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جّدي والطب التقليدي

ذكريات وخبرات من الطب الشعبي

م�� أبو درويش *
، وتحديــداً  � �� أ�دهــا لطلبــ �� عــن شــخصية تنطبــق عليهــا الخصائــص الــ $� ذهــ بــداع كنــت أبحــث &$ أثنــاء تدريــ1� لموضــوع الموهبــة وا-,
ــوم  ــدي المرح ــه ج ــم إن . نع � $ــ ــة م ــخصية قريب ــذه الش ــت أن ه ــات، إG أن أدرك ــددو ا-هتمام $ متع �Jــ ــة إن المبدع ــة القائل ــك الخاصي تل
نتــاج الفكــري  $ العديــد مــن ســمات أظهرتــه بشــخصية لديهــا القــدرة عــQ ا-, �Jدرويــش. فعندمــا أســتعرض تفاصيــل شــخصيته أجــد أنــه وّفــق بــ
، فقــد كان شــاعراً يســتلهم مــن الواقــع مــا يتنبــأ بــه مــن أحــداث سياســية واجتماعيــة ربمــا حــدث بعضهــا بعــد وفاتــه. وإذا تطلبــت  �Qوالعمــ
� القضــاء  تــه &$ �̀ � منهــا البعــض تجــد لديــه القــدرة عــQ إدارة المشــكلة وحلهــا مــن ذخ $eت يعــاfبعــض المواقــف البحــث عــن حلــول لمشــك
ــوب  � تجــارة الحب ــه &$ ــة إG براعت ــا، إضاف $ به ّ �̀ ــ � تم �ــ ــه ال ــش، ومــن حكمت ــو دروي ــه أب ــد رب ــده المرحــوم عب ــه عــن وال ــذي ورث العشــائري، ال
ــر لــه فــرص ا-حتــكاك بالطبيعــة  lمــر الــذي وفm-ا ،nوغــزة ومــ $ �Jنجــد والحجــاز وفلســط Gتطلبــت منــه الســفر والوصــول إ � �� الــ rsوالمــوا
� وجــدان وذاكــرة الذيــن  $& $tوكشــف أ�ارهــا. و- تخلــو أي جلســة عائليــة مــن ذكــر مواقــف أو أحــداث أو أعمــال ارتبطــت بجــدي، فهــو حــا

� يُظهــر فيهــا جــدي حــسl الفكاهــة و�عــة البديهــة. �$ بــه، خصوصــاً المواقــف الــ �Jكانــوا محيطــ
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الع"ج بالغلقة
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 •

العلــم  مطرقــة   � بــ�� مــا 
الوهــم وســندان 

الخ"صة            
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مهنة الح"قة

الحّالق أيام زمان ... وكوافير اليوم

درويش الكاشف *
� وا-mيــام الخــواG� لــه متعــة وبهجــة. وقيــل أيضــاً: « آثارنــا  $zلــكل زمــاٍن دولــة ورجــال « إ-ّ أن الحديــث عــن المــا » lالرغــم ممــا قيــل أن Qعــ
 � $zــارة أخــرى فــإن المــا ــال. وبعب هــا مــن ا-mقــوال وا-mمث �̀ ــه مســتقبل» وغ ــه مــاٍض ليــس ل ــا»، « ومــن ليــس ل ــا أصالتن ــا .. وتراثن ــدل علين ت
� ومســقط الــرأس والنشــأة وأماكــن اللعــب مــع ا-mقــران أيــام  $zذاك المــا Gإ $ �Jنســان الحنــ امتــداد للحــاt$ وتطل�ــع للمســتقبل. ومــن طبائــع ا-,
ــا هــذه  ــك نجــد كلمــة «زمــان» تعــود إلين ــا. لذل ــا وتذوقه هــا ا-mمهــات والجــّدات نتشــوق لتناوله � $nــت تُح � كان �ــ ــة، حــ� ا-mكfت ال الطفول
ا-mيــام. فنقــول رغيــف زمــان وأكfت زمــان، وأزيــاء زمــان وأيــام وليــاG� زمــان.. الــخ. والحديــث عــن ( حــfق زمــان ) أو حــfق ا-mمــس لــه متعــة 
� التخلــف أو عــدم اللحــاق بركــب الحضــارة والتقــدم. $اث - يعــ �̀ � والــ $zوهــو محبــب للنفــوس لمــا يحملــه مــن ذكريــات. فا-هتمــام بالمــا

اث � ال,+ �A � �Bكاتب وباحث أرد    *
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محال الح"قة القديمة
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قصات وأدوات الح"قة القديمة

مهن أخرى لح"ق زمان

محال الح"قة الحديثة (الصالونات)
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أجهزة الح"قة المتطورة

الرسم عS الرأس

اً ... وأخ,�
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