
 " حفر "الحفر 
منشأها و قدمها و سكانها، و قد قرأت   الحفر و تاريخها .كثيرون من كتبوا عن الحفر

كل ما كتب في هذه الجوانب و بعد بحثي في هذا الموضوع، و ايجاد الدالئل على الذي  
 .سوف أسطره األن، قررت أن أكتب عن قريتي الحفر

كم، و ترتفع عن    ٧٠الحفر قرية صغيرة تقع شرق جنوب حمص على بعد حوالي 
اً و حاراً و جافاً و بارداً شتاء، أمطارها  متر، طقسها جاف صيف ٩٠٠سطح البحر 

دأ، لذلك سنة يكون موسمها جي ١١قليلة جدأ و حسب قول شيوخ القرية أنها كل 
دعوها باإلدعشرية و قد وجدت السبب لذلك و هو النينيو الذي يتشكل في المحيط  

  .الهادي و يتجه شرقاً يحمل معه المطر و قد يصل إلى الهند
ر الزمان هم في األصل من صدد القريبة منها، و ال شك أن الحفر  سكان الحفر على م

و في فترات متفاوتة كان سكان الحفر طال   .و الرحيبة هما مزرعتان ألهل صدد
سكناهم في القرية أم قصر يرحلون إلى صدد بسبب عوامل خاصة و يعودون عندما 

  .تزول هذه الموانع
دأ، و توازي صدد من هذه الناحية، فهي  الحفر من حيث القدم هي موجودة و قديمة ج

بسبب قلة عدد ساكني الحفر، ال يملكون سبل الدفاع المناسبة و   .منها و هي فيها
  :هكذا كان رحيل الحفريون من الحفر إلى اهلهم في صدد بسبب عاملين

فإن خيم األمان سكنوا الحفر و أكلوا من خيراتها، و إن زال األمان،   :عامل األمان -١
ذا كان مألوفأ بسبب غياب السلطة المركزية و طمع البدو لذلك في حالة كهذه كانو و ه

لد كبير و سكانها  ال نجاة لهم سوى الرحيل و العودة إلى األهل في صدد، إن صدد ب
 .أكثر عدداً يمكنها تأمين األمان و الحماية لجميع من يسكنها

على المنتوجات الزراعية البعلية  تعتمد القرية  :العامل الثاني هو اقتصادي زراعي -٢
و المسقية، إلى جانب تربية المواشي و يرفد هذا شغل الصوف و غزله و حياكة العبي  
و نظراً لجفاف الطقس و قلة المطر فإن البعل و زراعته  .و البساط المنقوش الصوفي

 .ال يعتمد عليها كثيراً، فالسقي هو سبب اإلستقرار و الدوام
اية؟ من أين مياه السق  

في جنوب القرية يوجد آبار متعددة و متصلة ببعضها من القاع و فيها ينابيع متعددة، 
خاصة في اآلبار الجنوبية، و هذه اآلبار تدعى بالكواكب و هي موجودة حتى االن مع  
حصول كثير من التغيرات الجاهلية فيها، و ال شك هي جافة الينابيع و قاعها كأرض  

كب في قناة تحت مجرى السيل، أي وادي الحصى، لتصل إلى الغرفة، و من هذه الكوا
شرع  م لت ٥٠٠الجهة الغربية من الوادي و تسير في قناة مصنوعة بدقة اقل من 

الماء في العين و منها الى الجنائن و الكروم، و عندما تكون المياه غزيرة تصل الى  
كم، و تزرع الناس ما تريد ٤حدود صدد بطول يتجاوز  اكب و مياهها كانت  هذه الكو .

  .هي المصدر األول و األخير الستمرار الحياة في قرية الحفر على مر الزمان



و في أيام و سنين يكون الجفاف مطبقاً على الحفر و جنوبها القلمون، حيث مصدر  
المياه الجوفية هو من الجنوب و الى أية نقطة في الجنوب ال احد يعلم، و عندما يحل  

سنين، اخر قريه تجف مياهها هي الحفر، و عندما تهطل األمطار و  الجفاف و يستمر ل
تجري السيول الكافية اخر قرية تتفجر ينابيعها هي الحفر، فجميع القرى على خط  

و هكذا عندما تنعدم األمطار و تصل الى درجة تجف فيها مياه الكواكب و البعل   .واحد
د و قد يمكثون أجياالً بسبب هذا  يكون صفراً ترحل الحفر و مافيها الى اهلهم في صد

الجفاف أو انعدام األمان، و اجيال تولد و ال تعلم بالحفر أبداً، حتى تكون مصادفات  
يعود المطر غزيراً و يحل معه األمان، و تتفجر الينابيع مرة أخرى رغم عمل  

الطبيعة ًمن تخريب فيها، تتحمس مجموعة من العائالت و تعود الى الحفر و تعزل  
واكب و المجاري و تبني البيوت و تعود الحياة مرة أخرى الى القرية، و قد تطول  الك

هذه الحياة في الحفر او تقصر باالعتماد على العاملين المذكورين، األمان و المياه،  
 فخالل آالف السنين كم مرة سكنت الحفر و كم مرة هجرت ال احد يعلم.؟ 

م اثناء حملة إبراهيم باشا   ١٨٣٢ - ٨٣١١الحفر الحالية و أهلها قدموا اليها عام 
 :و لعودتهم قصة ظريفة .على بالد الشام حيث ساد األمان

بعد ان خسر إبراهيم باشا المعركة في األنضول، بمساعدة بريطانية و فرنسا للسلطان 
العثماني، تراجع الجيش، و كثير من الجنود عادوا الى سوريا و غيرها بشكل  

نوا في جيش إبراهيم باشا شاب صدي فعاد الى صدد و كان  عشوائي، احد اللذين كا
برفقته شاب مصري، و اثناء العودة وصال الى الحفر و كانت مهجورة، و تاها عن  

صدد، و على ما يبدو ان هذا المصري كان نبيها و ذو نظرة ثاقبة، الحظ الماء يشرع  
م المصري عما  في العين ثم غادرا الى صدد، و في جمع كبير و سهرة عامرة تكل

شاهد في الحفر و عن المستقبل المنتظر، و هكذا تجمع عشرة عائالت و عملوا على  
قرر   .تعزيل المجاري و تصليحها، ثم شدوا الرحيل مع عائالتهم و سكنوا الحفر

المصري البقاء في الحفر مع هذه المجموعة و زوجوه واحدة صدية فهو قبطي منهم 
سنين لم ينجب ثم ماتت زوجته فوهب رزقه، ثمن  و فيهم، و مكث في الحفر بضع 

ساعات ماء سقايا الى دير مار برصوم و عاد الى مصر. و هكذا استمروا   ٣ماء، 
الحفرية في حياتهم العادية في القرية، و قسموا الماء بين تلك العائالت العشرة 
و بعد  بالتساوي، ثالث ساعات ماء لكل عائلة، و كذلك قسمت األرض بنفس الطريقة، 

من صدد فأعطوهم زمن سقاية كغيرهم، لكن لم   سنة أو اكثر رحل الى الحفر عائلتان 
يتسن ان يكون لهم حصص في األسهم المقسومة شرقاً و غرباً من حدود صدد الى  

حدود الحميرة، فأعطوهم ارض شرق جنوب القرية اطلقوا عليها اسم األرض القبلية  
 ." " طابو

غة األرامية السريانية باللهجة الشرقية أي بفتح الحرف  كانت لغة أهل صدد هي الل
هجة الغربية أي بالضمة  األخير من الكلمة رغم وجود عدد كبير من الكلمات تلفظ بالل



اخر الكلمة " زقوفو" و هذا دليل ان أهل صدد جاءهم اقوام من أماكن مختلفة و لهذا 
 .عندهم اللهجتان في كالمهم

د الصدية اال لوقت متاخر و هذا يمكن الداللة عليه من كثرة لم تسود اللغة العربية عن
  .الكلمات السريانية التي ال يزالون يرددونها حتى االن و خاصة في ما يخص الزراعة

و من يريد الزيادة في هذا الموضوع انصحه بكتاب الشماس فاضل مباركة الذي ال  
محكيةمثيل له و اسمه الكلمات السريانية في لغة أهل صدد ال . 

نعود الى الحفر لنتحدث فيما قلت سابقاً ان الحفر قديمة قدم صدد، و دليلي على ذلك  
 .حتى االن عدة عوامل 

ان أهل الحفر يسمون هذه اآلبار المائية حيث مصدر الماء بالكواكب، و رغم   -١
جالءهم عن القرية و عودتهم اليها عدد من المرات ال احد يعرف هذا العدد حسب 

العوامل التي ذكرت سابقاً، فإن اسم هذه اآلبار ال يزال كواكب و هنا يجب ان أنوه ان  
يقول كثيرون، فالرومان لم يسكنو المنطقة  هذه اآلبار و نظامها ليس روماني كما 

في الحفر أو صدد فهذه القناة هي من صنع  طوال التاريخ و لم يوجد و ال اثر روماني  
الشعب الساكن في المنطقة، فهي آرامية سريانية، لكن الخطأ الشائع رسى عليها انها 

ام السوري في  قناة رومانية و الصحيح ان تسمى القناة اآلرامية السريانية أو النظ
 .هندسة الماء و الزراعة

ان كلمة كوكب ال تعني اسم الكواكب الفضائية فال عالقة هذه بتلك ال من قريب وال من 
بعيد، هذا االسم هو تحوير لالسم األصلي كبكب حيث مع الزمن تحول الى كوكب، و  

- ٢ اسم كبكب يعطي المعنى و الصورة الصحيحة، فالكبكب هو فراغ في األرض قطره
دائري تصنعه نوع من العناكب البرية نسميها ثبشة و هذا الكوكب الذي تصنعه   سم ٣

الثبشة تضع عليه شبكة من الخيوط تصنعها بنفسها من حيث ان تحريك أي قسم منها  
يهز كل الشبكة الحساسة جداً و يصل االهتزاز الى القاع حيث تسكن الثبشة بعمق ال  

دبيب عليها تصعد للسطح لتلتقط غذاءها بسرعة ال  سم من حيث إذا شعرت ب ١٠يتعدا 
تتعدى الثواني، و بما ان هذه اآلبار المائية تشبه كبكب العنكب هذه لذلك سميت  

بالكباكب ثم مع الزمن تحور االسم السرياني الصحيح الى كوكب، و هذا االسم بقي  
التاريخ، و   حتى االن، و هذا دليل ان من سكن القرية هم اراميون سريان منذ مطلع

 .هذا دليل مهم على قدم الحفر
 :الدليل اآلخر على قدمها هو التالي -٢

في جنوب شرق الحفر الى جانب جبل القلمون يوجد قطعة ارض فريدة من نوعها،  
درجة و تتسع اكثر عندما   ٧٠-٦٠هذه األرض متصلة مباشرة بالجبل و تحدث معه 

و من هذا المكان عند هطول المطر على  تمتد الى الغرب و ابتعادها عن سفح الجبل، 
الجبل تسيل المياه من الجبل الى هذه األرض لتشكل فيمابعد مجرى سيل يسميه أهل 

الحفر وادى نجاصة الذي يتصل بوادي الحصى القادم من الجنوب " جنوب السد  



كم "، و بالعودة للكالم عن هذه األرض النوعية، ان الحفريين القدماء ١الحالي ب 
 ن هذه األرض بالشالوت، و هذا بيت القصيد، فكلمة شالوت هي آرامية سريانيةيسمو

دار عنيفة قديمة و تعني التهدئة فعندما تنزل المياه من الجبل تكون قوية شديدة االنح
و عندما تصل الى هذه القطعة السهلية المنبسطة تتوزع و تقريباً يتالشى زخمها  

لقطعة حتى تصل الى وادي نجاصة، و تعيد  النازل و تسيل بهدوء على عرض هذه ا
زخمها ثانية، لذلك الحفريون القدماء اطلقو اسم على هذه األرض النوعية بالشالوت، 

و هنا بيت القصيد، فكلمة شالوت هي كلمة آرامية سريانية تعني التهدئة أو تخفيف  
هذه  الفوران فهم أي الحفريون قد استعملو كلمة من لغتهم لتصف هذه الظاهرة و

-التسمية هي قديمة جداً عندما كان الحفريون يتكلمون اآلرامية فقط.وهذه الكلمة
ال تزال متعارف عليها حتى االن، ونحن نعرف ان الصددين لم يتقنوا   -لشالوت ا

العربية اال في أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر، ولم يعرفوا  
ذالك كتبوا العربية باألحرف السريانية أي بما يعرف  الكتابة العربية اال بعد ذالك، ل

ومن هنا نقول الحفرييون قد استعملوا صفة من لغتهم وهذا دليل على   .بالكرشوني
قدمها، فهي قديمة قدم الشعب الساكن في المنطقة و قدم اللغة السائدة و أنا اوأكد هذه 

د و شرقها مطلقاً أثناء  إن الجيش اإلسالمي لم يصل لمنطقة صد :الحقيقة التاريخية
  .الفتح اإلسالمي

 .و هذا دليل اخر على قدم الحفر
كتيرون من كتبوا و قالوا عن اسم الحفر و معناه و من أين جاء؟ و أكثرهم ان لم أقول  

سم الحفر جاء  ان ا :كلهم استعمل اللغة العربية في معنى اسم الحفر، و معظمهم قال
ا " الكواكب " و هذا خطاء، فعندما تواجهنا مثل  من الحفر اي نكش اآلبار و تعزيله

هذه المعضالت، كهذه يجب ان نعود الى لغة الساكن في ذلك الزمن الن هؤالء  
 .استعملوا لغتهم في الوصف و التعبير

من دراستي اعرف قريتين، واحدة في سورية على طريق حلب " الطبقة " و اسمها  
في فلسطين المحتلة هي موجودة منذ أيام  دير حافر و هي عامرة حتى االن، و أخرى  

  .و سنين باآلالف و اسمها بيت حافر
بالمناسبة احب ان اشرح معنى كلمة صدد، فقد استعمل كثيرون شرح كلمة صدد كما 
انها البلد التي بجانب الجبل، و   :جاءت في قاموس الكتاب المقدس، بالقاموس يقول

 ١٠د جبل بجانب صدد و اقرب جبل لها يبعد من معرفتنا الجغرافية على الواقع ال يوج
كم،   ٢٠كم للغرب، أما من الشرق نهاية جبل الحفر يقع جنوبها للشرق و يبعد عنها 

لهذاالتفسير كان غلط، فكلمة صدد جاءت من كلمة صودي التي تعني مقابل كذا، و  
لة النظار  أيضا تعني قبلة لآلخرين، فان قلنا ان معنى كلمة صدد هو مقابل الجبل أو قب

حتى االن تستعمل هذه الكلمة في مصر، الساكن أو صادي و   .عندها يستقيم المعنى
 .بحبه، اي من يسكن أو بيته مقابل بيتي



 .نعود لتسمية الحفر بهذا االسم
لنتكلم عن دير حافر، ان كلمة دير كلنا يعرف معناها، فهى كنيسة صغرت أم كبرت و  

بان و أعمالهماحيانا حول هذا الدير مساكن للره أما كلمة حافر هنا بيت القصيد،   .
فهذه معناها ان المكان تكثر فيه اآلبار المائية، و هنا يستقيم المعنى ان هذا الدير هو  

  .الدير الكثير اآلبار المائية
كذلك بيت حافر، كلمة بيت تعني عائلة، و ال نزال نقول بيت فالن، و حافر هو كثيرة  

ان تكثر فيه اآلبار المائيةاآلبار اي ان هذا المك و نعود الى الحفر، بما ان سكانها   .
اراميون سريان فقد سموها كما ينبغي في لغتهم، اي المكان كثير اآلبار المائية و قد  
تكلمنا ان الكواكب أو الكباكب هي عبارة عن آبار تشبه بيت العنكبوت من السطح و  

لمعبر عن الحالة الواقعيةفيها تجري المياه الغزيرة، و من هنا االسم ا  حفر  .
 " ظهرة بشارة " اسم حديث لهذا المكان

عندما تأخذ الحفر الى صدد باتجاه الشمال، فان اول طلعة تأتي في الطريق هي التي  
 .تدعى بظهرة بشارة

 لماذا سميت بهذا االسم؟
عندما يكون المسافر قادما من الشمال فهو لن يرى بيوت الحفر طوال الطريق بين  

صدد و الحفر، وعندما يصل الى ظهرة بشارة يستطيع ان يرى سقوف بعض البيوت  
و في ذلك الوقت ينبعث فيه السرور انه سيكون في الحفر خالل اقل من ساعة و يعمه  

يصل القرية األمان، فهي البشارة له انه في أمان و قد قد يقول احدهم سميت بهذا   .
االسم نسبة لرجل اسمه بشارة قد حدث له شياً هناك، لكننا ال نعلم من الكالم المتناقل  

 .ان احدهم قد حدث له شياً هناك لذلك أؤكد على ما كتبت
 " القراقيش " شكارة

  .أين طريقك يا فالن؟ فيجيب عندي شكارة في القراقيش ذاهب ألطل عليها
إذا دققنا بكلمة قراقيش فهي تعني قطع صغيرة، و الكلمة سريانية اصلية، و ارض  
القراقيش في الحفر هي قطع صغيرة من األرض يتقاسمها الناس و تقع في منحدر  

 .ظهره تطل الى الشرق شمال القرية
فهي كلمة سريانية أيضا تدل على منطقة مزروعة فقد تكون بعالً أو  أما كلمة شكارة 

 ً   .سقيا
 .و ال تزال هذه االسماء متداولة حتى االن

 ً  برج يونان = برج يونس حاليا
يقع برج يونان جنوب الحفر، بينها و بين الحميرة تقريباً في منتصف المسافة الى  

دمشق - اليمين اي غرب طريق الحفر  .  
هو اثر حثي قديم و توالت عليه سلطات كثيرة و اليونانيون و الرومان  هذا البرج 

مر و الشمال فقد  فأصلحوه، و استعمل كمركز حراسة و مراقبة بين الجنوب و تد



وجدو في برج يونان و هذا االسم الذي اطلقوه عليه كان غايتهم المنشودة ، و عندما  
ونان جاء اسمه في القران يونس و  جاء اإلسالم تغير اسمه من يونان الى يونس الن ي 

 .بقي االسم متداوالً حتى االن مع العلم ان البرج نفسه قد زال من الوجود
مهمة برج يونان هو الحراسة و إيصال التنبيه، و من بين ما كن يراقب و يحرس  

سكة العفاريت و هي طريق وصفت بالحجارة " حجارة الخرش   طريق مرصوف اسمه
عظمه قد زال من الوجود، و ال تزال بعض القطع منه موجودة  " و لسوء الحظ ان م

 .شرق الحفر
تبدا اإلشارة باشعال   .ان اإلشارة من برج يونس تصل تدمر بمدة اقصاها عشرة دقائق
 ,"النار في البرج فيراها برج صدد و منه الى برج حوارين " و ال يزال قائم حتى االن  

ى الشرق شماال عبر بروج غير معروفة لتصل و منه لبرج حمام الحمى البخاري ثم ال
 .الى تدمر

عاما و ما شاهدته هو أساس لبركة مائية، تستعمل   ٥٠ذهبت الى برج يونس منذ 
٪  منها و بقي  ٩٠كخزان ماء أو كحمام و بجانبها قطعة من الفسيفساء زال اكثر من 

لقطع  سم و حول تلك البركة يوجد بعض ا ٦٠- ٥٠قطعة في الوسط سليمة بقطر 
الفخارية عندما عرضت على مدير متحف دمشق قال مباشرة هذه اثار حثية و سمى  

بعد رحيل الرومان من سورية اهمل  .المكان، و قد تجد منها حتى االن لكن ال قيمة لها
البرج و مع الزمن تهدم بفعل العوامل الطبيعية و اإلنسان، و لم يبق سوى اثار قليلة  

 .منه ال تراها اال بصعوبة
ذهبت الى برج يونس فوجدت بئراً مفتوحاً بعمق   :حدثني مهتم باآلثار و قال :مالحظة

متار، لم اشاهده من قبل و يبدو ان خبراء يعرفون به رفعوا الغطاء و  أ  ٣حوالي 
 ً   .اخذوا ما فيه ان كان فيه شيئا

 الشماس الدكتور يوسف الصدي 
 


