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قضايا المشرق

حوران الكبرى أو شرق األردن حفرية أنثربولوجية

ّ
ّ
جنوبي دمشق إلى معان الشامية ،منطقة واحدة تمثل أحد
من
مجتمعات املشرق العربي :حوران الكبرى أو ديرة األنباط ومملكة بترا
أو ديرة الغساسنة وملجأ األمويني أو شرق األردن.
اع�ت�ب��ارًا م��ن منتصف ال �ق��رن ال�ت��اس��ع ع�ش��ر ،ب��دأ
العثمانيون سلسلة من اإلج��راءات الهادفة إلى
ت��أم�ين منطقة ش��رق األردن ،ال�ت��ي أظ�ه��ر غزوها
( )1833م��ن قبل إب��راه�ي��م باشا اب��ن محمد علي
ب ��اش ��ا ،ح ��اك ��م م �ص ��ر ،م��وق �ع �ه��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي
ب��ال �ن �س �ب��ة إل� � ��ى أم� � ��ن ب �ل ��اد ال � �ش � ��ام وال � �ح � �ج ��از،
وخ �ص��وص��ًا ت��أم�ين ط��ري��ق ال �ح��ج ال �ش��ام��ي امل � ّ�ار
ح �ك �م��ًا ف ��ي األراض � � ��ي األردن � �ي� ��ة ،وال� ��واق� ��ع تحت
رحمة القبائل البدوية ،التي طاملا ه��ددت هيبة
ّ
بالتعرض لقوافل الحج التي
الدولة العثمانية
ُع ّد تسييرها وحمايتها واجبًا دينيًا وسياسيًا
رئيسيًا للسلطان .وكان درء املخاطر عن الحجاج
يتطلب تسديد ّ
خوة سنوية للقبائل التي تنازع
الدولة ،وتتنازع في ما بينها ،على السيادة على
طريق الحج.
خطة العثمانيني س��ارت ف��ي ات�ج��اه�ين :تكوين
اإلدارات املحلية في إربد ( )1851ثم في السلط
( )1861ث� ��م ف� ��ي ال � �ك� ��رك ( )1893ون� �ش ��ر ق ��وى
األم��ن ،وتشجيع االس�ت�ق��رار ال��زراع��ي م��ن خالل
ت��وف�ي��ر ال�ح�م��اي��ة ل �ل �ق��رى ،وال� �ش ��روع ف��ي إن�ش��اء
ق� ��رى ف�ل�اح �ي��ة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ط ��ري ��ق ال� �ح ��ج م��ن
خ�ل�ال ن �ق��ل م �ه��اج��ري��ن م��ن ال �ق �ف �ق��اس ل�ت��أس�ي��س
أو تعزيز ق��رى زراع�ي��ة في عمان ووادي السير
وجرش والرصيفة والزرقاء وصويلح وناعور،
اس �ت �ق �ط��ب ب �ع �ض �ه��ا ف�ل�اح�ي�ن وب � � ��دوًا م�ح�ل�ي�ين
ل�ل�اس� �ت� �ق ��رار ،أو م� ��ن خ �ل��ال ت �ش �ج �ي��ع ه �ج ��رات
داخ �ل �ي��ة ك��ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ع�ش��ائ��ر ك��رك�ي��ة إل��ى
م ��أدب ��ا وم ��اع�ي�ن ،أو اس �ت �ق��رار ع �ش��ائ��ر سلطية
ف��ي ال�ف�ح�ي��ص وص��اف��وط وال��رم�ي�م�ين ون��اع��ور،
أو ال �س �م��اح ل �ع��ائ�لات م�ص��ري��ة ب��االس �ت �ق��رار في
س �ح ��اب أو ح �ت��ى ب ��دع ��م اس �ت� �ث� �م ��ارات زراع� �ي ��ة
مكثفة كما ف��ي ال �ي��ادودة وب�ع��ض مناطق بني
صخر ،اعتمادًا على فالحني من فلسطني.
شهدت البالد نهضة في اإلنتاج الفالحيّ ،
حولت
واق��ع امل�ج�م��وع��ات السكانية م��ن ال �ب��داوة وشبه
ال�ب��داوة إل��ى االس�ت�ق��رار وشبه االس�ت�ق��رار نصف
ال �ف�ل�اح��ي ن �ص��ف ال � �ب� ��دوي .وت� �ك � ّ�ون ف��ائ��ض في
املنتجات الزراعية اتجه نحو التصدير لألسواق
الخارجية ،ونشأ عن ذل��ك وف��ود وان��دم��اج فئات
اجتماعية جديدة من التجار والحرفيني الذين
ق ��دم ��وا ل �خ��دم��ة م �ج�ت �م��ع ب� ��دأ ي �ت �ح��رر م ��ن ن�م��ط
االكتفاء الذاتي ويغتني نسبيًا ويرنو إلى تلبية
احتياجات جديدة .من جهة أخرى ،أدى الوضع
الجديد ّإلى ظهور االتجاه إلى التعليم النظامي
ال ��ذي وف��رت��ه ،ب��داي��ة ،م��ؤس�س��ات كنسية واف ��دة.
ويمكننا القول إن املجتمع األردن��ي الحديث قد
ت��أس��س ف��ي تلك ال�ف�ت��رة ب��ال��ذات ،أي اع�ت�ب��ارًا من
منتصف القرن التاسع عشر ،وانعكست عملية
ال �ت��أس �ي��س ت �ل��ك س �ي��اس �ي��ًا ف ��ي خ �ط��ة ع�ث�م��ان�ي��ة
( )1878إلق ��ام ��ة والي � ��ة خ��اص��ة ب��امل �ن��اط��ق ال�ت��ي
ّ
تشكل األردن الحالي ُسميت في الخطة «والي��ة
عمان» أو «معمورة الحميدية».
ال ي��زال املنسف (ذل��ك الطبق البسيط ّ
املكون من
ّ
املطهو باللنب املخيض
لحم الخروف أو الجدي
أو ب�م��ري��س ال�ج�م�ي��د م��ع ج��ري��ش ال�ق�م��ح املفلفل
بمرق اللحم والسمن ـ وقد حل محله اليوم األرز
املفلفل امل��زي��ن ب��امل�ك�س��رات املقلية) س� ّ�ي��د امل��ائ��دة
األردن �ي��ة ،واألك �ل��ة األل ��ذ ل��دى األرادن � ��ة ،وال�ط�ع��ام
املعتمد في األعراس واملآتم واللقاءات العشائرية
تحول إلى طبق ُي ّ
والسياسية .ورغم أنه ّ
قدم في
مطاعم عامة أو ُيطهى ل�غ��داء العائلة أو عشاء
األص��دق��اء ،ف��إن��ه ل��م يفقد هالته األس�ط��وري��ة في
الثقافة الشعبية األردن �ي��ة .وق��د كانت العشائر
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ت �ت �ب��اه��ى ب � َس �ع��ة ال � �س� ��دور ال� �ت ��ي ت � �ق� � ّ�دم ع�ل�ي�ه��ا
ّ
ً
املناسف .يوضع َ،أوال ،الجريش املفلفل ثم ُيغطى
ّ
ويشرب
بالشراك ،ثم توضع فوقه قطع اللحم،
باللنب املطبوخ .وبعكس العادات الحالية ،كان
ّ
األرادنة يقطعون اللحم قطعًا صغيرة ،وذلك بما
يكفي أدوارًا عديدة من اآلكلني املتتابعني على
ّ
املنسف نفسه .وهو ما يدل على نزعة اقتصادية
ال إسراف فيها ،ويستلزم آدابًا في األكل سيأتي
الحديث عنها.
ل �ي ��س امل �ن �س ��ف م� �ج ��رد ط� �ب ��ق ،ب� ��ل ه� ��و ت�ك�ث�ي��ف
ث �ق��اف��ي ل�ش�خ�ص�ي��ة ش� ��رق األردن االق �ت �ص��ادي��ة
ّ
املبجل ،تقليديًا،
واالجتماعية .ففي هذا الطبق ـ
ك�ط�ع��ام ذي رم��زي��ة ثقافية ـ يتحد ع��امل��ان :عالم
ال �ب��داوة امل�س�ت�ق��رة (وم �ن��ه ل�ح��م ال �ض��أن وم��ري��س
اللنب الجميد والسمن) وعالم الفالحة البعلية
(ومنه عويص الشراك وجريش القمح أو البرغل
أو الفريكة).
وامل�ن�س��ف ل�ي��س طبقًا ب��دوي��ًا ب��ال�ت��أك�ي��د .ف�لا لنب
اإلبل صالح للخض والجميد والطبخ ،وال لحم
ال�ن�ي��اق ص��ال��ح ليطهى ف��ي ال�ل�بن ،ألن��ه ،ف��ي هذه
َ
الحالةّ ،
�ؤك��ل ،ب��ل َ
يطبخ لحم
يشد ويقسو وال ي�
ُ َ
�اء ،وي�س��ك��ب م��رق��ه على فتيت الخبز
النياق ب��امل� َ
الشراك ،ويوضع فوقه اللحم املسلوق .وهذا هو
الثريد املشهور عند العرب.
املنسف هو تكثيف للتركيب االجتماعي األردني
التقليدي الرئيسي املنسوج من عشائر نصف
ب ��دوي ��ة ـ ن �ص��ف فل��اح �ي��ة (ب� ��األس � ��اس :م��زارع��ي
ح�ب��وب وم��رب��ي ض��أن وم��اع��ز) ه�ن��ال��ك ،بالطبع،
ان��زي��اح��ات ب��دوي��ة (ي��رب��ون اإلب��ل أي�ض��ًا .وه��و ما
ي�س�م��ح ل�ه��م ب�م�س��اح��ة ت �ح� ّ�رك أوس� ��ع) وف�لاح�ي��ة
(يزرعون البساتني والخضروات ويربون البقر
والدجاج أيضًا كما ،تحديدًا ،في الشمال األكثر
اقترابًا من عالم الفالحني).
ينقل الدكتور يوسف غوانمة عن مصادر أصلية
«أن املنسف كان من األكالت الشائعة في الفترة
اململوكية ( )...ومن الطريف أن األرادن��ة ،في تلك
ال �ف �ت��رة ،ك��ان��وا ي�س�ت�خ��دم��ون األرز ،إل ��ى ج��ان��ب
البرغل ،في إعداد املنسف .وربما كان ذلك بسبب
ازده��ار الصالت السياسية والتجارية ،وقتذاك،
مع الديار املصرية» (يوسف غوانمة« ،التاريخ
الحضاري لشرقي األردن في العصر اململوكي»،
 ،1982ط ،2دار الفكر الحديث ّ
بعمان).
ال ��رش ��وف (م ��ن م��ري��س ال �ل�بن ال�ج�م�ي��د وج��ري��ش
ال�ق�م��ح وال �ع��دس وال�س�م��ن ال�ح�ي��وان��ي وال�ب�ص��ل)
ال� �ط� �ب ��ق ال� �ي ��وم ��ي ال� ��واق � �ع� ��ي ف� ��ي ش� � ��رق األردن
التقليدي ،أبلغ في التعبير عن ذلك االتحاد بني
عاملي البداوة املستقرة والفالحة .لكنه ،كعشرات
األط� �ب ��اق ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى امل� ��زج ب�ي�ن م�ش�ت�ق��ات
اللنب ومشتقات القمح ،يفتقر إلى الرمزية التي
أح��اط��ت ب��امل�ن�س��ف ال ��ذي ل��م ي�ك��ن ُي�ط�ه��ى إال في
احتفال كبير ،وفي حاالت محددة احتفالية مثل
استقبال الضيف البعيد امل�ه��م وت��دش�ين البيت
الجديد والوالدة والفرح والترح.
البشر هم أبناء األرض .وتضاريس شرق األردن
ّ
ه ��ي ال �ت ��ي ش��ك �ل��ت امل �ج �ت �م��ع امل �ح �ل��ي ع �ب��ر آالف
ّ
السنني .حركات أرضية عنيفة أدت إلى التصدع
ال �غ��وري ،ورف�ع��ت س�لاس��ل م��ن الهضاب العالية
ال�ت��ي ت�ح��ول��ت إل��ى ج��زي��رة رط�ب��ة م��ن امل��رت�ف�ع��ات
ّ
ت �ط��ل ع �ل��ى ش��اه��ق م ��ن ال� �ج ��روف غ��رب��ًا ب��ات�ج��اه
وادي األردن ووادي عربة ،وتتهادى ،بانسياب،
إل��ى الصحراء املفتوحة ش��رق��ًا ،تفصلها ودي��ان
داخ� �ل� �ي ��ة ل ��م ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ب �ن �ي �ت �ه��ا امل �ت �ص �ل��ة م��ن
الهضاب العالية الرطبة.
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الدراسات اللغوية اللهجوية ،تشير إلى وحدة املنطقة التي تسود
فيها اللهجة الحورانية من جنوبي دمشق حتى حدود البلقاء
الجنوبية ،لتبدأ من بعدها شقيقتها اللصيقة اللهجة املؤابية.
تشابكت األن�م��اط الفالحية وال�ب��دوي��ة ،وتكثفت
في سيادة نمط موحد يتألف من زراعة الحبوب،
وخ �ص��وص��ًا ال �ق �م��ح (وإع� � ��داد وح �ف��ظ مشتقاته
للغذاء كالطحني والجريش والبرغل والفريكة)،
وت ��رب� �ي ��ة األغ � �ن � ��ام ،وم �ع��ال �ج��ة ت ��دف ��ق ال �ك �م �ي��ات
ال �ض �خ �م��ة م ��ن ال �ح �ل �ي��ب ف ��ي امل ��وس ��م ال��رب �ي �ع��ي
م��ن خ�ل�ال ت�ح��وي��ل ال�ح�ل�ي��ب إل ��ى س�م��ن وج�م�ي��د.
وهنالك ،بالطبع ،منتجات أخرى عديدة ،تدخل
في التقليد الغذائي ،بعضها أساسي كمنتجات
الكروم والنباتات البرية والخضروات واملقاثي،
والبيضاء،
وبعضها ثانوي كاللحوم الحمراء
َ
وبعضها م��وق��وت ف��ي موسمه فقط ـ ال ُيحفظ ـ
كاأللبان والزبد والقشدة.
ال�ح�ب��وب وال�ح�ل�ي��ب ه�م��ا ع�م��اد امل�ط�ب��خ األردن ��ي
التقليدي .ومنهما تتنوع املائدة ،أطباقًا عديدة،
ومنها الطبق االحتفالي ،املنسف املحاط بهالة
ميثولوجية ،وخصوصًا أن��ه يرتبط بالذبائح.
وال ذب�ي�ح��ة ،ف��ي التقليد ال �غ��ذائ��ي األردن � ��ي ،من
دون ميثولوجيا املناسبات الحياتية ،كالزواج
وال � � ��والدة وال ��وف ��اة وال �س �ك��ن إل� ��خ .ل �ك��ن ف��ي قمة
املناسبات امليثولوجية ،تأتي الضيافة.
ّ
ك��ل م�ن��اح��ي ال�ح�ي��اة االق�ت�ص��ادي��ة واالجتماعية
وال �ث �ق��اف �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ن �ص��ف ال� �ب ��دوي ـ نصف
ال� �ف�ل�اح ��ي ،ي �م �ك��ن ت �ك �ث �ي �ف �ه��ا ف� ��ي م �ي �ث��ول��وج �ي��ا
الضيافة .فالضيف ليس هو الشخص الزائر ،بل
هو تجسيد لزيارة املطلق إلى املطلق في املطلق.
الضيف هو «ضيف الله» ،والضيافة ضرب من
عبادة.
ال�ض�ي��اف��ة ،ك�م��ا الح��ظ ج��اك دري� ��دا ،ه��ي «ق��ان��ون
ّ
بالغلو؛
إنساني مطلق وغ�ي��ر م�ش��روط ويتسم
ْ
أن نعطي للقادم كل م��أواه وذات��ه وخصوصيته
وخصوصيتنا من غير أن نطلب منه اسمه وال
ً
مقابال» ،إنما في «تناقض (مستمر ومستحيل)
م ��ع ق ��وان�ي�ن ال �ض �ي��اف��ة ذات � �ه� ��ا» ال� �ت ��ي ت�ج�ع�ل�ه��ا

ال يزال المنسف الطعام
المعتمد في األعراس
والمآتم واللقاءات العشائرية
والسياسية
مشروطة بتفصيالت معقدة».
ف��ي ه ��ذا ال �ت �ن��اق��ض ت�ن�ك�ش��ف ال �ض �ي��اف��ة (ن�ص��ف
ال �ب��دوي��ة ـ ن�ص��ف ال �ف�لاح �ي��ة) ال ع��ن أع� ��راف ك��رم
ن�ب�ي��ل ،ب��ل ع��ن شبكة ع�لاق��ات ت�ن�غ��رس ماديتها
بصالبة في مجمل عملية إنتاج الحياة نصف
البدوية ـ نصف الفالحية ،وإعادة إنتاجها .لكن
اإلنسان ،بالطبع ،يهرب من ثقل الشروط املادية
إلى رهافة املطلق وتالوين الثقافة الروحية.
م��ن س��وء ح��ظ دري��دا أن��ه ل��ن ي�ك��ون بإمكانه بعد
أن يطلع على غنى التجربة اإلنسانية للضيافة
ك �م��ا ت�ج�ل��ت ف ��ي م�ج�ت�م��ع ع��رب��ي ع �ش��ائ��ري غير
منقسم طبقيًا وم�ه� ّ�ج��ن ب�ين ال �ب��داوة وال�ف�لاح��ة.
ل �ك��ان��ت ت �ل��ك ال �ت �ج��رب��ة ق ��د أس �ه �م��ت ف ��ي تعميق
أسئلته الفلسفية بشأن الضيافة.
ال �ب��دوي ـ ال�ك��ام��ل ال �ب��داوة ـ ليس مضيفًا إال في
ش� ��روط م� �ح ��ددة .إن ��ه م �ق��ات��ل ب��ال��درج��ة األول� ��ى.
َ ُ
وج� َ�م��ل ��ه ل �ي��س وس �ي �ل��ة إن� �ت ��اج ،ب��ل وس �ي �ل��ة نقل
يمكنها أن تحمله وتمنحه القدرة على الحياة
داخل الصحراء التي تحميه من مطاردة الجند.
البداوة عالقة سياسية ّ
تؤمن مستلزمات حياة
البدوي .وضيافة البدوي يمكن فهمها في سياق
ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ف�ح�س��ب؛ أي ك�ن�ظ��ام م��ن ال �ش��روط
امل ��راف �ق ��ة وال�ل��ازم� ��ة ل �ل �ع�لاق��ة ال �س �ي��اس �ي��ة داخ ��ل
ال�ب��داوة نفسها ،وليس خارجها ،حيث الخارج
(ال �ف�ل�اح��ون وال ��دول ��ة) ه��و ال�ج�ه��ة ال �ت��ي ت�ت�ن��ازل
ّ
املحصلة
للبدوي عن قسم من الثروة املنتجة أو
من املنتجني ،لقاء تالفي الحرب.
الفالح هو اآلخ��ر ليس مضيفًا باملعنى املطلق.
إن م�ب�ل��غ ك��دح��ه ،امل �ه��دد م��ن ال�ط�ب�ي�ع��ة وال��دول��ة
وال� �ب ��داوة ،ب��اس �ت �م��رار ،ل �ق��اء ح �ي��اة م��ن ال�ك�ف��اف،
تدفعه إلى الحرص .الحرص هو أساس الثقافة
اإلنتاجية للفالح ال�ك��ادح ال�ح��ذر املتشكك ال��ذي
ال يضمن ل��ه ش�ق��اؤه ف��ي العمل املضني ،نتائج
ّ
ومعرضة للخطر.
أكيدة ،بل محتملة

ل �ك��ن ،م � ��اذا إذا اس �ت �ق� ّ�ر ال� �ب ��دوي ف ��ي م��رت�ف�ع��ات
وودي��ان زراع�ي��ة على سيف ال�ص�ح��راء ،كما هو
ح ��ال ش ��رق األردن؟ س ��وف ي�ت�خ�ل��ى ع��ن ال� َ�ج� َ�م��ل
ّ
يتحول
ويفلح األرض وي��رع��ى ال�غ�ن��م ،لكنه ل��ن
إل ��ى ف�ل�اح أب� � �دًا .ف �م��ا دام م �ه��ددًا م��ن ال �ص �ح��راء
امل � �ح� ��اذي� ��ة ب� ��اس � �ت � �م� ��رار ،س �ي �ح �ت �ف��ظ ب �س�ل�اح��ه
وبعضوية املنظمة السياسية املقاتلة التي هي
ال�ع�ش�ي��رة ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى نسيج معقد م��ن ق��راب��ة
ال ��دم وال�ن�س��ب وال�ت�ح��ال�ف��ات .وب �ق��در م��ا يحتاج
إل��ى عضوية ال�ع�ش�ي��رة ،فسيخضع لشروطها؛
ْ
ف�ل�ا ُم��ل �ك �ي��ة ف ��ردي ��ة خ��اص��ة ل�ل��أرض ال �ت��ي تظل
ّ
ْ
ُملكًا جماعيًا ،وال تحلل م��ن ال�ت��زام��ات العالقة
السياسية م��ع القريب والحليف ،وال تخل عن
ث�ق��اف��ة ال �ق �ت��ال ،وال خ �ض��وع ف ��ردي ل �ل��دول��ة ،وال
خ��وف على ال��ذات والعائلة م��ن الفشل والجوع
في ظل نظام تضامني.
النسبة الغالبة م��ن األردن�ي�ين ه��ي ذل��ك البدوي
ال ��ذي ت �ح� ّ�ول منتجًا ف�لاح�ي��ًا ،وب�ق��ي ع�ض�وًا في
عشيرة .إنه نصف ب��دوي ـ نصف ف�لاح ،متحرر
من االشتراطات البدوية والفالحية معًا .وهكذا،
س �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا امل �ض �ي��ف امل �ن �س �ج��م م ��ع ق��ان��ون
الضيافة املطلق .رجل حر يملك غذاءه وشرابه،
ّ
مستقره ال�ق��روي إل��ى ع��زب ن��اء ع��ن بيته
ي�غ��ادر
�رم ل��دوال�ي��ه وتينه
�
ك
أو
�
ع
�زر
�
ل
�ل
�
ق
�
ح
�ي
�
ف
�م،
ال��دائ�
�هِ
ٍ
ٍ
ً
مرعى لغنمه .هنا ،حيث يقيم في مصفوفة
أو
م��ن ال�ح�ج��ارة الغشيمة ي��دع��وه «ق �ص �رًا» أو في
َ
ك�ه��ف أو ف��ي خ�ي�م��ة ،وح �ي �دًا َع ��زب ��ًا ،س ��وف ت�م� ّ�ر
ب��ه لتلقى الضيافة .الضيافة ،ف��ي ه��ذه الحالة،
ليست خ�ي��اره .إنها واج�ب��ه املحتم امل��ؤك��د ال��ذي
ال فكاك منه ،إزاء الغريب .إنه ،وقد تموضع في
ْ
ً
وأعد ّ
ّ
عدة اإلقامة في الخالء ،موئال
ِعزب للعمل
ً
ٌ
منذور كليًا لكي يكون مضيفًا.
ومأكال ومشربًا،
ليس بمستطاعه أال يكون مضيفًا ،وليس على
الغريب ّ
املار أن يسأله الضيافة أو حتى أن يخطر
لاّ
ف��ي ب��ال��ه أ يلقى ال�ت��رح��اب األك�ي��د م��ن مضيف
مطلق ،يد الله هي التي صاغته كمضيف ليس
له خيار .ليس كريمًا ،بل هو موجود ،هنا واآلن،
لكي يستضيف الغريب امل� ّ�ار في خالء ال يتركه
الله بال مستراح أو نار أو طعام أو شراب ،لدى
ّ
ّ
مضيف هو املسمى املعزب  -املعزبني.
ّ
امل �ع��زب ـ امل �ك� َّ�رس للعمل ف��ي ال �ع��زب ـ ال ُي �ع� َّ�رف
ب�ع�م�ل��ه أو ب �ش��روط ع�م�ل��ه ،ول�ك�ن��ه ي�ت�م��اه��ى مع
ك��ون��ه امل �ض �ي��ف ال �خ��اض��ع الش �ت��راط��ات وظ�ي�ف��ة
ّ
والكلي الجودّ ،
الرحب املراح
يعاندها،
مطلقة ال ُ
وال�ص��در ،وامل�ل� َ�ه��م ّبكرم اللسان ،بالبشر يطفح
من وجه مأمور بتلقي عيون الضيف بعبودية
الضيافة« .وإني ُ
لعبد الضيف ،»...هذا ما ُي ّ
سمى
«املالقاة».
َ
العزب
تغدو هذه الوضعية مطلقة ،باالنتقال من ِ
إل��ى امل�س�ت�ق� ّ�ر .فاملضيف ،ف��ي منزله ال��دائ��م ،هو
ّ
ّ
معزب أيضًا .وحاملا يحل الضيوف يصبح أهل
ّ
البيت معزبني ،بل تنتقل الوضعية إلى الزوجة،
ّ
فهي معزبة لزوجها .وفي ذلك معنيان :أن بيت

