف ب3

سوق باب الحديد داخل األسوار
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يقع هذا امل ُحرتَف يف ناحي ٍة من سوق باب
الحديد ،شُ ّيدت أو أعيد تشييدها يف العرص اململويك.
تندرج مساحة هذا امل ُحرتَف ،ضمن مساحات امل َحال
املتوسطة املوجودة يف السوق ،تزيد عىل الـ  10م.²
عىل منوال امل ُحرتَفات األخرى أ ،1أ ،2ب ،1ب،2
ت ،1-2-3التي هي أيضً ا َمحال يف السوق ،مث َّة
جانب من املكان مفتوح عىل الشارع بالكامل ،ما
يخلُق تواصلاً دامئًا مع الخارج و مع العا ّمة ،من
زبائن ،و ما ّرة ،و جريان ،الخ.
ميثّل هذا امل ُح َرتف تنظيماً منط ًيا ،سبق ذكره،
قديم يف “الحداثة”.
يبدو أنه مرتّتب عىل خيا ٍر ٍ
ينسحب عىل عرشات ُمح َرتفات ِ
الحدادة الواقعة يف
نوا ٍح حلبي ٍة مختلفة ،كباب النرص ،و باب الحديد،
و باب إنطاكيا.
إىل يسار املدخلُ ،و ِضعت رحى ال َجيل [الشّ حذ
الصقل] امل ُدارة بواسطة مح ّرك كهربايئ ،و إىل
و ّ
اليمني منه يركن منشار كهربايئ لتقطيع القضبان
أو الصفائح التي ستُشكّل بواسطة التطريق
(الرسم .)104
األرضية متساوية يف كل امل ُح َرتف و مغطاّة
باإلسمنت ،و هي مبستوى ال ّرصيف الخارجي.
يعمل الحرفيون وقوفًا منتعلني أحذيتهم ،و هذا
جلوسا
ليس حال ح ّدادين ال ِّنصال الذين يعملون
ً
و يخلعون أحذيتهم مبجرد دخولهم اىل امل ُح َرتف،
قبل جلوسهم يف أمكنة عملهم عىل الوسائد ،كام
يحصل يف املنازل.

2م
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الرسم 103
(ب)1.3

ِمسقط امل ُحرتَف ،يَظهر السندان يف الوسط عىل مقربة من
املدخل حيث يعمل ثالثة حدّادين ،و ِمجمرة ِ
الحدادة اىل
يسار الحدّاد عند أمين الرسم ،ويتوسط سندان آخر ذو قرنني
املسافة الفاصلة بني املِجمرة و بني السندان األول ؛ رحى
الشحذ اىل يسار الرسم ؛ يف العمق أكياس مودَعة عىل األرض
تحتوي عىل الفحم املستخدم كوقود يف املِجمرة.
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الرسم 104
(ب)2.3

مشهد عام لل ُمح َرتف  :يبيع هذا امل ُح َرتف إىل جانب منتجاته املنجزة بعض األدوات
املعروضة (مجارفَ ،مذارٍ) املستوردة.

موقعان للعمل ُمحددان بجالء :
يقع السندان عىل ٍ
يقل عن املرت الواحد من املدخل .و هو
بعد ُّ
هنا عبارة عن كتل ٍة فوالذي ٍة ُمك ّعب ٍة متوازية األضالعُ ،غرِس ُّز ُّجها يف
وسط قاعدة خشبيةُ ،محاط ًة عند أعالها بطوقٍ من حديد ،قطُ ُرها
ال يتجاوز الخمسني سنتم ًرتا ،و ارتفاعها عن سطح األرضية يفوق
تتوسط املسافة بني جداري امل ُحرتَف ؛
الستني سنتيمرتًا بقليل ،و ّ
سطح القاعدة الخشبية ،حيث ينغرس السندان ،مد ّرع ِبترُ ٍس من
الصفيح ميكن للعاملني استخدامه كمنضدة لوضع األدوات عليها
ّ
السندان
يف وقت الراحة أو االنتظار ؛ يقوم إىل جانب قاعدة ّ
َمل َزمة (هي خارج االستعامل يف هذه األونة يف هذا امل ُحرتَف)
ث ُ ِّبتَت عىل قرمة من خشب و ُر ِبطَت بإحكام بقاعدة السندان
بواسطة قضيبني من حديد يُستخدم واحد منهام لتعليق الكماّ شات
(الرسم .)111-107 ،105‑104
تتموضع املِجمرة أو الكور أو بيت النار (الرسم 105- ،103
نصة
 )106عند الجدار األمين من املحرتف و بتالصقٍ معه .هي ِم ّ
من املعدن و الحجارة الحرارية إلحامء املعدن ،تؤلِّف بيت النار،
تقوم عىل زوايا من حديد عىل ارتفاع مرتٍ ٍ
واحد عن سطح أرضية
امل ُحرتَف ،و يحيط بجنبيها بنا ٌء من طوب حراري يحمل املدخنة
التي تعلوها ؛ تتأجج النار يف بيتها بفعل هواء يضخه منفاخ
 100كهربايئ ثُبِّ َت عىل قُرم ٍة من خشب خارج بناء املجمرة و عىل
يسارها ،و تُش ِغل أكياس كبرية تحتوي عىل الفحم الحجري (الكوك)
الركن األمين من امل ُحرتَف .يصل الهواء من أسفل بيت النار بواسطة
أنبوببني نفّاث َني ز ِّودا بصماّ مات إغالقٍ وتحكّم.
نس ِحب تنظيم هذا امل ُحرتَف عىل الغالبية العظمى من ُمحرتَفات
يَ َ
ِ
الحدادة يف سوق باب الحديد ،و باب النرص ،و ال سيام امل ُح َرتفات يف
باب انطاكيا (انتقلت مؤخ ًرا اىل منطقة حرفية) ،حيث نجد فيها بيت
السندان يف الوسط بالقرب من املدخل.
النار متالصق للجدار األمين ،و ِّ
أتَّضح لنا املربر املنطقي لهذا التنظيم الذي أضحى معيا ًرا ناظماً عىل
ما يبدو ،من خالل تحقيق استكاميل (قامت به مورييل جريار و لومى
سمعان[ ،و بعثتا بهذه] املراسلة بتاريخ  30ترشين األول : )2005
« لقد اجمعوا عىل اآليت  :إذا كانت املِجمرة اىل اليمني ،فم ّرد ذلك
هو أن َمن يحمل القطعة ،املُراد طرقها ،يف بيت النار حتى بلوغها
اللون األحمر بواسطة كماّ شة بيده اليرسى ،يط ُرقها باملطرقة بيده
يل
اليمنى [عىل السندان] ،و هذا يُج ِّنب تبديل اليد ،و هو أمر عم ٌّ
رسا ،يصبح بيت
أكرث ،و أرسع ،و أقل خطورة .و إذا كان الح ّداد أع ً
النار إىل اليسار .ح ّدا ٌد واح ٌد ق َّدم استثنا ًءا  :قد يحصل أن يتم تناول
القطعة باليد اليمنى و من ثم تنقل إىل اليد اليرسى ،يف حال تطلَّب
ٍ
أدوات خاصة ».
العمل استعامل

السندان ،يف هذا امل ُح َرتف،
كام هو األمر يف امل ُح َرتفني ب 1و بّ ،2
هو عىل مق ُربة من الخارج و من ضوء النهار ،يف حني أن املِجمرة
الظل ما يسمح مبراقبة لون القطعة قيد اإلحامء الذي يرتاوح
هي يف ّ
بني األحمر -الربتقايل و بني األبيض.
يتموضع بني السندان و بني بيت النار سندان كبري آخر ذو
قرنني (الرسم  ،)105 ،103يزيد ارتفاعه عن املرت قليالً عن سطح
األرضيةُ ،مث َّبت بقرمة [قاعدة] خشبية أقل ثخانة ،يحيط بطرفها
العلوي ٌ
طوق معدين  :مل يتس َّن لنا يف هذا امل ُحرتَف ،رؤية كيفية
العمل عىل هذا السندان ،الذي يُستخدم لتشكيل صفائح أو قضبان
معقوفة ،و دقائق تفصيلية بال ِقطَع ،و عند اللزوم لصنع حدوات
األحصنة والبغال  :يتوجب عىل الحر ّيف الذي يعمل عىل هذا
السندان أن يعمل منفر ًدا ،واض ًعا القطعة باملِ ْج َمرة بواسطة كماّ شة
بيده اليرسى ،و طارقًا باملطرقة بيده اليمنى القطعة املحمومة
املثبَّتة عىل السندان باليد اليرسى.
تُظهر الصورة (الرسم  )108ثالثة عماّ ل منهمكني يف الطّرق عىل
كل بدوره برسع ٍة طاملا
قطعة ملتهبة (قَ ُّدوم قيد التشكّل) ،يطرق ٌ
ال يزال املعدن ِمطوا ًعا [و ملته ًبا] .العامل القريب من بيت ال ّنار
يحمل القطعة بكماّ شة ويح ّركها ،ويطرق عليها مبطرقة خفيفة قصرية
املقبض تشاكوش ،بينام اآلخران (الطارقان) يطرقان مبطارق ثقيلة
ض ِّبه،
ذات مقابض طويلة تُح َمل بكلتي اليدين ،يسمى مفردها ِم رْ َ
(انظر املصطلحات و التفاصيل بخصوص حدادة النصال وقوفًا (ب)2
و املالحظات  8و  10ص 94 .و  96الخاصة مبوسوعة ِ
ديدرو و ألومبرِ ).
مخصوص عىل القطعة ،و دو ٌر
ألفعال كل طارقٍ منهم َوق ٌع معينّ ٌ  ،وأث ٌر
ٌ
مح ّدد يف تشكيلها  :يبدو أن أحد اللذَين يرضبان باملطرقة الثقيلة
ض ِّبه ،يَط ُرق بالجانب الناتئ (بامل ُستدقّ ) ،بينام يَط ُرق اآلخر
الـ ِم رْ َ
الصفيح الخاصة
بالجانب املسطّح (باملِ َدقّ ) .مث َّة كماّ شة عىل منضدة ّ
بالسندان ،تَلت ِقط بفكِّها وت ًدا ثخي ًنا ،سيجري استعامله و الطرق عليه،
ِّ
ثقب يف القطعة املحمومة ،هو ثقب
يف اللحظة املؤاتية ،إلحداث ٍ
مقبض [املِنكاش ،قيد التشكيل] (الرسم .)111 ،108
ُخ ِّصص ال ّداخل يف هذا امل ُحرتَف ،عند العمق و الجدران،
الستيداع املواد و تعليق واألدوات أو امل ُنتجات  :يف العمق إىل
اليمني ،يوجد مخزون الفحم ،و إىل اليسار ،قطع من صفائح نوابض
اآلليات و هي املا َّدة األ ّولية لصنع ال ِّنصال بشكلٍ خاص (مل يكن
مستانفًا هذا النشاط خالل إجرائنا التحقيق) .إىل جانبها ك ّمية من
قضبان الحديد امل َ ْجدول املستخدم يف أعامل البناء ،تُشكِّل هنا املادة
األ ّولية لصنع قطعٍ أكرث سامكة و أكرث أهمية ،كالفؤوس ،و املعاول،
و شواكيش الن ّجارينُ .علِّقت عىل الجدار أدوات ُمص َّنعة مستو َردة
غالبًا من الصني ،كاملجارف و امل َذار الزراعية الخ ،.معروض ٌة للبيع.
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الرسم 105
(ب)3.3

يف الصورة سندان و ِملزمة (خارجة عن اإلستخدام) متصالن ببعضهام بواسطة قضيبني من حديد يستخدمان لتعليق املالقط و الكماّ شات ؛
إىل اليمني خلف السندان يقوم سندان آخر ذو قرنني.
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الرسم 106
(ب)4.3

املِجمرة الكور يعلوها ِمدخنة ؛ تظهر املادّة األولية أسفل الكور ،و بقربه عىل األرض ،و هي صفائح مقتطعة من النوابض الفوالذية آلليات النقل،
اىل يسار الصورة ،مبحاذاة الكور مجموعة ُمنضَّ دة من الصفائح املتشكّلة كفؤوس أو قَدائِم (جمع قَد ّوم) يف حال غري مكتملة كمنتجات أخرية.
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الرسم 107
(ب)5.3

يف وسط السندان ،و اىل اليسار ؛ رحى الشّ حذ ،و مجموعة من األوتاد املصنوعة من قضبان الحديد امل َ ْجدول املستخدم يف البناء تستند
ِ
كاملجارف و املعاو ِل و امل َذارِ.
إىل الجدار ،و ت ُعلّق عليه مجموعات من بعض منتجات امل ُح َرتف :
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الرسم 108
(ب)6.3

ضبِه أو ِمظْ َربِه) ،و الثالث ميسك بقطعة الحديد قيد
ثالثة حرفيني يطرقون بالتّناوب  :االثنان يف املقدمة يحمالن بكلتي اليدين مطارق ثقيلة ( ِم رْ َ
التشكيل باليد اليرسى بواسطة ملقط و يطرق مبطرقة أخف وزنًا بيده اليمنى (تشاكوش) ؛ قربه من املِجمرة يساعده يف إعادة إحامء القطعة
بإستدار ٍة منه بدون الحاجة اىل التنقل.
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الرسم 109
(ب 6.3تابع)

طرق ُمتناوب بني ثالثة حدّادين (انظر الرسم )108
رسم م .شانه ساز .2015
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الرسم 110
(ب)8.3

يف ُمح َرتف آخر .اعتامد صنفان من املطارق ؛ التي ت ُح َمل بيد واحدة (الخفيفة) أو باالثنتني
(الثقيلة) ،أثناء تشكيل شاكوش صغري.
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الرسم 111
(ب)8.3

ُمحرتَف آخر  :إحداث ثقب لقبضة ِمنكاش قيد التشكيل بالطَرقِ بعد اإلحامء (عىل الساخن) ؛ ت ُوضع القطعة املمسوكة بواسطة ملقط ،عند
مخروطي الشكل ممسوك بواسطة ملقط ،ثم
انبوب معدين صغري ،و يُركّز عند النقطة املنوي ثقبها ِمثقب
الجزء املحموم املنوي ثقبه ،عىل ٍ
ّ
يُرضب املِثقب باملطرقة.
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الرسم 112
(ب)9.3

يف الصورة يُل َحظ التجاور بني ُمح َرتفات صنع األدوات من الحديد و بني ُمحرتفات صنع املقابض من الخشب.

الفصل الثالث
صنع مقابض
من خشب
109

حترف ت1
ُم َ

حرف ّيو خراطة األخشاب و صنع مقابض األدوات
ُمحرتَف ت1

جلوسا
العمل وقو ًفا و ً
غال ًبا ما تتواجد امل ُح َرتفات التي
تقوم بصنع مقابض األدوات ،يف أسواق
األحياء القدمية يف حلب ،عىل َمق ُربة
من ُمحرتَفات الح ّدادين الذين يقومون
عب
بصنع تلك األدوات .األمر الذي يُ رِّ
ٍ
سائد يف تجميع األنشطة
عن منطقٍ
بجوار بعضها ،ال يقوم عىل أساس
اعتامد تكنولوجيا مو ّحدة و استخدام
ما ّدة ٍأول ّي ٍة متامثلة ،بل باألحرى بهدف،
 110التسويق و جذب الزبائن ،أو التكا ُمل
يف إنتاج األدوات املركّبة (الرسم 102
و  .)112و لهذا ،ت ُلحظ ُمحرتَفات صنع
مقابض األدوات يف سوق باب النرص،
خارج السور ،كام يف سوق باب الحديد
الكائن داخل األسوار (الرسم  113حتى
 ،)122حيث يتواجد الح ّدادون و غريهم
من حرف ّيي معالجة املعادن .حتى
يومنا ،ال يزال حرفيو مسابك الربونز،
يف السوق ذاته ،يصنعون مقابض من
الربونز (أو من األلومينيوم) للسكاكني
(نبيل َه ْبشُ ،مح َرتف ث .)1كان هذا
السوق معروفًا أيضً ا منذ العرصين
األيّويب و اململويك (القرن الثالث عرش
و الرابع عرش) كمكان لتخزين أخشاب
التصنيع و التدفئة  ،1و هي وظيفة ال

 1سوڤاجِه .Sauvaget 1941

الرسم 113
(ت)1.1

صنع مقابض األدوات بأحجامٍ صغري ٍة بواسطة ِمخرطة كهربائية ؛ يف عمق امل ُح َرتف يُلحظ
املنشار ِ
الحزامي [املعروف بـ « ِمنشار ِشلِّه»].

الرسم 114
(ت)2.1

صنع مقابض األدوات بأحجامٍ صغري ٍة بواسطة املِخرطة.

الرسم 115
(ت)3.1

املادّة الخام بانتظار تقطيعها بزوايا قامئة ،ثم خرطها لتدوير زواياها (أنظر الرسم .)116

111

الرسم 116
(ت)4.1

112

يف مقدّمة الصورة ،يف الوسط ،تبدو ك ّمية من القضبان املقطّعة بزاويا قامئة (بواسطة املنشار ِ
الحزامي الظاهر أمين
الصورة) قبل مرورها اىل املخرطةُ .ج ّهزت هذه الك ّمية لصنع املقابض القصرية.

تزال آثارها فيه محفوظ ًة نسب ًّيا .يُ َعرف سوق باب الحديد أيضً ا
املتخصص باألغراض املرتبطة بالزراعة ،حيث
باسم «قبو الن ّجارين»
ّ
كانت ال تزال تُص َّنع مؤخ ًرا املحاريث من الخشب و من املعدن.
ٍ
أسالك معدني ٍة ،أو من
فضالً عن صنع غرابيل ذات شبكات من
ٍ
خشبي دائري.
خيوط جلديّ ٍة مشدود ٍة عىل إطا ٍر
ٍّ
يقوم صنع املقابض عىل تقنيّتني أساسيّتني تختلفان للغاية،
و كالهام يف تراجعٍ بفعل االعتامد املتصاعد أكرث فأكرث عىل مقابض
األدوات املستوردة (غالبًا من الصني) .تُصنع مقابض األدوات
السكاكني من الخشب املخروط عمو ًما ،بينام مقابض
الخفيفة و ّ
األدوات الثقيلة كامل َذا ٍر و الرفوش و املجارف و الفؤوس و البلطات،
خشب ُمق َّو ٍم أو ُمثق ٍ
ّف أو مخروط.
تُصنع من
ٍ
لطاملا اعتُ ِمد عىل القوس اليدوي لتشغيل املخارط الخشبيّة،
تب ًعا لتقن ّية قدمية ج ًدا حارضة يف مناطق مختلفة من العامل .يف
أربعينيّات القرن املايض ،كان حر ٌّيف عجوز ال يزال يعتمد مخرطة
القوس يف محلٍ صغريٍ عند مدخل خان أوج خان الذي يؤدي اىل
جلوسا عىل وساد ٍة عىل
سوق باب النرص (الرسم  .)211كان يعمل ً
األرض .تُدار جميع مخارط الخشب يف حلب اليوم ،دون شك،
بواسطة مح ّركات كهربائية ،و يعمل الخ ّراطون عليها وقوفًا .يجاور
ُمح َرتف ِحدادة ال ِّنصال الخاص ببكري عبد الله س ّنان يف سوق

للسكاكني التي يُص ّنعها
خشب تز ّوده
ال ّن ّحاسنيِ ،مخرطة
ٍ
َ
مبقابض ّ
(الرسم  .)102يحصل الن ّجارون يف السوق الصغرية يف قبو الن ّجارين،
بحجم متوسط
عىل جذوع (أرامي) من أشجا ٍر محلي ٍة غال ًبا،
ٍ
(الرسم  )116-115يَقطَعونها بواسطة املنشار ِ
الحزامي [معروف
بـ «منشار ِشلِّه»] إىل أشكا ٍل مختلفة ،السيام إىل قضبان مقطعها
مربّع (ما يقارب  30اىل  40ملم للضلع الواحد ،و بطول يصل اىل
مرتين) ،يتم العمل عليها الحقًا يف املخرطة للحصول عىل املقابض
(الرسم .)114-113
الخشب املق َّوم (أو امل ُثقّف) هو كذلك ،تقنية قدمية للغاية بال
شك  .2يعتمد مبدأ الخشب املقّوم عىل اإلحامء ،بوضعه يف املاء
الساخن عمو ًما أو بواسطة ال ُبخار ،عىل درجات حرار ٍة منخفض ٍة
َ
نسبيًّا ترتاوح ما بني  100و  150-140درجة.
التقن ّي ُة الحلبية القدمية ،و كذلك الرشق أوسطية بال شك ،هي
اإلحامء الجاف ألغصان الخشب املقطوعة بالطول املطلوبِ ،عرب
وضعها يف فرنٍ عىل ٍ
متاس مع الّلهب (الرسم  ،)118-117مع تج ّنب
 2تم تحديث هذه التقنيّة و استخدامها يف املصانع يف القرن التاسع عرش يف
أوروبا ال سيام من قبل نَ ّجار األثاث الفاخر و الصناعي النمساوي ،من أصل
أملاينِ ،
ميخ ِئه تونِت.
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الرسم 117
(ت)5.1

يل من الصورة ،يَظ َهر ُمرت َ َكزا التحريج
صنع املقابض الطويلة باعتامد تقويم األغصان بفعل اإلحامء و التحريج [يف ثِقاف]  :يف النصف السف ّ
[ثِقافان] ،يُس ّمى واحدهام َج ْح ْش أو ِش ِعب ؛ يف النصف العلوي ،إىل اليمني و يف العمق املادة األوليّة «الخام» ،إىل اليسار يف العمق فرن
اإلحامء و حرفيَني (أنظر ايضاً رسم  ،120-118ص.)117-116 .

114

الرسم 121
(ت)8.1

يف ُمحرتَف آخر[ .صنع املقابض الطويلة باعتامد تثقيف األغصان بفعل اإلحامء و ال ّنجر ؛
الحر ّيف أثناء] إزالة القرشة [و نجر النتوءات] بواسطة القدّوم [عىل قرمة يف األرض] ؛
يف مقدّمة الصورة[ ،مبتناول يده] املِج َمرة امل ُستَخدَمة يف اإلحامء.
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الرسم 122
(ت)9.1

تثقيف األغصان بفعل اإلحامء و ال ّنجر بواسطة القدّوم لصنع املقابض الطويلة ؛
إىل ميني الصورة بالقرب من املِع َول ِمربد كبري يُستخدَم عند الرضورة.
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اشتعال الخشب طب ًعا .يتم العمل هنا يف وضعية الوقوف،
سواء أمام الفرن لتغذيته باألغصان و ملراقبتها و تحريكها،
أو عندما يقوم ِحر ٌّيف آخر بتقويم األغصان بواسطة ثِقاف
فور خروجها ساخن ًة من الفرن .ت ُق ّوم األغصان املحضرّ ة
و امل ُس ّخنة ،التي ت ُحافظ عىل جزء من قرشتها ،يدويّاً بالش ّد
خشب ( َج ْحش أو ِش ِع ْب
عليها نزوالً يف إطار ثِقاف من
ٍ
مقوى بواسطة طوق معدين ،أنظر الرسم  117و  .)119يت ّم
تسخني األغصان و العمل عىل تقوميها م ّرات ع ّدة للحصول
عىل األداة املناسبة للوظيفة املُرادة .يف هذه الحالة،
يت ّم العمل عىل إنهاء (تشطيب) القبضات ،عىل األرجح،
بواسطة ِمقشَ ط [ ِم ْس َحج] يدوي صغريٍ (كَ ّني ْز) [يعرف أيضً ا
بالـ «فا َره»] ،أو بواسطة الـ قَ ُّدو ْم إلزالة الطبق ِة السوداء
املحرتقة بفعل ال ّنار ،و تسوية نتوءات و تعرجات األسطح،
التي تعود و تُعالج بعد ذلك بالـ ِم رْ َبد .تت ّم معظم هذه
العمل ّيات املتالحقة من إحامء و تثقيف و تشطيب ،يف
محرتف آخر ،به ّمة حر ٍّيف ٍ
ٍ
واحد عىل ما يبدو ،يجلس عىل
األرض ،قرب ِمجمر ٍة معدني ٍة صغرية [من ابتكاره (تَ َن ِكه)]
إلحامء الخشب ،و تثقيفه و تشطيبه بواسطة قَ ُّدو ْم ،كام
يَظهر يف الصور (الرسم .)122-121

الرسم 118
(ت)6.1

إحامء األغصان يف الفرن.

الرسم 119
(ت)7.1

تقويم األغصان بالتحريج يف ال ِثقاف الـ َج ْح ْش.
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الرسم 120
(ت 7.1تابع)

تقويم األغصان بالتحريج يف ال ِثقاف ،الـ َج ْح ْش ،بعد إحامئها يف الفرن.

الفصل الرابع
السكب التقليدي الخفيف
ّ
للربونز
119

حترفات ث ،0ث1
ُم َ

السكب التقليدي الخفيف
ّ
للربونز
سكب الربونز ،هو أيضً ا تقني ٌة قدمية ج ًدا يف تشكيل املعدن يف الرشق
ُ
1
عتب أحد تقنيات التعدين األوىل  .يُشكّل معدن الربونز املا َّدة
األدىن ،و يُ رَ
ناتج عن ٍ
خليط ما بني معدن
األ َّولية امل ُستخدمة يف هذه التقنية ،و هو ٌ
ال ُّنحاس و معدن القصدير أو معادن أخرى ،إلاّ أن التسمية الشائعة التي
تُع َرف به هذه املا ّدة األ ّولية ،يف حلب ،هي نْحاس كتغليب السم املعدن
األساس يف هذا الخليط .لكن املا ّدة األ ّولية هذه ،تسمى أحيانًا نْحاس
أصفر تي ّم ًنا بلون الخليط ،و متيي ًزا يف اآلن عينه عن ال ْنحاس األحمر و هو
لون املعدن األساس .و يُشكّل هذا األخري املا ّدة األ ّولية الغالبة ،يف ٍ
حرف
حاسة [الطّرق و النقش عىل صفائح ال ُّنحاس ،سابقة
أخرى ،منها حرفة ال ِن َ
الذكر] .يُطلق عىل هذا النشاط مصطلح َسك ْْب ،و من يقوم به يُع َرف
بـ َسك ّـاب (من يقوم بفعل السكب)  :لكن تسمية َسك ّـاب تُطلق ،يف
بغض ال ّنظر عن ُصنف
السكب ّ
 120الوقت الّراهن ،عىل الحر ّيف القائم بفع ِل َّ
املعدن املسكوب (برونز ،ألومينيوم ،فونت (حديد زهر) ،حديد ،أو
غريه)  .2يتألّف معدن الربونز من ِ
خليط نِ َسبٍ مختلف ٍة ج ًدا من املعادن،
من  60%اىل  85%من ال ُّنحاس ،و من  3%اىل  20%من القصدير ،فضالً
ٍ
مكونات أخرى اختيارية (الرصاص ،الزنك ،الخ .).يُذ َّوب القصدير
عن
عىل حرارة  º231.9و ال ُّنحاس عىل  .º1084و ترتاوح درجة حرارة ذوبان
الربونز بني  950و  1200تب ًعا لنسبة القصدير ،و تزدا ُد صالبتُه وفقًا
لنسبة القصدير .لقد كان الربونز القديم و البدايئ يتألّف أحيانًا من
ٍ
خليط من معدن ال ُّنحاس و مادة الزرنيج بد ًال من معدن القصدير.
ناتج عن ٍ
خليط بني معدن ال ُّنحاس و بني ما ّدة الزنك،
ُّ
الص ْف ُر ،هو معد ٌن ٌ
مستور ٌد اجامالً ،و يُستخ َدم اآلن مثله مثل ال ُّنحاس األحمر ،من قبل
صفائح ُمعتمد ٍة يف الطّرق و ال ّنقش.
ال ّن ّحاسني ،عىل هيئ ِة
َ
السوق ،يف ُمح َرت ٍ
فات صغري ٍة ،عىل صورة
السك ّـاب عملَه يف ّ
يمُ ارِس َ
حتف نبيل َهبْش (الرسم  129اىل  ،)151الذي سنتناوله يف العرض
ُم رَ َ
 1داردايون .Dardaillon 2006
 2يف حلب ،قلام أضحى املصطلح لقبًا ،عىل ما يبدو ،كام هو حال أغلب أسامء املهن
األخرى ،خالفًا للبنان( .انظر قاموس بارتِلِمي  Barthélémy 1935و قاموس القاسمي
للصناعات الشامية .)1988

أكب يف حجمها لسكب الربونز،
فيام ييل .غري أننا كنا قد عاي ّنا ُمحرتَفاتً رَ َ
يف القيرصية عينها التي تنوجد فيها ال َن ّح َاسة امل ُق َّدمة فيام سبق ،حيث
يعمل العرشات من العماّ ل الشباب .مث َّة َمسكَبة أخرى للربونز ،يف
الجوار ،يتوزّع نشاطها يف ع ّد ِة ُمح َرت ٍ
فات ،يف سوقٍ صغريٍ يف [ َح ّي] تراب
الغرباء [تلفظ ُغ َربا ،أو يقال  :تِربِة ال ُغ َربا ،مبعنى مدفن الغرباء] ،ليس
بعي ًدا عن سوق ال ّن ّحاسني ،تُن ِتج قط ًعا حديث ًة خاصة بأشغال األدوات
الصحية و األنابيب (الرسم  .)126‑125تتألّف هذه امل َسكبة من متجرٍ/
ّ
ٍ
مساحات
مكتبٍ ُمج ّهز بواجه ٍة لعرض املنتجات (الرسم  ،)125و من
للسكب يف قوالب الرمل ،كام من ُمحرتَ ٍف للتشطيب (نرش،
ع ّدة َّ
ثقب ،فرز ،لولبة) باعتامد ِمخ َرطة (الرسم  ،)126فضالً عن ُمح َرت ٍف
آخر ،عىل بعد مئة مرت تقريبًا للطالء بطبق ٍة مل ّاعة من “الكروم” أو
“النكل” باعتامد التغطيس و التفاعل الكيميايئ-الكهربايئ .يت ُّم استخدا ُم
رئييس يف عملية سكب املعدن ،التي تُشكِّل املرحلة
قوالبِ الرمل بشك ٍل ٍّ
األوىل يف سلسل ِة أنشط ِة هذه امل ُح َرتفات .تتألّف هذه القوالب هنا،
من إطار ٍ
ات من معدن األلومينيوم[ ،تُعتمد لإلحاطة امل ُحكَمة بالرمل
املدكوك يف داخلها ،الذي يأخذ شكل القطعة (األمنوذج) امل َنوي َس ْك َبها].
بالسكب يف الرمل،
يبدو أن هذه التقني َة الرشقية ،القدمي َة ج ًدا ،املُتَمثِّلة ّ
كانت قد شهدت تحديثًا تمَ ثَّل باعتامد إطار ٍ
ات من األلومينيوم ،يف القرن
الطوب
العرشين .أ ّما أنشطة التّعدين يف العامل القديم ،فقد كانت تَع ِتمد
َ
السكبِ التي ت َّم العثور عليها يف الحفريات األثرية
الحراري لصنعِ قوالبِ ّ
بأوغاريت عىل سبيل املثال .كذلك فإن تقني َة الشّ معِ املفقو ِد ،امل ُعت َمد َة
غال ًبا يف أشغال ال ُحيل [صياغة الذهب و الفضة] ،كانت قد ُعرفت أيضً ا،
منذ زمنٍ ٍ
خص حلب ،أك ّد
بعيد ج ًدا لتشكي ِل املعدنِ املسكوب .فيام ّ
السكب
السكّابني القدماء يف حرفة َّ
لنا أحد الّذين متّت مقابلتُهم من َ
بالرمل ،و هو أرمني ينحد ُر من مدين ِة عنتاب (أو غازي عنتاب) ،مل يَ ُعد
ِ
لديه ُم ٌ
تجديد معظ ُم
حرتف منذ زمنٍ طويل ،عىل ال َّدو ِر الهام لألرمنِ يف
3
نستخلص من كال ِمه ،يف الح ّد األدىن،
مهن التَّعدين يف حلب  .ميكننا أن
َ
 3هو روبِن بارصوميان ،مقابلة أجريت بتاريخ  .30/10/2007ولد عام  1930يف
عنتاب (غازي عنتاب) و أىت اىل حلب عام  .1943توقف عن العمل عام .1974

الرسم 123
(ث)1.0
الرسم 124
(ت)2.0

السكب عىل األرض يف وضعية جلوس.
تشكيل قوالب َّ
يقوم الحريف بتفريغ القالب من الرمل النتزاع القطعة املسكوبة عرب رضب القالب بالحائط األمر الذي يخلّف
أثرا ً واضحاً [تآكالً و تعرية] يف الجدار.
السكب عىل ِمنضدة يف وضعية الوقوف.
تشكيل قوالب َّ
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الرسم 125
(ث)3.0

صنع ملحقات أدوات صحية  :إىل اليمني ُمح َرتف التشطيب [التشذيب و التجهيز] ،اىل اليسار متجر البيع ؛ عىل
الرصيف ،إىل اليمني ،األدوات املسكوبة الخارجة من القوالب ،املستقدمة إىل هذا امل ُح َرتف برسم إعامل التشذيب
(السكب ت ّم يف ُمح َرت ٍف آخر تابع [للمؤسسة عينها]) ؛ اىل اليسار ،عىل الطاولة ،مجموعة من النواة
و التجهيز َّ
املستخدمة يف عملية سكب األنانيب الصغرية.

الرسم 126
(ث)4.0

مشهد أقرب مل ُح َرتف التشطيب  :يف مقدّمة الصورة ،قطع أدوات صحية معروضة يف الجزء األعىل من واجهة املتجر
(الرسم  )125؛ إىل اليسار ،يف الوعاء ،مجموعة من النواة امل ُستخدمة يف عملية سكب األنابيب الصغرية.
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بأن األرم َن كانوا يعملون يف جميع هذه املهن ،بالتّشارك مع العرب
املسلمني و املسيحيني ،و األكراد و غريهم .تُستخد ُم قوالب الرمل
أيضً ا ،يف حلب ،لسكب الفونت (الحديد الزهر) و معاد َن أخرى ،مثل
األلومينيوم ،و هي تقنية مقتبسة عن الغرب (لك ّنها استُ ِ
خدمت قدميًا
ِ
ُ
الحديد الزهر (الفونت)،
مسابك
لس ْبك الحديد الزهر) .و
يف الصنيَ ،
التي سنتناولها الحقا ،هي ُمح َرتفاتٌ ذاتُ مساح ٍة اكرب و تكنولوجيا
مناطق حرفي ٍة أو صناعي ٍة “حديثة” ،عىل أطراف
أحدث ،و تقع يف
َ
ِ
أضحت التكنولوجيا الحديثة ،املُتَّبعة
املدينة ( ُمح َرتف ج 1و ج.)2
يخص مركّبات خالئط
يف هذه امل ُح َرتفات األخرية ،دقيق ًة للغاية فيام ّ
املعدن املُراد َسك ُبه ،تِب ًعا لوظيف ِة ال ُقطّع املُرادة ،التي قد تكون
السكب التقليدي
حساسة .لكن بخالف ذلك ،فإن ّ
قط ًعا ميكانيكي ًة ّ
خاصةً ،التي تُستخ َدم يف املباين ،و يف
للقطعِ الخفيفة ،مبعدن الربونز ّ
املفروشات الخشبية ،و أعامل التزيني ،و الصمديات ،و القرطاسية
أقل دقّ ٍة و بساطة.
(الرسم  )128-127تبدو ّ
ٍ
صعيد آخر ،من امل ِ
ُالحظ يف بعض أماكن العمل ،أ ّن العماّ ل
عىل
قوالب الرمل يعملون و هم يف وضعية
الّذين يشتغلون يف تجهيز
ِ
ٍ
ٍ
وسادات عىل األرض أيضً ا ،و مي ّدون ِر ْجالً واحد ًة
جلوس فوق
أو االثنتني م ًعا (الرسم  ،)129 ،123بينام اآلخرون من العماّ ل،
يعملون و هم واقفون أمام ِمنضدة العمل املك ّونة من اإلسمنت
بارتفاع مرتٍ ٍ
واحد تقري ًبا عن مستوى األرضية (الرسم  .)124إن
بجانب منه ،بأمنوذ ٍج
خيار وضعية العمل قد يَتح َّدد أحيانًا،
ٍ
تحديثي جرى اعتامده ،لك ّن هذا ليس هو الحال دو ًما .ففي
ٍّ
محرتفَني لسكب الحديد/الفوالذ/الفونت ،و تشكيل امل ُنتجات
“الثقيلة” ،يَعت ِمدان عىل مجموع ٍة من التقنيات الحديثة ،يقوم
قوالب الرمل دو ًما ،يف حني أنّه يت ّم
عماّ ٌل يجلسون أرضً ا بتجهي ِز
ِ
ِ
اختيار إحدى الوضعيتني يف ُمح َرت ِ
املنتجات الخفيفة الواقعة
فات
السوق .فضالً عن معيا ٍر آخر يُح ِّدد خيا َر وضعية العمل ،هو
يف ّ
أقل من تلك
املِساحة امل ُتاحة  :فالعمل وقوفاً يتطلَّب ِمساح ًة ّ
التي يتطلبها الجلوس عىل األرض و األرجل ممدودة ! عدا عن أن
أقل ارهاقًا منه وقوفًا ...
جلوسا قد يكون ّ
العمل ً

أكمل أخوه العمل بينام اهتم هو بأعامل الصيانة و البيع .املحرتف العائيل
كان يف البداية يف [حي] قسطل املشط من ثم يف [منطقة] عويجة الكيّايل.
خمسة أشخاص كانوا يعملون يف امل ُح َرتف ،هو ،أبوه ،أخوه ،عمه و عامل
يشغّل منفخ الهواء .بالنسبة إليه ،أمهر السكـّابني كانوا يف مدينة عنتاب إىل
الشامل من حلب ،و قد علّموا هذه املهنة للحلبيني بعد أن تركوا تركيا بني
عام  1943و .1946

الرسم 127
(ث)5.0

متجر لبيع أدوات التزيني من الربونز.
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الرسم 128
(ث)6.0

عيّنات من قطع الزينة امل ُصدّرة إىل دول الخليج (صناديق
الشحن إىل اليسار) ؛ السعر بارز عىل امللصق الذي يعلو
شبكة العرض و هو  400ل.س/كيلو (القيمة عام .)2005

َسكْب الربونز يف قوالب الرمل
ُمح َرتف ث1

نبيل َه ْبش يف سوق ال ّن ّحاسني
يعمل وحي ًدا ،كان قد تعلَّم
ُولِد الحر ّيف نبيل َه ْبش عام  ،1955و هو ُ
مهنتَه عىل يد معلّم .ليس لدينا ما نخربه عن أسالفه من العائلة .و ال
يبدو أن لديه من سيخلِفه يف محرتفه ،سواء كان عامالً متد ِّربًا أم إب ًنا.
يف نيسان  ،2007و خالل زيارتنا ،كان نشاط امل ُح َرتف شب َه
منعدم[ ،األمر الذي انعكس علينا  -لألسف – فوائد .إذ تس ّنى لنا،
ٍ
توثيق إعاد ِة
وبطلب م ّنا -فضالً عن املقابلة املط َّولة -معاين َة و
ٍ
َ
“متثيلِ ” سلسل ِة العمليات بسخا ِء وه ّم ِة حر ٍّيف ينتظ ُر ما يُعيد
لسكب
ُحت ِف ِه] .أفاد نبيل َه ْبش بأن مح َرتفه أصبح ُمك َّر ًسا
ِ
ال ّنشاط مل رَ
للسكاكني بال ُّنحاس (الربونز) (أو باأللومينيوم) لجريانه
َ
مقابض ّ
ح ّدادي ال ِّنصال .و قد كان أث ُر ال ّن ِ
املخص ِص من
شاط يف القسم
ّ
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قوالب الرمل ظاه ًرا ،أ ّما املِص َهر (الـ ْوجاء) [حيث
امل ُح َرتف لتجهي ِز
ِ
َّلهب
يُص َهر يف بوتقته (الـ بوداءا) املعدن] ،فبدا و كأن تو ُّه َج ال ِ
فيه أصبح قليالً .قس ٌم من امل ُح َرتف كان يف زمنٍ كامل ال ّنشاط،
مخصص الستيداع معادن ُس ِّخ َرت إلعادة التدوير صه ًرا و سكباً
ّ
ِ
بأقفاص الحامم الّزاجل
قوالب الرمل ،أصبحت اليوم مشغول ًة
يف
ِ
و غريِ ِه[ ،اهتام ُم ُمضي ِفنا بها يلط ُِّف عليه وِحش َة اإلنتظار] .لك ّن
للسكب
ُمضيفَنا يعمل من ح ٍني اىل آخر يف تجهي ِز
ِ
قوالب رملٍ ُمع ّد ٍة َّ
بطلب من َسك ّـابني آخرين ال يزالون يعملون .كام يَح ُدث أن يصلَه
ٍ
[معدن] الربونز مصهو ًرا يف ُمح َرتفات مجاورة ،يعمل هو عىل سكبها
قوالب من تجهيزه حسب الطّلب يف ُمح َرتفه .و هذا ما عايناه
يف
َ
حي الشَّ يخ ُخرض.
يحدث أيضً ا فيام بني َمساكب معدن الفونت يف ّ
تبلغ ِمساحة امل ُح َرتف ما يقارب 3م × 4م ،أي ما يعادل 12م،²
املتوسطة لل ُمح َرتفات يف سوق الحرفيني هذا.
و هي املِساحة
ّ
منخفض (ارتفاعه اقل من  2.50م) و يبدو أنّه
سطح و
ٌ
ّ
السقف ُم ٌ
نجم عن عملي ِة إعاد ِة بنا ٍء بواسط ِة الخرسان ِة امل ُسلَّحة.
عىل منوا ِل محا ِل أو ُمح َرت ِ
مفتوح
السوقِ (الـ دكاكني) ،املكا ُن
فات ّ
ٌ
بالكامل عىل الشارع و العمل يُزا َول فيه عىل مرأى من املا ّرة .و كام يف
ُمح َرت ِ
تتداخل بني الح ّي ِز
ُ
فات ِحداد ِة ال ِّنصال (ب 1و ب ،)2الحدو ُد قد
العام و بني ح ّيز امل ُح َرتف ( َمسقط و َمقطع امل ُح َرتف الرسم .)129

ٍ
عمليات متاميز ٍة بوضوح :
يُقسم امل ُح َرتف اىل ثالث نوا ٍح ملزا َولة
كب يف الرمل ،يف الجهة اليمنى.
 -1تقع ناحي ُة تجهي ِز
الس ِ
ِ
قوالب َّ
يتوسطان الجدا َر
 -2يتموض ُع املِص َه ُر بني جدارين صغريين ّ
املقابل للمدخل (الرسم  ،)150 ،132 ،130-129بجواره ،إىل الجهة
َ
اليمنى ،منفا ٌخ كهربا ٌّيئ يف األسفل و ٌ
رفوف يف األعىل ،و إىل الجهة
اليرسىِ ،مساح ٌة كانت تو َدع فيها موا ُد إعاد ِة التدوير َصه ًرا و سك ًبا
(استبدلت بأقفاص الحامم) (الرسم .)151 ،149
كب يف الجهة اليرسى ،حيث ت ُلقى [ترتاصف]
الس ِ
 -3يت ّم نشا ُط َّ
كب عىل األرضي ِة املستوي ِة املغطّا ِة مبربّ ِ
عات
للس ِ
القوالب امل ُع ّد ُة َّ
ُ
البالط (الرسم .)149 ،133 ،129
يجلس الحر ّيف عىل وساد ٍة سميك ٍة ( 15سم)
عند تجهيز
ِ
القوالبُ ،
خلف
مقابلِ املدخلِ املفتو ِح عىل الشارع ،متواريًا بالكامل تقري ًبا َ
ٍ
حوض مبني من الحجر ،يحتوي عىل كوم ٍة من الرملِ تستند إىل
حوض الرملِ من جدارين
الجدار األمين (الرسم  .)142 ،132يتأل ُّف ُ
رقيقني يؤلفان زاوي ًة يَ ِق ُّل ارتفاعهام عن املرت الواحد ،يحتضنان
كوم َة الرمل ،و من عتبتني تؤلّفان زاوي ًة اخرى تُك ّمل حدود هذا
ِ
الحوض ،املقابلِ للمدخل ،بانحدا ٍر فيه ،فهو
الحوض .يتم َّيز جدار
منخفض نحو عتب ِة
عا ٍل من الجهة امل ُحاذية لجدار امل ُح َرتف األمين ،و
ٌ
ِ
الحوض الواقع ِة يف وسط امل ُح َرتف تقري ًبا .يتموضع الحر ّيف بشكلٍ
يمُ كنه أن يطال كوم َة الرملِ أما َمه ،و جميع األدوات امل ُستع ِملة يف
رس تام ،مستخد ًما الجانب األقرب
تجهيز القوالب مبتناول يديه بي ٍ
كمنص ٍة للعمل أيضً ا (الرسم  132و  134اىل .)148
إليه من الحوض ّ
يتآلف جسد الحر ّيف وفق الوضعي ِة املُتّ َخذة ،مع امل َه ّم ِة املوكَلة
إليه و مع املكان ،و األخري يتآلف معه بدوره ،فتصبح الساقان
الرأس و األدواتُ
و الحوض أجزا ًء ثابتة ،فيام الجذ ُع و اليدان و ُ
رص متح ّركة .تطوى الرِجل ال ُيرسى عىل طول الوسادةُ ،مبحاذاة
عنا ُ
عتب ِة ِ
حوض كو َم ِة الرمل ،بينام تمُ ُّد ال ِر ْجل ال ُيمنى اىل األمام ،مبُحاذاة
كو ِم ِة الرمل ،و تَعبرُ ساقًها عتبة الحوض من خالل تجويف أُ ِ
حدثَ
فيها لهذا الغرض ،يسمح لل ِر ْجل ان تمَُ ّد براح ٍة و تلقي بث ِقلها عىل
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(ث)1.1
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الرسم 130
(ث)2.1

املِص َهر يف كُ َّوته نصف مطمور يف األرض ،عند حافّة ف ّوهته بوتقة
(بوداءا ،يف غري موضعها) ؛ يقابل البوتقة رفش خاص [كْر ِْيك ]krék
بأعامل تنظيف جوف املِصهر.

أرض ّية الحوض (الرسم  .)134 ،132إىل جانب الوساد ِة عىل األرض
خشب صغري ٍة مستطيل ٍة مبتناول يد الحر ّيف
عد ٌد ُمنضَّ ٌد من ألوا ِح
ٍ
ال ُيرسى ،يَستخد ُم كلاّ منها كقاعدة ،يضعها أمامه يف مق ّدمة الحوض
امل ُستخ َدمة ك ِمنضدة للعمل ،و فوقها يُركِّز إطا ًرا من ألومينيوم يَ ُد ّك
فيه الرمل الذي س ُيطبع فيه أحد جزيئ القطعة املُراد استنساخها
السكب الواحد ،هنا ،من إطارين
السكب .يتألّف قالب ّ
بواسطة ّ
كل منهام عىل فرا ٍغ يمُ ثِّل ِ
نصف شكلِ القطع ِة
(عنرصين) يحتوي ّ
املُرادة ،التي جرى استخدا ُم أمنوذ ٍج عنها كطابع ٍة َ
خالل تجهيز
القالب .و يضاف إليهام عنرص ثالث هو النواة (املسامة ماتْش ُوي)
املستخدمة لحفظ الفراغ يف داخل القطع املجوفة ،و هي تقنية غري
ُمتّبعة يف هذا امل ُح َرتف[ .إىل الجانب اآلخر من الوسادة عىل األرض
يُج ِّهز عد ٌد ُمنضّ ٌد من أطر األلومينيوم الفارغة مبتناول يد الحر ّيف
اليمنى].
يُطلَق عىل الرمل امل ُستخ َدم يف تشكيلِ
القوالب ،تسمية َر ِم ْل
ِ
جرش و طحنِ ُص ٍ
ناتج عن ِ
نف من
يل املصدرٌ ،
َحلَبي ،و هو مح ّ
الحجارة يدعى َح َج ْر َر ْميل .أما الذُرو ُر األبيض امل ُستخدم يف تجهي ِز

الرسم 132
(ث)4.1

يف مقدمة الصورة ،موقع تشكيل القوالب (الناحية  ،)1مع وسادة
لجلوس الحر ّيف مز ّودة مبقعد منحدر من خشب للحفاظ عىل الجذع
منتصبًا أثناء العمل ؛ يف العمق ،يف األسفل أنبوب تغذية املِصهر
بالوقود (مازوت) و منفاخ ض ّخ الهواء فيه ؛ يف األعىل عىل ّ
الرف
قوالب متن ّوعة ،و عىل ّ
الرف األخري مجموعة من األوزان لتثبيت
السكب ؛ يف العمق ،اىل اليسار يَظه ُر املِص َهر.
القوالب أثناء عملية َّ

القوالب للفصل بني جزأيها (إطاريها املؤلفني) فيس ّمى ُبو ْد َره ،و هو
ِ
ناتج عن ِ
جرش وطحنِ َح َج ْر َح ّوا َره (طبشور) (صنف
محليّ املصدرٌ ،
من حجر معدين من نوع التلك ،أو الطلق ،يُستخ َدم كعازل) يُباع
ِ
جوارب [جرابات ،مفردها
للمستخدمني .يت ّم وضع ك ّمية منها يف
َ
جيوب صغري ٍة من الخام ،يض ُع الحر ُّيف عددا ً منها عىل
ْجرابِه] أو يف
ٍ
ٍّ
رف مث َّبت بالجدار يقع مبوازاة كتفه األيرس .يضع ْجرابِة البود َره
هذه عىل حافّة عتب ِة حوض الرمل ،من حيث يتناولها ،و إىل حيث
يُعيدها ،بواسطة يده اليرسى َ
خالل تشكيله القوالب .
4
تُس ّمى إطارات األلومينيوم َد َر َجياتْ  ،مفردها ِد ْرجايِه  ،و هي
األمنوذج األول منها امل ُع ّد لإلستنساخ من
الصنع .يُصنع
محلّية ُّ
ُ
 4التسمية مشتقة من كلمة َد َر َجة ،مع ما تنطوي عليه من فكرة الرتاتبية يف
أحجام القوالب.

الرسم 131
(ث)3.1

عينات من منتجات امل ُحرتَف  :إىل يسار الصورة ت َظه ُر أحجام متنوعة من القوالب ،و عند أمين منتصف أسفل الصورة مجموعة
السكب ،كام تكون حالها (نصف نهائية) عند خروجها من القالب قبل
من ال ُختُم [مفردها خاتَم و هو للدمغ] ُمتَّصلة بقناة َّ
التقليم و التشذيب ،باإلضافة اىل مجموعة من املنتجات
النهائية و النصف نهائية.

متخص ٌص من الحرفيني ،صن َعه
كل حر ّيف ،أو أح ٌد
الخشب ؛ يتولىَّ ُّ
ّ
كب املُرادة ؛
بالشكل و الحجم املطلوبَني ،املتناس َبني مع
الس ِ
ِ
قوالب ّ
األمنوذج الخشبي ليصنع أمنوذ ًجا
نسخ سكـّاب األلومنيوم
من ثم يَ َ
َ
خاصا من األلومينيوم قابلٍ للتكرار ،يبتا ُع ُه سك ّـاب الربونز كأمنوذ ٍج
ًّ
يَست ِنسخ عنه كلّام دعت الحاجة .و تُرمى االطاراتُ الخشبي ُة
ِ
عمليات
ستوصف سلسل ُة
النموذجي ُة ألنها قابل ٌة للتلف .يف ما يأيت
َ
قالب الرمل من قبل الحر ّيف نبيل َه ْبش من خالل الصو ِر
تشكيلِ ِ
ِ
والرشوحات املذكورة أسفلها (الرسم  134اىل .)148
امل ُلتقط ِة
يف الك ّوة ،خلف الحر ّيف ،يوجد منفا ٌخ مبح ّر ٍك كهربا ٍّيئ ،كُو ْر
أنبوب نفّاث ،مبا يؤ ِّجج لَ َه ُب وقود املازوت
كَه َربايئ ،لض ّخ الهوا ِء ِعبرَْ ٍ
تتوسط الجدار يف عمق امل ُحرتَف .اعتُ ِم َد
يف املِ ْص َهر املوضو ِع يف ك ّو ٍة ّ
املنفاخ الكهربايئ و ما ّدة املازوت منذ  25سنة كبديلٍ عن املنفاخ
اليدوي و الفحم (الشكل .)132
طوب
املِ ْص َه ُر امل ُس ّمى ْو َجا ْء كان قد بناه الحر ّيف بنفسه ،من ٍ
أحجام مو ّحد ٍة،
مستور ٍد من الصني [أرميد صيني ناري] بأشكا ٍل و
ٍ
مرتاصفة و ُمنضَّ دة بشكل دائري ضمن برميل معدين.
املِ ْص َه ُر امل ُستخدم هنا هو ِمصه ٌر منخفض [ ْوجاء أريض] مطمو ٌر
يتوسط قعره
جزئ ّيا ،قطره الداخيل يبلغ  0.35م و عمقه  0.65مّ ،
حجر مك ّعب [أرميد ناري صيني] مبقاييس  0.12إىل  0.15م يُشكّل
قاعدة لبوتقة الصهر ،الـ بوداءا (الرسم .)150 ،130 ،129
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الرسم 133
(ث)5.1

من اليسار إىل اليمني ،رحى الشَّ حذ (ظاهرة جزئ ّياً) ،املغرفة
(الـ َع ّزالِه) ،بوتقات تالفة ،الحر ّيف يلتقط البوتقة عند طرفها
السكب (ت ِْش ْم ْتشاي).
بواسطة كماّ شة ( َمألط) ،ثم ِمغرفة أو ِمسكَب َّ
إىل األعىل ،عىل ِّ
الرف عدد من القوالب بأحجام مختلفة.

يختلف الوقت الالزم لبلوغ حرارة
الذوبان يف هذا املِص َهر تب ًعا للمواد :
 150دقيقة لل ُّنحاس األحمر 60 ،دقيقة
لل ُّنحاس األصفر ،الربونز .ت ُس ّمى األداة
الحديديّة التي بواسطتها تُزال الشوائب
التي تطفو فوق املعدن املصهور،
[أي لـِ ّأش و ِْج ال ّنحاس]َ ،ع ّزالِه «أي
التي تقوم بالـ تعزيل ،التنظيف»
(الرسم .)133
ُج ْرن الصهر ،البوداءا ،هو
بدوره ُمستور ٌد من الخارج (الصني)،
و مصنو ٌع من «تراب أ َ ْوروب» .ينبغي
كل عرشة أيام من العمل
استبداله ّ
يل ،و بقاياه ليست قابل ًة إلعادة
الفع ّ
االستخدام .يف السابق كانت البوتقة
الصفيح
الـبوداءا عبارة عن دل ٍو من ّ
حصن جوفُه بالرمل املدكوك ،و هو
يُ َّ
 128عني الرمل الذي تتشكَّل منه القوالب،
و كان ال ب ّد من إعادة تحصني جوفه
كل يوم .لكن البوتقة املستوردة هي
َّ
أكرث عمالنيّةِ .مسكب ُة املعدنِ السائلِ
هي من الحديد ،عىل هيئة ِمغرفَة،
تس ّمى ت ِْش ْمتشاي ،كام تس ّمى أيضً ا
الصنع ،تخ ِّول تفري َغ
كَفْكريِه ،محلّية ُّ
املعدنِ املنصه ِر من البوتقة ،عىل
دفعات ،و سك َبه يف القوالب املوضوعة
َساكب الكربى،
عىل األرض .يف امل ِ
لسكب
املعروضة أدناه ،امل ُك َّرسة
ِ
ِ
الحديد و الفونت و تَعتم ُد أمناطًا
أخرى من املصا ِهر (املِص َهر ال َعمودي،
الذائب،
سكب املعد ُن
ُ
أو الكهربايئ) ،يُ ُ
ليس مبغرف ٍة بل ،بواسطة «دلو-بوتقة»
نقّا ٍل كبريٍ نسبيًا ،يت ُّم حملُها من قبل
عاملني أو نقله بواسطة رافع ٍة آل ّية.

الرسم 134
(ث)6.1

بداية عملية تشكيل القوالب  :ملء النصف األول من قالب األلومينيوم بالرمل ؛ ثم يكشط
( َم ْس ْح) سطحه مبِسطرة ( َم ْسطَ َره) من حديد لتسوية الرمل [بعد َدكِّه ( َر ْك) بأصابع اليدين
داخل نصف القالب] .عند أيرس الحر ّيف عىل الجدار ،يظهر أثر رضب قوالب الرمل بالجدار بعد
السكب الستخراج القطعة املسكوبة ؛ و يُعاد استخدام الرمل يف قوالب جديدة.
عملية َّ

الرسم 135
(ث)3.1

وضع األمنوذج املُراد استنساخه (رمح للزينة ،ظاهر يف الرسم [ )131عىل سطح الرمل و الطَّرق
ٍ
برضبات خفيفة بواسطة مدقَّة صغرية خاصة ِدمئاء ،أو بواسطة أنبوب أو قضيب معدين].
عليه

الرسم 136
(ث)8.1

إضافة ذورو الكلس ( ُبو ْد َره) للعزل و تسهيل إزالة نصف القالب
و األمنوذج املُراد استنساخه الحقاً.

الرسم 137
(ث)9.1

وض ُع النصف الثاين من القالب فوق األول و ملؤه بالرمل.

الرسم 138
(ث)10.1

كشط [ َم ْس ْح] سطح الرمل مبِسطرة ( َم ْسطَ َره) [من حديد بعد
َدكَّه ( َر ْك) بأصابع اليدين داخل نصف القالب].

الرسم 139
(ث)11.1

وضع قطعة مسطَّحة من خشب فوق القالب ،الذي أصبح
رأسا عىل عقب.
مؤلفًا من نصفني ،و قلبه ً

الرسم 140
(ث)12.1

العلوي (األول) للقالب و إزالة الرمل منه ،ثم]
[إزالة النصف
ّ
إضافة ذرور (بود َره) للعزل عىل الجهة الثانية للقطعة [فوق
نصف القالب الثاين].

الرسم 141
(ث)13.1

إعادة تعبئة النصف األول للقالب بالرمل.
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الرسم 142
(ث)14.1

كشط [( َم ْس ْح) سطح الرمل مبِسطرة ( َم ْسطَ َره) من حديد بعد
ّدكِّه ( َر ْك) بأصابع اليدين داخل نصف القالب] للم ّرة الثانية.

الرسم 143
(ث)15.1

للسكب بغرس أنبوب معد ّين يُسمى بوري
تجهيز قناة َعمودية َّ
يف سطح القالب عند زاويته [إىل عمقٍ يتجاوز منتصفه بقليل،
للسكب].
و انتزاعه إلحداث ثقب هو قناة َعمودية َّ
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الرسم 144
(ث)16.1

السكب ]،و انتزاع
إزالة نصف القالب
ّ
[العلوي امل ُ َج َّهز بقناة َّ
األمنوذج الذي س َيمأل املعدن املحموم الفراغ الذي أحدثه بالرمل.

الرسم 145
(ث)17.1

افقي] يف نصفَي القالب،
توسيع قناة َّ
السكب [ال َعمودية ،و استكاملها بشكل ٍّ
بواسطة ِمل َوق [(ملعقة خاصة) من نحاس يس ّمى ْسباطون ( ،sbatonتعريب
للكلمة الفرنسية  spatule؟)] .ثم النفخ بواسطة الفم يف األقنية و يف الطبعة
املحدثة يف نصفي القالب إلزالة ُحبيبات الرمل [غري املرغوب فيها].

الرسم 146
(ث)18.1

اإلطباق النهايئ لنصفَي القالب [الذي أصبح جاه ًزا] قبل سكب
حمم املعدن فيه ،و هو يف وضعية أفقيّة مسطّحة [عىل األرض].

الرسم 147
(ث)19.1

السكب امل ُتصلة مبارشة
منط آخر من القوالب ُج ّهزت فيه قناة َّ
بالفراغ املنوي ملؤه ،الستنساخ ملعقة من برونز يف حالتنا.
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الرسم 148
(ث)20.1

للسكب يت ُّم وضعها عىل حافتها بشكلٍ قائم ،و رصفها مبحاذاة بعضها عىل األرض ،يجمع
القوالب التي ُج ّهزت فيها قنوات َّ
ٍ
ٍ
بينها ملزمة (ظاهرة يف الرسم  ،)149يف وضعية َعمودية لسكب الحمم فيها بالتتابع (غري ظاهرة يف الصورة).

الرسم 149
(ث)21.1

مشهد عام لل ُمحرتَف ،يُظهر موقع السكب يف الناحية رقم  3أيرس الصورة ،و املِصهر يف العمق أمين الصورة
(خامد و ُمغطّى بواسطة لوح من خشب ،تستند إليه ملزمة ،الناحية رقم  ،)2و إىل اليمني ،يف مقدّمة
الصورة ،يَظهر جانب من موقع تشكيل القوالب يف الناحية رقم  .1كام يَظهر يف الجانب األيرس من امل ُحرتَف
خصصة إليداع املواد القابلة للتدوير و امل ُ َعدّة للصهر،
و من الصورة بعض الخزائن الخشبية التي كانت ُم ّ
ت ُستخدَم األن كأقفاص للحامم ،و هي حيوانات أليفة يت ُّم اقتناؤها بشكلٍ خاص يف حلب.

الرسم 150
(ث)22.1

الَّلهب املتو ِّهج يف املِصهر [منعكس عىل بوتقته التي ترقد هنا عند حافة ف ّوهته .تكون البوتقة عادة يف
جوف املِصهر خالل عملية الصهر الفعلية ]،و قد تم تشغيله يف حالتنا بغية التقاط الصور فحسب.
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الرسم 151
(ث)23.1

السكب (أيرس الصورة).
يف ُمحرتَف آخر ،يُلحظ إىل جانب املِص َهر (يف أمني الصورة) مواد إعادة التدوير امل ُ َعدّة للصهر و ّ

الفصل الخامس
سكب “الحديث” للحديد
امل َ ُ
و الفونت (الحديد الزهر)
135

حترفات ج،1ج2
ُم َ

ُمح َرتفان للتعدين املتوسط
نصف املُص َّنع

هل هذا النشا ُط هو موروثٌ عن ساب ِق ِه ؟ يكم ُن الفرق األسايس،
األحجام األكرب لل ُمحرتَفات
من وجه ِة نظ ِر أمنوذ ِج العمليات التقنية ،يف
ِ
تنتج
و لوسائل االنتاج  :فامل َصا ِه ُر امل ُعتمد ُة هنا ،هي أكرث كفاء ًة و ُ
حجم
كمي ًة وافر ًة من املعدن املصهور .و املنتجاتُ ال ّ
ُمصنع ُة هي أك ُرب اً
تخص ًصا ،مع َّد ٌة كقطعٍ
باالجامل ،و استعامالتُها هي أك ُرث تطل ًبا و ّ
و أجزا ٍء ،عىل العموم ،لل ُمركّبات امليكانيكية ،يف ِمض ّخات املياه أو
ٍ
آالت أخرى .أما ُ
الجوهري الظاه ُر ،فهو استخدا ُم معدنٍ آخر،
الفرق
ُّ
ٍ
منتجات
كالحديد ،أو الفوالذ ،أو الفونت (الحديد الزهر) ،بغي َة صنعِ
قوالب َسك ِْب الربونز و
ُستحصل عليها بواسطة
 136مختلف ٍة عن تلك امل
َ
َ
األلومينيوم .يف الواقع ،و ِ
برصف ال َّنظ ِر عن صل ِة القُرىب و عن التشابه،
مديني
سستام
تنتمي هذه امل ُح َرتفات ،من وجه ِة نظ ِر دراستنا ،اىل
ٍ
ٍّ
كل من امل ُحرتَفني املوصوفَني،
السوق .و ينتمي ٌ
مل يَ ُعد هو سستام ّ
ٍ
مختلف يعو ُد لحقب ٍة زمني ٍة بعي ِنها
مديني
سستام
بدوره أيضً ا ،اىل
ٍ
ٍّ
ِ
سستام و
األخذ باإلعتبار التداخالت املؤكَّدة بني
يف املدينة ،مع
ٍ
آخر .تختلف تكنولوجيا َصه ِر املعدنِ يف امل ُحرتفَينْ  ،املعروضَ ينْ فيام
السوق  :ف َمصاه ُر
يأيت ،عن تلك امل ُعتَ َمدة يف امل َساكِ ِب املوجود ِة يف ّ
الربونز املنخفض ِة (الصغرية) ال تُح ِّول طبيع َة املعدنِ إنمّ ا حالَ ُه فقط،
يف حني أن املِص َه َر ال َعمودي (الكبري) و املصا ِهر الكهربائية مبقدورها
تحويل ِ
الخرد ِة اىل فونت (حديد زهر) أو إىل فوالذ .ففح ُم الكوك

املستخد ُم يف املِص َه ِر ال َعمودي كوقو ٍد لرفعِ درج ِة الحرار ِة ،هو يف
رص ُمح ِّو ٌل يف طبيع ِة املعدنِ مبا يضي ُف ُه من كربون.
الوقت عينه عن ٌ
و يف املِص َهر الكهرو-مغ َنطييس امل ُشغَّل بواسط ِة طاق ِة الكهرباء  :من
ِ
الفحم (الكوك) أن تح ِّول الخرد َة اىل
ُضافات امل ُحت َمل ِة من
شأنِ امل
ِ
ٍ
حديد أو إىل فوال ٍذ عن طريق تعديلٍ يف محتوى الكربون .و يت ُّم
َسك ُْب املعدنِ النات ِج ،يف هذين امل ُحرتَفني ،يف القوالب ،إلنتاج قطعٍ
تقنية ،و يف ُم ِ
السكْب إلنتاج سبائك
حرتف املِص َه ِر الكهربايئ يت ُّم َّ
(الحديد ،و الفوالذ) ،هي ما َّدة أ ّولية وسيطة ُمع ّدة إلعادة تحويلها
من جديد.
ٍ
وظيفي بني امل ُحرتفّينْ  ،يك ُمن يف األسلوب التنظيمي
إختالف
مث َّ َة
ٍّ
املتَّبع يف نقلِ املوا ِد األول ّية من مكانٍ إىل آخر داخل امل ُح َرتف ،كام يف
ُنصهِر [لسكبه يف قوالب] .يتموض ُع املِصه ُر
نقلِ و توزيعِ املعدن امل َ
مودي عىل مقُرب ٍة من مدخلِ امل ُح َرتف ،و هو املكا ُن حيث ت ُسلَّ ُم
ال َع ُّ
ترتيب
الخرد ُة امل ُع ّد ُة إلعاد ِة التدوير ،التي يتغذَّى بها املِص َهر بفعل
ٍ
ٍ
رشف مبارشة عىل
بسيط و فعا ٍل و التي مبؤ ّداه تُرمى فيه من عل ّي ٍة تُ ِ
فوهته .بينام يتموضَ ع املِصهران الكهربائيان ،يف امل ُحرتَف اآلخر ،يف
الداخل عند عم ِقه ،و تتوىل رافع ٌة آلي ٌة س ّيارة ِعبرْ ِ ٍ
السقف،
سكك يف َّ
أم َر إحضا ِر الخرد ِة من املدخل ،حيثُ يت ّم تسلي ُمها ،و إبعادها اىل
قوالب و سبائك.
كل ما يَشغَل األرضية من
الداخل ،مرو ًرا فوق ِّ
َ

الرسم 187
(ج)36.1

الرسم 224

حمل ٍة إىل ُمح َرت ٍف آخر يف الجوار.
املحيط املديني لل ُمح َرتف .يف وسط الصورة ُع اّم ٌل ينقلون بوتقة املعدن املحموم بواسطة اَّ

حي الشيخ خرض (عام .)2005
بطاقتا تعريف مل ُحرتَفني نصف صناعيني َ
لصهر و َسك ْْب املعادن يف ّ
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َمسكب ُة املِصه ِر ال َعمودي إلنتاج الفونت (الحديد الزهر)
السكب يف قوالب الرمل ملحمد الزبيدي
و َّ

ُمح َرتف ج1

منطق ٌة صناعي ٌة غ ُري رشعي ٍة يف حي الشيخ خرض العشوايئ شامل املدينة
ِ
الفونت (الحديد الزهر) ال ّنات ِج يف هذا امل ُح َرتف عبار ٌة
إن معد َن
عن موا ٍد جرى إعاد ُة تدويرها (فونت وخردة) .أ َّما ال ِقطَ ُع املسكوب ُة
أحجام متوسطة ،غال َبا ما تكون قطعاً ُمع َّدة للدوران
هنا ،فهي من
ٍ
1
كات و ٍ
الري أو يف ُمح ِّر ٍ
آالت أخرى  .يق ُع امل ُ
ُحرتف يف
يف ِمض َّخات ّ
قلب األحياء
حي الشيخ خرض ،يف شامل الشامل الرشقي لحلب يف ِ
ّ
الشعبي ِة العشوائية.
الحي
ُمح َرت ُ
ف ّ
138
ُحرتف يف ِ
يتموض ُع امل ُ
حي عشوا ٍّيئ يف الشيخ خرض ،عملت
وسط ٍّ
البلدية عىل تنظي ِمه و ترشي ِعه ،حيث تتواج ُد املساكن و امل ُح َرتفات
جن ًبا إىل جنب .يق ُع اىل شامل املدينة ،و إىل شامل رشق األحياء
األرمنية (حيث ورش تصليح السيارات) األقدم منه يف الزمن ،يف
الحي بكرث ِة
منطق ٍة هي يف طو ِر التَّمدينِ منذ أربعني عا ًما .يُعرف ّ
ِ
السكب ،و الَّتعدين عمو ًما ،فيه .و هو عىل ِمنوا ِل املنطق ِة
حرتفات
ُم
ِ
[حي] الكال ِّسه ،الواقع
الصناعية ،األقدم،
ّ
املتخصصة يف ال َّنسيج يف ّ
السكني عليه .إلاّ
اىل جنوب غرب املدينة القدمية ،يطغى الطابع
ّ
طبقات عىل ِ
ٍ
منط
أن املباين “الصناعية” يف الكلاّ َسة تتأل ُّف من ع َّد ِة
حي الشيخ خرض هي منشآت غري مرتفعة،
املباين ّ
السكنية ،بينام يف ّ
شُ ِّي َدت عىل قطعِ ٍ
أرض صغرية .تتجاو ُز ِمساح َة امل ُح َرتف ،قي َد
الدراس ِة ،الـ 130م ،²و هي ِمساحة كبرية ج ًدا باملقارنة مع قطع ِة
 1هي ِمضخاتٌ تعمل بواسطة محرك احراق وقود املازوت (ديزل) ،تم استريادها
املروي بعد الحرب العاملية
منذ االنتداب الفرنيس بخاصة ،و مع طفرة القطن
ّ
الثانية .األمر الذي ما لبس أن استدعى صيانة محلية (يف حلب) و تبديالً للقطع
التي توقف استريادها من أجل إعادة أنتاجها من ِقبل حرفيني محليني (من
األرمن غالبًا ،يف البداية) ،كالخراطني ،و السكّابني ،و امليكانيكيني .و هذا بال شك
أحد أسباب منو التعدين يف حلب (إىل جانب تصليح السيارات اآللية).

شعبي غري رشعي .تُبينِّ الصور الخارجية التي التُ ِقطَت
أرض منز ٍل
ٍّ
من أَمام املُحترَ ف ،الشَّ كل املم َّيز لهذا ال ّنسيج العمراين  :طرقاتٌ
عادي ٌة غيرَ ُمع َّبد ٍة ،متعامد ٌة يف تقاطعاتها ؛ األرصف ُة غري معتمدة يف
جميع األمكنة و يف حال وجودها فهي من تشييد أصحاب امل ُح َرتفات
تتوس ُط الطريق بسبب
و املنازل ؛ بُ َر ٌك كبري ٌة من املياه املستنقع ِة َّ
تسب مياه الشفّة من شبك ِة ميا ٍه غري رشعية (الرسم  .)187تُذكِّر
رُّ
األشكال املعامرية هنا بأشكا ِل املناز ِل التي شُ ِّيد فيها طابق أريض
مع ّد الحتامل استخدامه للمحال أو الدكاكني ،و طابق يعلوه مز ّود
ُستعمل الطوابق األرضية ،عىل العموم،
ُ
برشف ٍة ُج ِّه َزت برافعة .ت
ك ُمح َرت ٍ
فات ،و يعبرّ وجود الرافعات يف الطابق العلوي عن إمكانية
استخدامه ك ُمح َرت ٍف هو أيضً ا (األمر الذي يُبينّ أن التعايش فيام
بني امل ُح َرتفات و املساكن مسألة واردة) .و قد يُ ْستَخ َدم الشارع
ٍ
كملحقات لل ُمح َرتفات.
و األرصفة
جرى بنا ُء امل ُح َرتف ،موضوع الدراسة هنا ،من أجلِ وظيف ٍة
صناعي ٍة واضح ٍة ،فجاء سقفه عىل إرتفاع ،و مساحته الداخلية
الحي ،الذي ترتكّز
ُمتَّ ِسعة تخلو من التقسيامت .و قد كان شُ ِّيد يف ّ
ٍ
الخاصة
مساحات أكرب من تلك
فيه امل ُح َرتفات الكبرية ،التي تَشغَل
ّ
السكنية .يبدو أن التيار الكهربا ّيئ يُغذِّي هذا الحي بشكلٍ
باملباين ّ
كاملٍ منذ ما قبل عام  ،2011عىل ال َّرغم من أنَّه عشوا ٌّيئ يف األصل.
ت ُظهر الصو ُر امل ُلتقطة هنا ،حرك َة عبو ٍر يف الشارع لحاوي ِة (بوداءا
حملة تسمى شَ ّيال]
من َصاج) معدنٍ ُمنصهِر ،محمول ٍة [بواسطة اّ
العمل (الرسم  ،)186الذين يتوجهون اىل ُم ٍ
حرتف
من قبل ثالثة من اّ
آخر عىل بُ ِ
عد عرشات من األمتار ،األمر الذي يُعبرِّ عن تعاون ،أو
الحي.
عن وجود أمكن ٍة ُملْحق ٍة باملحرتفات ،أو سستام تعاضدي يف ّ
أ ّما املِص َهرين الكهربائيني يف ُم ِ
حرتف اإلتّحاد ،الذي سندرسه الحقًا،
فهام يستهلكان الكثري من الطاقة ،و موجودان يف منطق ٍة صناعي ٍة
رسمي ٍة و رشعية (قانونية).
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الرسم 152
(ج)1.1

مسقط :
الناحية  : 1إيداع املواد األولية يف العل ّية ؛
السكب ؛
الناحية  : 2أكوام الرمل و تجهيز بوتقة َّ
الناحية  : 3املِص َهر ال َعمودي ؛
السكب ؛
الناحية ِ : 4مساحة َّ
الناحية  : 5تجهيز القوالب و أكوام الرمل ؛
الناحية  : 6إيداع و توضيب القوالب.

الرسم 153
(ج)2.1
مقطع ب‘ – ب  :تغذية املِص َهر عرب فوهته.
ت‘ – ت  :قعر املِص َهر و بيت النار.
يت ُّم َوقْ ُد الشُّ علة األوىل يف املِصهر بواسطة
حطب و قليل من وقود املازوت .ثم
يضاف الفحم و يؤجج الّلهب بفعل الهواء
املضخوخ.

األرقام يف هذا املقطع تحيل
إىل النواحي يف مسقط
الرسم  ،152ص.139 .
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 154
(ج)3.1
مقطع أ – أ‘  :تنظيف و تسليك أنابيب
الصهر،
التهوئة ("الـ نَواضري») خالل عملية ّ
كل عرش دقائق  :تشري األسهم [ذات الرأس
األوحد] اىل حركة و مسار الهواء املضخوخ
بصورة رئيسية يف األنابيب بواسطة املنفاخ
الكهربايئ.
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 155
(ج)4.1
مقطع أ – أ‘  :رفع املِدخنة بحبلني ،مرتبطني
مبقبضني عند جانبيها ،بواسطة بَ َك َرتني يف
السقف ،للنفاذ إىل جوف املِص َهر.
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

الرسم 156
(ج)5.1
مقطع ب‘ – ب  :فتح النصف العلوي من
املِص َهر ،بطريقة الرتجيح املفصلية ،للنفاذ
إىل جوفه بُغية إعادة تدريعه و بناءه من
الداخل (بواسطة الطوب الحراري).
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رسم م .شانه ساز 2013
1م

املُح َرتف
اوح عدد العاملني يف امل ُحرتَف ،عادةً ،بني الثامنية و العرشة،
يرت ُ
(ستة أو سبعة منهم كانوا موجودين باإلضافة إىل امل ُعلّم حني
متخصصون ،باملعنى الدقيقِ للكلمة،
أجرِيت املعاينة) .ال يبدو أنهم
ّ
السكب أو لتجهي ِز
و يت ُّم استقدا ُمهم ،عىل ما يبدوَ ،سواء عند عملية َّ
السكب أيضً ا عىل سبيل
ِ
قوالب الرمل ،كام إلعاد ِة تجهي ِز حاويات َّ
املثال ،و بعضَ هم من األيدي العاملة البسيطة عىل ما يبدو.
تبل ُغ ِمساح ُة امل ُحرتَ ِف 12م ×11م أي ما يعادل  132م .²و هو
رباعي الشّ كل مؤلَّف من أعمد ٍة و جسو ٍر من الخرسانة
بنا ٌء
ُّ
يتخلل إحداها مناف ٌذ إىل الخارج ،و فيه
ُ
املسلحة ،تحيط به جدرا ٌن
ّ
علّية .شُ ِّيدت الجدران بواسطة حج ِر الخفّان الخام [عال َع ِض ْم] بدون
يتوسط مساحة امل ُحرتَف أربع ُة
كسو ٍة طينية (تب ًعا للعادة الحلبية)ّ .
أعمد ٍة متباعد ٍة تؤلِّف شكالً مربّ ًعا ،تحمل سقفه املرتفع ،و تُح ّدد
كل منها أربع ُة أمتار .يف الجانب امل ُحاذي
عرض ٍّ
ثالث ُة أروق ٍة يبلغ ُ
للشارع من امل ُح َرتف ،ثالث ُة مناف َذ إىل الخارج (بابان كبريان أحدهام
رئييس ،و باب يؤدي اىل ِعلّي ٍة صغرية ،بواسطة سالمل ،خلف املِصهر) ؛
أقل من مرتين] يف الجدا ِر املقابلِ للمدخلِ ،
منف ٌذ آخر صغ ٌري [عرضَ ه ُّ
ٍ
فتحات تُ ِركَت بني
[غري الرئييس] ،يَد ُخل الهواء و نو ُر ال َّنهار من خالل
الحجار ِة املتباعد ِة (عىل منوال «الكلوسرتا») املبني ِة بهذا الَّشكل عىل
 144ارتفا ٍع يفوق املرت عن سط ِح األرضي ِة الرتابية ،وصوالً حتى السقف،

الرسم 186
(ج)35.1

خلفي (الرسم  ،152ناحية  )5؛
يجاورها منف ٌذ صغ ٌري يؤ ّدي إىل فنا ٍء
ٍّ
يف أعىل الجدرانِ فُتحاتٌ إضافي ٌة للتهوئة و االنارة .و األخري ُة ضئيل ٌة
نسب ًيا يف داخل امل ُح َرتف ،عىل عكس املكان الذي يتواجد فيه املِص َهر
(الرسم  ،154ناحية  ،)3عىل َمق ُرب ٍة من املدخل املضا ِء بشكلٍ تام،
و الواقعِ يف الجه ِة املقابل ِة لرشوق الشمس و نورها الطبيعي .تضا ُء
أنابيب
الناحي ُة الوسطى من امل ُحرتَف ،البعيد ُة عن الخارج ،بواسط ِة
ِ
اإلنارة البيضاء الكهربائية (النيون) (الرسم  ،152ناحية  .)4كانت
سكب الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر) من ُذ بضع ِة عقو ٍد،
ِ
ُمحرتَفاتُ
يف فرنسا (و غريها) مفتوح ًة كذلك عىل نطاقٍ واسعٍ عىل الخارج ،ما
يشك َُّل مناف َذ للدخانِ و لغريه من االنبعاثات املل ِّوثة ،تلك التي أُ ْح ِس َن
السيطرة عليها و تصفيتها يف يومنا ،و هو ليس ُ
الحال يف حلب ،حيث
كل يش ٍء يذهب “يف الطبيعة” .تتوزع األنشط ُة يف مكان العمل هذا،
ُّ
ِ
لالحتياجات ،و قد ُ
تتبدل
الواسعِ نسب ًيا و قليلِ التقسيامت  :تب ًعا
يوم و آخر ،باستثنا ِء مكانِ املِص َه ِر و ملحقاته.
أماك ُن ُمزاولتها بني ٍ
يتموض ُع املِصه ُر ،الوحي ُد املوجود يف امل ُح َرتف ،بالقرب من
مدخله الرئييس (عىل بعد  4أمتار من الشارع) اىل جهة الرشق.
رج فيه ،قبل بلو ِغه
ٌ
و يق ُع
مدخل صغ ٌري آخ ُر مبحاذا ِة األَّو ِل ،يؤدي ال َّد ُ
السطح ،إىل علّي ٍة مرشف ٍة تو َد ُع فيها املعاد ُن امل ُع َّد ُة إلعاد ِة التدوي ِر
(قط ُع خرد ٍة ّمجتمع ٍة من الحديد الزهر و الفوالذ) و الوقود (فحم
الكوك) .بُنيَت العلّيّ ُة عىل ارتفا ٍع موا ٍز لفوهة املِص َه ِر ال ُعليا من

ُع اّمل ينقلون الحديد الزهر (الفونت) املحموم املوضوع يف بوتقة-دلو [من الصاج املد ّرع من الداخل
حمل ٍة] إىل ُمح َرت ٍف آخر يف الجوار.
بطبقة من الرمل املدكوك) بواسطة اَّ

الرسم 157
(ج)6.1

أستالم الوقود (فحم الكوك) .يؤدّي الباب األمين إىل به ِو درج الصعود إىل العل ّية (الناحية  )1حيث يتم
إيداع املادّة األ ّوليّة و الوقود التي يُلقَّم املِص َهر بها  :يُ ِ
دخل الباب الرئييس ،الظاهر إىل جهة اليسار ،إىل
املساحة التي يرتكّز فيها املِص َهر ،الناحية رقم .3

ِ
بالوقد و القطعِ برمي ٍة خفيف ٍة من أيدي العاملني.
حيث يت ُّم تغذيته
أسفل الدر ِج مبثاب ِة مستود ٍع لألدوات.
عمل املساح ُة َ
ت ُستَ ُ
يقوم املِص َه ُر ،املعت َم ُد هنا [املسمى ِف ْرن َعمودي] ،عىل أربع ِة قوائ َم
(الرسم  ،)173-175و هو من ال ّن ِ
مط ال َعمودي ،البسيط ج ًدا ،حيث
ٍ
احتكاك مع الوقود فيه و مع جوان ِب ِه
تكون املواد امل ُع َّد ُة للتذويبِ عىل
للصه ِر [فيه ،مبعنى أ ّن جوفَ ُه
الداخلية مبارشةً .أي يَع َمل من غريِ بوتق ٍة َّ
صنف من
بأكمله يلعب دور املِص َهر -البوتقة] .و الوقود املعتم ُد هو ٌ
ُ
احتكاك املعدنِ مع فحم
الفحم الحجري (كوك) (الرسم  .)157يؤدي
تعاظم
الكوك ،عىل درج ِة حرار ٍة عالي ٍة (بني  1400و  1600درجة ؟) ،اىل
ٍ
كربو ٍّين رضور ٍّي للحصول عىل الفونت (الناتج عن إعادة التدوير) .يف
حني أن املصطلح الفرنيس الـ فرن العايل ( )haut-fourneauيشري عاد ًة
املستخدم للحصول عىل الفونت األ ّويل إنطالقًا من موا ٍد
اىل املِص َه ِر
ِ
2
رص املكون َة لل ِمص َهرِ،
َمنجميّة  .تُظهِر الرسوماتُ و الص ُور ،املرفقةُ ،العنا َ
هيكل اسطوا ٌّين َعمود ٌّي من صفي ِح الفوالذُ ،ح ِّص َن من الداخل
و هو ٌ
بطوبٍ حرار ٍّي ،يعلو فوهتَ ُه مدخن ٌة [تخرتقُ
السقف] (الرسم  153اىل
َ

 2الفونت «األويل» املستحصل عليه بواسطة الفرن العايل ،القائم عىل مقربة
من املناجم عمو ًما ،هو منتّج وسيط مؤلف من الحديد الخام و من الفحم
الحجري ،يتم تحويله الحقًا إىل فوالذ و حديد.

 156و الرسم  .)173 ،160-158هذا األمنوذج هو تقني ٌة قدمي ٌة نسبيًا يف
الغرب (تعرف بالفرنسية بـ كوبيلو  ،cubilotو ظهرت التسمية يف فرنسا
عام  ،1841كاشتقاق عن التَّسمية االنكليزية كوبوال  .)Cupolaو هو
ٍ
صناعات صغري ٍة و متوسطة .و ما زال هذا النم ُط من
أسايس يف من ِّو
عن ٌ
رص ٌّ
تصل
االستخدام قليالً أينام كان الغرب يف املساكبِ الصغريةُ .
املصا ِهر قي َد
ِ
سب كم ّياتُ املوا ِد
ِسع ُة املِص َهر يف هذا امل ُح َرتف ،إىل  500كلغ .و تُحتَ ُ
امللقا ُة فيه بالتدريج (قطع/فحم) بعدد الـ زنابيل ،مفردها زِنبيل ،و هي
صنف من الحاويات (القفف) املصنوع ِة من ِ
مطاط (كاوتشوك) دواليب
ٌ
مقابل ِّكل ثالثة زنابيل من املعدن بوزن  16كلغ يف
اآلليات املستعملة ُ :
الـ زنبيل الواحدُ ،
يتطلب تفري ُغ
الفحم بوزن  10كلغ.
يضاف زنبيل من ِ
ُ
ٍ
تأجيج
ساعات من العمل يتخلَّلها
ست
حمول ِة املِص َه ِر و سكبُها بأكملها َّ
ُ
لهبِ اإلذاب ِة لبلو ِغ املوا ِد حا ِل ال ِح َمم .تُنظ َُّف خاللَها فتحاتُ التهوئ ِة
رش دقائق (الرسم
يف األنابيب[ ،امل ُسامّة نواضري مفردها ناضور]َّ ،كل ع ِ
 .)183 ،154يُعا ُد تحص ُني و بنا ُء املِص َه ِر (بالطوب الحراري املستورد) من
ٍ
عمليات من التذويب (سبع َسكْبات).
الداخل ،بع َد ِّكل سبعِ
ِ
الفوهات املختلف ِة يف و ظائفها هي
لل ِمص َه ِر عد ٌد من
(الرسم : )153-156
يتوس ُط قع ُر املِصهرِ ،هو
غلق َ
 ِم ٌالسكبَّ ،
أسفل فوه ِة َّ
بقي من املعدنِ املصهور،
لتفريغ ال َخبَث [الشوائب غري النافعة] و ما َ
الصهر ،أو َ
خالل عملي ِة إعاد ِة بنائِ ِه من الداخل.
عند نهاي ِة عملي ِة َّ
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الرسم 158
(ج)7.1

يل من املِص َهر (الناحية  3م) املتّصل مبنفاخ كهربايئ ،أمين الصورة ،لض ّخ هواء تأجيج
مشهد عام للجزء ُّ
السف ّ
أنبوب يتف َّرع منه ،خلف املصهر ،أنبوبني ينفذان إليه من جانبيه].
الَّلهب [بواسطة
ٍ

146

للسكبِ مج ّهز ٌة مبسيل معد ّين (قناة) للتفريغ ،تقع
فوه ٌة َّعند قاعدة املِص َهر ،يعلوها كلمة يارب كُ ِتبت بالطبشور األبيض (الرسم
 175 -174 ،153و [ .)180-178مث َّ َة حفر ٌة قليل ُة العمقِ يف األرضية،
السكب عند التفريغ،
السكب،
َ
تسمح برتكي ِز دل ِو َّ
أسفل املِصه ِر و فوه ِة َّ
ُ
كام تستوعب الشوائب خالل تنظيف أو إعادة بناء جوف املِص َهر].
إنبوبان (نَواضري ،مفردها ناضور) ،عىل ارتفاع  60سم منقاعدة الفرن (الرسم  ،)183 ،158 ،154يت ُّم ِعربهام ُ
إدخال الهوا ِء (بدرجة
حرارة املكان) ،الذي يُض ُّخ بواسط ِة منفا ٍخ كهربا ٍّيئ (كور) ،لتأجي ِج لهبِ
بصم ٍم يدو ٍّي [بسيط ،هو
فحم الكوك داخل املِص َهر .ز ِّو َد ُّ
كل ٍ
أنبوب اّ
حكم بكمي ِة وقو ِة الهواء (يسمى
قطعة صغرية مربعة من صفيح ]،للتّ ِ
الصممان كل ًياً للتمكّنِ من الوصول إىل داخل
إ ِدنْ ،أُذن) ،يُزال هذان اّ
املصهر و تنظيف مجرى الهواء يدويًا بواسطة قضيبٍ معد ٍّين طويل ؛
التلقيم (الرسم  ،)182-160يف الجزء
فوه ُة التغذي ِة أوِ
العلو ّي من املصهر ،عىل مستوى املدخنة (الرسم  153إىل .)182 ،156

الرسم 160
(ج)9.1

فوهة امل َص َهر يف حال الخمود (أنظر املقطع
يف الرسم . )153

الصنع يف َمسكبة املِص َهر ال َعمودي للفونت
عمل ّي ُ
ات ُّ
قبل الرشو ِع بعملية َصه ِر املعدن امل ُع ِّد للَّسكب ،ال ب َّد من
القيام بثالث ِة أنشط ٍة  :تجمي ُع املوا ِد امل ُع ّد ِة إلعاد ِة التدوير ،تجهي ُز
قوالب الرمل ،تجهي ُز أو إعاد ُة تشكيلِ ِدال ِء الَّسكب.
ِ

ِ
األدوات التالفة (بقايا و أجزاء
تجميع قط ِع الغيار أو
يت ُّم
ُ
ٍ
ٍ
مضخات ،أو تلك التي فيها عيوب،
حركات قدمي ٍة أو
مستعملة من ُم
ٍ
شبكات غريِ رسم ّي ٍة ،قد تكون
لدى امليكانيك ّيني ،ألخ ).بواسطة
ِ
تلعب مسأل ُة
النفايات يف البلدية :
عىل تواصلٍ مع جها ِز جمعِ
ُ
ِ
بخالف ما
إعاد ِة التدوي ِر هنا ،دو ًرا وازنًا يف هذا النشاط االقتصادي،
حصل يف أوروبا (يف فرنسا) خالل األعوام  ،1960-1970حني اختفى
تدريج ًّيا جز ٌء من ِ
التقليدي (ت ّجار الخردوات،
نشاط إعاد ِة التدوي ِر
ّ
و العاملني يف جمع و رشاء األشياء املستعملة و العتيقة ،ألخ.).
القيا ُم بدراس ِة هذه األنشط ِة يف حلب هو باألم ِر امل ُجدي.
تُف َّرغ عرباتُ الشحنِ الصغري ِة من حمولتها باملواد امل ُج ّمعة ،أمام
امل ُح َرتف ،و هي عىل العموم قط ٌع كبري ٌة من الفونت ( ُمح ّركات ،أجزاء
العم ِل بتحطيمها بواسط ِة مطرق ٍة ثقيلة
ميكانيكية) .و يقو ُم أح ُد اّ
ِم رْض ِّبه قرب امل ُح َرتف أو يف الشارع ،لجعلها قابل ًة للحملِ و االستخدام
يف املِصهر .ميكن إيجا ُد إجزا ٍء معدني ٍة مطلي ٍة بألوانٍ زاهي ٍة ،بني هذه
ٍ
معلبات ،و قطعٍ ميكانيكي ٍة صغرية تالِفة من الفونت.
القطع ،و
قوالب الرملِ يف هذا امل ُح َرتف ،خالل
مل يتس َّن لنا معاين ُة تجهي ِز
ِ
للسكب :
إجرائنا للتحقيق ،ألنها كانت يف مرحل ِتها النهائي ِة مهيأ ٌة َّ

الرسم 173
(ج)23.1

يَظ َهر امل ُعلّم املسؤول (يف عمق الصورة) و العاملني معه
يف الناحية  3م حيث كان قد تم إشعال املِص َهر للتو ؛ يف
العمق ،العل ّية (الناحية  )2و درج بلوغ السطح.

الرسم 174
(ج)23.1

مودي ؛ ميكن رؤية العامل املسؤول
املِص َهر ال َع ّ
عن تلقيم املِص َهر يف العليّة.

القوالب هنا من أربع ِة أجزاء  :ثالث ُة إطار ٍ
ات ت ُنضَّ د
تتألف هذه
ُ
ُ
فوق ِ
القالب املعدين ،باإلضاف ِة إىل النوا ِة التي تمُ ثِّل
بعضها تؤل ُّف
َ
املنوي استنسا ُخها .كان ممك ًنا رؤي ُة شكلِ
الفراغ الداخيل للقطع َة
َّ
ٍ
هذه النواة ألنها كانت موضوعة بشكلٍ
القوالب قبل
مؤقت فوق
ِ
للسكب بعد إغالقها
فتحها و تركيز النواة فيها لتصبح جاهز ِة
ِ
مييل لو ُن ِ
القوالب املتشكِّلة
جوف و أسط ِح هذه
(الرسم ُ .)159
ِ
اىل الرمادي  :و هو لو ُن ِ
ِ
املضاف كمعالج ٍة ألسط ِح
“الطالء”،
ِ
ِ
الرملِ
للحفاظ عىل دقائقِ هذه
داخل القوالب ،و ذلك
املرصوص َ
السكب ،و لضامنِ جود ِة و نعوم ِة أسط ِح ال ِقطعِ
األسط ِح خالل ّ
املُرا ُد إنتا ُجها[ ،فضالً عن أ ّن ِ
الرمل
الطال َء يلعب دور العازل ما بني َ
و املعدنِ املسكوب] .يُجف َُّف ِ
لهب
الطال ُء يف ِّ
قالب بواسط ِة ِ
كل ٍ
يدوي ،يتغذَّى من قارورة ِغا ٍز ُ
ح ّراقٍ
القوالب
العامل عىل
ُ
يجول بها
ِ
ّ
كافة (الرسم  152ناحية .)5
يت ُّم تجهي ُز قوالِب الرمل ،يف امل ُحرتَف ،عند ال ُّركنِ املضا ِء بال ّنو ِر
الطبيعي ،املقابلِ للمدخل [الثانوي] حيث يتم إيداع ِدالء السكب
ّ
ِ
سكب
املخصصة لنقل و ِ
(الرسم  152ناحية  .)176 ،5كام تُج َّه ُز الدالءّ ،
املعدن ،يف ال ُّركنِ املقابلِ للمدخلِ الرئييس (الرسم  152ناحية .)2
القوالب الرمليّة يف الهياكل املعدنيّ ٍة
وصف عملي ِة تجهي ِز
سبق أن ت َّم ُ
ِ
([العملية هي عينها بالعموم من حيث املبدأ سواء كانت الهياكل]
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الرسم 175
(ج)24.1

الرسم 177
(ج)26.1

السكب يف امل َص َهر من الشوائب.
تنظيف َمسيل التفريغ يف فوهة ّ

السكب.
السكب و تعبئة الحمم األوىل يف دلو-بوتقة ّ
فتح (ثقب) فوهة َّ

الرسم 176
(ج)25.1

للسكب ،يليها يسا ًرا قوالب فارغة موضّ بة ؛ يف الوسط،
الناحية  : 5يف مقدّمة أيرس الصورة القوالب ُمج ّهزة ّ
موقع تجهيز القوالب (حيث يَظ َهر و سادة للجلوس عىل األرض) عند كومة الرمل .عند أمين الصورة ،مجموعة
من ِ
حمالتها.
الدالء الـ بوا ِدء مع اّ

الرسم 178
(ج)27.1

يَظهر يف الصورة حفرة أسفل و عند مقدمة املِص َهر تخ ّول وضع الدلو-البوتقة لتعبئته بالحمم الخارجة من
السكب فيه (الرسم .)154 ،153
فوهة ّ
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الرسم 179
(ج)28.1

الرسم 180
(ج)29.1

السكب يف املِص َهر بعد تعبئة الدلو-البوتقة.
[سدّ] فوهة َّ
إعادة إغالق َ

قشد ال َخ َبث الطايف يف الدلو-البوتقة بواسطة قضيب قاشد ( َع َّزالِه).

الرسم 161
(ج)10.1

يف الناحية  ،2تجهيز الدلو-البوتقة املؤلّف من صفيح
الحديد (مع قعر قابل لإلزالة).

الرسم 162
(ج)11.1

تكديس طبقة من الرمل امل ُرطَّب باليد عىل الجدار
يل و يف القعر.
الداخ ّ

الرسم 163
(ج)12.1

رص الرمل أوالً بواسطة أنبوب معدين ( ُبوري) ،ثم ...
يت ّم ّ

الرسم 164
(ج)13.1

 ...بواسطة مطرقة ( َمطْرأَه) عىل الحافة العلوية.

الرسم 165
(ج)14.1

يل بواسطة نصلٍ
يُع َمل عىل تسوية الجدار الداخ ّ
(أشَّ ِاشه) ،ثم ...

الرسم 166
(ج)15.1

 ...يت ّم صقله بواسطة ِمل َوق [من نُحاس ،و هو أداة
(س َباتُونْ).
خاصة تشبه امللعقة ت ُدعى] ْ
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الرسم 167
(ج)16.1

يُع َمل عىل متليس ِمسكَب الدلو بواسطة مقبض
املطرقة ،ثم ...

الرسم 168
(ج)17.1

 ...من جديد يُصقل بواسطة الـ ْس َباتُونْ.
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الرسم 169
(ج)18.1

يتم د َّك القعر بواسطة مدقة [معدنية ] (طَ َّب ِاشه) يُعادل
قطر اسطوانتها قطر القعر.

دائرية الشكل أو بإشكا ٍل أخرى بحسب القطع امل َنوي سكبها) ،عندما
تناولنا ُمحرتَ ٍ
فات أخرى جرى فيها ُمعاينة هذه العملية ( ُمحرتَف ث1
عامل (أو
يدوي بأكملِه ،يقو ُم به ٌ
نبيل حبش ،ص .)124 .و هو ٌ
عمل ٌّ
أكرث) يف وضعية جلوس عىل األرض أما َم (أو من حول) كومة من

الرسم 170
(ج)19.1

أخ ًريا ،يتم تغليف طبقة الرمل الداخلية بطالء مادّة
الـ غرافيت .أيرس الصورة ،ميكن رؤية األدوات التي
استُخدمت يف العمل ّيات السابقة.

الرمل املستخد ُم
الرمل (الرسم  152 ،129ناحية  188 ،5ناحية ُ .)4
القوالب يُعا ُد استخدا ُمه من ٍ
جديد لعد ٍد من امل ّر ِ
ات ،بعد تفري ِغه
يف
ِ
هياكل القوالب فيت ُّم
ُ
و انتشا ِل القطع ِة املسكوبة املُراد ِة منه .أ َّما
إنتا ُجها يف ُمحرتَ ٍ
لسكب األلومينيوم ،أو يت ُّم استريا ُدها .قد
فات أخرى
ِ

تجهي ِز ِ
الدالء-البوتقة هذه ،فقد ت َّم وصفُها من خال ِل التعليقِ عىل
عمل قوا ُم ُه
سلسل ِة الصو ِر امللتقطة ،الرسم  161اىل  .171وهو أيضً ا ٌ
اليدوي بالرمل و مبواد أخرى مستوردة أو محل ّية .ما زال
التشكيل
ّ
القوالب يعتم ُد عىل العمل اليدوي يف املساكب
جز ٌء كب ٌري من تشكيل
ِ
التكنولوجي يف هذا
الحديثة يف البالد املتق ّدمة تكنولوج ًّيا . ،التأ ُّخ ُر
ُّ
املجا ِل إذن ،يف حلب ليس ذا أهميّ ٍة كبرية.

الرسم 171
(ج)20.1

البوداءا (الخ رَْضا ،أي الرطبة) جاهزة لإلستخدام بعد
التجفيف بواسطة ألسنة النار (تتأىت هنا عن َح ّراق غاز).

املخصص لتشكيلِ
كب ،أم ٌر
الس ِ
ِ
يكون استخدا ُم الرملِ امل ُص ّنعّ ،
قوالب َّ
يل أكرث ،و أضمن ،من الرملِ امل ِ
ُعتمد هنا ،إلاَّ أنه ال ميك ُن إعادة
عم ٌّ
الص ِ
نف من الرمل ،الذي يبدو أنه غ ُري شائعٍ يف حلب.
استعامل ِهذا ّ
يلعب
تتطل ُّب إذاب ُة املعدنِ يف املِصهر ال ّعمودي ،و هو فر ٌن
ُ
جوفه دور املِص َهر-البوتقة (بدون بوتق ٍة داخلية منفصلة) ،القيام
بنقلِ املعدنِ السائلِ (الحمم) يف “ ِدالء” [غالفها من املعدن ،تس َّمى
حمل
بوا ِدء صاج مفردها بوداءا] لسكبِه يف القوالِ ِب املرتاصفة .يت ُّم ُ
حمل ٍة من حديد،
هذه البوا ِدء هنا ،من ِقبَلِ عاملَني اثنني بواسط ِة اّ
دائري أفقي[ ،يُس َّمى كِريس]،
ت ُس َّمى ش ّيال .و هي عبار ٌة عن إطا ٍر
ٍّ
ٍ
مبقبض،
طويل ينتهي
حيث يوضع الدلو ،ثُبِّ َت عن مقدم ِت ِه ذرا ٌع ٌ
و كذلك ث ُ ِّب َت عند َجن ِب ِه اآلخر ذرا ٌع ثانٍ
طويل [ينتهي مبقو ٍد و
ٌ
الحمم من الدلو مع
سكب
مبقبضني] .تمُ كِّن األذر َع الطويل َة من
ِ
ٍ
بقاء العاملني بعيدين من الحرارة املنبعثة[ ،كام يمُ كِّن املِقو َد،
السكب و بك ّمي ِة الحمم املسكوبة]
العامل من التحكُّم بفعل
ِ
مساكب الفوال ِذ األكرث
نقل الدلو ،يف
(الرسم  .)180-186بينام يت ُّم ُ
ِ
تجهي ًزا ،باالستعانة برافع ٍة نقّالة (فيام ييلُ ،محرتَف ج .)2أما عملي ُة

السكب
عملي ُة َّ
بغياب مخت ٍرب إلجرا ِء تحليلٍ دقيقٍ للمواد امل ُع َّد ِة إلعاد ِة التدوير،
ِ
تقريبي لهذه املواد امل ُج َّمعة باإلعتامد عىل ال َّنظر.
يت ُّم إجرا ُء فر ٍز
ٍّ
ِ
ِ
خصائص
و ذلك للتميي ِز ما بني
مختلف القطع الفوالذية و قطعِ
ِ
تحديد ك ّمية الوقود (الكوك) ،أي الكربون املضاف،
الفونت ،بغي َة
بهدف الحصو ِل عىل فونت من ٍ
خالل عملية التذويبِ ،
صنف معينّ ،
تب ًعا لنسب ِة الكربون فيه ( % 3 -2من الكربون) ،بحسب الطَّلب.
كام يمُ ك ُن أيضً ا ِ
تحمل من طالء أو
الشوائب يف الخردة ،و ما ُ
لفائض
ِ
العامل الذي
َ
شحوم (الزيوت) أن ت ُحدثَ عيوبًا يف املعدن .يبدو أن
ميأل الـ نزابيل و يلقّم فوهة املِص َهر مبا تحتويه ،يلعب دو ًرا ها ًما يف
هذا الفرز التجريبي.
منسوب املعدنِ الّسائلِ يف املِص َهر،
تُح ّد ُد درج ُة ارتفا ِع الحرارة ،و
ِ
ِ 153
استخدام آل ٍة كهرو-حرارية لقياس
باإلعتام ِد عىل ال َّنظر أيضً ا ،من دون
ِ
درج ِة الحرارة .و هو ليس باألم ِر غريِ العادي ،نظ ًرا إىل أ ّن املعاي َري
س تا ّم
التجريبي َة الراسخ َة جي ًدا ،معروف ٌة منذ قرون ،و يت ُّم تطبيقها بيُ رْ ٍ

الرسم 159
(ج)8.1

النوى (ماتْش ُو ّي) ،باللون العاجي (و هي تمُ ثِّل أشكال الفراغ
املنوي استنساخها) موزّعة عىل قوالب
املطلوبة يف داخل القطع
ّ
كل منها يف املكان
السكب يف الناحية  ،4بانتظار وضع ٍّ
(أوالِب) َّ
ُخصص لها داخل القالب .ت َّم رصف القوالب يف صفّني لتوفري
امل َّ
السكب (راجع الرسم .)152
مساحات التنقل التي تستدعيها عملية ّ
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الرسم 182
(ج)31.1

يف مقدّمة الصورة ،فوهة املِص َهر و قد امتأل جوفه باملواد األ ّوليّة قيد االنصهار؛ إىل ميني الفوهة ،الناحية  4حيث
السكب يف القوالب ؛ يف عمق الصورة ،القوالب املودعة يف الناحية .6
تت ّم عملية َّ

الرسم 183
(ج)32.1

الصهر (الرسم  )154؛ ميكن رؤية ِ
السدادَة الرملية
تنظيف و تسليك أنابيب التهوئة ("الـ نَواضري») خالل عملية َ
السكب يف املِص َهر.
يف مكانها يف فوهة َّ
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الرسم 181
(ج)30.1

مثقل باألوزان ؛ يف الوسط ،يستند إىل ال َعمود ،من اليسار إىل اليمني ،األداة
العلوي من القوالب ٌ
سكب حمم املعدن يف القوالب ؛ الجزء
ّ
بسدادَة مخروط ّية الشكل من الرمل الحراري ال َر ِطب ِ
املز ّودة ِ
السكب يف املِص َهر بعد تعبئة بودا ِءة السكب،
(سي ْخ طَ ّبون) إلغالق فوهة َّ
يليها الرمح املستخدم إلعادة ف َّض هذه الفوهة بغية عملية سكب جديدة ِ
(سي ْخ ال ِّت ْم) ،ثم قضيب القشد الـ ( َع َّزالِه).
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الرسم 172
(ج)21.1

آلة نابذة كهربائية ( َخالّطَة) لتشذيب نرسات و شوائب
بعض القطع املسكوبة (الناحية  3خ)؛ يف وسط الصورة،
ميكن رؤية قطعتني قيد التشذيب بني املواد الكاشطة
امل ُضافة (من رمل و حىص) داخل األلة.

مع ح ٍّد أدىن من الخربة .تُشك ُِّل هذه املعاي ُري جز ًءا من املعرفة التي
معظم العاملني من خالل
يت ُّم تناقلُها يف امل ُح َرتفات ،حيث يت ُّم تكوين
ِ
مزاول ِة العملِ مبارشة .تت ُّم مراقب ُة الذوبان بال َّنظر إىل داخل املِص َهر
ِ
املسم ِة نَواضري يف قنوات التهوئة ،تلك املناف ُذ
املنافذ
من خالل
اّ
املستخدم ُة أيضً ا ،عند تنظيف “اآلدان” (الرسم  154و .)183
تُظ ِه ُر الصو ُر  177 ،175إىل  179تكرا َر عمل ّي ِة سيالنِ
حمم
ِ
املعدنِ امل ُنص ِه ِر يف الدلو [بودا ِءة صاج] .و قد ُج ِّه َز يف هذا امل ُح َرتف
عدد من ِ
السكب (الرسم .)176
الدالء (ثالثةٌ) لعملي ِة َّ
توصيف العملية باختصار  :تُف ّر ُغ قط ُع املعدن ،التي يت ُّم تغذي ُة
املِص َهر بها مع فحم الكوك ،يف فوه ِته ،فتسقُط فوق حمم القطعِ
التي سبقتها ،و تأخذ بدورِها بالذوبانِ تدريج ًيا بفعل الغاز ِ
ات
امل ُنب ِعث ِة و الحرار ِة املتصاعد ِة من ج ّراء احرتاقِ الفحم (الرسم .)182
ترتف ُع درج ُة الحرارة عند أسفلِ فوهات التهوئ ِة يف بيت النار اىل
بتلقيم املوا ِد يف املِص َهر
العامل
ُ
 1600-1700درجة .و يستم ُّر
ِ
منسوب املوا ِد الذائب ِة التي سبقتها.
انخفض
لتذويبِها كلَّام
َ
ُ
يرتاك ُم املعد ُن املنصه ُر ،البالغ (ما يقارب  1500-1400درجة)،
يطوف عىل ِ
يف الجز ِء الُّسفيل من املِص َهر ،و ُ
سطحه ال َخ َبث ،امل ُس َّمى

الرسم 185
(ج)34.1

تشكيل ِسدادة الرمل الحراري يف ِسي ْخ الطَ ّبون ،يُعاد
تشكيلها مع كل عملية تفريغ جديدة.

خت ،و هو شوائب املعدن امل ُنصهِر .يبقى
هنا كَ َر َم ِخت ،أو كَر َم ْ
السائل و ما عليه من شوائب ،منخفضً ا عن مستوى
مستوى املعدنِ ّ
ِ
السكب).
فوهات
ِ
أنابيب التهوئة (بسامكة  40سم فوق فوهة ّ
السكب ،الواقع ُة أسفلِ املِص َه ِر عند قاعدتِ ِه ،يدويًا
ُفتح فوه ُة َّ
ت ُ
قضيب معد ٍّين طويل يُس َّمى سيخ التِم بهدف سيالنِ
الحمم
بواسط ِة
ٍ
ِ
قضيب آخر من
و تعبئ ِة الدلو (الرسم  .)178-177 ،176و بواسطة
ٍ
الحمم و َ
طاف
املعدن ،يُس َّمى َع ّزالِه ،يُقشد ال َخ َبث الذي تَدفَّق مع
ِ
فوقها يف الدلو ،و يُرمى أرضً ا (الرسم .)180
ميتلئ الدلو حتى تُس ّد فوه َة املِصهر بواسط ِة َسدادة،
ما أن َ
تُس َّمى طَ ّبون (من الفرنسية  tampon؟) و هي ِحفن ٌة من ط ٍني
بكف اليد] عىل
حراري (تراب و كرس فحم حجري و ماء) [تُشك َُّل ِّ
هيئ ِة مخروط[ ،يُ ِ
لصقها العامل عىل ٍ
قرص معد ٍّين صغريٍ أُع َّد لهذا
الغرض ،مبثابة قاعدة ]،عند ِ
قضيب معد ٍّين طويلٍ يُس َّمى سيخ
طرف
ٍ
سكب ِس َع َة الدلو الواحد باملعدن
طَ ّبون (الرسم  .)185 ،184يت ُّم
ُ
القوالب تب ًعا ألحجامها (الرسم  .)181يُعا ُد فَتْ ُح
السائل ،يف عد ٍد من
ِ
[فوه َة ( تِم)] املِص َهر ،من أجلِ سيالنٍ آخر يُع ِّبئ دل ٌو آخر ،لتتواصل
كب ،و هكذا.
الس ِ
عملي ِة َّ
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[سدّ] فوهة السكب بواسطة ِسي ْخ الطَ ّبون.
إعادة إغالق َ

كتل تز ُن ع َّد َة كيلوغر ٍ
القوالب
امات قد ت َّم وض ُعها فوق
يُلح ُظ ٌ
ِ
ِ
انتفاخها و تَغيرُّ وض َعها بفعلِ عملي ِة
(الرسم  )181للحؤو ِل دون
نتج عنه من غاز ٍ
كب املعدنِ
ات و أدخنة
َس ِ
ِ
املحموم فيها ،و ما يَ ُ
[ضاغطة] .و من أجل خرو ِج هذه الغازات ،التي ت ِ
ُحدثُ فق ٍ
ّاعات
ِ
انحباسها
الصنع يف حا ِل
ت ُقل ُِّل من صالب ِة القطعِ املُرادة ،أي ٍ
عيوب يف ُّ
داخل القوالب ،مث َّ َة ِمنفَث [ َعمودي (قناة صغرية)] أُ ِع َّد لهذه
الغاية يف القالب الرميل [يجاو ُر فوه َة القنا ِة الصغري ِة التي يت ُّم من
َخرج الغازاتُ من هذا املِنفَث ،مندفع ًة
خاللها َّ
كب يف القالب .ت ُ
الس ُ
بواسط ِة املعدنِ املحموم ،الّذي ما أن ميألَ الفر ِ
داخل القالب،
اغات َ
يخرج من هذا املِنف ِ
َث ُمعل ًنا
أي ميأل جسم القطعة املطلوبة ،حتى َ
ِ
للعيانِ
السكب .يستلز ُم التفري ُغ التا ّم لل ِمص َهر،
وجوب
التوقف عن َّ
َ
ٍ
ساعات من العمل].
ست
و توزي ُع ح َم ِم ِه يف القوالِب كافَّةَّ ،
ِ
كب ،تبدأ عملي ُة صيان ِة املِص َهر و تنظي ِفه
عند نهاي ِة
الس ِ
عمليات َّ
من ال َخبَث الّذي خلّفه املعدن  :يت ُّم إعاد ُة بنا ِء ِ
جوف املِص َه ِر بع َد
ٍ
السكب ،من قبِل العاملني يف امل َسكبة
ّ
كل سبعِ
عمليات من الصه ِر و َّ
و ُمعلّمهم (الرسم .)156
كب يف القوالب امل ُستخدمة ملر ٍة واحد ٍة ،كام
الس ِ
إثر عملية َّ
هو ُ
الحال هنا و هي الطريق ُة األكرث شيو ًعا أيضً ا ،يتوجب القيام
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ٍ
عمليات رضوري ٍة لفصلِ القطع ِة املعدني ِة امل ُنتجة عن الرمل
بع َّد ِة
و تنظيفها منه ،ث َّم لتدمريِ ال ُّنوا ِة الرمليّ ِة التي ال تزال داخل القطعة
ِ
لتخليص
(االنتزاع بالصدم ،التفريغ ،إزالة بقايا الرمل) ،و أخ ًريا
ِ
السكب.
القطع ِة من
الزوائد املعدني ِة الناتج ِة عن عمليّ ِة َّ
تَتمث ُّل العملي ُة األوىل ،التي تخل ُّف آثا ًرا واضح ًة يف امل ُح َرتف،
ِ
بهدف تفكيك الرمل املتامسك
القالب بقو ٍة عىل الحائط
برضب
ِ
ِ
ُ
انتشال القطع ِة
و إسقاطُه ،الّذي يُعا ُد تجمي ُعه و استعامله ،و
قوالب الرمل ،حيثُ
األقرب إىل موقع تجهي ِز
منه .يتميُّز الحائ ُط
ِ
ُ
كوم ُة الرمال امل ُج ّمعة ،إذن ،بتلك اآلثار( ،تآكل يف الجدار ،أو حفر
و خدوش عميقة) ،و هو ما يظهر يف الرسم  176و الرسم ،124‑123
 134و ما يليها.
الرضوري للقطعة قبل
التشطيب
تنتهي هذه العملي ُة مع
ِ
ّ
استخدا ِمها (التقطيع ،التقليم ،الشحذ ،التشذيب ،الخ ،يف املوقع
نفسه أو يف ُمحرتَ ٍف آخر) ،أو قبل االنتقال إىل مرحل ٍة أخرى من
الصنعِ املحتملة ،كاألشغا ِل الجائزة ج ًدا بواسط ِة مخرط ٍة يف
مراحلِ ُّ
ُمحرتَ ٍف آخر ،قد يعود إىل املؤسسة التجارية امل ُس ِّوقةُ .ج ّه َز امل ُحرتَ ُف
املركزي بالدوران
ِفق مبدأ الطَّر ِد
ُ
هنا ،بآل ٍة للتشذيب
تعمل و َ
ّ
املحوري (الرسم .)172
ّ

َمسبك ُة الفوالذ و الفونت (الحديد الزهر)
و َصهر الخردة املُعاد تدويرها
ُمح َرتف ج2

يف َمصا ِهر كهروِ -مغ َنطيسية ٌ
سياق يبدو يف غرب ٍة عن السوق
معمل اإلتحاد عىل بُ ِ
ات من ِ
عد مثاني ِة كيلومرت ٍ
وسط املدينة،
يق ُع ُ
يف [منطق ِة] الشق ِّي ِف الصناع ّية شاميل حلب ،خارج املدينة امل ُكتظَّ ِة
بالسكان ،إىل الغرب من الطريقِ املؤ ّدي إىل [قرية] امل ُسلم ّية،
ُّ
جنوب مخ ّي ِم الحندرات [أو عني التل] للاّ جئني الفلسطين ّيني.
اوح أحجا ُم امل ُحرتَ ِ
فات املتوسطة ،يف هذه املنطقة الصناع ّية،
ترت ُ
ما بني  200إىل  300مرت مربّع.
يتألف هذا امل ُحرتَ ُف من باح ٍة واسع ٍة (الرسم  ،)188شب ِه مربَّعة،
ُ
مساحتُها تقارب الـ  400مرت مربّع ،تتشك ُّل من ثالث ِة أروق ٍة ُمح َّدد ٍة
ٍ
إنشاءات بسيطة من الخرسانة املسلَّحة ،هي منظوم ٌة
بواسط ِة تقني ِة
املصاطب ،و جدرا ٌن من حجار ِة الخفّانِ
 158من األعمد ِة و الجسورِ ،و
ِ
ِ
الخام بدون كسو ٍة طينية .كام تُالحظ أربع ُة أعمد ٍة معزولة ،غيرُ
رش غريها متخاوي ٌة مع جدرانٍ تُحي ُط بها.
محاط ٍة بشيئ ،و ست َة ع َ
األمامي من امل ُحرتَ ِف مضا ٌء بشكلٍ جيد ،حيث املدخل،
الجز ُء
ُّ
بفعلِ املنا ِف ِذ الكبري ِة عند الواجهة (الرسم  ،)189بينام يبقى الجز ُء
مظلم باتّجا ِه ال ُعمق (الرسم  ،188الناحية  ،)2حيثُ
ال ّداخيل
اً
يتموض ُع املِص َهر .يت ُّم إخراج ال ُّدخانِ و الغاز ِ
ات املنبعثةِ ،ع َرب
ُتحات الجدرانِ العالي ِة ،بواسط ِة ِ
ساح ِ
ف ِ
بات هوا ٍء كهربائ ّي ٍة مثبت ٍة
رص ال ُّدخان أو
يف الجدران  :املكا ُن غري ُمج َّهز مبدخن ٍة أو بغطا ٍء لح ِ
ِ
اإلنبعاثات الغازيّة ،و هو تأخر ،أو خيار يُعبرّ ُ عن
لسحب
بقنا ٍة
ِ
ِ
نصف قرنٍ أو ما
التكنولوجي ت ّم تجاوزُها من ُذ
حقب ٍة من النام ِء
ّ
ٍ
سياقات أخرى و مع املعايريِ الحال ّية [يف العالَم
يزيد ،باملقارن ِة مع
الصناعي] ،بخاص ٍة إذا ما أُخذنا يف االعتبار أ ّن استخدا َم املِص َهر
الكهروِ -مغ َنطييس يتسار ُع بشكلٍ مضطر ٍد يف العالَم منذ  ،1955وفقاً
ٍ
متعاكس مع منحنى
ملنحنى
استخدام املصه ِر ال َعمودي  . 3تبدو
ِ
 3ت ّم اعتامد تقنيات إخالء الغازات و مكافحة التلوث ،التي غالباً ما يتم إهاملها
يف املحرتفات الصغرية أو القدمية ،يف مصانع التعدين الكبرية ألول مرة يف
الواليات املتحدة و يف بعض املناطق يف أوروبا ،و يف وقت متأخر يف مناطق

التنظيم من الوهلة األوىل و األشياء املختلفة
مساح ُة امل ُحرتَ ِف قليل ُة
ِ
فيها مبعرث ٌة و مهملة ،إلاّ أنها يف الواقع منتظم ٌة بشكلٍ
متناغم
ٍ
يل نسب ًيا  :تُعبرّ ال ّرافع ُة اآللي ُة السيارة ،و هي من التجهيز ِ
ات
و عم ٍّ
الدامئة و الثقيلة ،بصور ٍة بالغ ٍة عن املنطق املتّبعِ يف تنظيم املكان.
و هي باإلضافة إىل املِص َهر الكهروِ -مغ َنطييس ،تُشك ُّل جز ًءا من
حداثة املجموع .و اعتام ُدها ،يصبح رضوريّاً نظ ًرا إىل الك ّمي ِة الكبرية
املنص ِه ِر يف هذا النمط من امل َصاهر ،و تال ًيا بعد ِد ِدال ِء
من املعدنِ َ
تفصل بني املِصه َرين و بني
ُ
كب املنقولة ،و إىل املسافات التي
الس ِ
َّ
ِ
سبائك الفوالذ.
سكب
موضع
أثالم ِ
ِ
القوالب أو مكان ِ
الرِواقُ الواق ُع يف الجه ِة اليرسى من امل ُح َرتف (الرسم ،188
ٌ
معزول عن بقي ِة املساحة
أقل عرضً ا من ِسواه و
الناحية  ،)1هو ُّ
ِبواسط ِة جدار[ ،و هو حيثُ
أقيمت ورش ُة أعام ِل الصيانة و تجهي ِز
ْ
خلف األخريِ رِواقٌ آخ ُر (الناحية ،)3
املواد األ ّولية من املعادن] .يق ُع َ
رش للمدخل ،و هو املكا ُن الذي يتواج ُد فيه املِصهران،
هو امتدا ٌد مبا ٌ
ِ
تصل الخرد ُة
السبائِكُ .
مرسح
و
السكبِ يف القوالبِ و يف ِ
أثالم َّ
عمليات َّ
ُ
امل ُج َّمعةُ ،امل ُعتَ َمد ُة كموا ٍد أ ّولي ٍة هنا (يتأل ُّف امل ُعاين منها ،يف حالتنا ،من
ٍ
شاحنات صغري ٍة ،و تُف َّر ُغ لتود َع
صفائح و رشائح رقيقة من حديد) ،يف
قرب املدخل ،ث َّم يت ُّم فرزُها و تقطي ُعها [يدويًا يف الرواق -الورشة ،سابق
الذكر ]،بواسط ِة ح ّراقٍ نفَّاث ،تحضريا ً لصهرِها (الرسم .)190-189
يَشغَل جز ٌء من الرواق الواقعِ يف الجهة اليمنى من امل ُح َرتف
القوالب و إعدا ِد
(الناحية  )4كومتني من الرمل ،و مساح ٌة لتجهي ِز
ِ
َّسكب و إعاد ِة تشكيلها .تتأل ُّف األخري ُة من أوعي ٍة من صفيح
ِدال ِء ال ِ
ٍ
ِ
الحديد يجري تدريعها من الداخلٍ بطبق ٍة من الرملِ
املرصوص
امل ِ
ُختلط مع موا ٍد أخرى  :يف حني املعاينة كان ثالث ٌ ٌة من هذه الدلاِ ء
الرمل
قد ت َّم تجه ُيزها ،يَس ُع الواح ُد منها  50كلغ من الح َمم .يُستخ َد ُم ُ
العم ِل سويًا ،يف تجهي ِز
هنا ملرتني قبل التخل ِّص منهُ .
يعمل عد ٌد من اَّ
أخرى ،و ذلك تب ًعا لحجم الرشكات.
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َمسقَط املُحترَ ف ( :الناحية  )1مكان معالجة و تخزين املواد األ ّول ّية التي س ُيعاد تدويرها ،عىل مق ُرب ٍة من املدخل ؛
للسكب ؛ يليها ِمص َهران كهروِ -مغ َنطيسيان (القطاع  )2؛
(الناحية  )3إىل اليسار ،املكان امل َّ
ُخصص َّ
إىل اليمني ،مكان تجهيز القوالب (الناحية .)4

الرسم 189
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مشهد عام لل ُمح َرتف ؛ يف مقدمة
الصورة الناحية ( 1مواد أول ّية
إلعادة التدوير) ،يف الوسط
(السكب) ،يف العمق
الناحية َّ 3
الناحية ( 2املِص َهران) ؛ الجدار
الفاصل بني النواحي  2 ،1و 3
يصل إىل منتصف مسافة االرتفاع
لتأمني اإلنارة و التهوئة.

الرسم 190
(ج)3.2
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تقطيع الخردة بواسط ِة ح ّراقٍ
نفَّاث (الناحية  ،)1التي ت ُنقل
بعدها إىل املِص َهرين (الناحية ،)2
يف ُمستو َعب بواسطة رافعة
كهربائيّة.

القوالب ،و هم جالسون عىل األرض ممدودي الساقني ،يف وضعي ٍة
تُشبِه تلك املعاينة يف امل ُحرتَف ث 1مع فارق أن الحريف الذي يعمل
الرئييس يف هذا
منفر ًدا هناك ال ميد سوى رِجل واحدة .إلاّ أن النشا ُط
ُّ
ِ
السبائك يف
امل ُحرتَف ،يف حني إجراء التحقيقات ،كان يرتكّز يف َسكب
السكب (أنظر تال ًيا).
قوالب األثالم التي ت ّم تشكيلُها مبارش ًة يف موقع َّ
يتموض ُع املِصهران الكهربائيان (الناحية  )2جنبًا إىل جنب يف
حمم املعدنِ
عمق امل ُح َرتف ،يف مصطب ٍة مرتفع ٍة مبا يكفي لتفريغِ ِ
املنصه ِر يف ِ
الدالء عند تحريك (قلب) أحد املصهريَن [آليًا و ارتفاعه
مقدار ربع دائرة] يف و ضعي ِة سكب (الرسم  .4 )198تتأل ُّف الرافع ُة
 4مالحظة من النارش .عىل ال َّرغم من اإلصالحات الفنية التي أجريت عىل

رس كبريٍ يس ُري عىل سكتني ث ُ ِّبتتا عىل
الس ّيار ُة امل ُعت َمد ُة هنا من ج ٍ
ِ
األوسط من امل ُحرتَف ،بشكلٍ
رس ،يف الرواقِ
ارتفاعٍ ،و يت َّح ُرك هذا الج ُ
أفقي وعريض،
أفقي و طو ّيل ،يف حني تتح ّر ُك بَكَرتُ ُه الحاملة بشكلٍ ٍّ
ٍّ
كام يتح ّر ُك ُ
مودي .و هذا ما يُخ ِّول
سلك البكرة و شنكلها بشكلٍ َع ٍّ
َ
السبائك
الرافعةُ،
االنتقال من نقط ِة املِص َه ِر إىل حيثُ أُقي َمت ث ُلوم َّ
عىل أرضيّ ِة املُحترَ ف (الناحية 3ب) ،أو إىل أبعد منها قليالً ،يف الرواق،
سكب القطعِ امليكانيكية (الناحية 3ج).
قوالب
حيث ُوض َعت
ِ
ُ
ٍ
ُج ّه ِ
حركات كهربائي ٍة يت ُّم تسي ُريها بواسط ِة جها ِز تحك ٍُّم
زت الرافع ُة مبُ
الصور  191حتى  ،203قد يشوب بعض هذه الصور عيوب متبقية ناتجة عن
انبعاث البقايا و الغبار املتطاير يف أجواء امل ُحرتَف من جراء األنشطة.

الرسم 191
(ج)4.2

تلقيم املِص َهر.

الرسم 192
(ج)5.2

رص املواد يف داخل املِص َهر [بواسطة ِمخل].
ُّ

الرسم 193
(ج)7.2

يقف عىل األرض ،و هو ما يسمح
يك ن َقاّل يمُ ِسك به ٌ
يدوي سل ٍّ
عامل ُ
ٍّ
بدق ٍة كبرية ٍيف االنتقال و التوقّف.
ت َّم استريا ُد املِص َهرين ( ْو َجا َءاتْ ) من أملانيا ،و يُستخدمان
كل م ّر ٍة خارج العمل بداعي
بالتناوب ،بحيث يبقى واحد منهام يف ِّ
إراح ِته ،أو إلجراء الصيانة له .يتطل ُّب املِص ُهر الواح ُد  40دقيق ًة
من الوقت ل ُيل َّق َم باملوا ِد األ ّولي ِة (الرسم  )192 ،191و يُصهِر كامل
ِسع ِت ِه من الح َم ِم البالغة  500كيلوغرام من الوزن .يُشغّل املِصه ُر
لسكب  5إىل  8طن يوم ًيا ،يف هذا امل ُح َرتف ،و يُعاد بناؤه
الواح ُد
ِ
اري و أسالك ال ُّنحاس.
كل عام بواسط ِة
من الداخل َّ
ِ
الطوب الحر ّ
تختلف مقادي ُر املواد و املساحيقِ امل ُضاف ِة إىل املعدن أثناء َصه ِر ِه،
ُ
تب ًعا للمواد امل ُستخدم ِة امل ُعا ِد تدويرها ،و لل ُمنت ِج ال ّنهايئ امل ُبتغى.
ٍ
أشخاص يف هذا امل ُح َرتف عمو ًما .حيثُ يبدو أن
عمل عرش ُة
يَ ُ
ٍ
مؤهالت ،ت ّم تكوينهم
العمل العاديني أو ال ميتلكون
بعضهم من اّ

تعبئة الرمل يف أمنوذج السبائك (الناحية 3أ).

َ
يهتمن
خالل مامرس ِة العمل ،يف حني أن امل ُ ِ
رشفَني ،من األكراد ،اللذينِ اّ
ِ
درجات الحرارة ،و مقادير
باملصهرين و بتشغيلهام هنا  -من ناحي ِة
ِ
ُتخصصني” ،كمثلِ غري ِهم
امل
ُضافات ،و إجرا ِء ِّ
الصيان ِة  -هام من “امل ّ
السكب ،أو إعدا ِد
من اّ
العمل الذين يقومون بإعادة تشكيل أدال ِء َّ
قوالب الرمل.
ِ
كان يُع ّد منطان من املنتجات خالل إجراء التحقيق يف هذا
امل ُح َرتف :
 سبائك معدنية (من حديد أو فوالذ).الس ُ
قوالب
املسمة ْسبيكاتْ  ،يف الهوا ِء الطَّلقِ يف
بائك،
اّ
تُسك َُب ّ
َ
القالب مجموع ٍة
ُرص ُف بالتتابُعِ عىل األرض .يؤل ُِّف
بسيط ٍة من الرمل ت َ
ُ
أثالم ،ت ُس َّمى َمجاري ،من الرمل املرصوص (الصورة 199-
من أربع ِة ٍ
خاصة
 .)201تُشك ُّل هذه األثال ُم من الرملِ املرصوص[ ،بواسط ِة م َّدقة ّ
تُس َّمى طّ ّب ِاشه ]،يف قالب [للـ طّبِع] مصنو ٌع من صفيح [معدين عىل
قلب
هيئ ِة إطا ٍر فيه أضل ٌع ناتئة] (الرسم  .)200‑196 ،195‑193يت ُّم ُ
عقب ]،عىل سط ِح
رأسا عىل ٍ
هذا القالب امل ُ ّعد [و املدكوك بالرملً ،
ِ
مقابض ُج ِّهز بها مبقدا ِر نصف دائرة .ث َّم
األرض[ ،يدويًا بواسط ِة
َ
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الرسم 194
(ج)8.2

توزيع الرمل يف األمنوذج يدويًا.

الرسم 195
(ج)9.2

د َْك الرمل بواسطة مدقة اسطوانية ط َّب ِاشه؛ يتم بعدها قلب
األمنوذج ؛ القالب امل ُنتج يأخذ مكانه بجانب القوالب امل ُنتجة
قبله ،أمين وأيرس الصورة.
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الرسم 197
(ج)10.2

حملته التي ترفع
السكب و اَّ
يف مقدّمة الصورة ،دلو بوداءا َّ
السكب املرتقبة
و يت ّم نقلها بواسطة الرافعة خالل عملية ّ
(الناحية 3ب) ؛ أيرس الصورة ،مجموعة من السبائك امل ُنت َجة
املوضّ بة ؛ أمين الصورة قوالب السبائك بانتظار عملية السكب.

القالب لفصلِ
بواسط ِة الـ طّ ّب ِاشه عينها ،ت ّ
كامل مساح ِة سطح
ُدق ُ
ِ
الرمل املطبوعُ]
الرمل عنه ،و بعدها يُز ُال القالب ،فيبقى يف األرض ُ
عرض
أثالم [ُس َّمى َمجاري ْسبيكات] ال يتجاوز ُ
الذي يشكّل أربع ِة ٍ
يتناسب
الواحد منها الـ  10سم ،بطو ٍل يُقارِب املرت الواحد ،و هو ما
ُ
حصل عليها بواسط ِة إعادة التدوير
مع أبعا ِد السبائك املطلوب ِة امل ُستَ َ
العم ُل إثر عملية السكب بتغطي ِة
(الرسم  .(200 ،196‑194يقو ُم اّ
الس ِ
بائك بالرمل [يدويًا بواسط ِة رفش] (الرسم  )201بهدف تربيدها.
ّ
السبائكِ
ثم يت ّم تخريب
ِ
قوالب الرمل [األثالم] هذه عند انتشا ِل َّ
منها (الناحية 3ث) ،لتُنضَّ د و ترصف يف ناحية من امل ُح َرتف [عىل
ٍ
رس من
مجموعات متجاور ٍة ،مالصق ٍة للجدار ،عند
هيئ ِة
ِ
الجانب األي ِ

الرسم 198
(ج)11.2

تعبئة الدلو-البوتقة (الناحية  )2املحمول برافعة متح ّركة ؛ يتم
تحريك (قلب) املِص َهر بر ّمته إىل األمام من أجل هذه العمل ّية ؛
العامل معصوب الرأس يقف أمام لوحة التحكّم باملِص َهر.

هذا الرِواق األوسط املقابل للمدخل] (الرسم  188الناحية 3ث،
الرسم  )197؛ كام يجري تجمي ُع الرمل و نقلُه إىل موضعٍ آخر
ٍ
جديد م ّر ٍ
ات ِع ّدة.
(الناحية  )4الستعامله من
أثالم الرمل هي تقني ٌة قدمي ٌة (قروسط ّية) يف أوروبا و يف
إ ّن تقني َة ِ
خاصي ًة حلب ّية محلّية  :إذ يبدو
خارجِها ،و هي بهذا املعنى ليست ّ
و كأنّه أُعي َد ابتكاُرها يف القرنِ الثامن عرش يف إنكلرتا مع أبراهام
تنظيم
أسلوب جدي ٌد يف
داريب  ( Abraham Darbyإذ أ َدخل إليها
ِ
ٌ
السبائك يُع َر ُف باللغة اإلنكليزية بـ pig iron comb
ِ
سكب و انتشا ِل ّ
أو  ،)pig iron castingث َّم اعتُ ِم َدت عىل نطاقٍ واسعٍ فيام بعد .يبدو
األسلوب املبتك َر من ِق َبلِ داريب هو عي ُنه الظاه ُر يف صور ِة معمل
أن
َ
شيكاغو ( 1890-1901الرسم  )212من ُمح َرتف Iroquoi Smelting

الرسم 199
(ج)12.2

سكب حمم الحديد يف قوالب أثالم السبائك (الناحية 3ب)
يدويًا من قبل عامل واحد ؛ يتم نقل الدلو-البوتقة بواسطة
رافعة يتحكّم عامل بها آليًا (غري ظاهر ،أيرس الصورة).

 ،Iron Cºحيث يت ُّم توزي ُع املعدنِ امل ُنص ِه ِر ِعبرْ َ قنا ٍة مركزية واحدة،
ِ
أثالم غري نافذ ٍة ،مثل أسنان املِشط
كل
و منها يتف ّر ُع من ِّ
الجهات يف ٍ
(أو مثل “الخنازير الصغرية التي تَرضَ ع من أ ّمها” !).
قوالب رمل ّية (الناحية 3ج).
قط ٌع مختلف ٌة مسكوب ٌة يفَ
ِ
السوق
عىل منوا ِل امل
لس ِ
كب الربونز يف ّ
ُحرتفات الصغري ِة َ
ُ
أعامل تشكيلِ
جلوسا عىل
القوالب
( ُمح َرتف نبيل َه ْبش) ،تت ُّم
ِ
ً
َّسكب تت ُّم مبجهود عاملَني،
األرض (الناحية [ .)4إال أن] عملي ُة ال ِ
حمل ٍة تتدلىّ من
السكب .يمُ ِس ُك أح ُدهام مبقو ِد اّ
يُرافقان [دلو َّ
يتوسطُها] دلو ِ
الح َم ِم [املصهورة ،وآخ ٌر يَتح َّك ُم] بحرك ِة
الرافعةّ ،

الرسم 202
(ج)14.2

سكب مجموعة أخرى من القوالب املغلقة ،التي ت َّم تثبيت
الجزء األعىل منها بواسطة اثنني من األوزان (الناحية 3ج) ؛
يتحكّم بعملية سكب الحمم من الدلو-البوتقة ،املنقول
العمل ،و ذلك لرضورة توخّي الدقّة
بواسطة الرافعة ،اثنني من اّ
السكب يف القالب.
بالتعامل مع صغر حجم فوهة قناة ّ

الرسم 201
(ج)13.2

تربيد حمم السبائك املسكوبة ؛
العامل يدفن أثالم السبائك بالرمل.

الرافع ِة [و تال ًيا الدلو] ذهابًا و إيابًا ارتفا ًعا و انخفاضً ا[ ،بواسط ِة
يك نقّال] (الصورة  ،)202ث ُ َّم [بحرك ٍة من العاملِ
جها ِز تحك ٍُّم سل ٍّ
األول و هو يف وضعي ِة إنحنا ٍء (تصبح قرفصاء يف حال األثالم،
الرسم  ])199يَقلِ ُب الدل َو [بحذ ٍر و مت ُّهلٍ ] لتَ ْن َس ِك َب منه ِ
الح َم ُم يف
القوالب.
بإمكانِ هذا امل ُح َرتف أيضً ا
سكب قطعٍ من الفونت (الحديد 163
ُ
الزهر) املم ّيز ،يت ُّم إعدا ُدها يف املِص َه ِر عي ِنه مع إضاف ِة ِ
بعض
امل ُك ّمالت (مثل الكربون ،و السيليكون ،و الفوسفور ،و غريها) إىل
املعدنِ امل ُعاد تدويُره.

الرسم 203
(ج)15.2

عامل يُلقِّم املِص َهر (الناحية  )2؛ بالخردة املوضَّ بة خلفه و إىل
يساره ،يف أمين الصورة ؛ تَظهر لوحة التحكّم باملِص َهر ،أيرس
الصورة.

رسم م .شانه ساز2015 ،
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الرسم 196
(ج 9.2تابع)

د َْك الرمل بواسطة مدقة اسطوانية ط َّب ِاشه؛ يتم بعدها قلب األمنوذج ؛ القالب امل ُنتج يأخذ مكانه بجانب القوالب
امل ُنتجة قبله ،أمين و أيرس الصورة.

رسم م .شانه ساز2015 ،
الرسم 200
(ج 12.2تابع)

سكب حمم الحديد يف قوالب أثالم السبائك (الناحية 3ب) يدويًا من قبل عامل واحد ؛ يتم نقل الدلو-البوتقة بواسطة
رافعة يتحكّم بها آل ًيا عامل (غري ظاهر يف الرسم).

الفصل السادس
وضعيات العمل الجسدية
ُ
و الصل ُة مع األرض
تر ٌ
اث ثقايف ؟
165

جلوسا عىل األرض،
العمل ً
جلوسا عىل مقعد ،أو وقو ًفا
ً
ظل
املجتمعي للرشق األوسط ،يف َّ
يتواف ُر يف السياقِ الثقايف و
ّ
ٍ
مخصص للجلوس أو النوم ،ثالثُ
افتقا ِد موضعٍ مرتفع ( 45سم)
ٍ
ٍ
مقعد منخفض،
وضعيات جسدية  -هي الوقوف ،الجلوس عىل
ُعب عن مكان ِة و عن حا ِل األشخاص ،يف معظم
و الجلوس أرضً ا  -ت رِّ
مخصصة للعمل ،عند
أمكن ِة الحياة اليومية ،منزلي ٍة كانت أم
َّ
خلو ِدهم للراحة أو خالل مزاول ِتهم األنشطة .يُفي ُد معظ ُم الحرفيني
املسنني الذين أُجرِيت معهم املقابالت يف حلب و يف املدن األخرى،
جلوسا عىل
الصاغة  ،1أنهم كانوا قد مارسوا بأنف ُِسهم َ
مبا فيهم ّ
العمل ً
األرض ،أو أنّها كانت مامرس َة آبائهم أو أجدادهم .يف حني أن هذه
ِ
ٍ
منخفض أو عىل األرض ،هي يف
الوضعيات من الجلوس ،عىل موضعٍ
ِ
الوضعيات كانت قد
طريقها إىل الزوال يف وقتنا الحارض .إالّ أن هذه
ِ
تنظيم األمكنة و أشكالها
تحديد
 166ل ِع َبت دو ًرا أساس ًيا ،طيل َة عصورٍ ،يف
ِ
ٍ
ِ
ُ
مبستويات متفاوتة،
األرضيات ،تتم ّي ُز
أشكال
املعامريّة .لذا ،كانت
ِ
األثاث (املفروشات) فيها.
غياب
و تتشك ُّل مبوا ٍد مختلفة ،يف ِّ
ظل ِ
ٍ
بعض امل ُح َرت ِ
مستويات متفاوت ًة
فات التي قمنا بدراس ِتها،
تشه ُد ُ
متبق من إعادة ترتيب أضيفت خاللها مصطبات
يف أرضياتها ،كأث ٍر ٍّ
ت َّم بناؤها ،باإلمكان استخدا ُمها كأمنك ٍة للجلوس .لكن بعضً ا آخ َر
من األرضيات ،التي ش ِه َدت إعاد َة ترتيب ،ال يُلحظ فيها كم ِثلِ تلك
ِ
املستويات امل ُع ّد َة ملزاول ِة العمل ليست هي دامئًا
اآلثار ،ذلك أن
الخاصة باملصطبات «العادية» ،امل ُع ّد ِة للجلوس عىل ارتفا ٍع
تلك
ّ
الخاصة مبناضد العملِ املبني ِة
يرتاوح ما بني  45و  50سم ،أو تلك
ّ
 1افادنا صائغ الفضة ،أ ِفديك بايراميان ،الذي تم لقاؤه يف محرتفه يف [منطقة]
بوابة القصب بالقرب من كاتدرائية األربعني شهيد لألرمن يف [حي] الصليبة
بتاريخ  10ترشين الثاين  ،2007أنه سبق له أن عمل يف ُمحرتَف ميلكه عمه،
و هو كان اول ُمح َرتف يعمل به ،يف جادة الخندق( ،حيث يوجد العديد من
جلوسا عىل األرض مع وسادة عىل الركبة ْم َخدِّه
الصاغة) ،و كان العمل يتم
ً
و أمامهم نوع من الدرابزين (دازكا) .و كان جد جده قد بارش العمل يف هذه
املهنة يف عام  1838يف عنتاب (غازي عنتاب ،اآلن يف تركيا) .و وصل جده اىل
حلب يف عام  .1917و فتح عمه املحل عام  1974و هو موجود يف مكانه حتى
يومنا [قبل العام .]2011

عىل ارتفاعٍ ،يرتاوح ما بني  77و  80سم ،للعمل وقوفًا .فالحرفيون
كريس
ما زالوا مبعظمهم يجلسون عىل وسائ َد عىل األرض ،أو عىل ٍّ
ٍ
منخفض بعلو  30سم.
ِ
ِ
ميك ُن ِ
الجسد املعتاد ِة يف العمل ،بخاص ٍة العمل
وضعيات
لبعض
ِ
ٍ
جلوسا عىل األرض من غريِ
الجسد و بني
مقعد ،أن تع ّز َز تآل ًفاً بني
ً
الوظيفي ،إنصها ٌر يكا ُد
املا ّد ِة التي يُعمل عليها يبل ُغ ح َّد اإلنصها ِر
ّ
ٍ
ٍ
جلوس
وقوف او
يستحيل بلو ُغ ُه عندما يكون العامل يف وضعي ِة
ُ
عىل ٍ
والجلوس ارضً ا وضعي ٌة لطاملا كانت أساسي ًة
مقعد ،أمام طاولة،
ُ
يف العمل قبل انتشار اآللة أو بالتوازي مع انتشارها.
يعمل الحرفيون وقوفاً يف أربع ٍة من أصلِ عرش ِة م ُحرتَ ٍ
فات
ُ
كب الثالثة (برونز  /فونت
الس ِ
تناولناها بالوصف ،و يف ُمح َرتفات َّ
جلوسا
 /حديد) جز ٌء كب ٌري من العمل [تشكيل القوالب] يت ُّم
ً
ٍ
محرتفات أخرىَ ،حدا ٌد يعمل مبفرده،
عىل األرض .كذلك يف ثالث ِة
جلوسا عىل األرض .2
و ن ّح َاسان ،يقومون جمي َعهم بعملهم ً
 - 2يعمل املبيضون يف حلب وقوفاً ،يف ُمح َرتفات مج ّهزة مبنضدة للعمل عىل
جلوسا عىل األرض
ارتفاع 80سم ،أما يف سياق آخر فبإمكان العمل أن يزاول
ً
(املبيضون الج ّوالون) ،أو وقوفًا يف حفرة حيث تتخذ أرضية امل ُح َرتف ك ِمنضد ٍة
العمل ؛
 حدّادو ال ِّنصال اثنان منهام يعمالن بوضعية الوقوف ؛أدوات يف ُمح َرت ٍ
ٍ
فات أعيد تنظيمها يف سنوات  1930يعملون اثنان أو
 حدّادوثالثة بوضعية الوقوف ؛
 يعمل خ ّراطو الخشب وقوفًا أمام مخارطهم الكهربائية املستوردة ،و لكنجلوسا ؛
بعض صانعي املقابض (التقويم عرب اإلحامء) يعملون ً
 يف امل ُحرتَفني األكرب و األكرث حداثة املوجودين خارج السوق ،جزء من العامليعملون وقفًا بينام الذي يشكلون قوالب الرمل يجلسون عىل األرض ؛
 يعمل ُمشكّل قوالب الرمل و َسكّاب الربونز يف سوق ال ّن ّحاسني يف األساسجالسا عىل األرض لتشكيل القوالب ،و لكنه يعمل وقوفًا عندما ينشغل باملِص َهر
ً
بالسكب ؛
و َّ
جلوسا عىل األرض :
أساسا ً
و يف ثالثة ُمحرتَفات أخرى يتم العمل ً
حدّاد ال ِّنصال الذي يعمل مبفرده ؛ال َن ّح َاسة الكبرية الخاصة مبصطفى ن ّحاس مهندس .-ال َن ّح َاسة القدمية الخاصة برسكيس.

الرسم 209أ و ب
)ح6أ و ب(

اليدوي املزدوج (ز ّودنا بها روبني
صورتان للمنفاخ
ّ
ِ
بارسوميان ،من قدماء الحرفيني يف سكب الربونز)

الصل ُة مع األرض مبارش ًة مبكان
ترتب ُط الوضعياتُ الجسدية و ِّ
مزاول ِة العمل و بعملية التَّصنيع .و قد تكون هذه الوضعياتُ
ٍ
َره َن متطل ٍ
تعكس
ملامرسات عا َّم ٍة متوارثة.
ِّبات تقنية أو تأبي ًدا
ُ
التجهيزاتُ الجديدة أيضً ا ،التي ميكن اعتام ُدها يف ُمح َرت ِ
السوق
فات ّ
كام يف امل ُحرتَف الكبري يف القيرصية ،جانبًا من التحديث يف املكان
ِ
الرتتيبات القدمية يف األرضية ،التي ال نز ُال نراها يف
كان قد َم َحا
بعض املُحترَ ِ
فات األخرى يف السوق ُ :محرتَ ُف رسكيس بالتحديد أو
ُمح َرتفاتُ ح ّدادي ال ِّنصال.
متيّزت أربع ُة مواق َع للعمل ،يف امل ُحرتَف الواقعِ يف القيرصية،
ٍ
جلوس عىل انخفاض ،عىل مقاع َد يبل ُغ ارتفاعها  30سم،
بوضعي ِة
و عىل «أريك ِة» املعلّم (الرسم  32و  : )39-37و هي مواق ٌع
لرسم
للعمل فوق سنادينِ ال ّنحاس الصغري ِة لتشكيلِ املعدن ،أو ِ
و ِ
نقش الزخرفة (الرسم  15-13و  .)43-41ينبغي عىل الحر ّيف ،يف
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يدوي يت ُّم تشغيله من ِق َبل أحد ِ
الحرف َّيني يف ُمح َرتف للصاغة يف ألبانيا العثامنية.
يَظهر يف أمين منتصف الصورة منفاخ ّ
تمُ ثّل هذه الصورة القدمية وضعية املنفاخ اليدوي يف ُمح َرتفات الحرفيني الصغرية ،بال شك.
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الرسم 204ب
)ح1ب(

جزء من الصورة املفرتضة لل ُمح َرتف أ( 1أنظر الرسم 204أ ،ص)62 .
ألتقطت يف السنوات  1935-1940بعدسة فارتان ِدرونيان.

الرسم 205ب
)ح2ب(
جزء من الرسم 205أ ،ص.63 .
حاسة
عامالن يافعان يف ُمحرتَف نِ َ
يعمالن عىل َج ْحش.
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الرسم 206ب
)ح3ب(
جزء من الرسم 206ا ،ص .65 .مبيّض
متج ّول يف الشارع يف حلب .يقوم
هنا بوضع القصدير عىل قعر الوعاء
الذي يحمله فوق املوقد.
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السكب ˚ Iroquoi Smelting Iron Cيف شيكاغو عام .1890
مشهد عام ملصنع ّ
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ACasting_pig_iron%2C_Iroquois_smelter%2C_Chicago.jpg
By Detroit Publishing Co., publisher [Public domain], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons

ِ
شكل القطع ِة
مقاييس و َ
تحديد ارتفا ِع مكانِ الجلوس ،أخ ُذ
سبيل
َ
املُرا ُد العملِ عليها (دائريّة ،كرويّة أو أسطوان ّية الشكل) باالعتبار،
ِ
التسديد عىل القطعة ،و الوضع ّي َة الجسديّ َة املالمئ َة
كذلك زاوي َة
ِ
ٍ
لتحصيلِ
التقاط القطع ِة
وفق تلك الزاوية ،فضالً عن
رضبات ف ّعال ٍة َ
و إمكانية إدارتها بفعلِ تشغيلِ أصابعِ القدم (صورة ِدرونيان
ِ
الجسد
الرسم  .)204يُحدثُ الحرفيون يف مكان العمل توليفًا بني
بأكملِ ِه و بني القطع ِة املشغولة ،ضم َن تركيب ٍة معقّد ٍة من العنارص،
الجسد عىل ِم ٍ
ِ
قعد،
املتح ّرك ِة و املتوازن ِة ،التي يُشك ُّل فيها إرتكا ُز
الرئييس املستق ُّر و الثابت .تُظ ِه ُر الصورتان  39-38تركيب ًة
رص
العن ُ
ُّ
رص تخ ّو ُل الحر ُّيف الجلوس عىل ارتفا ٍع يتالءم مع طَ ْرقِ
من العنا ِ
و تشكيل أطر ِ
يقارب قَط ُر ُه امل ُرت الواحد،
اف طَبقٍ كبريٍ ُ :
الطبق ،الذي ُ

مودي و مائلٍ بعض اليشء ؛ السندا ُن
موضو ٌع عىل األرض بشكلٍ َع ٍّ
رأس السندانِ الفاعلِ ارتفا َع مرتٍ
ٌ
مدكوك يف قرم ٍة بطريق ٍة يبل ُغ معها ُ
الطبق عند أطرافه ،بينام يرتف ُع ِمقع ُد الحر ِّيف
تقري ًبا ،ليستن َد إليه
ُ
الصفي ِح و عد ٍد من الوسائد ! ت ُظ ِه ُر
الخشبي بواسط ِة ُم
ٍ
ستوعب من َّ
ّ
الصور ُة  37املوق َع عي َن ُه مرت ًبا للعمل عىل طبقٍ أصغ َر حجماً  ،مع
أقل ارتفا ًعا بخمس َة
أقل ارتفا ًعا ،يف حني أن مقع َد الحر ِّيف هو ُّ
سندانٍ َّ
عشرَ َ سنتم ًرتا تقري ًبا .و تُظ ِه ُر الصورة  43يف ُمح َرتف السوق تجهي ًزا
يسمح
أقل ارتفا ًعا ،مبا
لطبقٍ كبريٍ يَستن ُد بشكلٍ مائلٍ إىل سندانٍ َّ
ُ
ٍ
الطبق
رضبات مختلفة ،مائل ٍة عىل حافة الطبق .يرتف ُع
بتسديد
ُ
قليالً عند جانبه األقرب إىل األرض ،بواسطة قطع ٍة من صفي ٍح أو
بواسطة قَ َد ِم الحر ِّيف املنتعلة .يف الحاالت كافّ ًة امل ُق َّدمة هنا ،املقاع ُد
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ن ّحاس يف سوق الن ّحاسني يف باب النرص مع ميزان كبري قديم لبيع القطع امل ُشَ كّلة
بالوزن .الصورة التُقطت من قبل مص ّور حلبي يف األعوام  ،1960-1970و هي من
مجموعة الصور الخاصة بـِ جان-كلود داڤيد.

متح ّركةٌ ،مصنوع ٌة من الخشب و ِ
موض ُع الجلوس عليها من القش
(أو الحبال) بارتفاع  30سم .3
تُظه ُر الصور ُة املأخوذ ُة َ
خالل تحقيقاتنا مل ُحرتَف رسكيس عام
( 2007الرسم  ،)63-62 ،59-58 ،48-47و هو خا ٍل أو يشغلُه
شخص واح ٌد ،منصتني ،ال يتع ّدى حجم الواحدة مرتًا مرب ًعا واح ًدا،
ٌ
جرى بناؤهام عند الجهتني ال ُيمنى و ال ُيرسى من املم ّر املؤدي إىل
ٍ
مبقاعد خاصة ،أشبه برسج( ،تسمى
حاسة
ُ 3ج ّهزت م ُحرتَفات أخرى كبرية لل ِن َ
َج ْح ْش) ميتطيها الحريف ،تخ ِّول العمل عىل األشكال املج ّوفة عرب إدخال القطعة
يف ذراع السندان املائل و طرق زاويتها املرادة عىل رأس السندان الفاعل
(الرسم .)1-3

كل منهام عىل قرم ٍة للسندان .يبدو أن هذا
الداخل ،تحتوي حافّ ُة ٍّ
املكان هو عي ُنه الذي قام فارتان ِدرونيان بتصويره يف أربعين ّيات
القرن املايض (الرسم .)204
جلوسا
تُظ ِه ُر صور ٌة التً ِقطت عام  2007لرسكيس و هو يعمل
ً
عىل األرض يف ُمحرتَفه ،إمكاني َة أن يُشك َّل الحر ُّيف ،أو الحرفيّون (و هنا
دمج جس َد ُه و أطرافَ ُه مع
هام إثنان) ،تركيب ًة من العنارص مبؤداها يَ ُ
القطع ِة املشغولة مبا يتالءم مع معالجتها بواسطة األدوات .يُشك ُِّل
جس ُد الحر ِّيف الهيكل األسايس الفاعل يف هذه الرتكيبة ،الذي يستن ُد
عىل األرض بعد ٍد قليلٍ من نقاط االرتكاز الثابتة (نقطتان أو ثالث)،
األرض بتضاريسها ،و السندانُ ،و القدمان غال ًبا،
هي ،املقع ُد أو ُ
خاصة تح ّول القدمني
و عاد ًة ما يكون كعبا القدمني يف وضعيّ ٍة ّ
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ن ّحاس ُمس ّن يف سوق ال ّن ّحاسني يف باب النرص.
التُ ِقطَت الصورة بعدسة جان-كلود داڤيد يف العام .1980

اىل عنارص فاعل ٍة يف الهيكل و حامل ٍة لألدوات ،بعي ًدا من وظيفتهام
ِ
الجسد َ
خالل وضع ّية الوقوف.
األساس ّية يف تركيبة
يف وضعيات العماّ ل الجالسني عىل ٍ
منصة ،ثانني أقدامهم،مقعد ّ
ُ
الحوض
يشارك الجس ُد مبجمله يف العمل ،فالجز ُء األعىل منه حتى
ُ
رص التوازنِ
و املؤخر ُة التي تستن ُد اىل الوسادة ،يشكّل أح َد عنا ِ
الحامل للرأس و الذراعني .أ ّما الذراعان و اليدان فهي مبثابة
ُ
و هو
تحمل الي ُد اليمنى املِطرقة،
ُ
محاو َر و ُمح ّركات ألدوات الطّ ْرق :
و اليرسى هي إحدى م َو ِّجهاتُ دورانِ القطعة التي يتم تشكيلها.
فيام ت ُشك ُّل مؤخر ُة الحر ِّيف القابع ُة عىل وساد ٍة عىل األرض إحدى
ِ
ِ
الثبات األساس ّي ِة للهيكل املتمثل بالجسد .بينام ميكن للساقني،
نقاط
ٍ
حامالت للقطع قيد التشكيل
و الفخذين و الركبتني ،أن تقوم بدو ِر

أقدام الحريف
التي ترتك ُز عىل السندان بنقط ٍة واحدة .أصاب ُع
ِ
بدورها هي ُم َو ِّجهاتٌ أخرى لدوران القطعة .و تبقى هذه الرتكيب ُة
مبجملها تحت السيطرة الدامئ ِة ألجهزة االستشعا ِر الحسيّ ِة الواعي ِة
(الحواس) أو غري الواعية (ردود الفعل التلقائية) للحريف .عىل ما
ِ
الروبوتات و األجهز ِة امل ُربمجة ،املعاوِنة
تقدم ،ميك ُن تص ّو ُر تعقي َد
محل
تحل َّ
لآللة–األداة ،املو ّجه ِة بواسط ِة الربمج ِة املعلوماتية ،التي ُّ
هذه السساتيم “البدائية” لآللة اإلنساني ِة العضويّ ِة الحيّ ِة من خالل
األمتتة .4

 4لتفاصيل أكرث عن الجسد اإلنساين كآلة-أداة ،أنظر داڤيد .David 2015
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ارتس َمت اإلجاب ُة عىل السؤال الذي طٌر َِح يف بداية هذه املقاربة،
حول قُدر ِة التجديد عىل التوغل يف ُمحرتَ ِ
الصغري ِة
فات التعدينِ ّ
التقليدية يف السوق ،من خالل أدروساتنا (مونوغرافياتنا) العرش
و التحقيقات األخرى التي أجريناها ،و هي تش ُري اىل حقيق ِة توقّف
ِ
تلك امل ُح َرت ِ
الحقبات الزمني ِة
فات عن التط ّور الذي كان الفتاً يف
السابقة  .1أ َّد ِت التغيرياتُ يف وسائل اإلنتاج الحاصلة يف مرحل ٍة
ِ
بهدف تحس ِني اإلنتاجي ِة و تلبي ِة الزياد ِة يف الطلب ،ال سيام
سابق ٍة،
يف نهاية الحقب ِة العثامني ِة و خالل االنتداب الفرنيس ،و العقود التي
ٍ
منتجات
 174تلت الحرب العاملية الثانية ،إىل من ٍّو معتد ٍل يف أنشط ِة صنعِ
بنيوي .لكن تلك التغيريات مل
متكيّف ٍة مع الطَّلب بدون إحداث تغيريٍ ّ
حقيقي يف املستوى ،ناهيك عن التصنيعِ غريِ القابلِ
تصل إىل ارتقا ٍء
ّ
للتحقُّق يف األسواق بدون شك  .2و مع ذلك ،كان لهذه امل ُحرتَفاتُ
تندرج يف سياقِ سياس ِة حامي ِة اإلقتصاد
منفع ًة مؤكدة ،و هي
ُ
بدائل عن املستوردات.
الوطني التي تنته ُجها الدولة ،لناحي ِة إنتا ِج َ
 1صياغة الذهب و الفضة هي قطاع من أنشطة التعدين التقليدية الدينامية
بشكلٍ خاص يف حلب ،مل تنكفئ عن التطور.
 2كان قد حصل يف حقب ٍة ماضية ،بني القرنني الخامس عرش و الثامن عرش ،أن
متوضعت حرف صنع الصابون ،و الدباغة ،و الصباغة ،و النسيج ،يف ُمحرتَ ٍ
فات
كبري ٍة عوضً ا عن امل ُح َرتفات الصغرية يف السوق  :شهدت املصابن الكبرية خالل
القرن الثامن عرش تجهي ًزا الفتًا لناحية عدد األحواض الخاصة بطبخ الصابون
كام لناحية أحجامها ،إذ يقدّر قطر الحوض بـ 3أمتار ؛ أشار تييرِ ي غراندان
( ،)Thierry Grandin 1984أن قطر الحوض "يقارب 2.50م" .كذلك شهدت
ٍ
مجموعات كبرية ،بينام تج ّمعت امل ُحرتَفات املستقلة
املصابغ من ًوا أحالها إىل
ٍ
باحات [صحون القيرصيات أو الخانات] كبرية
للدباغة والنسيج وتحلقت يف
منذ القرن السادس عرش .إال أن حرف املجوهرات ،و هي من القطاعات
الحيوية منذ ال ِقدَم يف حلب ،قد حافظت عىل أشكال ُمح َرتفاتها املعتمدة يف
السوق ،و لكنها انتقلت اىل املدينة محافظ ًة عىل طابعها العائيل و الحريف .و قد
شهد هذا القطاع أعادة تنظيم و من ًوا ملحوظًا ع ّزز معه موقع حلب يف البالد يف
املرتبة األوىل.

التقليدي يف
ث ُ َّم يف فرت ٍة الحقة ،تراج َع نشا ُط قطا ِع التَّعدين
ّ
األسواق ،بشكلٍ ملحوظ ،خالل العقدين السابقني للحرب الحالية :
و ك ّنا قد الحظنا خالل تحقيقاتنا أن الكث َري من امل ُح َرت ِ
فات يف سوق
ال ّن ّحاسني و سوق باب الحديد قد أُغلِقَت اغالقًا مؤقتًا أو نهائيًا،
أو ت ّم
تقليص نشاطها .فاإلجراءاتُ التنظيمي ُة للعمل كام عملياتُ
ُ
ِ
التصنيعِ مل تَ ُعد تتط ّور ،فضالً عن انعدام اإلقبا ِل عىل ِ
املنتجات
بعض
القدمي ِة من قبل الزبائن .3
ِ
كانت هذه املُحرتفاتُ توفّ ُر ،بشكلٍ
املستلزمات
تقليدي،
ٍّ
رش يف الحياة اليومية و العمل ِّي ِة للناس .و كان
امل ُستخ َدم َة بشكلٍ مبا ٍ
الزبائ ُن يقصدون هذه امل ُحرتَ ِ
كل
فات امل ُج َّمع ِة يف تلك األسواق ٌّ 4
 3اختف الجرن الربونزي املعروف الهاون ،الذي كان موجودًا يف كل املطابخ،
و عىل رفوف ُمحرتَفات السكّابني و ال ّن ّحاسني حتى سنوات  ،1990و هو أداة
ٍ
مكونات مختلف ٍة ت َدخُل يف إعداد املأكوالت التقليدية
ت َسحق بواسطته النسوة
ليحل محلها األدوات الكهربائية.
 4عديدة هي األواين و األدوات املصنوعة من األلومينيوم و املعدن املضاد للصدأ
و البالستيك التي حلّت محل ما كان يصنعه ال ّن ّحاسون بخاصة ،كاألدوات
ُخص َصة لالستعامل اليومي من صحون ،و أطباق ،و صواين،
املطبخية و تلك امل ّ
و صواين كبرية لالستعامل االستثنايئ -املناسبات املهنية و االحتفالية – و املقايل،
و القدور ،و املصايف ،و املغارف املثقّبة ،و أواين القهوة و الشاي ،و األباريق،
و ِ
الدالء ،و صناديق بعض املستلزمات [مثل الطاسات] التي يتم حملها اىل
الحم ّـام [العمومي] ،الخ .كان حرفيو سكب الربونز يف قوالب الرمل يستنسخون
و يصنعون أدوات أخرى معدة إلستعامل اليومي مثل أجران الهاون و مدقاتها
التي ال غنى عنها يف املطابخ قدميًا ،و مقابض للسكاكني و املقايل و أواين
مفصالت األبواب و الشبابيك و األثاث ،و الزخارف الربونزية
أخرى ،مسامري و ّ
التزيينية ،باإلضافة إىل أدوات مختلفة ،فضالً عن قطع غيار للتمديدات
السباكة ،الخ .بدورهم كان الحدّادون يصنعون أسياخ
و التجهيزات الصحية و ِّ
السكاكني ،و السواطري ،و عنارص خاصة باملناقل (املناقل من
شوي اللحوم ،و ّ
صنع السمكرية) ،و أدوات أخرى كمطارق ،و املناجل ،و الفؤوس و غريها،
ٍ
أدوات مستخدم ٍة يف ِح َر ٍف أخرى ،و قطع الزمة يف ِحرفة البناء
فضالً عن
و غريها ،و قط ٌع من شبك الحديد املشغول ذي األشكال الحلزونية.
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حي الجد ِ
َيدة القديم.
بوابة القصب مدخل ّ

املخصص ِة
حسب اهتام ِم ِه ،بخاص ٍة قاصدو األواين ال ُّنحاسي ِة املب َّيض ِة ّ
لالستعامل اليومي ،املرغوب ِة ،فيام مىض ،أكرثَ من أواين الفخار
و الخزف .إلاَّ أ ّن هذه األواين ال ُّنحاسي َة باهظ ُة الثمن ؛ و غال ًبا ما
أصبحت ت ُستَ ُ
بدل بأوانٍ من األلومينيوم[ ،ثم] من املعدن امل ُضا ِد
للصدأ و البالستيك ،املصنوعة يف ُمح َرت ٍ
خارج هذه األسواق.
فات تق ُع َ
عرض حرف ّيو املساكب و الح ّدادون يف ُمحرتَفاتهم،
يف يومنا الراهن ،يَ ُ
اىل جانب منتجاتهم ،مروح ًة واسع ًة من األدوات منزلية و املهنية
املستو َردة من تركيا ،و أوروبا الوسطى ،و الصني و جنوب رشق
ُ
اإلقبال عليها و ال َّرغب ُة فيها يف
آسيا ،الخ (الرسم  .)216فهل يُكم ُن
ِ
أقل
األدوات املستو َردة ُّ
مظهرها امل ُص ّنعِ غريِ الحر ّيف ؟ و هل ثمَ ُن هذه
ِ
من تلك املحل ّية ؟ عديد ٌة هي دواعي تفضيلِ
األدوات ،مستورد ًة
كانت أ ّم محل ّية عمو ًما  :و إمكاني ُة اإلختيار بينها أصبحت متوافر ًة
اآلن ،بينام كانت األدواتُ املحل ّي ُة غالب ًة يف السوق منذ خمسني
عا ًما .لكن َ
إقبال الزبائن التقليديني كان قد تراجع ،لصال ِح زبائ َن
آخرين (س ّياح ،هواة األعامل الفنية و التزيينية).
َّلب عىل امل ِ
ُنتجات
كيف سيح ُدثُ تطو ًرا ،إذا ما انتَك ََس الط ُ
اندثرت امل ُح َرت ِ
ِ
فات أو أصبحت تحت وطأ ِة إجرا ِء
التقليدية ،و
ٍ
تعديالت يف أرجائها الداخلية و موا ِق ِعها فضالً عن منتجاتها ؟
مثاني ٌة من بني امل ُح َرتفات التي ت ّم تسلي ُط الضوء عليها هنا،
176
للتوسعِ أم ٌر غاي ًة يف
هي جز ٌء من السوق .و قابلي ُة ُمحرتَ ِف السوق ُّ
الصعوبة نظ ًرا للتقسيم العقاري امل ُلزِم غيرِ القابلِ للتعديلِ يف التنظيم
القديم السائد للـ أوقاف  .5و ُ
الحال ،فلزياد ِة اإلنتاج ،ينبغي زياد ُة
كل ُمح َرتف ،أو يُع َمل عىل إضافة ُمح َرت ٍ
فات ملحق ٍة
املردودية يف ِّ
توسع سوق ال ّن ّحاسني ،رشقًا ،و هو لل ّن ّحاسني
بالّسوق .و هكذا ،فقد ّ
و الح ّدادين ،يف النصف األول للقرن العرشين ،عىل امتداد الشارع
الطوابق األرضي ِة للمساكن،
الذي يتواج ُد فيه السوق ،و قد ات ُِخذت
ُ
فات جديد ٍة ِ
مكانًا إلقام ِة ُمحترَ ٍ
حاسة ،االختصاصان
للحدادة و ال ِن َ
األساسيان املوجودان ،التي أضيفت إىل جانبهام حرف ُة السمكريّة
ِ
مواقد املازوت
[صنع املنتجات من الصفيح األبيض] ،و َصن َع ُة
ِ
[عجالت اآلليات]
[للتدفئة] ،ثم َصنع ُة إعاد ِة استعام ِل الدواليب
توس َع األسواق
لتشكيل األدوات (قفف ،مستوعبات ،الخ .).إلاَّ أن ّ
خلق أسواقٍ جديدة ،قريبة أو يف أماك َن أخرى من
هذا ،و كذلك َ
املدينة ،ناشط ٍة منذ أكرث من نصف قرن ،مل ي ُعد كاف ًيا اآلن ،عىل ما
يبدو ،لتحفي ِز زياد ِة اإلنتا ِج و تط ّورِه باستثناء أسواقِ املواد الغذائية
و االستهالك املنزيل ،و املجوهرات (بواسييرِ ،Boissière 2014
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ص 305 .اىل  .)317أضف إىل ذلك ،اإلجر ِ
اءات البلدي َة التي تَفر ُِض
َ
خارج
الصنع
عىل أنشطة ُّ
اإلنتقال إىل مناطق حرفية أو صناعية تق ُع َ
األحيا ِء القدمية  :املسألة التي تطرح نفسها حينها إذًا ،هي املحافظة
عىل هذه الحرف التقليدية و إظهار قيمتها يف أمكنتها األصلية.
يف الثامنينيات من القرن املايض ،ت َّم
افتتاح ُمح َرت ٍف لتجميعِ
ُ
ٍ
حافالت للنقل  6يف النواحي الحديثة من شارع السليامنية أو [حي]
7
امليدان يف حلب  ،و هو يُق ّدم مثالاً من املايض القريب ،با َء يف
خلف تطوي ٍر ملستوى اإلنتاجية أعىل
املحصل ِة بالفشل ،عن السعي َ
ِّ
ِ
صعوبات التك ّي ِف
من إنتاجية امل َحا ِل يف السوق .و هو ما يعبرّ ُ عن
ِ
ِ
التحديث يف قطاع التعدين الخاص [الغري
متطلبات الضخام ِة و
مع
رسمي] (ميكانيك و هياكل اآلليات السيارة) .أتت هذه املبادرةُ،
أرمني ٍ
بال ٍّ
مالك لرؤوس األموال و الخربة ،و قاد ٍر
شك ،من متع ِّه ٍد
ٍّ
الحي .مل يكُن
عىل بنا ِء فريقٍ من العماّ ل مليكانيك السيارات يف هذا ّ
لهذه الرشك ِة َرد َه ُة متكيّف ٌة مع هذا النشاط  :كانت مساح ُة العملِ
مؤلَّف ًة فقط من عد ٍد من املحا ِل الكبري ِة يف الطابق األريض من مبنى
سكني ،هي أك ُرب يف أحجامها من املحا ِل الصغرية ِ(الخاليا) يف السوق
ّ
محل يف داخله الجز َء األمامي للحافلة قيد
كل ٍّ
التقليدي .يأوي ُّ
الرصيف و ميت ُد حتى الشارع
التجميع ،بينام يتجاو ُز امل ُتبقّي منها
َ
األساس الذي يت ّم العمل
(الفسيح ،الذي تقل فيه حركة املرور) .كان
ُ
ِ
ٍ
ُحركات املستو َردة،
مجموعات من الهياكلِ و امل
عليه يتألّف من
العمل األسايس يف تفصيلِ
ُ
من العالمة التجارية ْسكانيا .و يتمث ُّل
و تجميعِ البدن الخارجي و التجميع الداخيل ،لخمس ٍة أو لست ٍة من
هذه الهياكلِ بشكلٍ متوا ٍز و متفاوت ،إىل هذا الح ِّد أو ذاك ،كام
ٍ
هو ُ
حاالت أخرى و أكرث ِقد ًما ،كان يت ُّم
الحال يف خ ّط التجميع .يف
ٍ
(لحافالت شعبية هوب-هوب) تُج َّهز
ُصن ُع الهياكلِ بذاتها محل ًيا
مبح ِّر ٍك مستو َرد  .8كان اإلندثا ُر ،بعد سن ٍني عديد ٍة من العمل ،هو
ٍ
حافالت كامل ٍة
مص ُري هذه امل ُح َرتفات الحلب ّية ،عندما أصبح استرياد
جديد ٍة أو مستعملة ،باألمر اليسري مبوجب القانون رقم  ،10بال

	6مثة أنشطة مامثلة يف مدن أخرى ،دون شك ،بخاص ٍة يف دمشق ؟
أساسا خالل االنتداب الفرنيس ،و قد تكثّفت بإنشاء املباين
 7بنيت هذه األحياء ً
العالية بعد الحرب العاملية الثانية.
 8كانت صناعة حافلة النقل الصغرية ،ثالثية العجالت ،املجهزة بخاص ٍة باملحرك
األملاين ساش املستورد ،املعروفة بالـ ِ
«ط ْر ِط َره» يف املصطلح الشعبي ،مهمة جدَا
يف حلب و يف مدن أخرى .كان يتم منع هذه الحافالت أحيانًا لكن عىل العموم
كان يسمح بها من جديد .و قد نافستها أيضً ا مركبات النقل الصغرية آسيوية
الصنع املستوردة [املعروفة بالـ سوزوكايِه نسبة للسوزويك و بالـ هوندايِه نسبة
للهوندا اليابانيتني].
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مشهد عام  :لحدّادين يطرقان عىل سندان يف محرتفهام القائم يف سوق باب الحديد ؛
و تبدو منتجات عديدة مستوردة معروضة للبيع (معاولَ ،مذار ،شواكيش ،مطارق  )...إىل جانب منتجات امل ُحرتَف.
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شارع يف سوق ال ّن ّحاسني.

ٍ
مثال منوذجي ،عن ُمحرتَ ٍ
شك  .9يف ما تق ّدمٌ ،
للصنع املحليّ ّ مل
فات ُّ
تتح ّول إىل صناع ٍة حديثة ،إنمّ ا إندثرت ببساطة .10

ُ
السوق
اإلنتقال من أنشطة التعدين التقليدية الخفيفة يف ّ
تغيٍ يف
اىل املُح َرتفات املتوسطة نصف  -الصناعية  :هو أك ُرث من رّ
املكان ،بل ت ُّغريٍ يف الطبيعة

 9القانون رقم ( 10س ّن يف  4آيار  )1991يلعب دو ًرا ها ًما يف النمو االقتصادي
(بواسييرِ  ،Boissière 2014ص .)355
 10يف حني كانت معظم االستثامرات الكبرية يف سنوات  1970تصب يف أنشطة
التعدين الثقيل ،وفق الخطة الخسية الرابعة ،املتعلقة بحامه ،و االذقية و مدن
أخرى ،أنشئ يف حلب مصنع للج ّرارات الزراعية أخذ بالنمو بالتوازي مع
التحديث يف القطاع الزراعي بخاص ٍة يف حلب .و بحسب تقرير أعد يف العام
 ،2010من ِقبل مؤسسة كندية ،فإن رشكة الفرات لصناعة الج ّرارات يف حلب،
التابعة للدولة بلغ إنتاجها السنوي  1420ج ّرا ًرا يف العام  ،2003و  2000ج ّرار يف
العام  ،2006و وضعت لنفسها هدف إنتاج  3000ج ّرار يف العام  .2007تغطّي
الفرات  65%من احتياجات السوق السوري ( :اإلسرتاد كان ضعيفًا يف العام
 2006إذ بلغ  1093ج ّرارا ً).

كان من شأن انتقال ُمحرتَفات السوق اىل مساحات عملٍ أك ُرث
رحاب ًة أن يدف َع بات ّجا ِه تط ّورها ،و بلو ِغها مستوى آخر بخروجها من
املدينة القدمية املزدحمة .إلاّ أن هكذا أنتقا ٍل يبدو خياليًا ،باملعنى
الحر ِّيف للكلمة ،ألن حرفيي السوق هم ورث ٌة ألهلِهم و لحاراتِهم،
و ألماكِن عملِهم .و قد ُعرِفوا و ذا َع سيطُ ُهم من خالل ِح َرفيتهم
ٍ
ملنتجات
العالي ِة يف اختصاصهم ،و بعضُ هم اشتهر بصنعته املك ّمل ِة
السوق عينه (ك ِنصال السكاكني و مقابض الخشب عىل
أخرى يف ّ
سبيل املثال) .يَخىش هؤالء الحرف ّيون التغيريات التي ت ُف ِقدهم
مؤهالتِهم [أوراقهم الرابحة] الرئيسية  :املتمثل َة باملعرفة بهم كأهلٍ

فصل بينها و بني
للثقة ،و مبيز ِة مواقعهم البارز ِة للعيان التي ال َ
حرت ِ
فات الجديدةَ ،التي أسميناها أنشط َة
السوق  .11يف الواقع ،إن ُامل َ
تعدينٍ متوسطة نصف  -صناعية ،و تناولنا منها ِمثالَني يف الوصف
– امل َسكبان الواقعان خارج السوق و بعي ًدا عن املدينة القدمية –
ِ
االحتياجات املبارش ِة للسكان،
يف مناطق حرفية و صناعية ،ال تل ّبي
يفعل حرفيّو السوق .وج َدت هذه امل ُحرتَفاتُ مكانها يف
كام كان ُ
يتمفصل
ُ
النظام االقتصادي العام الجديد للمدينة و البلد ،الذي
ٍ
مع
مستويات أخرى من االقتصا ِد السائ ِر يف وجهة التصنيع ،و تَعينّ َ
ٍ
رشكات كربى .تُن ِت ُج
يعمل لصال ِح
فرعي أو ُم َو ِّر ٍد ُ
دو ُرها ك ُمقاو ٍل
ٍّ
ِ
التقنيات عي ِنها (قوالب الرمل) املعمول
هذه امل ُحرتَفاتُ  ،معتمد ًة
بها يف ُمح َرتفات السوق ،قط ًعا أكرب حجماً و أكرث عد ًدا من معدن
الفونت (الحديد الزهر) و الفوالذ ،و ناد ًرا من الربونز ،مخصص ًة يف
ٍ
قطاعات
عمومها للتجميع امليكانييك (محركات ،آالت) يف أنشطة
أخرى .و هي جز ٌء من الصناعات الصغرية و ليس من ِ
الح َرف .إلاّ
أنّها تحاف ُظ عىل عالق ٍة ِح َرفي ٍة يف العمل ،و لكن بعد ٍد من العماّ ل ،يف
ٍ
أضعاف عدد العاملني يف ُمحرتَف
كل ُمحرتَ ٍف ،يفوق بثالث ِة أو أربع ِة
ِّ
السوق أو يف ُمح َرتف ال ّن ّحاسني يف القيرصية .وغال ًبا ما تقوم عىل
متزج ما بني التقنيات القدمية
بني ٍة عائلي ٍة أو محلّية ،و عىل مامرس ٍة ُ
و الحديثة ،و تحاف ُظ عىل ِ
بعض املامرسات التقليدية يف تنظيم
ِمساحة العمل ( ُمحرتَفات ج 1و ج 2يف دراستنا).
إن اعتام َد َمسكَب ِة الفوالذ ،تجهيز ِ
ات حديث ِة متمثل ِة مبِصهرين
كهرو-مغنطسيني و رافع ٍة سيّارة ،جعل ُمحرتَ َف/مصنع االتحاد،
ندرج ضمن فئ ٍة أخرى من املؤسسات،
الذي شمله تحقيقُنا ،يَ ُ
سكب السبائك،
األساليب القدمية فيه عند
عىل ال َّرغم من سيادة
ِ
ِ
جلوسا عىل
و تجهيز قوالب الرمل بواسطة أيدي عماّ ٍل يعملون
ً
األرض كام يفعل حرفيّو سوق ال ّن ّحاسني .ال يزال الجزء األسايس من
العمل ،يف هذه امل َسكبة ،يعتم ُد عىل الطاق ِة العضل ّي ِة لالنسان بدونِ
مساعد ٍة آلية .فاألمتت ُة غائب ٌة ؛ و األدواتُ الحديث ُة للتعدين (مخارط
و آالت بالتحكم الرقمي) مل تجد طريقًها إىل هذا امل ُح َرتف  :عىل
خالف املعمو ِل به يف معامل النسيج بخاص ٍة ،و يف معامل أخرى،
ٍ
مبستويات تكنولوجي ٍة عالي ٍة
حيث يت ُّم العمل بأكمله بكبس ِة ز ّر ،و
مل تندرج ضمنها بعد أنشط ُة التعدينِ الخفيفة و املتوسطة.
تمَ ثَّل املستوى الصناعي للتعدين يف حلب ،يف سبعينيات القرن
املايض ،مبصنعٍ تابع للدولة لتجميع الج ّرارات الزراعية ،عىل وجه
الخصوص ،الذي كان قد تأسس ضم َن الخط ِة الخمسي ٍة الرابعة
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(انظر هامش  11ص .)23 .ع ِم َل هذا املصنع و شه َد من ًوا قبل العام
 2011؛ و اعتزم عىل صناعة  3000ج ّرار عام  ،2007ما يقارب ثالث َة
ِ
أضعاف الج ّرارات املستوردة اىل سوريا يف ذلك الوقت .و هكذا،
ِ
خالفًا لصناعة النسيج التي أحدثت من ًوا َ
مستويات
مختلف
طال
َ
ٍ
مؤسسات صغري ٍة أو
أنشطتها ،اقترص التعدي ُن الحلبي عىل
متوسطة ،و مل يوجِد له سوى القليلِ ج ًدا من املؤسسات الصناعية.
ِ
املؤسسات الصغرية و املتوسطة للتعدين
و مع ذلك ،يبدو أن هذه
حارض ٌة بقو ٍة يف حلب أكرثَ من أماكن أخرى يف البلد ،أو يف البلدان
األكرث من ًوا .و قد كانت ظاهر ًة للعيان أكرث ،عىل أي حال ،بفعل
املتخصصة الواقعة يف املناطق
ت َج ّم ِعها يف السوق ،و يف األحياء
ِّ
السكنية غري القانونية بشكلٍ خاص .من الالفت للنظر ،األهمية
ِ
املؤسسات غري الرسمية
التي يحتلُّها العمل غري القانوين ،عىل صعيد
و اقتصا ِد السوقِ السوداء ،سوا ُء يف األحياء العشوائية أو خارجها.
الشعبي يف اآلن عينه ،بحيوي ٍة شعبيٍة عالية،
صف هذا االقتصا ُد
يتّ ُ
ّ
توس ِط املحسوب ّي ِة
كام مبقدا ٍر من التأ ُّخر التكنولوجي ،و برضور ِة ُّ
ِ
املساومات التي أضحت ُمأمسس ًة  ،12لكنها ت ُشك ُِّل بداي َة
و إجرا ِء
حل ملشكلة البِطالة املتفشية .إن تنامي هذه امل ُح َرتفات هو ،بال
ٍّ
جانب مجتمعٍ َمديني ،يُنا ِه ُز الثالثة ماليني نسمة،
شك ،ر ُّد فعلٍ من ِ
يعمل عىل تنمي ِة أنشط ٍة إقتصادي ٍة كانت قد ُولدت عىل
يستأنف و ُ
ُ
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ِ
مقياس املدين ِة القدمي ِة التي تض ُّم مئ ًة و خمسني ألفًا من السكان .
يُشك ُِّل التعدي ُن املتوسط قطا ًعا حيويًا ،يف التصنيف الجديد
ملستويات النشاط يف م.ح (املناطق الحرفية أو املناطق ذات
النشاط الحريف) ،و هو بال شكُ ،من ِت ٌج و ُمك ِّو ٌن لأليدي العاملة ،بينام
الصعيد .فهل تقوى
يبقى مصن ُع الج ّرارات الكبريِ استثنائيًّا عىل هذا َّ
أنشط ُة التعدينِ التقليديّ ِة الخفيف ِة يف األسواق مبا تتمتّع به من
ٍ
شاهد
وشعبي
خاصي ٍة غريِ قابل ٍة لإلختزال ،عىل البقاء كقطا ٍع ثقا ٍّيف
ّ
ٍّ
اإلنتاجي القديم ،اىل جانب قطا َع ّي الصناع ِة املعدني ِة
عىل النشاط
ِّ
و أنشط ِة التعدينِ املتوسط ِة الجديدة األكرثَ انتاجي ٍة و األفضل
اندما ًجا ؟

 12هل نحن إزاء وضعٍ من «التنمية ُاملعاقة» التي يتكلّم عنها جيلبري األشقر
يف كتابه مؤخ ًرا الشعب ُيريد [الطبعة بالفرنسية ،Gilbert Achcar 2013
والطبعة بالعربية  ،]2013حيث يصبح غري الرسمي جزئيًا نتيجة لهذه اإلعاقة
يف النمو املرتتبة عىل فساد النظام و أتباعه ؟
ٍ
عمليات
 13انظر كورناند  1984و  )Cornand 1984 et 1994( 1994بصدد
موازي ٍة النشاء رشكات يف قطاع النسيج.
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صحن خان أوج خان ،يوجد مصبنة عند آخره.

أنشط ُة التعدين التقليد ّي ُة الخفيف ُة ،قيم ٌة ثقافي ٌة و تراثية ؟
يرتاج ُع هذا الجز ُء من الرتاث املديني ،امل ُتمثِّلِ بأنشطة التعدين
التقليدي يف األحياء القدمية.
الخفيفة ،بالتزامن مع اندثار املجتمع
ّ
فهل بإمكانِ القيم ِة الثقاف ّي ِة و الرتاثي ِة لهذه األنشطة أن تُشك َِّل
عامالً يف إعادة ا ِإلحياء ؟ قبل  ،2011غالباً ما كان يتواج ُد يف ُمحرتَفات
عامل ياف ٌع ُمد ّر ٌب أو يف
التعدين الصغرية يف السوق حر ٌّيف بال ٌغ و ٌ
طور التكوين ،يكون عاد ًة هو االب ُن أو املتد ِّرب ؛ يف ٍ
وقت كانت
بعض امل ُح َرت ِ
البعض اآلخر يتط ّور
ُقفل أبوابها و تختفي ،كان
فات ت ُ
ُ
ُ
سعيًا لتب ُّوى ِء مكان ٍة جديد ٍة يف املدينة و يف االقتصاد العام ؛ هذه
هي ُ
حاسة ،الخاص ِة مبصطفى
حال املؤسس ِة الصغري ِة ملزاولة ال ِن َ
ن ّحاس املهندس ،املؤلَّفة من ثالثة أماك َن للعمل (أ1أ ،أ1ب ،أ1ت)
السعي ،قبل الحرب الجارية،
ّضح أن
قمنا بتحليلها ،حيث أت َ
َ
ٍ
قنوات تجاري ٍة جديد ٍة نافذ ٍة عىل
كان حثيثًا إليجاد مكانٍ ضم َن
التصدير ،و عىل زبائ َن من الس ّياح و الهواة من اإلمارات العربية
يف الخليج ،و هي قنواتٌ مت ُّر غالبًا بالعاصمة دمشق .يَفخ ُر هؤالء
الحرف ّيون ،من ح ّدادين ،و ن ّحاسني و غريهم ،بعملهم و يح ّبون
استعراضَ ه و املبادرة إىل رشح ِغناه .يُعا ِد ُل انحسا َر أنشط ِة هؤالء
الحرف ّيني فقدانهم لألمل.
خالل العقدين املاضيني ،و يف حني كانت امل َكنن ُة و التحديثُ
ٍ
صاعد يف القطاعات املختلفة ألنشط ِة النسي ِج
و األمتتةُ ،يف من ٍو
الجديدة ،كان حرفيو أنشط ِة التعدينِ الخفيفة ،يف ُمحرتَفات السوق
و يف املناطق الحرفية ،املؤهلني تأهيالً عال ًيا ،يمُ سكون و يُك ّيفون
تكنولوجيا بسيط ًة بظاهرها ،قريب ًة من الجسد ،بعيد ًة عن امل َكننة،
ُمن ِتج ًة لفرص العمل ،كام هو ُ
الحال يف مناطق أخرى فيام يُس ّمى
العامل الثالث ،مامرسني ملهنتهم عىل صورة فنونٍ شخصيّ ٍة و جامعيّ ٍة
داخل امل ُح َرتفات .يف هذه املامرسة القدمية للعمل ،التي تُفضّ ُل
َ
ِ
يعمل عىل هيئ ِة صور ٍة
التقنيات السابق َة عىل املكننة ،كان الجس ُد ُ
مسبق ٍة لآللة .ففي األودروسات (املونوغرافيات) التي أجريناها،
األسايس
يُلح ُظ أن الق ّو َة العضليّ َة اإلنساني َة تبقى هي امل ُح ِّر ُك
ُّ
تلعب الكتل ُة الجسديّة دو َر الهيكلِ الحاملِ لها :
لألدوات ،و
ُ
فاملكنن ُة املقرون ُة بعد ٍد من املحاور امل ُح ِّركة لآللة-األداة ،ث َّم اعتام ُد
ِ
الجسد ،ال سبيل لها يف هذه امل ُح َرتفات،
قمي و إِبعا ُد
التحك ُِّم ال ّر ّ
تظل غريب ًة عىل هذا األمنوذ ِج من اإلنتاج.
و ُّ
خالل إجرائنا تحقيقاتنا ،يف السنوات  ،2005-2009قبل الحرب
تناول مكان ِة الرت ِ
الحالية بقليل ،كان ُ
اث الثقا ّيف كمسأل ٍة ،يتعارض مع
وجه ٍة لتقييم الرت ِ
صب املعامرية
الفني ،مأخوذ ٍة بال ُن ِ
اث العمرا ِّين و ّ
أعامل ِ
و التذكارية .أ ّدت ُ
كشف الحدو ِد الغربي ِة لسو ِر املدين ِة الذي

باب إنطاكية (ذو الهندسة
يعود إىل القرون الوسطى ،حيث يق ُع ُ
املعامرية األيوبيّة) و العدي ُد من األبراج ،اىل بد ِء عملي ِة نزوح
هدم
أنشط ٍة يعود استقرارها إىل قرونٍ َخلَت عند السور ،و إىل ِ
هذه األمكن ِة التي ت َّم اعتبارها مبثابة طفيليات .و هي قراراتٌ
تتعارض مع املقاييس التي أوىص بها املهندس املعامري و املخطّط
ُ
امل ُ ُدين ستيفانو بيانكا يف  ،14 1980-1982الذي دعا إىل الحفاظ
الكشف عن الرتاث
عىل األنشطة اإلنسانية يف املقام األول ،و ليس
ُ
املادي عىل حساب الرتاث الحي .أ ّدت عمليّاتُ التطهريِ هذه إىل
ّ
اندثار العرش ِ
ات من الحرفيني الذين يعملون يف الحوانيت (ح ّدادين
وغريهم) أو الحرفيني الّذين يتّخذون من األرصف ِة مكانًا لعملهم
متخصصني يف تصليح األحذية مع
(أسواق يف الهواء الطلق لسكّافني
ّ
آالت الخياطة خاصتهم) .كام انتقل الح ّدادون إىل املناطق الحرفيّ ِة
أغفل الطاب َع
املحيطة ،و فقًا لقرا ٍر أَ َخذ فائدت َهم باإلعتبار و لك ّنه َ
الجذب الشعبي ِة و السياحي ِة ألنشطتهم
الترُ ا ّيث و الثقا ّيف و قيم َة
ِ
باملحصلةَ .ر َمت هذه اإلجراءاتُ  ،التي تعود إىل زمن ليس ببعيد
ّ
ِ
الصنعِ إىل خارج األحياء املأهولة و القدمية
ج ًدا ،إىل نقل ِّ
كل أنشطة ُّ
منها بخاصة .فيام يتعل ُّق بهذا القطاع ،كانت اإلدارة البلديّة قد
دعت،
بدعم من منظمة التعاون األملانيّة  15إىل املحافظة عىل
ٍ
األنشطة االقتصاديّة ال سيام ِ
الح َرف ،ضمن إطار “مرشوع املدينة
181
ُ
يتناول األجزا َء األساسية من األحياء القدمية .لكن يف
القدمية” ،الذي
للرتميم يَ ِ
هد ُف إىل إظها ِر العامرة املرئ ّية
برنامج
الوقت عينه ،ظه َر
ِ
ٌ
(الواجهات يف الحيّز العام) للمباين الواقعة عىل ضفاف سوق
ال ّن ّحاسني ،مع األخذ باالعتبار وجو َد هؤالء الحرفيني ،ليس لحاميتهم
بالذات كرت ٍ
ِ
اث ،بل بفعلِ استمرا ِر أنشط ِتهم املص َّنف ِة [رسميًا] منذ
16
مثانينيات القرن املايض .
 14بيانكا  ،1980بعثة األونيسكو[ ،هو معامري و مؤرخ  ،و ُمخطِّط مدنٍ سويرسي،
أمىض معظم حياته و ما زال يف العامل اإلسالمي].
 15هي وكالة أملانية للتعاون (Deutsche Gesellschaft Für Technische
 )Zusammenarbeitتتبع للوزارة األملان ّية للتعاون االقتصادي و التنمية.
أصدرت منشو ًرا عام  ،2004بالتعاون مع إدارة املدينة القدمية :إعادة إحياء
مدينة حلب القدمية .The Rehabilitation of the Old City of Aleppo
تعاونت هذه املنظمة ،منذ العام  1993و حتى العام  ،2007مع إدارة املدينة
القدمية لتحضري تصميم و املحافظة عىل األحياء القدمية يف إطار التنظيامت
املناسبة.
 16تعبرّ إعادة الرتميم املعامرية لقبو الن ّجارين يف سوق باب الحديد عن وجهة
النظر الجديدة هذه ،التي تم وضعها قيد التنفيذ بطريق ٍة مريب ٍة مبا أن شبكة
من األنابيب بأقطا ٍر كبري ٍة (ما يقارب الخمسني سنمرتا ً) تم وضعها تحت
القنطرة التي تعود إىل الحقبة اململوكية املغطاة بطبق ٍة طينية ،لتجميع الدخان
من امل ُحرتَفات و إخراجه.
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ٌ
منزل يف باب القصب.

الحرب الحالي ُة وضع هذه الربام ِج املعمو ِل بها قيد
تُعي ُد
ُ
املساءلة .فالدما ُر مل يقترص عىل سوق الح ّدادين و ال ّن ّحاسني
املجتمعي ،املجتم َع
املادي و اإلنسا ّين و
اب
ّ
فحسب ،بل ل َِحق ،الخر ُ
ّ
الحرب ،التي ال
رس ِه الذي ت َّم تفكيكُه و إبادتُه اليوم .إلاّ أ ّن نهاي َة
ِ
بأ ِ
افق مع إعاد ِة اإلعامِر التي ال بُ َّد أن تكون يف
تحص َل ،سترت ُ
بُ َّد و أن ُ
ٍ
ِ
عالقات
اكتشاف و ابتكا ِر
الوقت عي ِنه عود ًة إىل الذاكرة ،و إعاد َة
جديد ٍة مع املايض ت ُشك ُِّل إثرا ًء للحارض.
الجسدُ اإلنسا ُّين كآلة  -أداة ؟ التكنولوجيا و الوضع ّيات
الجسديّة و مساحات العمل يف ُمحرتَفات التعدين التقليديّة يف
حلب

إبعا ُد الجسد عن ،أو إدما ُجه يف ،الجهاز التقني (أنظر
الفصل السادس)
الحرب
قبل
العمل ،ما َ
يبدو أن تح ّوالً آخ َر أساس ًّيا كان قد شهده ُ
ِ
الحاليّة ،يَتمث َُّل يف تط ّور وضعيات العمل الجسدية مع االختفا ِء
جلوسا عىل األرض لصال ِح العملِ وقوفًا
التدريجي للعمل
ّ
التقليدي ً
ّ
جلوسا عىل مقعد .هذا التح ّو ُل امل ُفع ُم بالداللة هو غ ُري منفصلٍ
أو ً
عن مجموع ٍة من التغيرّ ات عىل مستوى امل ُح َرتف كام عىل مستوى
املدينة ،و هو مرتتّب عىل التق ّدم الحاصلِ بفعل العوملة ،من خال ِل
رش اقتصا ٍد استهاليكٍّ و السعي خلف الربح ّية .إن هذا التغيري
ن ِ
هو عىل قد ٍر من الشمول ،إلاّ أنه يتعل ُّق بصور ٍة أساسي ٍة بالشكل
ِ
بعض
املعامري
الخاص بالح ِّيز املأهو ِل مع إدخال املفروشاتُ .
ّ
ُمحرتَ ِ
خاص ًة املالبس ،األقل أمتت ًة يف القطاعَ ،سوا ُء
فات ال َّنسي ِج و ّ
بعض العماّ ل ،أ ّم َر ٍ
كانت ُمح َرت ٍ
دهات كبري ًة تض ُّم
فات صغري ًة تض ُّم َ
العرش ِ
ات من مواقع العمل ،أصبحت اليوم ت َعت َم ُد جمي َعها ،تقريبًا،
18
مواق َع للعملِ
كريس “عادي”  ،أمام آالت الخياط ِة
ً
جلوسا عىل ٍّ
و غريها من اآلالت املستو َردة ،أو العمل وقوفًا.

ِ
مل ترتاجعِ األهمي ُة القدمي ُة
للجس ِد التي تشه ُدها ُمح َرتفاتُ
السوق ،و هي مل تندث ْر كليًا خالل الحقب ِة
التعدينِ الصغري ُة يف ّ
بعض امل ُح َرتفات الكبرية :
الحال ّي ِة للمكنن ِة الجزئية التي طالت َ
لسكب املعادن يف املناطق
يف امل ُحرتَفني الّلذين ق ّدمناهام هنا،
ِ
الصناعية ،حيث تز ُ
اول أنشط َة تعدينٍ متوسطة شب ِه صناعية ،يبقى
رضا ،و لو بشكلٍ جز ٍّيئ ،لنقلِ املعدنِ املنصه ِر
العمل
ُ
ُّ
اليدوي حا ً
و سكبِه بخاص ٍة عىل ال َّرغم من الرافعة الس ّيار ِة املساعدة ؛ كام
لسكب “السبائك” أيضً ا
القوالب الرمليّ ِة امل ُع َّد ِة
التعامل مع
ُ
و يُذكّ ُر
ِ
ِ
بحقب ِة صناع ٍة قدمي ٍة يف أوروبا و الواليات املتحدة األمريك ّية بقيت
تعتم ُد عىل الق ّو ِة الجسديّة بشكلٍ كبري .17فبواسط ِة العملِ
اليدوي
ّ
القوالب ومعالج ِتها.
تشكيل
ُ
يَت ُّم
ِ
العمل عىل املخرط ِة يف ُمحرتَ ٍ
عمل
فات أخرى هو ٌ
ُ
باملقابلِ ،
يت ُّم وقوفًا ،حتى عىل اآلالت التي يبقى التح ّك ُم فيها يدويًا و التي
ِ
ُ
بخالف العملِ
االتصال بالجسد محدو ًدا ج ًدا ؛ و هذا
يبقى فيها
ِ
يلعب الجس ُد دو َر املح ِّر ِك
القوس التقليديّة حيث
عىل مخرط ِة
ُ
و الهيكلِ لآللة ،مبا يف ذلك القدمان اللّتان تلعبان دو ًرا ها ًما .أ ّما
املصان ُع الكبري ُة امل ُش َّيد ُة مؤخ ًرا بالعرشات إلعدا ِد األقمش ِة و النسي ِج
و الصباغ ِة و صنع امللبوسات ،امل ُد ّمر ِة و املنهوب ِة بفعلِ الحرب
الحال ّية ،فهي عىل العكس من ذلك كانت مؤمتت ًة بالكامل و قد
ٍ
لعالقات مختلفة ،مباعد ًة للغاية بني جسد العامل و بني
ّأسست
اآللة.

حلب و يف مجمل البالد عمو ًما ،أن تتم ّي َز
يمُ ِك ُن للمؤسسات ،يف ٍ
ِ
الخاص بها و مصد ِر أموالِها  :و األمنا ُط
نظام االستثام ِر
من خال ِل ِ
تتواصل فيام
ُ
املختلف ُة امل ُق ّدم ُة هنا تتواج ُد إىل جانب بعضها و
تصنيف
تنفصل كُليّاً الواحد َة عن األخرى .هكذا ،ميك ُن
ُ
بينها ،أو
ُ
مؤسسات التعدينِ نظريًّا اىل ع ّد ِة ٍ
ِ
فئات بحسب أشكال االستثامرات
تسمح لها بالتشكّل  :امل ُحرتَفاتُ التقليدي ُة ألنشطة التعدين
التي
ُ
ِ
املتوسطة و شبه
السوقُ ،مح َرتفاتُ أنشط ِة التّعدينِ
ّ
الخفيف يف ّ
الصناعية ،املؤسساتُ الكربى الحديثة امل ُنب ِثق ُة عن استثام ِر رؤوس
األموال ،و أخ ًريا مؤسساتُ الدولة .كام تتم ُّي ُز املؤسساتُ أيضً ا بشكلٍ
بتنظيم العمل يف امل ُحرتَف و الوضعيّ ِ
ات
خاص بعمليات اإلنتاج ،و
ِ
ٍّ
تشتغل أنشط ُة التّعدينِ الخفيفة التقليدية
ُ
الجسدية خالل العمل.
املتوسط ُة شب ُه الصناعيّة ،باستثامر ٍ
ات ميك ُن
السوق ،و امل ُحرتَفاتُ
ّ
يف ّ
وصفُها أيضً ا بالتقليدية أو الشعبية ،ت َّم تكوينها يف األحياء من

حرتف االتحاد
 17السكب يف القنوات [األثالم] الرمل ّية لقولبة السبائك ،املعتمد يف ُم َ
يف حلب ال يزال راه ًنا يف مساكب الفوالذ يف أوروبا (أنظر ص.)163-162 .

جلوسا عىل
 18ال تزال آالت الخياطة اليدوية ،نوع سنجر ،املستقدمة للعمل
ً
وسادة عىل األرض أو عىل مقعد ،متواجدة يف املنازل ،للخياطة العائليّة أو
لبعض أعامل الخياطة أو التطريز لقاء أجر ،إال أنها اختفت من املحرتفات منذ
ٍ
وقت طويل.

حصة األنظمة املالية
حص ُة صغار املستثمرين العائل ّية أو َّ
َّ
حصة كبار املستثمرين املرتبطني بالنظام
الهرم ّية (هرم بونزي) و َّ
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بوابة الدخول إىل خان أوج خان [عرب قوس مدبّب نُ ِقش عند جانبيه بالزخارف الهندسية و النباتية الدقيقة].

رص ِف
الجريان و من العائالت الذين يجهلون أو يرفضون مبدأَ امل ِ
اكم رؤوس
و االقرتاض .و قد القت هذه
النامذج من دورانِ و تر ِ
ُ
األموا ِل من ًوا و انفتا ًحا يف األنظمة الهرمية التي شهدتها حلب بني
األعوام  1980و  2009تحدي ًدا.
ِ
التعايش ما بني املساكِن و أنشط ِة التصنيع
أسلوب
يستم ُر
ُ
أسلوب يَظهر يف خريط ِة املناطقِ الحرف ّي ِة
يف إدامة نفسه ،و هو
ٌ
تنبثق األنشط ُة
و الصناعي ِة املتناثر ِة عىل جز ٍء كبريٍ من املدينةُ .
داخل األحيا ِء الشعبي ِة و غريِ الرسمي ِة
االقتصادية املتمركز ُة غال ًبا َ
أنفسهم
السكان مبارش ًة الّذين مي ّولون َ
و عىل هوامشها ،عن ّ
ِ
ِ
بأنفسهم جز ًءا من الوظائف املطلوبة من
بأنفسهم ،و يخلِقون
الخاص
ِقبلهِم ،املتناسب ِة مع مستوا ِهم ،و داخل الوسط املعييش
ِّ
تتجس ُد هذه الدينامي ُة يف امل ُح َرت ِ
فات الصغري ِة املوجود ِة يف
بهم.
ّ
السوق ،كام يف غريها الكثري ،من بينها امل ُح َرتفاتُ املوجود ُة يف أحياء
ّ

الكالّس ِة و الشيخ مقصود و الشيخ خرض ،و هي غال ًبا ُمح َرتفاتٌ غيرُ
مثل ُمح َرت ِ
فات
قانوني ٍة و هامش ّية ،و أحيانًا خارج ًة عن القانونَ ،
غري القانوين .حيث
اإلسكاف ّيني (الرتكامن واألكراد) يف [حي] ال ِهلُّك ِ 19
فالسك ُن و األنشط ُة
ال تؤخ ُذ مشكالتُ التل ّو ِث بع ِني االعتبار ّ :
ِ
ٍ
إداري
تحديد
الرغم من وجو ِد
الحرِف ّي ِة و التجاري ِة متداخلة عىل ِ
ٍّ
يجب ألاّ ن ِ
للمناطقِ عىل خر ِ
تيح
ُخط َئ الفَهم  :يُ ُ
ائط البلدية .إلاّ أنّنا ُ
ٍ
َ
سلوكيات لها تربيرات ُها،
املجال أمام
هذا التنظي ُم غ ُري القانو ِّين أيضً ا
الخاص ُة امل ُض َمرة ،و رضورات ُها التي يمُ ك ُن اعتبا ُرها سابق ًة
و قواع ُدها
ّ
عىل القانون بدالً من خارج ٍة عن القانون ،و التي قد تكون إحدى
ِ
املوروثات األغنى من املدين ِة القدمية (أنظر َسكّال .)Sakkal 2014

 19بواسييرِ  ،Boissière 2014ص 297 .إىل ص ،317 .و داڤيد .David 2014a

للسكنِ أو
ت ُشكّل األحيا ُء غ ُري القانونيّة ،سوا َء كانت ُم ّ
خصص ًة َّ
لألنشط ِة االقتصاديّ ِة أو ملزي ٍج من االثنني م ًعا ،نتيج ًة مرن ًة و قابل ًة
للتط ّور لعملِ املر ّوج َني غريِ الرشعيني ،أو بعبار ٍة أخرى امل ُخطّطني
الشعبيني الّذين عىل ال َّرغم من قصورِهم يقومون جزئ ًيا بدو ِر
الدول ِة والبلدي ِة (التي تدعهم يعملون ،إىل ٍ
حد ما ،واعي ًة نسبيًّا
غياب االقرت ِ
اض
بقصورِهم)  .20تمَ ُّر العمل ّياتُ االستثامريّة ،يف ِّ
ظل ِ
ِ
محل أو ُمحرتَف ،من
بهدف تشييد ِمنز ٍل أو ٍّ
املرص ّيف ،سوا َء كانت
خال ِل التضامنِ العائيل ،و التضامنِ فيام بني األجيال .و يستلز ُم
تنفي ُذ املرشو ِع سنوات ،بحسب و تري ِة إعاد ِة التشكُّلِ
اكم
الدوري لرت ِ
ِّ
ِ
رأس املا ِل املتاح .21
شكل آخ ُر من االستشام ِر يف السنوات  1980و حتى
ظَه َر ٌ
ِ
ِ
الخاصة ما قبل العام ،2005
املصارف
شبكات
غياب
 2009يف ِّ
ظل ِ
ّ
عدم الثّق ِة التي يوحي بها النظا ُم املرص ُّيف امل ُأ ّمم .يقو ُم
و بسبب ِ
ات ِ
بهذا العمل جامعو األموا ِل الذي َن جذبوا م ّدخر ِ
آالف ِ
الناس
خاص يف حلب ،عرب َع ِ
رض و َدفعِ أربا ٍح كبري ٍة
إىل مكاتِبهم ،بشكلٍ ّ
يف بداية العمل ّية ،و ذلك ضم َن آلي ِة ُمضارب ٍة صافي ٍة تنتمي إىل
لغرض االستثام ِر يف الشرّ ِ
األنظم ِة املالي ِة الهرمية ،أو ِ
الصناعيّ ِة أو
كات ّ
التّجاريّ َة الحديثة .و تُباع ُد هذه األنظم ُة يف الفرت ِة ال ّزمن ّي ِة بني دفعِ
ِ
رأس املا ِل و بني توفّ ِر األرباح .مل تتوق ّْف هذه املامرساتُ الطوباويّ ُة
عبي يف الحقيقة عىل عائل ٍة أو عىل ح ّي ٍز يف املدينة،
لالقتصا ِد الشّ ِّ
رص
سوا َء كان حيَّا غ َري قانو ٍّين أو حيًّا مجاو ًرا للسوق ،كام أنّها مل تقت ْ
ِ
السوق ،و لك ّنها وسيل ٌة
عىل األُسرَ ِ ال ّنافذ ِة الرأسامل ّي ِة
كبعض ت ّجا ِر ّ
متاح ٌة للجميعِ لتحقيقِ َرغب ِتهم يف االستثام ِر و تشغيلِ أموالِهم
 20يُحافظ املر ّوج غري الرشعي ،عادة ،عىل قطعة أرض كبرية يف املوقع األفضل
لتشييد مسجد .كام يتم االحتفاظ بقطعٍ أخرى يف مواقع جيدة ،مع احرتام
الربنامج الخاص بالخرائط اإلدارية للبلديّة ،لتشييد املدارس و الحدائق العامة.
 21حول النسيج خالل تسعين ّيات القرن املايض و االنفتاح االقتصادي يف سوريا،
أنظر جوسلني كورنارد .1997 ،1994 ،1986 Jocelyne Cornand

من خالل فر ٍد ٍ
واحد يض ُع املستثمرون ثقتَهم به ،و يقو ُم ِ
بنفسه
املؤس ِ
بتشغيلِ أموالِهم .و قد ت َّم ُ
سات املاليّ ِة ،طيلَ َة
تناول هذه ّ
ِ
روايات نجا ٍح منوذج ّي ٍة ملعنى األعام ِل الحلبية .لقد كان
سنوات ،كـ
إفالس هؤال ِء املرصفيّ َني الهوا ِة نتيج ًة لته ّورِهم .و قد كانوا مو َّجه َني
ُ
السلط ِة ،التي بعد إدراكِها ألهم ّي ِة هذا ِ
الرأس
بشكلٍ جز ٍّيئ من ِق َبلِ ّ
الناضب و املستح َو ِذ عليه ،س َع ْت ،بال شك ،للقضا ِء عىل هؤال ِء
املال
ِ
22
املنافس َني من خالل إعاد ِة من ِح الق ّو ِة للقانون  .يف هذا الوقت،
مفاعيل الّليبرياليّ ِة الجديدة لِبشار األسد ،آخذ ًة بالظهور.
ُ
كانت
ٍ
ُ
قدم
تحديث
االنتقال إىل
و
حقيقي لالقتصا ِد امل ُنتج جا ٍر عىل ٍ
ٍّ
و ساق يف سوريا بفضلِ مظا َهر متعدد ٍة من ريادة األعامل .و قد
ح ّف َز النظا ُم تنفي َذ مشاري َع كربى و دع َم تلك الدينام ّي ِة العا ّمة ،و
قد اختا َر من ُذ ما يزيد عن ٍ
هو كان ِ
عيق التّنمي َة
عقد من الزمن ألاّ يُ َ
حلب و يف املدنِ األخرى ،مع املحافظ ِة عىل فكر ِة
و األنشط َة يف َ
عدم ِ
ترك هذا ال ّرب ِح يف متناو ِل جامعي األموا ِل أو
إيجا ِد مصلح ِته و ِ
صغا ِر املستثمرين.
لقد د ّم ِ
جمل االقتصا ِد يف حلب ،سوا َء
الحرب الحاليّ ُة ُم َ
رت
ُ
رشكات كبري ًة أو ُمح َرت ٍ
ٍ
فات صغرية .و قد
القانو َّين أو غريِ القانو ّين،
البعض من هذه االستثامر ِ
كان
ُ
ات املنتج ِة الشعب ّية يعو ُد بالنفعِ
األقل َحظو ٍة من املجتمع ،و املتوا َجد يف األحيا ِء
القسم ِّ
عىل
ِ
185
جنوب املدينة ،التي شغلها املتم ّردون
الّشامليّ ِة كام يف رشقِ و
ِ
حتى العام َ .2016وجدَتْ هذه األحيا ُء يف االقتصا ِد املص ّغ ِر غريِ
ِ
للعيش و ملواصل ِة
خاص يف حلب ،وسائ َط
القانو ّين ،املتنامي بشكلٍ ّ
ٍ
صل القضايا املطروح ُة
اتيجيات أرسيّ ٍة للتق ُّدم أو التد ّرج .و تتّ ُ
اسرت
ِ
حول هذا الترّ ِ
اث غريِ
املشكالت
املادي ،بشكلٍ وثيق ،مبجمو ِع
ّ
الخاص ِة بإعاد ِة تأهيلِ املدينة.
امل ُستعصي ِة
ّ

 22بواسييرِ و أندرسون  ،Boissière et Anderson 2014ص.368-350 .
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ٌ
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ُمحرتَف مصطفى ن ّحاس ِ
مهندس .من اليسار إىل اليمني  :جان-كلود داڤيد ،نبيل ُسماّ قيَّة و محمود حريتاين.
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مدخل أحد األسواق املؤدية إىل باب الحديد
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أداة تقويم (ثِقاف) أغصان لتشكيل مقابض طويلة من خشب لألدوات

َجيل

صقل و تنظيف و تلميع طبق ال ُّنحاس بالحمض (أسيد)

حاء
َح َجر

عنرص طبيعي صلب (معروف) ،تسمية تطلق عىل رحى الشحذ

فَ ْم
-

جيم

َح َجر ُح ّوارى مصدر مادة الذرور الكلسية املستخدمة عند تجهيز قوالب الرمل
لسكب املعدن
ّ
َح َجر َرميل مصدر بعض أصناف الرمل املستخدم يف قوالب السكب
َحدّاد ج
َحدّادين

ُح ّوارى

)1-3 (16-18) 58 (32
117, 119-120 (113,
)116‑117
(205 )169ب (205 )63أ
116, 171, 31
58

)78 (78) 82 (81) 83 (83
)91 (87) 100 (97
)107 (103
126
126

تسمية الحريف/الحرفيني العامل/العاملني يف معالجة (طرق) معدن
الحديد

78, 79, 81-84, 89-91, 208
)(77-87) 96-97 (93, 95
)103-112 (98-99, 101-108
16-17, 19, 21, 24, 26-27,
36, 63, 65, 74, 76, 88, 9697, 110, 113, 166, 176, 183
)67 (66

لسكب
مادة كلسية ،هي الذرور املستخدم عند تجهيز قوالب الرمل ّ
املعدن

126

قطعة من القطن الطبيعي تستخدم يف تبييض أواين ال ُّنحاس

195

خاء
َخبَثْ

196

KH
خ
khabas
َخ َبس (أنظر
كَ ْر َمخت) ج1
E1
َخ ّراط
kharrat
َخ ّراط
B2 C1
ب 2ت1
خردوات
kherda /
ِخرضا ِ /خردوات
kherdawat E1
ج1
داء
D
د
derjayé,
ِدرجايِه،
darjé, darajé,
دَرجِهَ ،د َرجِه،
ج ِد ْرجايات،
pl. derjayat,
َد َرجايات
darajayat
ث1
D1
دكّان،
dekkan pl.
ِدكَان ج دَكاكني
دكاكني
dakakin
أ 0أ1ت ت1
A0 A1C C1
de’ma’ pl.
ِدمئاء ج ِدمئاءات
de’ma’at
أ 0أ1أ أ2
A0 A1a A2
راء
R
ر
َرقّاق
’ra’a
َر ّءاء
B1
ب1
َر ّك
rakk
D1
ث1
rakkaké
َركّاكِه
D1
ث1
َر ِملَ ،ر ِمل
ramel
َر ِملَ ،رمل َصخري
َصخري
ramel sakhri
أ 3ث 0ث1
A3 D0 D1
َر ِمل َحلَبي
ramel halabi
َر ِمل َحلَبي
D1
ث1
ِ
روح امللح
roh el-meleh
ُروح املِلِح
A3
أ3
زين
Z
ز
zanbil pl. zanabil
زَنبيل ،زنابيل
ب 2ج1
B2 E1
س

S
sada

سني
-

ْسباطون أو
سباتون
ج 1ث1
ْسبي ِكه ج
ْسبيكاتْ
ج2
َس ِحب
أ1أ

sbaton
D1 E1

-

sbiké pl.
sbékat
E2
sahib
A1a

-

سادا

َس ِحب

شوائب املعدن املصهور (يُسمى أيضً ا كَ ْر َمخت أو تِ ْنكار)

)175 (148) 180 (150
156

الحريف العامل يف خراطة الخشب أاو املعدن

)113-114 (110-111
211 (89) 88

قطع معدنية تالفة تستخدم كامدة أولية يُعاد تدويرها يف حرف َصهر و
سكب املعادن

76, 138

" َد َرجة" ؛ يقصد بها اإلطار و اإلطارات املعتمدة لسكب املعدن (أنظر
أيضً ا آلِب)

)139-148 (129-131
126

ِمتجر (يف الح ّيز العام أو يف السوق) قد يتضمن ُمحرتَف إنتاجي

(44 )61ب (3-4 )18-19
)115-116 (111-112
40, 80, 88, 124

مطرقة من خشب ،أو صغرية من معدن

)3, 4 (17, 18) 28 (52
)29 (53) 30 (53
31 (53) 50 (35) 59

تسمية الحريف العامل يف ِحدادة ال ِّنصال

)98 (95
88, 96

فعل رص الرمل يف قوالب سكب املعدن بواسطة أصابع اليدين

)138 (129

ِمقبض معدين معقوف الرأس لرص الرمل يف قوالب سكب املعدن
العميقة
عنرص طبيعي معروف ،هو املادة األساسية يف تشكيل قوالب سكب
ِ
كساحج يف تبييض
املعدن ؛ عنرص طبيعي مطحون من صخر يستخدم
ال ُّنحاس
عنرص طبيعي معروف محيل املصدر ،هو املادة األساسية يف تشكيل
قوالب سكب املعدن
مادة قلوية سائلة (أسيد) ،تستخدم يف تبييض ال ُّنحاس

)138 (129

قفّة أو قفف مصنوعة من دواليب مستعملة

تعني خام ،أو قطعة نُحاسية بدون زخرفة
ِمل َوق ؛ أداة من نُّحاس تشبه امللعقة خاصة بأعامل تحديد أو تسوية
الدقائق يف قوالب ،أو ِدالء ،الرمل الخاصة بحرفة سكب املعدن

)123 (121
134-148 (128-131) 66
126
)67 (66

)101 (90
)153-154 (140‑141
93, 94, 146, 156

)145 (130
)166-168 (151-152

قطعة مستطيلة املقطع بطول ذراع و نصف من حديد ،هي نتاج عملية
السكب ،و تشكل مادة أولية يعاد معالجتها صه ًرا أو طرقًا

161

فعل درفلة أو تسوية أطباق ال ّنحاس

59

َسك ّـاب ج َسكّابني
أ 0ث 1ج1
َسك ْْب
ث 0ث 1ج 1ج2
َس ْكبِه ج َسكْبات
ج2
َس ْن
ب2
َس ّنا ْن
ب2
ِس ْنديان
أ 1أ2
ب 1ب 2ب3
ِسنديان إجِر
َج ْح ْش أ2
ِس ْندْيان أَرايض
زْغري (صغري) أ2
ِسنديان تَضليع
أ2
ِس ْنديان َحلَبي أو
طَويل أ2
ِس ْندْيان سا ِمغ أ2
ِسنديان ِسوي أ2
ِس ْنديان َصاوا
أ2
ِسنديان طاسات
أ2
ِس ْندْيان طَويل
أ2
ِسنديان ظائِ ْف
أ2
سنديان كبري أبو
أرنني ب3
ِسنديان كيمي أ2
ِسنديان ِم ْن ِغرت
تِل أ2
ِسنديان ِم ْن ِغرت
رفيع أ2
ِ
ِ
ِسنديان م ْنغرت
ْاسطَ ْنبويل أ2
سنديان ناري
أ 0أ2
سيخ التِم
ج1

َسكّاب ج الحريف (ين) العامل (ين) يف حرفة سكب املعدن يف قوالب الرمل
sakkab pl.
َ sakkabin A0 D1 E1سكّابني
َس ِك ْب فعل َصب املعدن يف قوالب السكب
sakeb
D0 D1 E1 E2
الصهِر و سكب سعة املِص َهر يف قوالب الرمل
عملية
مجمل
هي
باملفرد،
sakbé pl.
َ
عىل دفعات
sakbat E2
ِ
شحذ النصال
َس ّن
san
B2
َس ّنان تسمية العامل يف شحذ ال ِّنصال
sannan
B2
1مرتكز مك ّعب من حديد أو فوالذ لطرق الحديد
ِسندان 1-
sendian
A1 A2
22تسمية عامة لجميع أصناف السنادين
B1 B2 B3
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sedian ejer jahch
A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian aradi zgir
A2
‘sendian tadli
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian halabi ou
tawil A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian samegh
A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian séwi
A2
صنف من السنادين ذات قرنني لطرق ال ُّنحاسيّات و الفضيّات
sendian sawa
A2
تسمية عامة تطلق عىل عدد من أصناف السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian tasat
A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian tawil
A2
صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس
sendian za’ef
A2
مرتكز من حديد مق ّرن (ذو قرنني) لطرق الحديد عىل الطريقة الغربية
sendian kbir abou
arnén B3

)129-151 (125-133
24, 120, 124, 127, 166
24, 29, 30, 74, 120, 122,
124-164, 167, 174, 183
146
96
88

أنظر ُم ْحترَفات أ 1أ 2ب 1ب 2ب3

)52 (35
)54 (32

)51 (35) 56 (36
)4 (32
36

)55 (36

)51-56 (32, 35-36
)56 (36
98, 101

sindian kimi

-

صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس

sindian mangert
tél A2
sindian mangert
rafi’ A2
sindian mangert
stambouli A2
sindian nari
A0 A2
sikh et-tem
E1

-

صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس

)54 (32

-

صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس

)53 (36) 54 (32

-

صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس

)54 (32

-

صنف من السنادين لطرق ال ُّنحاس

)1 (16) 57, 58 (32
57

-

قضيب من حديد لفض فوهة تفريغ املِص َهر ال َعمودي

)175, 177, 179 (148, 150
181 (155), 157

197

sikh tabboun
سيخ طَ ّبون
E1
ج1
Ch
ش
chakouch ou
شاكوش أو
تشاكوش ب 2بtchakouch B2 B3 3
che’eb
ِش ِع ْب
A0 C1
أ 0ت1
شَ ّيال َس ِك ْب
ج 1ج2

طَ ّب ِاشه
ج 1ج2
طَ ّبون
ج1

ط

ع
القصابِه
ِعدِّة ّ
ب2
َع ّزالهِ
ث 1ج1

198

غ

شني
شاكوش
-

chayyal sakeb
E1 E2

-

T
tabbaché
E1 E2
tabbon
E1
‘A - ’E
‘eddet el-qassabé
B2
‘azzalé
D1 E1

طاء
-

G
grafit
F

غرافيت
ج1
ف
feren
ِف ْرن
أ1أ ت 1ث 1جA1a C1 D1 E1 E2 1
ج2

-

لس ّد فوهة املِص َهر العمودي مبخروط من الرمل
قضيب من حديد َ
الحراري
أداة معدنية للطرق مزودة مبقبض من خشب (معروفة)

فاء
فُرن

إسم أداة من خشب تشبه الرسج للعمل عىل سندان أفقي (الـ سنديان
الـ ناري) يف وضعية امتطاء [؟] ؛ إسم أداة تقويم (ثِقاف) أغصان
لتشكيل مقابض طويلة من خشب لألدوات
177-178, 176, 181, 186
حماّ لة دلو-بوتقة السكب مزودة بـ" ِمق َود" واحد

(148-149, 155, 144) 198199, 201-202 (162-164),
153

ِمدقَة معدنية طويلة املقبض تنتهي برأس فاعل أسطواين لدك الرمل يف
قوالب سكب السبائك أو يف ِدالء الرمل الخاصة بحرفة سكب املعدن
)181, 184-185 (155-157
لس ّد فوهة
حفنة من الرمل الحراري عىل شكل مخروط تستخدم َ
املِص َهر العمودي

)169 (152
195 (162) 196 (164) 162

مادة سائلة لطيل قوالب الرمل من الداخل تضمن نعومة أسطح القطع
املستنسخة بالسكب
تسمية عامة ت ُطلق عىل بعض أصناف املصاهر .أو عىل املوقد امل ُع ّد
إلحامء أطباق ال ُّنحاس ،أو إلحامء األغصان يف ُمحرتَفات تشكيل املقابض
الطويلة لألدوات [؟]

ِف ْرن َعمودي
ج2

feren ’amoudi
E1

-

لصهر وإعادة تدوير قطع
ِمص َهر-بوتقة كبري ثابت يقوم عموديًا َ
"الفونت" بواسطة الفحم الحجري و الهواء املضخوخ

فَناء ب 2ت 1ث0

fana’ B2 C1 D0

ِفناء

جزء من الحيّز العام أو الحيّز املشرتك يستخدم بشكلٍ غري قانوين
كامتداد ملحق بالح ّيز الخاص

ك

K

كاف

كْر ِْك
ث1
ِ
أو
كَ َر َمخت
خت ج1
كَر َم ْ
ك اَّم ِشه
أ1أ أ 3ب 1ب2

krek

-

karamakht ou
karmakht
kammaché

كَماّ شَ ة

)96-97 (93) 108 (104
82, 94, 96, 100
)1-3 (16-18
)117, 119 (113, 116

عني
القصاب ينتجها الحدّاد
ُعدَّة
أدوات معدنية يستخدمها اللّحام أو الج ّزار أو ّ
القصابني
ّ
ِ
قضيب أو مجرفة صغرية من حديد لقشد شوائب املعدن املصهور
غني
-

)181, 184-185 (155-157

رفش صغري يستخدم لتنظيف املِص َهر الصغري
(وجاء أريض)
ِ
الخبث ؛ شوائب املعدن املصهور (يسمى أيضً ا تنكار)
أداة معدنية يستخدمها حرفيو التعدين إللتقاط القطع امل ُعالَجة

)95 (92
88
)133 (127) 180 (150
)181 (155
127, 156, 157
)170 (152

16 (46) 17, 18, 19 (48,
)49) 20, 21 (50) 117 (113
118 (116) 129-130, 132
(125-126) 152-156, 173184 (139-143, 147-150,
154-155, 157) 198-202
)(162‑163
152-156, 173-184
(139‑143, 147-150,
)154‑155, 157
)115-116 (111-112
)125-126 (122
91
)130 (126
)175 (148) 180 (150
156
)19 (48) 71 (68) 90 (86
98 (95) 105 (101) 108
)(104) 111 (107) 207 (75
94

كور
ب 1ب 3ح1

kour
B1 B3 F1

kour kahrouba’i
كُو ْر كَه َربايئ
أ1أ ب 1ب 2بA1a B1 B2 B3 3
D1 E1
ث 1ج1
م

M
m’as A2

ماكي ِن ْة َبكَر أوالـ
كُ ْردُون
أ1أ
َمبرَْد
ت1
ْم َب ّيض
أ3
ماتْش ُوي ث 0ج1
َمجاري ْسبيكاتْ
ج2
ِمد َور
أ1أ
َم ْس ْح
ث1
َم ْسطَبِه
أ 2ب2

أص أ2
ْم ْ

َم ْسطَ َره
ث1
ْم َس ّن
ب 1ب 2ب3
ض ِّبه أو ِمز َر ِّبه
ِم رَْ
أ1أ أ 2ب3
َمطراءا
أ 0أ1أ أ 2ب 1ب2
ب 3ج1
َم ْغ َر ِفه
ث1
مألط
ث1
َملامي أ2
َملامي إم طَ َرف
أ2

كور

منفاخ [جلدي أو معدين] يدوي التشغيل لتأجيج اللهب يف ِمج َمرة
أنشطة التعدين

كور كَه ُربايئ منفاخ كهربايئ لتأجيج اللهب يف ِمج َمرة أنشطة التعدين

89-90 (86) 208 (77) 91
209أ  ,ب )(87) 133 (127
210 (167) 17, 81, 146
78 (78) 101 (90) 106
(102) 132 (126) 154
)(141) 158 (146
81، 94، 100، 127

ميم
قص
ِم ّ

نصل مزدوج لقص رقائق الن ّحاس او لقطع الحديد

)47, 61 (34, 37

-

آلة يدوية لتحديد و تقويم حواف أطباق ال ُّنحاس

32 (42) 33, 34, 36
)(54‑58
59

makinet bakar
kordon
A1a
mabrad
C1
mbayyed
A3
matchoy D0 E1

-

النواة يف قالب رمل السكب

)125 (122) 159 (153
126

majari sbekat E2

-

أثالم يف قالب الرمل امل ُع ّد لسكب سبائك الحديد

162‑164

medwar
A1a
mash
D1
mastabé
A2 B2

-

تسمية للبيكار

56

َم ِسح

تسوية سطح قالب الرمل بواسطة "مسطرة"

)138 (129
)142 (130

ِمصطَ َبة

ِمقعد مبني عمو ًما من الحجارة و اإلسمنت...

ِمسطَ َرة

أداة معدنية ُمسطّحة (معروفة) لتسوية أسطح قوالب الرمل

48, 59, 62, 63, 65
)(32, 34, 37
(205 )169ب
93, 94
)134, 138 (128-129

ِم َس ّن

رحى أو حجر شحذ ال ِّنصال (أنظر َح َجر)

أنظر َح َجر

مطرقة كبرية طويلة املقبض (" ِمهدّة")

)108-109 (104-105
94, 96, 100

ِمط َرقَة

أداة الطرق (معروفة) تستخدم يف معظم أنشطة التعدين

)164 (151
)167 (152

ِمغ َرفَة

ِمسكبة املعدن املصهور (تسمى أيضً ا ت ِْش ْمشاي أو َمغ َر ِفه)

)133 (127

ِملقَط

أداة معدنية يستخدمها السكَاب إللتقاط البوتقة ،و حرفيو التعدين
إللتقاط القطع امل ُعالَجة عمو ًما (أنظر ك اَّم ِشه)
)49 (30
ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس

mastara
D1
msann
B1 B2 B3
medrabbé
mazrabé
A1a A2 B3
matra’a
A0 A1a A2
B1 B2 B3 E1
maghrafé
D1
mal’at
D1
malamay A2
malamay em taraf
A2

ِمربد
ُمب ّيض

-

-

أداة معدنية يدوية شخنة السطح تعمل باالحتكاك لسحج األجسام
الصلبة (خشب/معدن)...
أنظر الفصل األول 64-72 :
الحريف العامل يف تبييض ال ّنحاس
)122 (115

24

)133 (127

أنظر كامشة

ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس

)49 (30

199

malamay em
َملامي إم طَرفني
tarafen A2
أ2
َم ْن ِغ ْرت ْاسطَ ْنبويل manger stanbouli
A2
أ2
manger tel A2
ِم ْن ِغ ْرتْ تِ ْل أ2

-

ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس

)49 (30

-

سندان خاص لطرق ال ُّنحاس

)54 (32

-

سندان خاص لطرق ال ُّنحاس

)54 (32

manger rafi’ A2

-

سندان خاص لطرق ال ُّنحاس

)54 (32

ِم ْن ِغ ْرتْ َرفيع أ2
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manfakh
َم ْنفَخ أ1أ ب 1ب2
A1A B1 B2 B3
ب3
mayanat
َميانات أ2
A2
َميانات ْم َد َّور أmayanat mdayyar 2
A2
َم ِّية نار أو ماء mayet nar ou
ma’ et-touté
التوتِه أ3
A3
N
ن
narit nazzar A2
ناريت ن ّزار أ2
nariyyé séwi A2
نا ِر ِّيه ِسوي أ2
nariyyé tawil A2
نا ِر ِّيه طَويل أ2
nariyyé kbir A2
نا ِر ّيه كْبري أ2
نَآّش أ1أ
ناضور
ج1
ن ّجار ج نَ ّجارين
ت1
نْحاس أ1أ أ 2ث0
نَ ّحاس ج نَ ّحاسني
أ1أ أ 2ث0
نِريك أ1أ
نشا ِدر
أ3
نْشا َرا أ1أ
و
ْوجاء أريض ج
ْوجاءات ث1
ْوجاء كهربايئ
ج2
َو ْر ِشه
أ1أ

na’’ach A1a
nadour
E1
najjar
Najjarin C1
nhas
A1a A2 D0
nahhas nahhasin

ِمنفاخ
ماء النار

مادة قلوية سائلة (أسيد) تستخدم يف تبييض ال ُّنحاس

66

ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس
ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس
ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس

-

ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس

)49 (30

نَقّاش
-

الحريف العامل يف النقش عىل صفائح ال ُنحاس (أو الفضة)
ِمنظار ؛ أنبوب النفاذ إىل جوف املِص َهر ال َعمودي

13, 14, 15 (46, 47) 56

نَ ّجار ج
نَ ّجارين
نُحاس

الحريف العامل يف نجارة الخشب

24, 110-117

معدن معروف ،منه "األحمر" أو "األصفر"

12, 23-24, 30, 31, 65

نَ ّحاس ج الحريف العامل يف ال ُّنحاسيّات (طرق أو سكب أو بيع)
نَ ّحاسني

nerik A1a
nchader
A3
nchara A1a

نُشا ِدر

wja’ kahraba’i
E2
warché
A1a

ِمطرقة خاصة لطرق ال ُّنحاس رأسها ُمحدّب

)49 (30

نون
-

-

W
wja’ ardi
wja’at D1

أداة ضخ الهواء إىل املِج َمرة أو املوقد يف معظم ُمحرتَفات التعدين (أنظر
كور)
تسمية عامة تطلق عىل مجموعة من املطارق الخاصة بطرق ال ُّنحاس )49 (30

)208 (77) 210 (167
57

نُشارة
واو
-

مرحلة معالجة أطباق ال ُّنحاس بالنار (إحامء)

)49 (30
)49 (30
)49 (30

)154 (141) 183 (154
146

12, 17-19, 23-29, 33-34,
37-41, 44, 46, 48, 52, 54,
59, 60-61, 63-65, 78, 98
96
(206 )65أ (67 )67
69 (68) 73-74 (67) 66

مسحوق األمونياك القلوي  NH3أو كلور األمونيوم  NH4C1؛ يخ ّول
القصدير اإللتصاق عىل ال ّنحاس خالل تبييضه
23, 24 (50) 58
ما ينتج عن نجر الخشب (معروفة)
ِمص َهر صغري يحتوي عىل بوتقة صهر املعدن تكون عىل متاس مبارش مع
اللهب

-

ِمص َهر كهربايئ يُذيب الحديد بواسطة الطاقة الهكروَ -مغ َنطيسية

)132, 130 (126) 150 (132
)151 (133
127
)188 (159) 191-192 (161
189 (162) 203 (163) 158

َورشَ ة

َمشغل يقع بعيدًا عن الحيز العام أو السوق مختلف عن الـ دكّان
بالوظيفة و أكرب منه بالحجم

)11-39 (38-58
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محب شانه ساز ،إيلال داردايون
و جان-كلود داڤيد

بتمويل من
االتحاد األوروبي

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

نَقَل هذا الكتاب إىل العربية

		
ِح َرف املعادن يف حلب

محب شانه ساز هو أستاذ مساعد ،منذ العام  ،2005يف الجامعة اللبنانية  -معهد العلوم االجتامعية – حيث ّأسس و يدير ،منذ العام ،2010
فريق األبحاث و الدراسات األنرتوبولوجية ( – )GREAالفرقة البحثية إنسان .و هو باحث مشارك يف مخترب أركيوأوريان يف بيت الرشق
و البحر املتوسط ( ،)MOM – UMR 5133املركز الوطني للبحث العلمي ،ليون-فرنسا ،منذ العام .2004

اإلرث و َ
الخ َلف

محب شانه ساز

اإلرث و َ
الخ َلف

حلب يف ا ُملحرتَفات التي كانت ما تزال موجودة بني عامي  2004و ،2009
تر ّتب هذا البحث يف ال َبدء عىل
مطمح مقارنة معالجة املعادن يف ٍ
ِ
مع األنشطة عينها يف عصو ٍر أخرى يف أوساطٍ مدين ّية .ال يتناول هذا الكتاب سوى الجانب املعارص بشكلٍ أسايس.
سستام من العنارص املتفاعلة يف املدينة  :و هم يتطلعون هنا إىل الوقوف
يرى مؤلفو هذا الكتاب أن أنشطة التعدين التقليدية الراهنة هي
ٌ
عىل ب ّين ٍة من التقاطعات ما بني األبعاد التقنية (عمليات الصنع) و الوظيفية (تنظيم العمل يف املحرتفات و الوضعيات الجسدية) ،بلحاظ
التنظيم العام للح ّيز املديني بعالقته مع اإلعتبارات الثقافية و املجتمعية ،فض ًال عن دور السلطات املدينية.
املؤلف اهتاممه يف املقام األول باملُحرتَفات القامئة يف األسواق القدمية  :الحدّادون و حرفيو النُّحاس ّيات َ
يويل هذا َّ
(ط ْرق النُّحاسَ ،صهر و َسكب
“الربونز”) ،و مبيضو النُّحاس ّيات .و يتناول أحد األسئلة التي تثريها هذه األنشطة ص َيغ إدماج التجديدات يف املعارف العملية كام يف سبل
اإلشتغال املتوارثة ،كمثل وضع ّيات العمل و العالقة بأرض ا ُملحرتَف  :العمل بوضعية الجلوس عىل األرض ،الجلوس عىل مقعد ،العمل وقو ًفا ؟
َفات أكرب ،تقع يف الضواحي يف مناطق
وسكب الحديد و الفوالذ ،و الحديد الزَهر (“الفونت”) ،يف ُمحرت ٍ
تتموضع األنشطة األكرث تحدي ًثا َ
لصهر َ
مخصصة لهذه األنشطة أو يف مناطق غري رشعية .و تش ّكل هذه ا ُملحرتَفات جز ًءا من اقتصا ٍد آخر آخ ٍذ يف النمو .أال ينطوي االنتقال من
رشعية َّ
تغي يف الطبيعة اكرث منه انتقاالً يف املكان ؟
ُمحرتَفات السوق التقليدية للتعدين إىل املشاغل املتوسطة نصف الصناعية عىل ّ ٍ
تو ِّثق التحقيقات الحقلية التي أجراها املؤلفون ،كام الرسومات ،و الصور الشمسية امللتقطة ،يف حلب قبل عام  ،2011أنشط ًة مندثرة ُنهبت
و ُد ِّمرت منشآتها الواقعة عىل مقربة من خط املواجهة و تح ّولت إىل ميدان قتال  :للشهادات هذه ا ُملق َّدمة يف هذا املؤ َّلف إذن قيمة تراثية
بشكلٍ أسايس.

ِح َرف املعادن
يف حلب

إيلال داردايون ،دكتورة يف اآلثار الرشقيةُ ،محارضة يف مدرسة متحف اللوفر و يف جامعة باريس - 4السوربون قبل توليها بني عامي 2011
و  2014إدارة قسم التاريخ و الفن و اآلثار يف الجامعة عينها يف فرع أبو ظبي (اإلمارات العربية املتحدة) .هي باحثة مشاركة يف مخترب
أركيوأوريان يف بيت الرشق و البحر املتوسط ( ،)MOM – UMR 5133املركز الوطني للبحث العلمي ،ليون-فرنسا.
جان-كلود داڤيد  :دكتور يف الجغرافيا ،متقاعد منذ العام  ،2009و باحث مشارك يف مخترب أركيوأوريان يف بيت الرشق و البحر املتوسط يف
متدرب يف بلدية حلب بني عامي  1968و  ،1973ثم ُمقيم علمي بني عامي  1977و  1983يف املعهد الفرنيس للدراسات العربية
ليون (فرنسا)ّ .
يف دمشق .يوىل حلب اهتاممه ،و املواضيع املتعلقة باملدينة القدمية هي مجاله ّ
املفضل.
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