ما بٌن الزرٌمة
وام صٌمعون

دخلت دنٌا التجارة ،وأنا ٌافع ،عند بداٌات التحاقً بالخلوةٌ ...عنً ما قبل
انتمائً لمدرسة شبشة األولٌة ...فً منتصف خمسٌنات القرن المٌالدي المنصرم،
لكنً أعترف ،وبكامل قواي العقلٌة ،أنها كانت تجارة (أي كالم) ...كانت عبارة عن
تجارة ناتج محاكاة و (بس) ٌعنً (حاكو  ..حاكو) ...فهً التً تحمل فً طٌاتها
(أكدح واكسب) (ٌا أٌها اإلنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ً فمالقٌه) صدق هللا
العظٌم ،ف(..الخموس) ..ودنٌا (التعارٌف) وبالذات (التعرٌفة الممدودة) ..كانت
ممتعة للغاٌة ،حٌن الحصول علٌها بعرق الجبٌن ،فهً تسد تلبٌة حاجاتنا ...ونحن
صغار ،فً توفٌر المتطلبات الهٌنة ...والتً كان فً إمكان األسرة ،توفٌرها لنا،
غٌر أننا كنا نهوى المغامرة ...واقتحام دنٌا الكسب المالً ،تقلٌدا ً ..ومحاكاة ،لما
ٌدور فً أوساط أهلنا فً شبشة ...من نشاطات تجارٌة ...تمٌزت بجذورها
المتعمقة ،فً عوالم التجارة...

اتخذنا فً (زمانا دان) ...التجارة مسلكا ّ حتمٌا ً ،ومحببا ّ لنا ...عالوة على
ممارسة كل نشاطات الطفولة ...فً أرض ٌحتل النٌل من صفحاتها ..مسافات
متطاولة ،على الشاطئ الغربً ،دائم االخضرار ...حٌث أنّه كان ٌجود بدور
االنغراس الثقافً غٌر محدود...فً ذواتنا ،فقد كان ٌمثل النبع التراثً ...الذي ساعد
فً تكوٌن إنسان ذلك الزمان ،ومن عاش قبله ..أو من أتى من بعده...

فإنسان النٌل تمٌز كثٌراً عن غٌره ...بلغة لها رنٌنها وبرٌقها الممٌز ...وسلوك
نشاطً متعدد الجوانب ...كالزراعة ،والرعً ،والتجارة...وحرفا ً فً مختلف
المجاالت...متعددة التكوٌنات ،كالنجارة ..والحدادة ..وصناعة األحذٌة ..واألدوات
المنزلٌة ..من أخفها ك(..السمكرة) فً صناعة (الكٌزان) ..و (الجبنات) ..و
(القراقٌر) ..وإلى أصعبها (دق الحلب) ن(..الطشاتة) و ن(..الطوانجً)...
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فً هذا الخضم المجتمعً المتداخل ،فً كل شًء ،بدأت تجارتً بصناعة وبٌع
(النبل) ومفردها (نبلة) بكسر النون ،كنت أرتاد أماكن تواجد أسالك التلفونات
القوٌة ...مثل تلك التً تثبت بها أعمدة التلفونات على األرض ...وذلك بشدها
للجانبٌن لحفظ توازنها وتثبٌتها فً نفس الوقت ،كدعامة ضرورٌة ...لم أعمد ٌوما ً
لقطع تلك األسالك من األعمدة لسببٌن اثنٌن:
أولهما( ...المروة البتمطعا ذاتها مافً)...
ثانٌهما( ....الخوف الشدٌد من علً التلفنجً ...راجل بت الهادي)...
فكنت أتصٌد ما سهل قطعه ...من األسالك المقطوعة سلفاً ..فأصنع منه (أٌادي)
النبل ...والتً تأخذ فً الغالب شكل (الم األلف) ...وفً عدم توافر نوعٌة السلك
المطلوب ..أظل أجوس فٌما بٌن الشجٌرات الشائكة غالباً ...آلنها أكثر وفرة ...أو
غٌر ذات األشواك (زي) (الدهسٌر)(...نبدا نفتش فً فروعا لى شعمة  ...تشبه
الشعبة ...أو الم األلف)( ...نمطعا من أمها) بى(..الجزازة) أو بى(..السكاب) ألنه
خفٌف الحمل وسهل االستخدام...

دائما ً ما نعود  ،نحن صناع النبل ،من (الخال) المجاور (للحلة) شاٌلٌن فً أٌدٌنا
مجموعة من (الشعمات) التً ٌمكن أن تمثل أٌادي أو مقابض ل(..لنبل) ...و من ثم
تبدأ المرحلة التانٌة ...وهً توفٌر (الخنزٌرة) أو (اللستكة) والتً نقطعها من
(اللستن) (الجوانً) فً عجالت (العربٌات والتركترات) ...المتوافرة فً محطات
(بوابٌر الموٌة) ...زي بابور التجانً حمودي...تلك الموجودة عند بداٌة (الترع)
فً المشارٌع الزراعٌة ...كنا نمزق (اللستن الجوانً) و (نمطعو) فً شكل (سٌور)
ال ٌتعدى طول الواحد منها 33سم ،كما كنا أٌضا ً ...نحضر قطعة من الجلد العادي،
بعد (لطعو) من قربة أو سعن قدٌم ،أو من مركوب (مجدوع) فً الشارع ...أو من
بقاٌا ما ٌرمٌه االسكافً من قطع صغٌرة ...ونصنع منها قاعدة مستطٌلة بعد بلها
بى(..الموٌة) ...و (نمدها) بى..السكٌن أو بى..الموس من الطرفٌن ...و نربط فً
كل طرف من الطرفٌن ...راس فردة السٌر ...بى..سلك (رلٌك) ٌعنً رفٌع أو
(خٌت) خٌط مغزول وقوي ...ومن ثم ٌربط الطرفان اآلخران بالمقبض (ٌد النبلة)،
كل فً جانب محدد (ٌمٌن وشمال) وبذلك تصبح النبلة جاهزة لالستخدام وتتوقف
فاغلٌتها على مدى مهارة من ٌستخدمها للظفر بطٌرة أو طٌرتٌن أو أكثر كلها
مهارات أملت علٌنا البٌئة التً نحن من مكوناتها أن نجود تلك الصناعة فٌها وهً لم
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تدرس لنا إنما بالمحاكاة فقط تعلمناها..كان سعر النبلة فً ذلك الزمان قرشان أو
قرش ونص وقد كان لهذا المبلغ فً زمانه شأن اقتصادي كبٌر.
أما الممارسات التجارٌة فً عربٌات السلك وهً كانت كثٌراً من كل أطفال الجٌل
إالّ أن هناك ما ٌمٌز بعضها من نوعٌة السلك المستخدم فً هٌاكلها وفً عجالتها
وفً الدركسون ونوعٌة الحباسات من اللستك السمٌك ونوعٌة وكمٌة الدالفٌن
المستخدمة وقد تتمٌز أٌضا ً بالصندوق المصمم تصمٌما ً جٌدا ً والذي كثٌراً ما
ٌستهوي من ٌشترونها ومن الجدٌر بذكره لم نكن نستورد مواد التصنٌع من الخارج
وبالعملة الصعبة كمان فهً كانت متوافرة بشكل ملحوظ وقد ٌتعدى سعر اللوري فً
بعض األوقات وذلك حسب النوعٌة وحسب رغبة المشتري الخمسة قروش
(شلن)...
من هذه النشاطات التجارٌة البئوٌة انتقلت إل
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