الدمى المتحركة
عبر العصور
بقلم
منى سنجقدار شعراني
"فريق الدراسات والبحث في التراث العلمي العربي"
(الجمعية اللبنانية لتاريخ العلوم العربية )

نشأة الدمى المتحركة
ولدت فكرةُ المحاكاة لدى اإلنسان منذ بدء الخليقة ،محاكاته للطبيعة ،أو للكائنات الحية حوله ،وحين أصّل العلما ُء والمفكرون
تلك الفكرة ،وجدت طريق ها إلى الحياة العامة ،من مرابع اللهو والهزل ،إلى مرابع الجد والعمل .بدأت الفكرةُ بقناع يخفي الحقائق
ويتغنى بالمعجزات ،ثم تحولت إلى صنم أو تمثال يتكلم بلغة اآللهة ،وما لبثت أن تحررت وتركت تلك الدور لتستقر بين أيدي
األطفال تمر ُح وتلعب معهم في كل آن .فهي العروسُ والراقصة والمغنية ،وهي الجندي بخطواته اإليقاعية ،والرياضي بحركاته
البهلوانية ،وعازف الناي بموسيقاه االنسيابية .دخلت القصور بأزيائها التراثية ،وأخذت مكانها في مجالس اللهو بقرب علية
القوم ،ولبست الثياب الحريرية والحلى الذهبية وأصبحت محط األنظار ومفخرة السالطين أمام أعين الزوار .انطلقت سير ُتها
على كل شفة ولسان ،وأصبحت بطلة القصص الشعبية والحكايات المروية .لم تكتف (الفكرة) بهذا االنتصار بل دخلت إلى
المعامل والمصانع متباهية بقدراتها الفنية ومتعالية على مبتد عها الذي يسعى لتسهيل الحياة البشرية .احتلت مركزا مرموقا في
أكبر وأعظم الشركات  ،حتى شردت ألوف العمال في شتى الصناعات وفرضت نفس ها على الحياة الصناعية متحدية العقول
البشرية التي تسعى إلى تجسيدها بأثمن المعادن ،وترويجها إلى أعظم األماكن .وال تزا ُل حتى يومنا هذا الشغل الشاغل للفنيين
والعلماء والتقنيين .قصة طريفة نرويها بأبعادها التاريخية وتطورات ها الفنية والتقنية في رحلة طويلة بدأ من العهود القديمة وحتى
العصور الحديثة
الدمى المتحركة في العصور القديمة
ترجع الدمى المتحركة ُإلى عهود غابرة حيث ظهرت على شكل أقنعة أو أصنام تتحرك أجزاء منها
بواسطة يد اإلنسان ،اقترنت هذه الدمى بالطقوس الدينية ،إذ نقرأ في كتاب (الموتى) 1ما مفاده أنه
عند المصريين القدامى ،وفي الحفالت الجنائزية ،كان الكاهن يرتدي قناع المعبود أنوبيس (إله
الموت) -وهو على شكل ابن آوى (الرسم أ) - ،فيقتربُ من تابوت الميت وبيده آلة لها شكل غريب
يحركها وهو يتلو بعض التعاويذ ،لكي تطلق لسان الميت في اآلخرة.
الرسم – أ -

___________

1 – Kolpaktchy,G., Livre des morts des anciens Egyptiens-Paris Champs Elysées 1959
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ونشأت أيضا في بعض مواطن الحضارات القديمة تقالي ُد دينية ،اتخذت من الدمى المتحركة أصناما وأوثانا ُتقدم لها الفديات
البشرية أو الحيوانات .وقد أشار دونالد هاردن 2،إلى تقاليد كانت تقام حتى القرن الثاني قبل الميالد ،في مواطن الحضارات
الفينيقية على امتداد شمالي إفريقيا ،حيث كانت اآللهة القديمة تُصنع من البرونز على هيئة تمثال مادا ذراعيه ،توضع عليهما
األطفال الصغار فتثني الذراعان وتقذفان باألطفال وسط النار المشتعلة تحت التمثال.

الرسم  -د

الرسم – ب

وكتب ولكنسون 3في كتابه عن العادات والتقاليد عند قدماء المصريين يصفُ مجموعة من لعب األطفال كانت ُتثبت بواسطة
خيوط تُيسر حركة األطراف وكانت ُتصنع من الخشب (الرسم ب).
والجدير بالذكر إن الحضارة الصينية اهتمت بالدمى المتحركة ولكن بطريقة مختلفة تماما .يذكر كالبروت ) Klaprot( 4بأن
الصينيون الذين اكتشفوا ،منذ زمن بعيد ،قطبي المغناطيس،اعتمدوا على تلك الوسيلة في عرباتهم المغناطيسية المسماة ( Tchi
 ) nan kinالتي كانت تشيرإلى اتجاه الجنوب ،5هذا وتشير المذكرات التاريخية التي كتبها (  ( Szu ma thianبأنه في
العام  1110قبل الميالد أهدى االمبراطور الصيني نماذج من تلك العربات إلى السفراء ( )Yue chan chiوذلك لمساعدتهم
على اكتشاف طريقهم (الرسم د).
-

الدمى المتحركة قبل الميالد

من العهود القديمة وحتى عصر ما قبل الميالد  ،وتحديدا بين القرنين الثالث والثاني ،طرأت على الدمى المتحركة ،
تغييرات هامة لجهة الشكل وطريقة العمل ،حيث تحولت من أصنام ُتعبد ُ -تصنع من الخشب أو الطين ،و ُتحرك بواسطة أيدي
اإلنسان مباشرة او عبر مجموعة من الخيطان المربوطة في األطراف والرقبة  -إلى العاب للتسلية او لتسجيد الحياة العملية في
المجتمع .أعتمدت المعادن في صناعتها وتركزت حركتها على ثقل الماء ووزن األثقال أو قوة ضغط الماء ،وذلك تطبيقا
للنظريات العلمية المعتمدة في علم الطبيعة والرياضيات وغيرها من العلوم التي انتشرت في تلك الحقبة من الزمن ،حيث
اشتهرت مدرسة اإلسكندرية التي ضمت نخبة من علماء اليونان أمثال كستبيوس وفيلون البيزنطي وتبعهما هيرون اإلسكندري
في القرن األول من الميالد.
______________
2-Harden Donald, The phenicians (London T&H) 1962
3- Wilkinson,G., The manners &customsof ancients Egyptian
4- J. Klaprot,Lettre à M .Le Baron de Humboltsur l'invention de la boussole , Paris , 1834
 – 5كان علماء ا لصين يعتمدون إتجاه الجنوب في أعلى الخريطة الجغرافية  ،بينما الشمال يوجد في األسفل
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لقد اهتمت الحضارة البيزنطية بالدمى المتحركة حيث كان حضورها في مجالسهم وسيلة للتظاهر بالعظمة والتفاخر .وهناك
وصف ألحد مجالس األباطرة البيزنطيين 6جاء فيه ":انه في أواخرالدولة البيزنطية كان األباطرة شغوفين بالتماثيل المتحركة
ولذلك كان المهندسون يقضون أوقاتهم في تلك الفترة بالتفنن في صنع أنواع مبتكرة من التماثيل المتحركة ،على سبيل المثال
نذكر شجرة من الذهب الخالص وُ ضعت قرب عرش أحد األباطرة ُ ،
وثبت على أغصانها طيور آلية ذات ألوان بديعة ،فمتى
تحركت األغصان غردت الطيور".
كما يفيد المرجع بأن امبراطور بيزنطي أقام أسدين آليين من النحاس ثبتا بجوارعرشه وعند الضغط على زر أو لولب خاص
يزأر كل منهما ويضرب األرض يذنبه.
هذا ولقد برز قبل الميالد مجموعة من علماء اليونان الذين اهتموا بالدمى المتحركة وابتدعوا تقنياتها .سوف نستعرض بعضا
منها وفقا للتسلسل الزمني وذلك بهدف مقارنة تقنياتها مع التقنيات المعتمدة من قبل العلماء العرب في صناعة الدمى المتحركة.

– كستبيوس 7والدمى المتحركة
يعتبر كستبوس اول عالم يوناني في علم الميكانيكا اآللية .يعزى إليه اختراع
الساعة المائية وكذلك األرغن المائي باإلضافة إلى ابتكارات أخرى .لم
يعتن كستبيوس بصورة خاصة بالدمى المتحركة لكن في وصفه لساعة مائية
نجد تمثال صبي يتحرك عاموديا حامال بيدة عصا صغيرة يشير بها الى تتابع
ساعات النهار ساعة ساعة (الرسم المقابل).
يظهر في الصورة الرسم( أ أ ) الذي يعبر عن المظهر الخارجي للساعة،
تمثال ص بى يحمل بيده اليمنى قضيبا يشير به إلى الساعات المنصرمة
بواسطة الخطوط العامودية واألفقية المرسومة على االسطوانة الطويلة التي
تدور دورة كاملة خالل سنة (اي  366يوم) حسب شرح كستبيوس.8
أما األجزاء الداخلية للساعة فتنكشف في الرسم (ب ب ) وهي :
 عوامة (د) تحمل تمثال فتى يمسك بيده اليمنى قضيب يشير بهللوقت المنصرم.
 خزان ماء (خ) في داخله انبوب (ال يظهر في الرسم ) ينفذ منسطحه عند نقطة (أ) إلى عين تمثال الصبي الظاهر على يمين
الرسم(أأ)  .يصعد الماء في هذا األنبوب وينزل قطرة قطرة من
عين الصبي.
 دوالب المائي (ك) مؤلف من ستة جيوب ،يكمل دورته بواسطةمحوره األفقي خالل ستة أيام .ومحوره هذا يحمل نرماذجة (ن) المؤلفة من ستة أسنان .
 دوالب أفقي مسنن (م) تتشا بك أسنانه وعددها ستون مع أسنان النرماذجة (ن) .ومحوره العامودي يحمل نرماذجة(ل) المؤلفة من عشرة أسنان .
 دوالب أفقي آخر(ط) وعدد اسنانه سبعون تتشابك مع أسنان النرماذجة (ل) .ومحوره العامودي يحمل األسطوانةالطويلة المخططة لمعرفة الوقت.
____________
6- Mazaheri, Ali. La vie quotidienne des musulmans au moyen âge - Paris Hachette 1951
 -7كستبيوس ( : )Ctésibiosيدعى كستبيوس اإلسكندري ( 221-248ق م) مهندس وعالم اغريقي  ،له عدة إكتشافات ويعزى إليه احتراع األرغن المائي
8-Pierre Dubois- Histoire de l’horlogerie – depuis de l’origine jusqu’à nos jours – Paris pp 55-56
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طريقة العمل
عندماء نصبُ الماء في خزان (خ) يصعد في األنبوب إلى عين التمثال ويبدأ بالنزول من عينه قطرة قطرة إلى داخل العلبة المربعة
(ص ج) ومنها إلى خزان (ب د ) الذي يحتوي على العوامة .تبدأ هذه األخيرة باإلرتفاع رويدا رويدا رافعة الصبي الذي يشير
إلى الوقت .في آخر يوم كامل (اي فترة االنهار والليل ) يمتلئ الخزان ويتفرغ تلقائيا من المقلب (ال ج ل) لينصب مباشرة على
الدوالب (ك) فيدور ويدير معه دوالب (م) ودوالب ( ط ) ومن ثم تدور األسطوانة المخططة بجزء ( ) 1/366من دورتها الكاملة
تعاد الكرة في اليوم التالي وذلك حتى تكتمل دورة األسطوانة خالل سنة كاملة.
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 -أرخميدس

والدمى المتحركة

لم يهتم أرخميدس مباشرة بالدمى المتحركة ،لكنه أدخل ،في وصفه لساعة مائية،
تماثيل متحركة تعمل بصورة تلقائية بواسطة تقنيات تعتمد على ثقل الماء الذي
يحرك العوامات المخصصة لذلك.
نجد الوصف في مخطوط عربي في المكتبة الوطنية في باريس تحت رقم 955
وصف مختصر للساعة
تتألف الساعة من األجزاء التالية (:من األعلى إلى االسفل )
 خزانة البنادق تحتوي على بكرة تدور حول محور أفقي خزانة الدبة التي تحتوي على الدبة .لقد ثبت في أسفل الخزانة أنبوب معدلتصريف الماء إلى الخارج  .تحت فتحة هذا األنبوب نجد خزان صغير
للماء يدعى "الربع " وفي داخله عوامة صغيرة تحمل زر ناتئ يساعد على
سد فتحة انبوب الماء .
 خزانة المفيض وقد ثبت في أسفلها بثيون لخروج الماء النصف دائرة المثبتة أمام أنبوب الجزعة وقد كتب عليها أسماء األبراج من القوس حتى الجدي وكل برج مقسم إلىخمسة أجزاء
لتحديد الوقت واإلشارة إلى الساعات المنصرمة اعتمد أرخميدس على الدمى المتحركة .
 -1غراب يقذف من منقاره بندقة مع مضي ساعة
لتحقيق هذا الهدف  ،اعتمد أرخميدس على تمثالين لغرابين ثبت أحدهما إلى يمين
واجهة الساعة ،واآلخر إلى اليسار .عند مرور ساعة من الوقت يقذف كل منهما من
منقاره بندقة تقع على مرآة نحاسية فيسمع لها طنين مميز .كما ثبت في وسط واجهة
الساعة وجه تمثال يتغير لون عينيه عند مرور ساعة كاملة ليال أو نهارا.
لتنفيذ ذلك لقد ُثبت في خزانة البكرة دائرة من الخشب فيها اثنا عشر ثقبا وفي كل
ثقب بندقة .ولتثبيت البنادق وضعت دائرة مماثلة تحت الدائرة األولى لكنها تحتوي
على ثقب واحد وتدور حول محور عمودي بواسطة دوالب مسنن ونرماذجة.
تحت ثقب الدائرة الثانية وضع ميزاب موجه مباشرة إلى منقار الغراب المؤلف من
طبقتين بحيث تفتح الطبقة السفلى بفعل ثقل البندقة.
طريقة العمل
عندما تتفرغ خزانة الدبة تهبط هذه األخيرة إلى أسفل لتشد السلسلة وتدور البكرة
الكبيرة وبدوران البكرة يدور الدوالب المسنن ويدور بفعله الشهراسطون (اي
دندانجة ) االذي يحمل على محوره الدائرة السفلى فتدور هذه األخيرة ويتطابق ثقبها مع ثقب واحدة من البنادق الموجودة في
الدائرة األولى .عند ذلك تسقط البندقة من هذا الثقب إلى الميزاب مباشرة ومن ثم إلى منقار الغراب ليقذفها وتسقط على المرآة
فيسمع لها طنين قوي .وهكذا يعاد العمل حتى انتهاء النهار .أما بالنسبة لتغيير لون عيون وجه التمثال فيظهر في الرسم خيط
يأتي من خلف الوجه ويلتف حول البكرة الكبيرة  ،هذا الخيط يلتف حول بكرة صغيرة خلف وجه التمثال تحمل فصوص ملونة
تكون بمحاذاة العيون المثقوبة في الوجه .وهكذا تتم عملية التلوين بدوران البكرتين .
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 -2سياف يقطع بسيفه كل ساعة رأس سجين
يقول أرخميدس ":فلنصف اآلن كيف نعمل رجال مكتفين ورجل قائم خلفهم بيده سيف
وكلما مضت ساعة ضرب عنق رجل فوقع رأسه على صدره ألن رأسه علق
بنرماذجة"
أما التقنيات المعتمدة لتنفيذ العمل فهي عبارة عن بكرة وسلسلة تحرك السياف أمام
مجموعة الرجال ويمر سيفه على عنق كل واحد منهم لكل ساعة من الزمن .يقول
أرخميدس... ":فكلما أُجذب الرجل دفع السيف الرأس على صدر المكتوف ألنه
بنرماذجة حتى إذا تم دور البكرة الكبيرة مدبرة الحركات يكون الرجل صاحب السيف
قد قطع رأس آخر المكتوفين  "...وهذه صورته .
 – 3فتح أبواب بيت تظهر خيال يركب على فرسه عند مضي ساعة
يقول أرخميدس ":لنصف اآلن كيف نفتح بيوت فيها خيل واقفة ورجال وقوف فوق
الدواب يركب كل رجل فرسه إذا انفتح الباب وذلك عند مضي ساعة فينبغي أن نفهم
ما نصف".
يتضح من الرسم بأن الفارس مربوط من عنقه ومن رجله بسالسل ،تلف حول
بكرات ،مهيئة لرفعه على الفرس عندما ينفتح باب البيت الموجود في داخله.
وهذه صورته
 – 4عصافير تزعق عند خروج حيات من أسفل الشجرة
نقرأ في فقرة من المخطوط ما يلي ... " :ولتكن هذه الشجرة قائمة بين جبلين وليكن
بين كل جبل وبين ساق هذه الشجرة طول اصبع فإذا مضت ساعة فإنه يخرج من
أصل الشجرة من حيث الجبلين ح يتين من ثقبين في الجبلين  ،ويكون هذان الثقبان
مقابل تلك الحيات ظاهران ثم إن الحيتين يرجعان ويدخالن في ثقبيهما في الجبلين
فيسكت حينئذ صاح العصافير وصفيرهما "...ثم نعمل حيتين من فضة ملونتين حتى
نصير كل حية في جبلها ونشد خيطا من موضع في الحية عند ربعها مما يلي الذنب
أو أقل ويكون الخيط على البكرة وليكن طرف الخيط اآلخر مشدودا بحرف المغرفة
 ...ثم نعمل أيضا عند آخر كل حبل بكرة صغيرة ويكون أبعد إلى داخل الحبل من
ذنب الحية ونشد في ذنب الحية خيطا وفي طرفه رصاص ثقيل مقتدر ويجعل ذلك
الخيط في البكرة ونعلق الرصاص في موضع يهوى فيه عند جذبه الحية ويفعل ذلك بالحية األخرى "...وهذه صورته
"فلنصف اآلن الموضع الذي تصب المغرفة فيه الماء لنسمع أصوات العصافير التي في الشجرة ...ثم نتخذ شجرة مجوفة من
نحاس أعني مجوفة الساق لها أغصان وأورا ق ويكون ساق الشجرة نافذا إلى ثلثيها ثم نعمل عصافير من فضة ويكون عددها
على عدد األغصان أو أكثر أو أقل على ما نريد وتكون العصافير التي تركب على األغصان المجوفة مجوفة هي أيضا ويكون
برؤوس هذه العصافير المجوفة صفارات رومية ويكون مخرج الهواء من هذه الصفارات من مناقير العصافير ثم نركب هذه
العصافير المجوفة التي فيها الصفارات على تلك األغصان المجوفة النافذة إلى ساق الشجرة ...
___________
 – 9أرخميدس عالم يوناني (فيزيائي ورياضي ومهندس ) ولد في سيراكوس ( )Syracusوبقي فيها حتى وفاته (  212 -287ق.م)
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صورة الشجرة والعصافير (من المخطوط الحالي )

صورة الشجرة والعصافير (من مخطوط آخر )

طريقة العمل
" ...إن الماء إذا انصب من المغرفة خرجت الحيات ودخل الماء إلى البيت وطرد الهواء إلى ساق الشجرة ونفذ إلى الصفارات
ليسمع من مناقير العصافير صوت شبيه بصياح العصافير "...
 – 5الزامر
يقول أرخميدس  ":قد فرغنا من عمل الشجرة والعصافير فلنصف اآلن
كيف نعمل رجال قائما في فيه زمارة ماسكها بيده فإذا زال نصف النهار
زمّر بتلك الزمارة زمرا شديدا يسمع من بُعد"...
"فإذا أردنا عمل هذا الزامر فال بد من عمل خزانة أخرى تكون خزانة
للهوى ليخرج الهواء منها إلى زمر هذا الرجل الزامر ،فلنتخذ خزانة أخرى
تكون تحت خزانة مفيض الماء ولنسمها خزانة الزامر وتكون خزانة
مفيض الماء تركب على هذه الخزانة التي هي خزانة الرجل الزامر ويتخذ
عليها سهما بالرف ظاهرا خارجا من الخزانة وعليه رجل قائم مجوف ،
في داخله انبوب نافذ من دبره إلى الخزانة التي سميناها خزانة الزامر
ونركب على هذا األنبوب في موضع تركيب راس الزامر حبة الزمر
صفارة رومية صلبة الصوت  ...ثم نركب رأس الزامر على بدنه تركيبا
مهندما حتى تقع حبة الزمارة في فم الرجل "...وهذه صورته
طريقة العمل
عندما يدخل الماء من خزانة المفيض إلى خزانة الزامر يطرد الهواء الذي يمأل هذه الخزانة والذي ليس له مخرج سوى األنبوب
الذي يدخل في بدن الزامر والذي ينتهي بزمارة عند فم الزامر فيزمر .تترد هذه العملية حسب تركيب الساعة اربع مرات خالل
نهار كامل (أي اربع وعشرون ساعة )
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 -فيلون البيزنطي والدمى المتحركة

10

فيلون البيزنطي  -مهندس وعالم يوناني عاش في أواخر القرن الثالث قبل الميالد وترك أعمال عدة فقدت ولم يبقى سوى القسم
اليسير منها ومن أهم أعماله " كتاب فيلون في الحيل الروحانية ومخانيق الماء" الذي وجد مترجم إلى اللغة العربية  .كما نجد
دراسة باللغة الفرنسية قام بها البارون كارا دي فو (.11)Carra De Vaux
لقد اخترنا من كتاب فيلون مجموعة تتعلق بالدمى المتحركة .
 – 1صورة خادمة تصب النبيذ والماء للمخدوم
الدمية هي عبارة عن فتاة تحمل بيدها اليمنى جرة صغيرة ،وبيدها اليسرى،
المطوية بحدود الكوع تحمل صاع مثقل برصاص في أسفله .عندما نضع
هذا الصاع مكانه تنحني اليد وينصب من الجرة كمية محدودة من النبيذ ثم
ينقطع الصب لينصب مكانه كمية محدودة أخرى من الماء .فإذا ما رفعنا
الصاع من اليد اليسرى عادت هذه األخيرة وارتفعت إلى مكانها السابق
وانقطع صب السوائل نهائيا من فم الجرة.
إن جميع التقنيات التي نح ن بحاجة إليها لهذا العمل موجودة داخل التمثال
وهي :
-

ثقب في أعلى رأس التمثال لصب الماء والنبيذ
صفيحة عمودية تقسم بدن التمثال إلى حوضين (ب – أ)
أنبوب للهواء (ط د) يبدأ من رأس التمثال ويدخل في قسم (ب)
(قسم النبيذ )
أنبوب للهواء (وق ) يبدأ من رأس التمثال ويدخل في قسم (أ)
(قسم الماء )
انبوب الماء (ن) يبدأ من فم الجرة وينتهي في القسم (أ)
أنبوب الماء(م) يبدأ من فم الجرة ويلف حول جسم التمثال ليصل
إلى القسم (ب)
في كتف اليد اليمنى نرماذجة مع محور علق فيهما قضيب معكوف (ج) يدخل في القسم (ب)  .في طرف هذا القضيب
زر ناتئ يدخل في فتحة انبوب الهواء (م)
وكذلك علق في نفس النرماذجة قضيب آخرمماثل (ك) يدخل في القسم (أ).

طريقة العمل
نصب الماء في القسم المخصص له حتى يمتلئ ومن ثم نصب النبيذ في القسم اآلخر ليمتلئ
نضع الصاع المثقل في اليد اليسرى للتمثال فتنحي اليد بفعل الثقل ويتحرك محور الكتف ويرفع معه القضيبان ( ج-ك) .عند
ذلك يدخل الزر الناتئ من القضيب (ك) في فتحة أنبوب الهواء (وق) أوال  -ألنه اطول – فينقطع الهواء ليسمح للماء بالخروج
من فم الجرة عبر األنبوب (ن) .ثم يلقى الزر الناتئ من القضيب (ج) فتحة األنبوب (ط د) فينصب النبيذ من فوهة الجرة عبر
األنبوب (م) .عند ذلك نرفع الصاع من اليد اليسرى ليعود العمل إلى سيرته األولى.
_____________
Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques de Philon de Byzance- édité d’après les versions -10
arabes d’Oxford et de Constantinople par le Baron Carra de Vaux –notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque
national.
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 - 2طست لغسل األيدي تخرج من داخله فتاة مستعدة لخدمة المخدوم
هو عبارة عن طست لغسل اليدين في وسطه تمثال فتاة تظهر لخدمة الشخص عندما يريد غسل يديه .وعندما ينتهي من
هذا العمل تختفي مجددا داخل الطست.
يتألف هذا الطست من األجزاء التالية:
-

-

الوعاء (ب) مثقوب من أسفله بثقبي (ط ط) وفي داخله عوامة (ك).
يغطى هذا الوعاء بصفيحة معدنية ذات ثقوب وفي وسطه فتحة تخرج
منها الفتاة (د) .في الغطاء (س) للفتحة زر ناتئ (ال يظهر في الرسم)
يتصل بنرماذجة (ال تظهر في الرسم ) بطرف ثوب الفتاة .
تمثال فتاة (د) تقف فوق العوامة .
حوض ماء كبير(ق) يتسع للوعاء  .ثبت في قاعدة هذا الوعاء بثيون
(ن) ينصب منه الماء .

طريقة العمل
قبل ان نصب الماء في الوعاء يكون الغطاء مغلق على التمثال الموجود في داخله.
عندما نبدأ بصب الماء بغزارة على الغطاء يتسرب عبر الثقوب إلى داخل الوعاء فتبدأ العوامة باألرتفاع رويدا رويدا فينفتح
الغطاء وتظهر الفتاة .من جهة أخرى يتسرب الماء من الثقبين (ط ط) إلى حوض الماء الكبير (ق)  ،علما بان كمية الماء
المتسربة أقل من الكمية التي تصب لذلك تبقى الفتاة ظاهرة .عندما نفتح البثيون لغسل اليدين ونتوقف عن صب الماء  ،يبدأ
مستوى الماء في الوعاء بالتناقص وتهبط معه العوامة  ،وما ان ننتهي من العمل حتى تكون الفتاة قد اختفت مجددا داخل الوعاء.
 -3وعاء النسر والعصافير
هو عبارة عن وعاء دائري جميل يحمل تلة عليها نسر ضخم ينظر إلى مجموعة عصافير فاتحة أجنحتها ومستعدة للطيران.
عندما نصب الماء في الوعاء يفتح النسر أجنحته فتخاف العصافير وتقفل أجنحتها.
نأخذ وعاءا كروي الشكل(أ) ونغلق فوهته بغطاء مخرم بعدة ثقوب (ب) .نثبت على هذا الغطاء قطعة معدنية على شكل جبل
صغير (ي) .نخرق وسط الجبل و ُندخل فيه أنبوب عمودي (د) يحمل في
طرفه األسفل عوامة (ق) وثبت في طرفه األعلى نسر ضخم .ثم نأخذ
قضيا (ل) وندخله في األنبوب ونثبت أحد طرفيه في أسفل الوعاء  ،أما
اطرف اآلخر فيدخل في جسم النسر ويخرج من ظهره.
كل جناح من أجنحة النسر مرتبط بحلقة ونرماذجة بالقضيب وذلك بهدف
تحريك الجناح إلى فوق ليظهر النسر وكأنه يفتح جناحيه .كما ثبتت
نرماذجة أخرى في أسفل رقبة النسر متحركة حول محور صغير في
القضيب(أنظر الرسم المصغر) وذلك بهدف تحريك الرأس إلى األعلى .
من جهة أخرى نثبت على الغطاء أمام الجبل عدة أنابيب فارغة يحمل كل
منها عصفور .ثم ندخل في كل أنبوب قضيب يحمل في طرفه عوامة داخل
الوعاء .اما الطرف اآلخر فيتصل باجنحة العصفور بواسطة نرماذجة تدور
في محور صغير.
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طريقة العمل
عندما يكون الوعاء فارغا تكون العصافير فاتحة أجنحتها وكأنها تستعد للطيران أما النسر فرأسه منخفض وجناحيه منطويين،
حينئذ نبدأ بصب الماء في الوعاء .فيرتفع مستواه رويدا رويدا حتى يصل إلى عوامة النسر فيبدأ هذا األخير باإلرتفاع وفي نفس
الوقت يرتفع رأسه وجناحيه تدريجيا .في تلك الفترة يكون مستوى الماء قد ارتفع – إذ إننا نتابع الصب  -حتى وصل إلى
عوامات العصافير  ،بارتفاع تلك العوامات يرتفع القضيب االموجود في داخل األنبوب ليغلق أجنحة العصفور الواقف على
طرفه.

-هيرون األسكندري والدمى المتحركة
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هيرون اإلسكندري عالم  ،مهندس  ،رياضي وفيزيائي  .عاش في القرن األول بعد الميالد  .ولد في اإلسكندرية وعاش فيها
حتى وفاته  .من اشهر مؤلفلته كتابه "  ، "Les pneumatiquesوكتابه في رفع األشياء الثقيلة الذي ترجمه إلى العربية قسطا
إبن لوقا واعتمد هذه الترجمة البارون كارا دي فو لترجمته إلى الفرنسية تحت عنوان :
" "les Mécaniques ou l’élévateur de Héron d’Alexandrie
في كتابه األول يصف هيرون مجموعة من الحيل الهندسية واآلالت الروحانية التي ال تخلو من الدمى المتحركة  ،كما إنه اعتمد
إنشاء مسارح ثابتة ومتحركة بتقنيات مميزة  .لقد اخترنا من كتابه هذا ما يلي :
 -1وعاء العصافير وطائرالبوم

في هذه الحيلة تزقزق العصافير عندما نبدأ بصب الماء في الوعاء ولكن ما أن يلتفت طائر البوم إليها تسكت العصافير خوفا.
أجزاء الحيلة:
 وعاء كبير (ق ب ث د) ثبت على قاعدتين وفي داخله مقلب (ص ن) . حوض صغير وضع مباشرة تحت المقلب (ص ن) وفي داخله أيضا مقلب (ف) . على سطح غطاء الوعاء الكبير ثبتت عدة أنابيب فارغة  ،يحمل كل منها عصفور ،على ثقوب ُخرقت في هذا الغطاء .يخترقكل أنبوب جسم العصفور وينعكف إلى منقاره حيث توجد صفارة صغيرة .
____________
Automates et statues merveilleuses dans l’Alexandrie antique – Hélène Fragaki- journal des savants - année 2012 -11
 Schmidt 1899 – W.Schmidt, Herons von Alexandria Druckwerke und Automaten-theater, Leipzigمصدر الصور
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 في وسط غطاء الحوض الكبير خرق واسع ثبت عليه حوض دائري (ك) مثقوب من أسفله وقد ُثبت فوقه تمثال رأس أسدكمجرى للماء.
 إلى جانب الوعاء الكبير حامل العصافير نجد أنبوب (ع) الذي ينتهي في أعاله بصفيحة مربعة تحمل طائر البوم  .يخترق هذااألنبوب عمود ُتبت على قاعدة (م) .قرب هذا األنبوب انتصبت شجرة لكي يكتمل المشهد .
 لتحقيق الحركة النصف دائرية لطائر البوم  ،اعتمد هيرون على بكرتي (ر-ي) وحبلين،عُلق في طرف أحدهما وعاء صغيرفارغ يتدلى داخل الحوض (ج) بينما يحمل الحبل اآلخرثقل معين .هذا وقد تم لف كل حبل على األنبوب دورة واحدة وبطريقة
معاكسة.
طريقة العمل
من فم األسد ينصب الماء في الحوض الدائري الصغير (ك) ومنه يتسرب إلى الحوض الكبير (ق ب ث د) الذي يحمل العصافير
التي تبدأ بالصفير وذلك بفعل الهواء المطرود في أنابيبها .عندما يصل مستوى الماء إلى أعلى المقلب (ص) يتسرب الماء إلى
الحوض (ج) ليصل إلى أعلى المقلب ليف رغه بينما يكون الوعاء الصغير قد امتأل فيشد الحبل ويدور األنبوب ومعه طائر البوم
الذي ينظر مباشرة إلى العصافير فتسكت فورا.

-هيرقل والتنين

يظهر في الرسم اعاله هيرقل مصوبا سهم قوسه إلى رأس التنين .بإنطالق السهم يزمجر التنين .
األجزاء التي تتركب منها اآللة للحصول على المطلوب .
-

نأخذ قاعدة متوازية األضالع (أ ب ) نقسمها أفقيا بواسطة صفيحة (د ذ ر ز) إلى قسمين متساويين .
نثبت على سطح القاعدة شجرة يلتف حولها تنين.
يخرق جسم الشجرة انبوب هواء (ص ع ) يخرج من فم التنين وينفذ من الطرف اآلخر للقسم األسفل من القاعدة .
مقابل الشجرة ثبت تمثال هيرقل شادا حبل قوسه ومصوبا سهمه لرأس التنين .
على سطح القاعدة نجد كرة على شكل تفاحة (ت) تتصل بوعاء صغيرمخروطي الشكل (ف) بواسطة قضيب صلب.
هذا الوعاء يدخل ضمن وعاء آخر على شكل مخروط اقتطع اسفله وهذا األخير مثبت في الصفيحة (د ذ ر ز) عند
دائرته على ان تكون هذه مرتفعة بالشئ اليسير عن سطح الصفيحة وذلك لضرورة تسريب الماء .
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-

في زاوية السطح خرق صغير لصب الماء
حبل ارتبط من طرفه بقضي ب التفاحة ثم دخل في حز بكرة (ك) ليدخل جسم هيرقل وينطوي على حز بكرة صغيرة
أخرى في كتفه ومن ثم إلى زنده ليصل إلى الكالب المثبت في يده( .انظر الرسم الجانبي لليد التي ركبت على يد تمثال
هيرقل).

طريقة العمل
نصب الماء في القسم األعلى من القاعدة ثم نرفع التفاحة فتشد الحبل وينطلق السهم  .في هذا الوقت يكون الماء قد تسرب
إلى القسم األسفل من القاعدة ليطرد الهواء من أنبوب (ص ع) و ُيسمع عند ذلك زمجرة التنين.
المسارح الثابتة والمتحركة عند هيرون اإلسكندري
إنفرد هيرون اإلسكندري بوصف نو عين من المسارح ثابتة ومتحركة  .في المسارح المتحركة نستعرض ،في مشهد واحد،
قصة كاملة تدور أحداثها داخل صندوق متحرك .أما في المسارح الثابة نستعرض قصة تدور أحداثها في عدة مشاهد حيث
يتغير التصميم وكذلك الشخصيات من مشهد آلخر.
-

مشهد احتفالي لتعظيم اإلاله باخوس -إاله الخمر -في
مسرح متحرك

هو عبارة عن صندوق متحرك يحتوي على مجموعة من الحيل
الروحانية والدمى المتحركة وكأنها مجموعة من الممثلين يقوم
كل واحد منهم بدوره.
يتألف هذا الصندوق من األجزاء التالية :
-

-

-

القاعدة التي تحتوي على التقنيات المعدة لحركة الدمى من
أنابيب وبكرات وحبال وغير ذلك.
يعلو هذه القاعدة  ،قاعدة أخرى أصغر من األولى تحمل
ستة أعمدة .يعلوها برجا صغيرا مخروطي الشكل ثبت
على قمته تمثال إمرأة ذات أجنحة تحمل بيدها اليمنى تاجا.
هذه اإلمرأة تمثل إاله النصر عند اإلغريق
في وسط البناء انتصب تمثال اإلله باخوس ،حامال بيده
اليمنى الكأس وباليسرى الصولجان ،وعند قدميه يربض
فهد ضخم.
أمام وخلف اإلاله باخوس مذبح مزين بقطع محرقة .
أمام كل عامود من األعمدة المنتصبة التي تحيط بباخوس
تقف كاهنة.

طريقة العمل :
عندما نضع الصندوق على المسرح يتحرك من تلقاء ذاته بخط
مستقيم ،دائري أو متعرج ،لتتابع أحداث العرض في مشهد واحد .يبدأ المشهد بإضاءة المذبح المثبت أمام إإلاله باخوس،
فيفور الحليب من رأس الصولجان ويتبعه الماء باإلنسياب ثم ينسكب الخمر من الكأس إلى فم الفهد الجاسم على قدميه .بعد
ذلك تظهرعلى محيط القاعدة الصغرى دوائر مضيئة كل منها على شكل تاج .وتبدأ كل كاهنة بالدوران حول العامود التي
تقف أمامه وذلك على أصوات قرع الطبول والدفوف .وفجأة يهدأ صوت الموسيقى فيدور كل من باخوس إاله الخمر والمرأة
إاله النصر نصف دورة  ،ل يصبح بذلك باخوس أمام المذبح الثاني الذي يشتعل بدورة وتتكرر األحداث .
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المسرح الثابت
في هذا النوع يبقى المسرح مكانه ال يتحرك لكن األحداث تجري في عدة مشاهد وفي نهاية كل مشهد يغلق الستار ويفتح
مجددا لتظهر شخصيات مختلفة وكذلك بالنسبة للتصميم الذي يختلف كليا عن تصميم المشهد السابق.
يقدم هيرون في كتابه نموذجا للمسرح الثابت بعرضه أسطورة نوبليوس " "Légende de Naupliusالتي تسرد قصة
باالميد " "Palamèdeعا لم ومهندس اشتهر بشجاعته وحنكته العسكرية في معركة طروادة مما أثار حسد أليس ""Ulysse
الذي اتهمه بالخيانة العظمى مما عرّ ض باالميد "  "Palamèdeللموت رجما بالحجارة  .نظرا لعدم العدالة وللجرائم
الشنيعة بحق أهل طروادة تعرض اإلغريق لقصاص مهم من قبل آلهتهم وذلك بتعرض معظم مراكبهم لعاصفة قوية في
عرض البحر وغرق معظمها وصعق أجاكس " " Ajaxمن قبل أتينا ". "Athénaأما من بقي حيا من الركاب فقد قيد
بخدعة من قبل نوبليوس " "Naupliusإلى صخرة كبيرة حيث تحطمت مراكبهم وكان مصيرهم الموت الحتمي.وكان بينهم
والد "."Palamède
ّ
مثل هيرون هذه القصة الخيالية في مسرح ثابت فجاءت المشاهد بالتسلسل كما يلي:
-

في المشهد األول ينكشف الستار عن مجوعة من العمال يصلحون سفنهم .
في المشهد الثاني تتمثل عملية إنزال السفن في البحر
في المشهد الثالث يظهر األ سطول في عرض البحر واألمواج الهائجة تتالطم على السفن والدالفين تقفذ من كل حدب
وصوب .
في المشهد الرابع تتمثل عملية السفن التي تغرق ب ُركابها وحمولتها.
في المشهد الخامس تظهر السفن التي تعارك الحياة وتتوجه خطأ لتلتطم بصخرة كبيرة ويتعرض ركابها للموت الحتمي
ومنهم والد "."Palamède

التقنيات المعتمدة من قبل هيرون لتحريك الدمى وتغيير تصاميم المسرح.

التقنية المعتمدة لفتح وإغالق أبواب المسرح وذلك قبل كل مشهد
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التقنية المعتمدة لحركة الدالفين

التقنية المعتمدة إلشعال الشعلة

التقنية المعتمدة لحركة يد العمال
نالحظ في الرسومات أن التقنيات المعتمدة في مسارح هيرون تقتصر على  :دواليب ،بكرات ،حبال ،أثقال ،صمامات،
باإلضافة إلى أوعية صغيرة للماء والخمر .أما اصوات الطبول فهي ناتجة عن سقوط كرات صغيرة من الرصاص على
طبل مائل ومن ثم تقفز لتقع على صنوج معدنية .

مالحظة  :جميع الصور لدمى هيرون مأخوذة من المرجع التالي:
Les théâtres d’automates en Grèce au IIe siècle avant l’ère chrétienne – V Prou
لإلطالع على تركيب ساعة أرخميدس  ،بعضا من دمى فيلون وبعضا من دمى هيرون راجع:
http://kotsanas.com/fr/categories.php
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الدمى المتحركة عند العرب
لم يهتم العرب قبل اإلسالم بالدمى المتحركة بل اقتصرت إهتماماتهم على تعظيم األصنام وعبادتها .يطالعنا في كتاب "األصنام"
إلبن كلبي 12وصفا للوثن (هبل) حيث قال  ":وكان فيما بلغني أنه من عقيق أحمر على صورة إنسان  ،مكسور اليد اليمنى،
ادركته قريش كذلك ،فجعلوا له يد من ذهب  . "...وكذلك وصف إبن كلبي الوثن (ودا ) بقوله  " :تمثال رجل كأعظم ما يكون
من الرجال  ...عليه حلتان متزر بحلة مرتد األخرى ،عليه سيف قد تقلده. "...
بعد ظهور اإلسالم تغيرت المفاهيم والطبائع وتحولت الوثنية إلى عبادة الخالق وأصبح شغل العرب الشاغل الذين اعتنقوا الدين
اإلسالمي تنفيذ تعاليم الدين الحنيف ورفع رايته .فبعد أن استقر ت تلك الراية في بقاع األرض اتجه إهتمام الخلفاء واألمراء
والحكام الذين توارثوا الحكم في البالد العربية واإلسالمية  ،إلى رفع راية العلم .
من القرن الثالث إلى القرن العاشر للهجرة ( التاسع إلى السادس عشر ميالدي ) ظهرت نهضة علمية مميزة في جميع ميادين
العلم والمعرفة .ولم يكن هناك تخصص في علم واحد بل ولج العالم حقوالعدة فكان فيلسوفا وموسيقيا ورياضيا وفيزيائيا)،
طبيبا ومهندسا وشاعرا فلكيا وميكانيكيا ورياضيا  .لقد تحلى العالم العربي باألمانة العلمية  ،فلم ينسب لنفسه ما ابتدعه أسالفه
بل كان يصرح بما اكتشفه هو  ،ويناقش ويحلل آراء من سبقوه .كما إنه لم يقتنع بالنظريات العلمية بل أخذ يطبقها في مختبراته
وحياته العملية .احترم الحرفيين والعمال بعد أن كان اليونان يحتقرونهم ،وانتقل الفكر العربي من المنطق التجريدي إلى منطق
التجربة والبرهان  ،فال عجب إذن أ ن يهتم العرب بصناعة الدمى المتحركة التي اعتمدت في تركيبها وعملها على المفاهيم
النظرية للهندسة الميكانيكية.
قبل الشروع بعرض الدمى المتحركة وتطورها التقني عند العرب  ،ال بد من استعراض بعضا من قصصنا الشعبية للوقوف
على الخيال الواسع الذي أبعد الوصف عن الحقيقة وأظهر الدمية وكأنها من نسج ساحر ال حدود لمقدرته الفنية وال لشعوذاته
الوهمية  .وكذلك ال بد من مطالعة ما ورد في كتب األدب العربي القديم من أوصاف لتلك الدمى  ،تعتمد في أغلب األحيان على
الحقيقة وليس على الخيال .
الدمى المتحركة في قصصنا الشعبية
تطالعنا النصوص الواردة في قصصنا الشعبية بأوصاف دقيقية لمجموعة من الدمى المتحركة التي كانت تزين قصور
الرومان قبل الفتح اإلسالمي وقصور األمراء العرب بعد ظهور اإلسالم .لقد ورد في نص القديم للسيرة الهاللية  ،وصفا لعدة
دمى متحركة  ،وكذلك األمر بالنسبة لسيرة سيف بن ذي يزن ،والصورة نفسها تتكرر في سيرة الظاهر بيبرس  ،كما تتضمن
بعض الكتب العربية ،التي تجمع بين السير الشعبية والقصص التاريخية  ،مقاطع عدة تتحدث عن الدمى المتحركة .للوقوف
على قصص تلك الدمى ال بد من عرض بعضا من هذه النصوص.
من أشهر قصصنا الشعبية  ،قصة "ألف ليلية وليلة " 13التي تحتوي على سرد بديع ومشوق لقصص مليئة بالخيال الممزوج
بالخرافات ح تى ال تكاد تخلو قصة من دمية متحركة سحرية كبساط الريح،والجواد المسحور  ،والمردة المختبئة بالقمائم ،وما
إلى ذلك مما يجعل القارئ يشعر بان القصّاص انتقل من عالم الواقع إلى عالم الخيال والسحر وتسخير الجان .لذلك أهمل ،
معظم الباحثون التقنيات العلمية التي تكمن في وصف تلك الدمى.
لقد ورد في كتاب "الف ليلة وليلة " في ذكر جبل المغناطيس ما يلي  " :قبة من النحاس األصفر  ،معقوقة على عشرة أعمدة،
وفوق القبة فارس على فرس من نحاس ،وفي يد الف ارس رمح من نحاس ،ومعلق في صدر الفارس لوح من رصاص منقوش
عليها أسماء وطالسم فيها" :أيها للملك ...ما دام هذا الفارس راكبا على هذه الفرس  ...تنكسر المراكب التي تفوت من تحت،
ويهلك ركابها جميعا"...
_____________
 -12إبن كلبي  ،أبو منذر هشام بن محمد – كتاب األصنام – القاهرة المكتبة العربية – 1965
 – 13كتاب ألف ليلية وليلة – القاهرة – مطبعة عبد الرحمن رشدي  1279للهجرة
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وجاء في كتاب"فتوح البهنساء الغراء " 14أن أول من ملك مدينة البهنساء شهلون الملك ،وكان كاهنا يدري علم الهندسة  ،وهو
الذي بنى بيتا من الرخام على ضفة النيل وجعل فيه بركة صغيرة من نحاس, .أقام في وسط المدينة تمثال امرأة جالسة وفي
حجرها صبي كأنها ترضعه ،وكل امرأة أصابتها علة من العلل في جسدها مسحت الوضع نفسه في ذلك التمثال  ،فيزول عنها
جميع ما تجده من العلل واأللم .
وعمل عند أعالي الرمل طلمسا على صفة فارس من نحاس مطلسم  ،يدور دورانا عظيما إلى جهة الريح ،فمن مكان مهب
الريح يحبس الرمل عن اإلقليم بأمر هللا عز وجل  .وصنع أيضا صنما من حجر أسود ونصبه على باب المدينة ن فإذا دخل أحد
من أهل الخير ضحك ذلك الصنم وإن دخل أحد من أهل الشر بكى ذلك الصنم.
وصنع في زمانه بارض البهنساء سقا على ظهره قربة ماء ووضعه في بيت من المدينة  .فكان أهل المدينة يصبحون فيجدون
البيوت مملؤة ماء للشرب والغسل وغير ذلك ولم يزل كذلك بالمدينة حتى جاد هللا عليها باإلسالم فولى عليها خالفة بني أمية
عبد العزيز بن مروان الذي أمر فتح البيت الذي فيه السقا فلم يجدوا فيه إال السقا وعلى كتفه قربة ماء فارغة فلما رأوه باتوا
وأصبحوا فبطلت تلك العادة عن أهل البهنساء .
وعمل في زمانه عجائب كثيرة  ،منها بطة من نحاس قائمة على اسطوانة .فإذا دخل الغريب األقليم أو ناحية من نواحيه صفقت
تلك البطة بجناحيها.
وجاء في سيرة الظاهر بيبرس  15ما قوله  ":هذه قاعة الوزير أحمد بن أباديس السبكي في أوان الزهور والربيع ،وكان هو
يسميها بالجنة الصغرى ،وكان كل ما فيها من هذه التماثيل  ،صنعة المعلمين أهل الفراسة  ،وال هي بعلوم أقالم  ،وال عمل من
أعمال الكهان ،وكان إذا جلس فيها يأمر الخولي ان يدير السولقي ن فإذا اندفع الماء وجرى ووصل إلى الشخاص فتدور من ثقل
الماء ن فإذا تحركت اللوالب والعقارب إلى ذات اليمين تجري المياه وتتمايل األشجار وتهب الرياح إلى األنهار فيطيب له المقام
في تلك الدار" .
16
ُ
وإذا انتقلنا إلى سيرة عنترة نعثر على نصوص مهمة في هذا المجال حيث نقرأ " :ولما فتح الباب رأينا فارسا طويال كان من
أوالد قابيل وبيده سيف ثقيل  ،لو ضرب به جبل لهده أو حائط لقده ،وهو مائل بكليته إلينا ومقبل بصدره علينا ،فخيل إلينا أنه
إنسان حامل علينا بغير إرتياب ،عند دخولنا من هذا الباب ،وهو طويل عريض شجاع وقرن مناع  ،فلله در الصناع ن الذين
اتقنوا تلك األنواع  .وهذا الفارس راكب جواد من أرق الخيل الجياد"...
هذه صورة من قصصنا الشعبية التي ال تخلو من الخيال رغم أن الوصف الذي ورد في قصة الظاهر بيبرس والذي يعتمد على
قوة دفع الماء لتحريك الدمى ليس بعيدا عن الوقائع العلمية .سوف نجد الحقا مدى اعتماد العلماء العرب على قوة دفع وثقله
لتحريك الدمى .

__________
 – 14محمد بن محمد المعز – فتوح البهنساء الغراء – القاهرة  1305هجري
 – 15سيرة الظاهر بيبرس – القاهرة -طبعة عبد الحميد الحفني
 – 16سيرة عنترة – مخطوط بدون تاريخ – الراوي أبو المكارم
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الدمى المتحركة في األدب العربي القديم
لقد غصت كتب األدب العربي القديم بأوصاف مميزة ،أقرب إلى الواقع من الخيال ،لمجموعة متنوعة من التماثيل المتحركة،
بحيث من الممكن ان يكون قد تم تركيبها في الواقع المنظور  ،ولكن لم تذكر تلك المراجع معلومات عن التقنيات المعتمدة
لتحريكها.
17
نقرأ في كتاب "تاريخ بغداد " للخطيب البغدادي ما يلي  " :أن المنصور بنى مدينة مدورة  ،وجعل داره وجامعها في وسطها،
وبنى القبة الخضرا ء فوق أيوان ،وكان علوها ثمانين ذراعا ،وعلى رأس القبة صنم على صورة فارس في يده رمح ،وذلك
الرمح يدور مع الريح  .وكانت هذه القبة وهذا الصنم يسمى تاج البلد ،وعلم بغداد ،واعظم مأثرة من مآثر بني العباس"
وفي "أخبار مصر " إلبن ميسر أن األفضل إبن أمير الجيوش وزير الفاطميين " كان له مجلس يجلس فيه للشرب ،فيه صور
ثماني جوار متقابالت :أربع منهن بيض من كافور ،وأربع سود من عنبر ،قيام في المجلس عليهن أفخر الثياب واثمن الحلى،
بأيديهن أحسن الجواهر ،فإذا دخل من باب المجلس ووطئ العتب ة نكسن رؤوسهن خدمة له ،فإذا جلس في صدر المجلس
استوين قائمات"18.
وفي "معجم البلدان " لياقوت " أنهم لما بنو قصر ُغمدان باليمن جعلوا في أعاله مجلسا بنوه بالرخام الملون  ،وصيروا على
كل ركن من أركانه تمثال أسد من شبه كاعظم ما يكون من األسو د  ،فكانت الريح إذا هبت إلى ناحية تمثال دخلت من خلفه،
وخرجت من في ه فيسمع له زئير كزئير السباع19".
ومن ذلك ما ذكره ياقوت من "معجم البلدان " قال ":دار الشجرة  ،دار بالدار المعظمة الخليفية في بغداد من أبنية المقتدر باهلل ،
وكانت دارأ فسيحة ذات بساتين مور قة ،وإنما سميت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والفضة في وسط بركة كبيرة مدورة
أمام إيوانها ،وبين شجر بستانها ،ولها من الذهب والفضة ثمانية عشر غصنا لكل غصن منها فروع كثيرة مكملة بأنواع الجواهر
على شكل الثمار  ،وعلى أغصانها أنواع الطيور من الذهب والفضة إ ذا مر الهواء عليها أبانت عن عجائب من أنواع الصفير
والهدير  ،وفي جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارسا على خمسة عشر فرس ،ومثله عن يسار البركة ،وقد
أُلبسوا أنواع الحرير الدبج مقلدين بالسيوف ،وفي أيديهم المطارد يتحركون على خط واحد ،فيُظن أن كل واحد إلى صاحبه
قاصد" 20
من بديع التماثيل المقرونة بحيلة صناعية صورة جارية لها شعر طويل ،تدور على لولب وإحدى رجليها مرفوعة ،وفي يدها
طاقة ريحان  ،فإذا وقفت حذاء إنسان شرب ،ثم ينقرها فتدور .رآها المتنبي في قصر بدر بن عمار فقال فيها مرتجال 21
محكمة نافذ أمرها
وجارية شعرها شطرها
تضمنها مُكرها شبرها
تدور على يدها طاقة
بما فعلته بنا عذرها
فإن أسكرتنا ففي جهلها
وانشد إبن أبي أصيبعة في " عيون األنباء" لسديد الدين ال شيباني مما كتبه على كأس في وسطها صورة طائر على قبة مخرمة
غذا وضع الماء فيها دار وصفر بحيلة محركة ،ومن وقف بإيزائه حكم عليه بالشراب ،فإذا شرب وترك شيئا صفر الطائر وال
ينقطع صفيره إال إذا لم يبقى في الكأس شئ22 .
مستحسن التكوين والتصوير
صرفا تنير حناجر الديجور
نار الكليم بدت بأعلى الطور
في الكأس نمه عليك صفيري

أنا طائر في هيئة الزرزور
فاشرب على نغمي سالف مدامة
صفراء تلمع في الكؤوس كانها
وإن تخلف من شرابك درهم
___________

 –17الخطيب البغدادي – أبو يكر محمد بن علي بن ثابت بن أحمد المهدي –الملقب بالخطيب البغدادي – (463-392هجري 1071-1002 /م) من أهم
مؤلفاته " تاريخ بغداد".
" - 18أخبار مصر" إلبن اياس ص ،58
 -19معجم البلدان لياقوت ج 6ص 302-301
 -20كتاب "التصوير عند العرب " أحمد تيمور باشا -تعليق الدكتور زكي محمد حسن -معهد اآلثار اإلسالمية بكلية اآلداب – جامعة فؤاد األول – محرم
سنة  -1361فبراير  -1942ص 55
 -21المرجع السابق ص 71
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حكى إبن أياس في حوادث سنة ": 891إن ملوك اليمن أهدت إلى الملك الكامل شمعدانا من نحاس يخرج منه عند طلوع الفجر
شخص من نحاس لطيف الخلقة يخاطب الملك قائال :صبحك هللا بالخير  ،قد طلع الفجر " او صفيرا هذا معناه .وكان هذا
الشمعدان من صنعة الميقاتية ،فأقام في حواصل الملوك إلى أيام الملك الناصر محمد بن قالوون ثم فُقد".23
وقد حاول العالمة القرافي 24صنع تمثال ناطق تحقيقا لهذا الزعم ،فلم يستطع ،واعترف بعجزه على ما حكاه إبن طولون في
رسالته "قطرات الدمع ،فيما ورد في الشمع  ،ونص عبارته":وعن الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي قال في
" شرح األصول" :بلغني أن الملك الكامل وُ ضع له شمعدان كلما مضى من الليل ساعة انفتح باب منه  ،وخرج منه شخص
يقف في خدمة الملك ،فإن انقضت عشر ساعات طلع شخص على أعلى الشمعدان  ،وقال صبح هللا السلطان بالسعادة  ،فيعلم أن
الفجر قد طلع .قال  " :وعملت أنا هذا الشمعدان ،وزدت فيه أن الشمعة يتغير لونها كل ساعة ،وفيه أسد تتغير عيناه من السواد
الشديد إلى البياض الشديد إلى الحمرة الشديدة ،في كل ساعة لها لون ،فإذا طلع الفجر طلع شخص إلى أعلى الشمعدان  ،وإصبعه
في أذنه يشير إلى األذان  ،غير أني عجزت عن صنعه الكالم25 ".
وهنا ال بد من اإلشار ة إلى الدمى المتحركة التي رافقت الساعات المائية في معظم البالد العربية التي خضعت للحكم اإلسالمي.
نذكر منها :
 الساعة التي أهداها هارون الرشيد لملك فرنسا شارلمان  .والجدير بالذكر إن وصف تلك الساعة تردد في مقاالتعربية عدة دون ذكر المرجع ،وذلك يعود إلى أن هذا الوصف لم يرد بالمراجع العربية  ،لكنه ورد في مراجع أجنبية
مختلفة . 26
 ساعة مدينة تلمسان في الجزائر " .الم نجانة " يعتقد بأن مخترعها هو علي بن الفحام التلمساني وذلك في اوائل عام 760هجري  1359/م  .راجع الوصف في المرجع 27
ساعة بو عنانية في مدينة فاس بالمغرب العربي  .راجع الوصف في المرجع28
 -ساعة باب جيرون في دمشق وقد ورد الوصف كامال في كتاب "علم الساعات والعمل بها" لرضوان الساعاتي

________
 -22إبن أبي أصيبعة –"عيون األنباء في طبقات األطباء " ج  2ص 227
 " -23تاريخ مصر" إلبن أياس ج  2ص78
 -24كان القرافي المذكور من ائمة المالكية بمصر وتوفي سنة  684ودفن بالقرافة  ،وله المؤلفات الممتعة في في الفقه واألصول وغيرها ،منها شرحه
على "المحصول في أصول الفقه" للفخر الرازي .
 -25في دار الكتب المصرية مخطوط من "نفائس األصول في شرح المحصول" لشهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي المعروف بالقرافي .راجع
"فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار " ج  1ص 396
 -26لم تتحدث المصادر التاريخية العربية عن تبادل السفارات والهدايا ما بين هارون الرشيد وشارلمان .والمعروف في هذا الصدد مستمد من
المصادر األوروبية التي يرجع بعضها إلى عصر شارلمان نفسه  .أنظر  ph.hitti : history of the Arabsص  .298وما أشار إليه من مراجع
 Schmidt : Karl der Gros und Harun al-Rachidفي مجلة  der Islamج 3
ومقال األستاذ برتولد  Bartholdفي المجلة نفسها (ج)4
ومقال باسيه  R.Bassetفي مجلة تاريخ األديان  Revue de l’histoire des religionsسنة .1914
 -27أحمد بن محمد المقري  :ازهار الرياض في أخبار القاضي عياض ،تحقيق  :محمد مصطفى السقا وآخرون  -لجنة التأليف والترجمة والنشر
القاهرة سنة النشر 1358هجري 1939/م مجلد  1ص . 245 - 244
 -28كتاب جنى زهرة اآلس في بناء مدينة فاس –علي الجزنائي – تحقيق عبد الوهاب أبي منصور مؤرخ المملكة المغربية  -الطبعة الثانية
1411هجري1991/م المطبعة الملكية الرباط -ص .53-51
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الدمى المتحركة في المخطوطات العربية.
لقد ورد وصف لدمى متحركة في المخطوطات التالية:
 مخطوط " اآللة اتي تزمر بنفسها "  -بنو موسى بن شاكر (القرن الثالث الهجري /التاسع ميالدي) مخطوط "كتاب األسرار في نتائج األفكار" – إبن خلف المرادي ( القرن الخامس الهجري /الحادي عشر ميالدي ) مخطوط " العلم والعمل النافع في صناعة الحيل" للجزري (النصف الثاني من القرن السادس واوائل القرن السابعالهجري /الثاني عشر والثالث عشر ميالدي)
نستعرض فيما يلي بعضا من تلك الدمى المتحركة التي ورد وصفها في تلك المخطوطات مع توضيح اهم التقنيات المعتمدة
لتحريكها من قبل محرريها .
 - 1مخطوط "اآللة التي تزمر بنفسها"
في هذا المحطوط ورد وصفا مفصال آللة موسيقية تعزف لحنا معينا من تلقاء نفسها اي دون
الحاجة إلى عازف  .إن الدراسة التحليلية والتقنية لهذا المخطوط برهن بأن هذه اآللة تتبع
مواصفات آالت الموسيقى الميكانيكية وهي عبارة عن أرغن مائي ميكانيكي وآلي29 .
كما ورد وصفا لدمية متحركة وهي عبارة عن زامر آلي يعزف لحنا ُسجل على البربخ الموسيقي
لآللة .لقد ورد الوصف كما يلي :
"وإذا أردنا أن نتخذ ذلك في صورة إنسان يزمر فإنا نصيّر هذه اآللة كلها مستورة في داخل بدن
تمثال أو في موضع آحر ويظهر السرناي وهو مركب في فم التمثال  ،ونجعل المساطر التي على
طرفها األبواب وهي التي تسد و تفتح ثقب السرناي الثمانية هي أصابع التمثال ونعطف أطراف
المساطر التي عليها (د) في داخل ساعدي التمثال حتى تنتهي الشظايا المنصوبة على بربخ (ه و)
في داخل التمثال لكي ال يظهر من جميع اآللة إال السرناي فقط وأصابع التمثال المشكلة باألصابع.
فإذا اطلقنا في اآللة الماء وصيرنا مسكن الريح إلى فم التمثال وخرج في الحبة وادى الصوت في
السرناى ثم تحركت األصابع على السرناي كما وصفنا فقد زمر التمثال تلك األلحان التي الّفناها
كما يزمر اإلنسان الزامر  ،ويخفف أيضا إيقاع اللحن ويثقله وينتقل من لحن إلى لحن كما وصفنا
وذلك ما أردنا أن نبين".

كما نقرأ في موضع آخر":وعلى هذا المسلك بعينه قد قد
يستقيم أن نعمل صنما يضرب بالعود أو بآلة ذات أوتار
كالعازف فيتبع أحد الصنمين اآلخر ويتبع الوتر الزمر.
ويجوز أيضا أن نتخذ تماثيل اصنام ترقص وتتبع هذا الزمر
وهذه األوتار .والحيلة في ذلك أجمع كالحيلة في الزمر حتى
تدوم النغمة الواحدة من األوتار مع كل نغمة للزمر حتى
تنتهي النوبة "
مالحظة  :نذكر بأن مخطوط آلة الزمر ال يحتوي على اية صورة
بيانية لآللة او ألي قسم منها  .لقد ترك الناسخ فراغا مكان الصور ،
علما بأن عبارة "وهذه صورته " تتردد عند اإلنتهاء من وصف كل
جزء.

___________
 -29راجع في نفس الموقع مقال "الموسيقى الميكيانيكية "
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 -2مخطوط إبن خلف المرادي "كتاب األسرار في نتائج األفكار"
إن هذا المخطوط محفوظ في مكتبة ميديشيا لورينسيانا (  . )Biblioteca Medicea laurenzianaوقد تعرض للتلف في قسم
كبير من صفحاته  .لقد لقي اهتماما كبيرا من قبل الباحثين في تاريخ العلوم رغم التلف الذي لحق به وفي معظم صفحاته.
إن أول دراسة تحليلية لهذا المخطوط اجريت من قبل دونالد هيل في كتابه "الساعات المائية العربية 30".
في عام  2008أجرت الشركة اإليطالية "31 "Leonardo 3وبالتعاون مع مجموعة من الباحثين في تاريخ العلوم والتكنولوجيا،
إعادت دراسة المخطوط ونشره وذلك بتوجيه من دولة قطر حيث أقيم معرضا مهما في الدوحة احتوى على مجموعة من
المجسمات لبعض اآلالت التي ورد وصفها في المخطوط .بالمناسبة أصدرت الشركة كتاب تحقيق المخطوط مع نسخة مصورة
للمخطوط وقرص رقمي تفاعلي مع كل صفحات المخطوط  ،باإلضافة إلى أكثر من ثالثين شكال بالتصوير الثالثي األبعاد.
نستخلص من هذه الدراسة بأن المخطوط األصلي الذي كتب بخط أحمد إبن خلف المرادي (القرن الخامس الهجري الموافق
الحادي عشر ميالدي ) مفقود حتى هذا التاريخ وقد تمت إعادة نسخه في عام  . 1266وقد اعتمد الباحثون على هذه النسخة في
الدراسة والتحليل .
لقد تبين في هذه الدراسة بان المخطوط يحتوي على مجموعة هامة من الدمى المتحركة ورد وصفها ضمن وصف الساعات
المائية التي بلغ عددها حوالي خمسة عشرة ساعة  .باإلضافة للساعات المائية نجد وصفا لخمسة اشكال مختلفة وهي كما ورد
في الدراسة :
الشكل األول  :قصة الحب والحيات
الشكل الثاني :فارسان ورجالن وفتاتان
الشكل الثالث  :األعمى والكلب
الشكل الرابع :كبشان ورجل
ألشكل الخامس - :المعركة
في كل شكل من هذه األشكال نجد تماثيل متعددة تقوم بحركات مختلفة حسب سير القصة .
لقد اعتمد المرادي تقنيات عدة لتحريك دماه  .نذكر اهمها :قوة ضغط الماء وثقله وكذلك خفة حركة الزئبق وثقله.
أما األدوات التي استعملها نذكر منها الحبال والبكرات والدواليب المسننة والدندانجات وكذلك الكرات والحصوات والموازين
وغير ذلك.
مالحظة  :لقد حالفنا الحظ بزيارة المعرض والتقتنا منه بعض الصور

Arabic Water –Clocks – Donald R.Hill -University of Aleppo 1981 -30
 -31كتاب األسرار في نتائج األفكار – آالت مذهلة من ألف عام – أحمد بن خلف المرادي –  Leonardo 3الطبعة األولى اكتوبر
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 -3مخطوط "كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل "

للجزري32

يعتبر مخطوط الجزري " العلم والعمل النافع في صناعة الحيل " اهم مخطوط عربي عني بالدمىى المتحركة وذلك لألسباب
التالية  :جمال الخط  ،وضوح الرسومات ووفرتها  ،الشرح المفصل لكل جزء من أجزاء الحيلة الموصوفة باإلضافة إلى تعيين
نوع المادة المستعملة لتصنيع هذا الجزء  .أخيرا ينهي الوصف بإضافة الزركشات الالزمة لتحسين صورة العمل .
في هذا المخطوط نجد تطورا مميزا لتكنولوجيا التصنيع وإ عطاء الحركة الالزمة للدمية .باإلضافة إلى األدوات األولية المستعملة
كالبكرات والحبال ودواليب الماء واألقراص المعدنية المسننة والمتشابكة فقد اخترع الجزري عدة تقنيات خاصة به نذكر منها
الكفة التي تمتلء وتفرغ نفسها بوقت معين  ،االسطوانة الدائرية حاملة الشظايا التي تحرك أيدي الموسيقيين ،دوالب الكفات
الذي يدور بواسطة ثقل الماء على كفاته  ،وغير ذلك من التقنيات المميزة التي لم نجدها في اي مخطوط عربي او اجنبي قبله .
هذا ومن الصعب إحصاء عدد الدمى (الثابتة والمتحركة ) في هذا المخطوط  ،فباإلضافة إلى الدمى المتحركة التي تظهر في
الساعات المائية الموصوفة  ،فقد عمد الجزري إلى وصف مجموعة هامة من األواني التي تعمل آليا بواسطة دمية متحركة .
لقد حظي هذا المخطوط بإهتمام عدد كبير من الباحثين العرب والمستشرقين في جميع أنحاء المعمورة وقد أقيمت المعارض
التي تحتوي على مجسمات من االالت الموصوفة كما تم إعطاء اآللة الحركة الالزمة لها كما ورد في المخطوط .
لقد قسّم الجزري كتابه إلى ستة أنواع يحتوي كل منها على مجموعة من األشكال التي تخضع لموضوع واحد  .نذكر منها على
سبيل المثال :
النوع األول  -في عمل فناكين يعرف منها مضي ساعات مستوية وزمانية بالماء والشمع – تحت هذا العنوان نجد وصفا لعشرة
اشكال من الساعات تحتوي على دمى متحركة .
النوع الثاني  -في عمل أواني وصور تليق بمجالس الشراب – كذلك نجد وصفا لعشرة أشكال من هذا النوع منها:
الشكل الرابع من النوع الثاني – وهو زورق يوضع في بركة في مجالس الشراب وينقسم إلى فصول ثالثة
الفصل األول – في صفة ظاهر الزورق ومعناها
"اقول أنه كلفني من لم استطع مخالفته أن أعمل زورقا عليه صورة بعض ندمايه وصورة جماعة من مطربات مجلسه عمّاالت.
وحيث لم أجد سبيال إلى إدخال شئ من الماء إلى الزورق وال إخراج شئ من الماء إلى خارج الزورق ،عملت ما أصفه .وهو
زورق لطيف متخذ من حشب وأعاله منطبق وعلى كوثله دكة عليها قبة وعلى الدكة صورة الملك جالسا وعن يمينه حاجبه
قايما دون الدكة وعن شماله حامل السالح .وبين يديه غالم في يده قرابة وقدح وكأن ه يسقي ودون ذلك صور جماعة من الندما
جلوس عن اليمين وعن الشمال وبين أيديهم وفي أيديهم أشياء من أواني الشراب وعلى كوثل الزورق دكة قبالة الملك عليها
زامرة ودفية وجنكية ثم دفية  .وما وراء الدكة والجواري مالّح قايم بيده سكان الزورق وعلى حافتي الزورق مالحان بأيديهما
مجذافان .وهذه صورة الزورق وما عليه.

الرسم من مخطوط اكسفورد
 -32الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل –تصنيف أبي العز بن إسمعيل الجزري – تحقيق الدكتور أحمد يوسف الحسن – معهد التراث
العلمي العربي – جامعة حلب – سوريا 1979
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وأما معناه فإنه يوضع الزورق على سطح الماء في بركة كبيرة وال يكاد يسكن بل يتحرك على سطح الماء وكلما تحرك فإن
المالحين يتحركون ألنهم على محاور والمقاذيف تحركهم بحركتها في الماء ليمضي من الزمان نحو نصف ساعة فتزمر الزامرة
ويلعب الجوار ي بالمالهي بأصوات يسمعها من حضر هنية ماز ثم يمسكن والزورق متحرك على سطح الماء حركة بطيئة حتى
يمضي من ازمان نحو نصف ساعة فتزمر الزامرة وينصت من حضر ويلعب الجواري بالمالهي كما جرت الحال في المرة
األولى وال يزلن كذلك نحوا من خمس عشرة نوبة حتى يتقوض المجلس".
بعد أن يستعرض الجزري الشكا العام للزورق والهدف من صناعته ينتقل إل الشرح المفصل لكيفية عمل كل جزء من أجزاءه
موضحا نوع المادة المستعملة للتصنيع ( الخشب ،كاغد معجون) وكذلك القياسات المناسبة لذلك دون ان ينسى أدق التفاصيل
لحسن سير العمل وذلك في فصلين متواليين وهما :
الفصل الثاني  :في كيفية عمل الزورق وآالت الماء المتخذة في الزورق لحركات أيدي الجواري وصوت المزمار
الفصل الثالث  :في كيفية عمل الجواري فوق الدكة وهي الخزانة وحركة ايديهن.
وحيث أن الشرح مطول ويلزمه صفحات نقتصر على كيفية تشغيل الزورق .
بقول الجزري ":فمن الواضح الجلي أنه متى ملية خزانة الماء وهي دكة الجواري ماء فإنه يقطر من أسفلها إلى الكفة وعند
امتالء الكفة في مدة نصف ساعة تقريبا تميل ويتفرغ ما فيها إلى حوضها ومن حوضها ينصب على كفات الدوالب فيدور
الدوالب والمحور فتحرك شظياته الشظيات الن ازلة من أيدي الجواري والماء يتخنق في انبوب متصل بحوض الدوالب وقدر
الصفير فيطرد الهواء الكاين في القدر ويندفع إلى بندقة الصفير وهو صفير مزعج يقارب الزمر .ومن أراد عمل زمر فليلطف
الحيلة ويدقق العمل ويتحذ عوض بندقة الصفير زمرا من نحاس .وعند امتالء القدر وارتفاع الماء فوق المقلب يخرج من المقلب
إلى أرض الزورق ويجتمع في أرض الزورق وكذلك يجري األمر في كل نصف ساعة .وعند تكامل الماء في ارض الزورق
يرفع في اليوم الثاني إلى الخزانة .وإني عند إتمام هذا الزورق وما فيه وضعته على سطح الماء فمال ولم يثبت فثقلت أرضه
بثقل كب ير حتى استقام على الماء .وهذه صورته (الرسم أدناه) وذلك ما أردت إيضاحه جليا.

الرسم من مخطوط طوبقا بي  ،أحمد الثالث وقد اضفنا إليه أسماء األجزاء
http://sanjakdar-chaarani.com/new_sai_j3x/index.php/lesvideo -1
نرجو مراجعة الفيديو لالطالع على طريقة العمل
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النوع الثالث  -في عمل أباريق وطساس ونحو ذلك – وفي هذا النوع ن نجد وصفا لعشرة أشكال اخترنا منها :
الشكل الثالث  -من النوع الثالث وهو غالم يصب على يدي الملك الماء
ليتوضأ وينقسم إلى فصلين :
الفصل األول  :في صفة ظاهر الصورة ومعناها
يقول الجزري ":وهو غالم يتحذ من نحاس مولف القميص مكمل بيدين
ورجلين ورأس وهو قايم على قدميه وفي يده اليمنى وهي ممدودة إبريق
وعلى غطاء اإلبريق طاير وبلبلة اإلبريق مرتفعة محنية إلى أسفل كرقبة
الطاووس ورأسها واإلبريق مايل إلى جهة البلبلة  ،ويده اليسرى مرتفعة
وساعدها يكاد يماس عضدها وفي كفها منديل مرخي يماس أثوابه ومرآة
ومشط .يؤتى بهذا الغالم عند حاجة الملك إلى الوضوء ويقام إلى جانب
طشت بين يديه وينفصل عنه الخادم فيسمع للطاير صوت وهو يصفر هنية
ما ثم يفيض من البلبلة ما يتوضأ به الملك ويفضل عما يكفيه وعند آخر
وضئه يمد الغالم يده اليسرى ح تى تعود مبسوطة فيأخذ الملك المنديل
والمرآة والمشط فيفعل بهن ما وضعن له ثم يعيدهن إلى يد الغالم فيرفعه
الخادم ن وعند الحاجة يقدمه فيفعل ما فعل أوال"
ثم يسترسل الجزري كالمعتاد في شرح أدق التفاصيل لعمل ظاهر الصورة
مالحظة  :الصورة مأخوذة من معرض العلوم والتكنولوجيا في اسطنبول
الفصل الثاني :في كيفية عمل خزانة الماء ومخرجه ومحرك اليد
اليسرى
يقول الجزري " :يتخذ في صدر الغالم خزانة مستطيلة تأخذ ثلثي صدره
طوال وشيئا من بطنه ويبقى الثلث من صدره إلى جاني يده اليسرى
ليتحرك فيه فاضل مرفقها والثقالة ...الخ  .ويتابع " وأمثل صورة الغالم
وجميع ما في بطنه وباطن اإلبريق  .وعلى خزانة الماء (ز) وعلى ذكر
الفيثون (م) وعلى طرف ثقب الفيثون في الخزانة (ن) وعلى العوامة
(ج) وعلى الخيط الملوي على البكرة (ا) وعل طرف فاضل المرفق
(س) وعلى محور اليد اليسرى (ل) وعلى الثقب في أسفل الفيثون (ع)
وعلى الحق (ال) وعلى ثقب في جانب الحق وعليه طرف أنبوب يمتد
إلى صدر اإلبريق (ق) وعلى هذا األنبوب في رأس الكم (ص) وعلى
أنبوب الصفير(ي) وعلى الصفيحة التي قطعت اإلبريق بيتين (ف)
وعلى طرف مقلب البلبلة في داخل اإلبريق (د) وعلى طرف الشظية
وعليه زر ناتئ يدار به فاضل ذكر الفيثون لينفتح وينسد(ط) "...
ثم يتابع ويشرح كيفية العمل فيقول " :فمن الواضح الجلي أنه متى صب
في القمع ماء والفيثون مسدود فإن الماء يرتفع في الخزانة حتى يتحرك
القضيب إلى فوق فال يصب بعد ذلك شئ ويبقى الغالم بحاله حتى
يستحضر فيحضره الخادم حامال له ويده اليسرى تحت إبطه األيسر
واليمنى على عاتقه األيمن فيضعه قايما إلى جانب الطست وعند رفع
يده اليمنى يدير الزرالناتئ فينفتح البيثون وينفصل الخادم عنه فيجري
الماء من الفيثون إلى الحق ومنه إلى األنبوب وينصب إلى اإلبريق
فيطرد الهواء في أنبوب الصفير فتصفر البندقة ويظن أن الصفير من
منقار الطاير ولوال ارتفاع الماء لجعلت الصفير في بطن الطاير وال
سبيل لذلك ويطول مدة الصفير حتى يصير الماء في اإلبريق ويرتفع
إلى حنية المقلب ويجري من منقار الطاووس والملك يتوضأ حتى يقارب الفراغ فتميل اليد اليسرى وكانت قد رُفعت حتى
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انتصبت وفيها المنديل والمرآة والمشط ثم تنبسط ممتدة إ لى الملك فيأخذ المنديل وينشف بها والمرآة فيبصر وجهه والمشط
فيسرح لحيته ويعاد الجميع إلى يد الغالم ويرفع .ثم يجرد اإلبريق وينقش ما يجب نقشه ويطلى بالدهن مرارا وذلك ما أردت
إيضاحه جليا.
وال يخشى من ميل الغالم فإنني توهمت أ نه يميل فأعددت له حيلة في شئ ألضعه تحت قدميه فلم يمل البتة ".
لتوضيح كيفية العمل راجع الفيديو – le serveur pour l’ablution
http://sanjakdar-chaarani.com/new_sai_j3x/index.php/lesvideo-1

على هذا المنوال وصف الجزري مجموعة هامة من الدمى المتحركة ضمن عرضه لبعض اآلالت المفيدة .نذكر على سبيل
المثال ال الحصر
الشكل الثامن من النوع الثالث  -طست القصر يعرف منه كمية الدم الحاصل فيه .

لقد اضفنا إلى الصورة المأخوذة من المخطوط اسماء األجزاء
يوضح الرسم ما يلي  :في أعلى الرسم كاتبان أحدهما يحمل في يده اليسرى لوحا وفي يده اليمنى قلما أما اآلخر فيحمل عصا
يدور بها على دائرة ُرسمت أمامه .يجلس الكاتبان على سطح قصر له اثنا عشر بابا ولكل باب مصراعان يختبئ خلفهما صبي
يده اليمنى عاقدة عشرة ويظهر فوقه كوة ظهرت منها يد عاقدة الرقم نفسه وخلف مصراعي الباب األول صبي يده اليمنى عاقدة
عشرة وخلف الباب الثاني صبي يده عاقدة عشرين وهكذا حتى الباب الثاني عشر يظهر الرقم ماية وعشرون).
في وسط الرسم تظهر بكرة كبيرة وإلى جانبيها بكرتان صغيرتان  .يخرق محور البكرة الكبيرة عاموديا أسفل القصر وينفذ
من سقفه ليحمل الكاتب حامل العصا .يرتكز القصر على ستة أساطين فارغة  .يمر في داخل أحد األساطين عامود ثبت في أحد
طرفيه عوامة بينما الطرف اآلخريخرق أسفل القصر ثم ينفذ من سقفه ليتصل بلوح الكاتب .على جانب هذا العامود ثبتت رزة
داخل االسطوانة.
يؤخذ حبل ويعقد طرفه في الرزة ثم يلوى حول البكرة الصغيرة ومنها يلف لفة واحدة حول البكرة الكبيرة ويلوى من ثم على
البكرة الصغيرة األخرى ويمر في داخل االسطوانة المقابلة لالسطوانة التي تحمل العوامة ثم يعلق في طرفه الثقل .يحمل محور
البكرة الكبيرة حلقة رقيقة ثبت على محيطها اثنا عشرغرابا (شظية معكوفة) إضافة إلى حلقة رقيقة أخرى ثبت على محورها
اثنتا عشرة يدا من العاج إلى حد الزند فقط .خلف مصراعي كل باب علقت صفيحة من نحاس تحمل تمثال صبي يده اليمنى
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عاقدة عشرة أو عشرين أوثالثين ...وفي أسفل كل صفيحة شظية كنصف ابرة ترتكز على غراب الحلقة .وثبت أيضا على
المحور شظية عريضة تمر بأطراف اإلبر وتدفعها إبرة بعد إبرة .
كيف تعمل آلة الفصاد
يقول الجزري " :فمن الواضح الجلي أنه متى وضع الطست بين يدي من يريد الفصد على ما تقدم و ُندي أرضه بدرهمين من
الماء وفصد ووقع إلى أرض الطست من الدم درهم فإن لوح الكاتب يرتفع ويوازي رأس قلم الكاتب كتابة درهم وكذلك حتى
يكمل عشرة دراهم  .وحينئذ ينفتح المصراعان الطويالن عن باب فيه صورة صبي عاقد عشرة وعن كوة فيها يد عاقدة عشرة
وكدلك يتوافق الكاتبان على درهم درهم حتى يكتمل عشرون درهم فينفتح المصراعان اللذان يليانهما عن باب فيه صورة صبي
عاقد عشرين بيده وتغيب الكف التي كانت في الكوة وثظهر كف عاقدة عشرين وكذلك حتى تنفتح جميع المصاريع عن األبواب.
وقد تكمل في الطست ماية وعشرون درهما من الدم فيرفع وتؤخذ الجعبة على ما تقدم وتغسل هي والطست معا وترفع إلى
وقت الحاجة .وعند تحرير ما ذكرته يجرد ما يجرد وينقش ما ينقش كالصور ونحوها ويدهن الجميع بدهن السندروس وذلك ما
أردت إيضاحه جليا".
هنا تتوقف مسيرة عجلة الدمى المتحركة في العالم العربي بينما تنطلق ويبدأ تطور تقنياتها في العالم الغربي.
لقد بدأ ظهور الدمى المتحركة في الغرب مع اكتشاف الساعات الميكانيكية حيث ساعدت التقنيات الجديدة على منح تلك الدمى
حرية مميزة في الحركة .ففي القرن الرابع عشرميالدي بدأت المباراة بين الدول األوروبية في تشييد الساعات الميكانيكية في
الكنائس والقصور او حتى في األماكن العامة وذلك بهدف التعريف بثراء وسلطة تلك الدولة او تلك المدينة  .من أهم تلك
الساعات ساعة مدينة ستارسبورغ التي شيدت ما بين العامين  1352و . 1354تحتوي تلك ساعة على مجموعة هامة من الدمى
المتحركة ، 33نذكر منها الديك الصياح الذي يحرك أجنحته ويصيح في فترات معينة ،كما يظهر تمثال طفل على صورة مالك
يضرب بعصاه على جرس معدني يحمله بيده اليسرى وآخر يقلب الساعة الرملية التي بين يديه ،كما يظهر تمثال هيكل عظمي،
يجسد الموت ،يضرب بعصاه على جرس معدني معلنا الساعة الثانية عشرة ظهرا  .في الوقت نفسه يمر أمام التمثال اإللهي اثنا
عشر رسوال الواحد تلو اآلخر للحصول على البركة منه.
بعد اإلتصال المباشر بالساعات الميكانيكية أخذت الدمى المتحركة استقاللها وبدأت تنتشر بسرعة مميزة في البالد األوروبية
حيث أقيمت متاحف خاصة بذلك على غرار متحف  J.Kugelفي باريس للدمى المتحركة التي رُ ِّكبت في القرن السادس
عشر.34
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في القرن السابع عشر ظهرت عازفة التنبانو التي صممها الساعاتي األلماني  Peter Kinzingللملكة انطوانيت
في القرن الثامن عشر ،الذي اعتبر العصر الذهبي للدمى المتحركة ،نجد البطة المتحركة ل  Vaucansonوكذلك دمى
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الساعاتي السويسري Pierre Jaquet Droz
أما القرن العشرون فكان عصر الروبوت الذي ال يزال يتطور حتى عصرنا هذا .

_____________
https://www.youtube.com/watch?v=MheOLRjC9Rg -33
https://www.dailymotion.com/video/x53yh7i -34
https://www.youtube.com/watch?v=75CXFwgslsY -35
https://www.youtube.com/watch?v=u8u93VQfHmw - 36
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