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الفصل األول
حاسة و التبييض
ال ِّن َ
يف سوق ال ّن ّحاسني
25

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

26

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

30

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 م .شانه ساز 2013

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)
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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.

49

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.

رسم 35
(أ1أ)25.

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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رسم 36
(أ1أ)26.

آلة تحديد و تقويم الحواف قيد التشغيل.

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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رسم 204أ
(ح1أ)

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.

2م

ش
رسم 66
(أ)1.3

رسم م .شانه ساز 2013

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

65
رسم 206أ
(ح3أ)

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]

67
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.

69

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.

