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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 4
هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،

األخوة واألخوات احلضور،

اأحييكم ب��سم ال�سيد الرئي�س الذي �رشفني هذا اليوم ب�أن اأمثله يف هذه املدينة، ويف 
القد�س  بجامعة  واعتزازة  واإكب�ره  حتي�ته  اإليكم  واأنقل  املوؤمتر،  هذا  ويف  اجل�معة  هذه 
املفتوحة واحرتامه وتقديره مل� تقدمه وت�سهم به، واليوم اأوقفتني كلمتي الهوية واالنتم�ء، 
وم� ن�س�لن� اإال من اأجل الهوية الفل�سطينية التي ج�سدن�ه� دولّيً� يف االآونة االأخرية، ومن 
اأكرب دولة يف الع�مل يف االأ�سبوع امل��سي عندم� انحنى الرئي�س االأمريكي للعلم الفل�سطيني 
بعد اأقل من اأ�سهر معدودة من عدم ت�سويتهم يف اجلمعية الع�مة، ولقد ك�نت زي�رة الرئي�س 
االأمريكي لفل�سطني زي�رة دولة بكل معنى الكلمة، هذه هي الهوية، اأم� االنتم�ء فهو انتم�ء 
ال�سعب الفل�سطيني بكل فئ�ته و�رشائحه اإىل هذة الدولة، وعلين� اأن جن�سد هذا االنتم�ء، لي�س 

ب�ل�سع�رات، بل ب�لعمل اأي�سً�. 

الفالفل، وهذا جزء من  االأمريكي  للرئي�س  االإفط�ر  االإ�رشائيليون يف وجبة  لقد و�سع 
�رشقة الرتاث الفل�سطيني والعربي، علين� اأن جن�سد الهوية يف مدار�سن� وم�س�نعن� وج�مع�تن�. 
علين� اأن جن�سد الدولة يف بن�ء الفكر واالقت�س�د واأم� على ال�س�حة الدولية ف�إنن� يف اأقوى 
موقف على �سعيد الق�سية الفل�سطينية، فهن�ك 138 دولة �سوتت اإىل ج�نبن�، وقبله� 107 

دول يف اليون�سكو واحلبل على اجلرار.

اأم� على امل�ستوى االإقليمي ف�إنن� نوؤدي دوراً مهّمً� ومميزاً عندم� وقفن� على م�س�فة 
واحدة من ال�سعوب واحلك�م العرب يف كل م� يجري يف الدول العربية، فنحن نحرتم راأي 

ال�سعوب العربية دون التدخل يف �سوؤونه�.

وهذا  ح�سل،  الذي  االنق�س�م  نتيجة  �سوب�ت  نواجه  ف�إنن�  املحلية،  ال�س�حة  على  اأم� 
اأن  اهلل  �س�ء  واإن  واالإقليمي؛  الدويل  موقفن�  ي�سعف  الأنه  يتوقف؛  اأن  ون�أمل  موؤ�سف  �سيء 
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تنتهي جلنة االنتخ�ب�ت املركزية الفل�سطينية عمله� قريبً� واأن ت�سع االأمور والنت�ئج اأم�م 
القي�دة الفل�سطينية من اأجل اأن تقرر االنتخ�ب�ت لكي يكون �سندوق االقرتاع هو الفي�سل 

لننهي هذه الفرتة ال�سعبة من ت�ريخن�.

واأ�سكركم  اجل�معة،  واأ�رشة  الفرع  ومدير  اجل�معة  رئي�س  عمرو  يون�س  اأ.د.  اأ�سكر 
. جميعً�

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته







مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 8
هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة والسالم على خري املرسلني، سيدنا حممد األمني وعلى آله وصحبه أمجعني.

السادة األفاضل على املنصة.

الصديق العزيز الدكتور حسني األعرج ممثل رئيس دولة فلسطني احملرتم.

األخ والصديق غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية رئيس بلدية نابلس احملرتم.

العم الكبري احلاج منيب املصري رئيس جلنة بناء فرع نابلس العظيم.

األخ والصديق اللواء جربيل البكري حمافظ حمافظة نابلس احملرتم.

يف  العليا  والدراسات  العلمي  البحث  عميد  السلوادي  حسن  أ.د  الكريم  الصديق 
اجلامعة رئيس اللجنة التحضريية احملرتم.

الصديق الكريم أ.د يوسف ذياب مدير فرع نابلس احملرتم.

األخوة احلضور الضيوف الكرام.

ال�سّم�ء  ن�بل�س  رح�ب  يف  اليوم  نحتفي  ونحن  اجلميل،  ال�سب�ح  هذا  يف  بكم  اأرحب 
العظيمة ب�ملوؤمتر الرابع للرتاث الفل�سطيني العربي االإ�سالمي امل�سيحي ال�س�مري. الأنن� �سعب 

فل�سطني منثل لب الفكر العربي االإ�سالمي عرب الع�سور.

وهكذا فر�س علين� اأن نعي�س يف قلب الوطن العربي، ويف قلب الع�مل، بل نحن ن�سكل 
�رشة االأر�س اإىل ال�سم�ء من خالل القد�س ال�رشيف. التي اعتربت بوابة االأر�س اإىل ال�سم�ء، 
فحينم� اخت�ر اهلل �سبح�نه وتع�ىل نبيه عي�سى عليه ال�سالم كي ي�سعد به اإىل مدارج ال�سم�ء، 
ك�نت القد�س، وحينم� قدر اهلل �سبح�نه وتع�ىل اأن ي�ستقبل نبيه حممد �سلى اهلل عليه و�سلم 
اخت�ر اأي�سً� القد�س لي�ستقبله منه�. فنحن �سعب فل�سطني كن� دائمً� االأمن�ء على فكر العرب 
وامل�سلمني وتراثهم عرب الع�سور، اإذ ال توجد دولة ق�مت وزالت يف منطقتن� اإاّل ك�ن له� اأثر 

اأو قدم على هذه االأر�س.
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الب�قون  ورع�ه�  اهلل  رحمهم  م�سوا  الذين  اأن�س�أه�  منذ  املفتوحة  القد�س  جامعة 
اأواجلوانب االأك�دميية فقط، واإمن� ك�ن  اأعم�رهم، ك�ن الهدف منه� لي�س التعليم،  اأط�ل اهلل 
الهدف منه� النهو�س ب�لفكر وال�سعور الوطني الفل�سطيني، وك�ن فيه� يف كل ع�م وكل �سهر 
وكل اأ�سبوع بحث اأو ندوة اأو موؤمتر، يف االأم�س اأحيت اجل�معة الذكرى املئوية ملولد �س�عر 
ب�ملوؤمتر  نحتفي  واليوم  حممود،  الرحيم  عبد  ال�س�عر  ال�سهيد  الفل�سطيني  واجله�د  البطولة 
الرابع للرتاث العربي يف فل�سطني هذا املوؤمتر التي داأبت اجل�معة منذ �سنوات على اإحي�ئه 
�سنويً� بحيث نخت�ر كل ع�م حم�فظة لتعقُد فيه�، فك�ن اخلي�ر اليوم على حم�فظة ن�بل�س. 

ن�بل�س ت�سكل املدينة العريقة يف ت�ريخه� الفكري والعلمي الفل�سطيني.

فمنذ الع�رشيني�ت ك�نت ن�بل�س متت�ز مبدر�سة اأو معهد النج�ح الذي يعدَّ اأ�س��سً� جل�معة 
اأدت ر�س�لته� على  التي  العظيمة  التي هي على مقربة من�. هذه اجل�معة  الوطنية  النج�ح 
خري م� يكون . مدر�سة النج�ح الوطنية خرجت االأجي�ل املفكرة يف ن�بل�س، خّرجت االأدب�ء 
اأكرم زعيرت، كل هوؤالء  وال�سعراء: حممد فروخ، ال�س�عر عبد الرحيم حممود، قدري طوق�ن، 
االأ�سم�ء يف ت�ريخ ثق�فتن� وفكرن� تخرجوا من مدينة ن�بل�س، ف�ساًل عن كون هذه املدينة 
مدينة االقت�س�د وال�سمود، والعمل الدوؤوب مب�س�نعه� ومت�جره� وم�س�بنه�، وهي املدينة 

التي ن�ستطيع اأن نقول عنه� ب�أنه� �س�م فل�سطني اأو دم�سق فل�سطني.

نعقد هذا املوؤمتر اليوم يف رح�ب هذه املدينة ال�سم�ء ب�أيديكم بب�حثني من جامعة 
القد�س املفتوحة ومن غريه�.

املوؤمتر يف حم�فظة  لعقد مثل هذا  اأن يوفقن� يف كل ع�م  القدير  العلي  اهلل  اآماًل من 
اأخرى، واآماًل اأي�سً� للب�حثني ب�لتوفيق ليكون املوؤمتر الرابع على �سرية املوؤمترات ال�س�بقة 

من النج�ح واالزده�ر.

والسالم عليكم
 





كلمة
رئيس بلدية نـابـلـس

احملامي / غسان الشكعة



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 12
هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،

نلتقي اليوم يف من��سبة وفع�لية مهمة تكت�سب اأهميته� من مو�سوعه�، ثم من املوؤ�س�سة 
التي اأعدت له�، اأال وهي الرتاث ال�سعبي يف حم�فظة ن�بل�س، وعند احلديث عن الرتاث فهو 
ب�لت�أكيد حديث عن اجلذور واحل�س�رة والهوية وعن الوجود. يقولون اإن وطنً� بال تراث اأو 
تق�ليد هو وطن بال ح�س�رة. ف�لتق�ليد والثق�فة والرتاث والع�دات هي عنوان وهوية للوطن 
وال�سعوب، وهي جزء مهم لت�ريخن�. ف�ملوروث الفني والت�ريخي الأي اأمة يعد الدم والع�سب 
االأ�س��سي املوؤ�س�س حل�س�رته� وب�لت�يل لتميزه�، وعند احلديث عن تراثن� الفل�سطيني، ف�إنن� 

نتحدث عن وجودن� وبق�ئن� على هذه االأر�س. 

فل�سطني التي قد�سه� االأنبي�ء وطّهره� القراآن وكل الكتب ال�سم�وية، ومالأت ت�ريخه� 
والهوية  الوطن  فل�سطني  والثق�فية.  االإن�س�نية  املع�ين  كل  ج�سدت  تراثية  ومن�ذج  ع�دات 
اأن نح�فظ على هويته� وت�ريخه�، فهي التي ك�نت وم� زالت مهم�  والت�ريخ ت�ستحق من� 
متت�لية،  زمنية  فرتات  ع��ست  خمتلفة،  ودي�ن�ت  وامرباطوري�ت  ح�س�رات  عليه�  تع�قبت 

وانتجت اأمن�طً� من الرتاث الذي نفتخر به ح�ليً�، و�سنبقى نفتخر به الحقً�.

م�سوؤولية  جميعً�  م�سوؤولي�تن�  من  يجعل  املو�سوع  هذا  اأهمية  اإن  واالأخوة،  االأخوات 
واجل�مع�ت  الوزارات  ب�أن  حلظة  اأ�سك  وال  وهويتن�،  وثق�فتن�  وجودن�  به�  نعزز  كربى 

الفل�سطينية والبلدي�ت توؤدي دوراً مهّمً� يف هذا املج�ل.

فنحن يف بلدية ن�بل�س نويل مو�سوع البلدة القدمية يف ن�بل�س اأهمية ق�سوى، حيث 
اأدق التف��سيل اخل��سة  اأن�س�أن� وحدة خ��سة ت�سم خرباء ومهند�سني واأك�دمييني ملت�بعة 

يف البلدة القدمية مم� يبقي على ط�بعه� الرتاثي والت�ريخي.

اأن نعمل على ت�سكيل  اأ.د. مدير فرع ن�بل�س  اأ. د. رئي�س اجل�معة و  اأمتنى على  واإنني 
اأن ن�لت فل�سطني ع�سويته�  فريق م�سرتك للعمل على تطوير البلدة القدمية، وبخ��سة بعد 
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يف منظمة اليون�سكو الدولية. ولعل من��سبة كهذة املن��سبة التي تقوم فيه� جامعة القد�س 
دليل على  فل�سطني هو خري  ال�سعبي يف  الرتاث  املفتوحة م�سكورة بتخ�سي�سه� ملو�سوع 

اأهمية املو�سوع وال�سعور ب�مل�سوؤولية من قبل موؤ�س�س�ت وطنية وتعليمية.

وهن� اأود اأن اأوؤكد اأهمية ت�سويق فل�سطني اإعالميً� ت�سجيعً� لل�سي�حة من خالل الن�رشات 
ال�سي�حية وال�سور واالأفالم امل�سجلة، ون�رشه� يف الداخل واخل�رج، وتنظيم املع�ر�س الفنية 

التي ت�سكل اإ�س�ءات مهمة لت�ريخن� وتراثن� واحلف�ظ عليه.

م�س�ح�ت  خ�س�سوا  الذين  والب�حثني  واالأك�دمييني  املخت�سني  جميع  اأ�سكر  وهن� 
وا�سعة من عملهم لرتاثن� الفل�سطيني وللموؤ�س�س�ت التي دعمت الرتاث الوطني، وبخ��سه 
املوؤمتر  لهذا  داعيً�  اجل�معة  واأ�رشة  الفرع  ومدير  ورئي�سه�  املفتوحة  القد�س  جامعة 

والتوفيق. النج�ح 

والسالم عليكم





كلمة
اللجنة التحضريية للمؤمتر

أ.د. يوسف ذياب عّواد
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،

ن�بل�س  مبح�فظة  ال�سعبي  الرتاث  موؤمتر  اأعم�ل  لنفتتح  بكم  اليوم  جنتمع  اأن  ي�سعدن� 
ال�رشعية عرب  الرئي�س حممود عب��س يف بلد عزيز على قي�دتن�  برع�ية كرمية من فخ�مة 
تعب  فيه�  يغ�سل  ال�س�بون  حيث  ال�سهب�ء  املدينة  ن�بل�س،  مدينة  اإنه�   ، الطويل  الت�ريخ 
التنمية يف  بلد مزدهر ي�سكل رافعة  ال�سنني، وحلوي�ت متدن� مبذاق فريد، بعي�س رغيد يف 
فل�سطني مب� يتق�طع واهتم�م ج�معة فل�سطينية ممتدة ب�متداد الوطن، ج�معة وارفة، يتفي�أ 
ن�بل�س  العقل،  وغذاء  احلي�ة  بداأت  حيث  ن�بل�س  يف  هن�  واملعرفة  للعلم  الظ�مئون  ظالله� 
راية العلم�ء وق�سة االأدب ون�بغة ال�سعر وعراقة االإبداع، ن�بل�س بداي�ت الت�ريخ املنقو�سة 
على طال�سم امل��سي العتيق، لي�س يف اأزقته� وح�راته� فح�سب، بل يف طقو�سه� وع�داته� 

وخ�سو�سيته� املميزة اأي�سً�.

نلتقي اليوم لنتدار�س جميعً� الرتاث ال�سعبي يف مدينة حم�فظة ن�بل�س، مدينة وقرى 
وخميم�ت، كي ن�سخ�س واقع احل�ل، ون�سهم جميعً� يف ا�ستنه��س اأ�س�لتن�، واإعم�ر بيوتن� 
العتيقة لتكون �س�هدة على اأجم�دن�، اأال يكفين� ب�أن ظلت اخل�بية بال خري منذ نكبتن�؟ وظل 
الغرب�ل ب�كيً� على البيدر واختفى امل�سحراتي ب�سوته االأليف عن لقمة ال�س�ئم، كم� غ�ب 
الن�زل عن ال�سوق، واأ�سبح ال�سوق بال ن�زل، وتال�ست االأح�جي واالألغ�ز عن معرتك التحدي 
بني الذات والذات، ف�نطم�ست احلك�ي�ت واالأمث�ل، وابتعدت االأمث�ل عن ق�مو�س احلي�ة التي 

ج�سدته� حكمت ال�سيوخ.

كي  وعيب�ل  جرزمي  �سموخ  بكم  اليوم  ت�سمخ  اإذ  املفتوحة  القد�س  جامعة  اإن 
�سلب  ومن  منكم،  ت�ستمده  جمداً  لت�سنع  ه��سم  غزة  وثرى  واخلليل  القد�س  جب�ل  تع�نق 
التقدم  نحو  بو�سلتن�  املجتمعية  ال�رشاك�ت  اأن  لرتى  وتع�ونكم  وانتم�ئكم  اهتم�مكم 
توؤثر  التي  واأخالقن�  وقيمن�  ع�داتن�  ربوع  من  عبقً�  املن�سوج  امل�رشق  للغد  واالزده�ر 
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اجل�ر،  بفرح  وتفرح  ال�سيف،  وحترتم  املكلوم  وت�سعف  املظلوم،  وتن�سف  االآخرين 
مكروه. الأي  وتبتئ�س 

احلفل الكريم

اأود اأن اأ�سكر جامعة القد�س املفتوحة ورئي�سه� على هذا اجلهد املميز، كم� اأقدر ع�ليً� 
دور �رشكة جوال لدعم هذا املوؤمتر اله�دف، واأن اأ�سكر جميع من �س�هم يف اإجن�ح ودعم هذا 

املوؤمتر من اجل�معة ومن حم�فظة ن�بل�س وخ�رجه�.

بكم يعمر البيت وبكم نكمل امل�سوار، وي� هال وي� مرحب� وال�سالم عليكم.  

والسالم عليكم





اجللسة األوىل

احملور األول: الرتاث الشعيب الفلسطيين 
يف حمافظة نـابـلـس )قيم وأصالة وانتماء(

من القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب )دراسة استكشافية(. ♦

د. مفيد عرقوب ، د. حسني الدراويش

الرتاث الشعيب الفلسطيين - الواقع املسيحي. ♦

األب/ يوسف سعادة

من السمات اللغوية للهجة مدينة نابلس الفلطسينية. ♦

أ. د. حممد جواد النوري

املالمح األسطورية يف احلكاية اخلرافية )حكاية جبينة منوذجًا(. ♦

أ.د. إحسان الديك

الشعبونة يف مدينة نابلس بني التقاليد والدين. ♦

د. عمر عتيق

األسواق التارخيية يف مدينة نابلس. ♦

د. شامخ عالونة

املزارات النابلسية نفحات إميانية وتثبيت للهوية. ♦

د. أمحد بشارات





من القيم الدينية املتأصلة 
يف املثل الشعيب يف حمافظة نابلس 

“دراسة استكشافية”

د. مفيد عرقوب
د. حسني الدراويش

   أستاذ مساعد في اللغة العربية/ محاضر غير متفرغ/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع رام هللا والبيرة.
     أستاذ البالغة المشارك/ دائرة اللغة العربية/ كلية اآلداب/ جامعة القدس/ أبو ديس/ فلسطين.
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من القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة نابلس 
“دراسة استكشافية”

ملخص:

روحه  يقدم  ف�ملوؤمن  قلبه،  يف  املوؤمن  االإن�س�ن  يحمله  م�  اأ�سمى  هي  الدينية  القيم 
رخي�سة من اأجل القيم التي يحمله�. من هن� ك�نت هذه الدرا�سة التي حتمل عنوان »)من 
القيم الدينية املتاأ�شلة يف املثل ال�شعبي يف حمافظة نابل�س، درا�شة ا�شتك�شافية(، 
اإذ تع�لج هذه الدرا�سة �سبع قيم دينية من خالل االأمث�ل ال�سعبية الذائعة على األ�سنة الن��س 
يف حم�فظة ن�بل�س. وقد ج�ءت الدرا�سة يف ملخ�س ومقدمة ومتهيد وف�سل واحد وخ�متة. 

تعرَّ�س الب�حث�ن يف التمهيد اإىل تعريف القيم،وبّين� خ�س�ئ�سه�، وعّرف� امَلَثَل، وبّين� 
اأهميته.

ويف ف�سل الدرا�سة تق�سي� �سبع قيم دينية مت�أ�سلة يف مدينة ن�بل�س، من خالل االأمث�ل 
والثب�ت،  ))االأم�نة،  هي:  القيم  وهذه  البليغ،  الت�سبيه  �سورة  على  ج�ءت  التي  ال�سعبية، 

والتقوى، واحلي�ء، وامل�س�حمة، وال�سرب، وال�سدق((.
وقد تو�سلت الدرا�سة يف اخل�متة اإىل اأن هذه القيم املت�أ�سلة يف مدينة ن�بل�س، والتي 
تعرب عنه� هذه االأمثلة، هي اأعز م� ميلكه اأهل ن�بل�س الكرام، واأنف�س م� يتم�سكون به، وهذه 
وتعطيه�  فيه�،  االجتم�عي  التوازن  على  وحت�فظ  املدينة،  لهذه  اأم�ن  �سم�م  ت�سكل  القيم 

�سفته� احل�س�رية العربية واالإ�سالمية.
ف�الأم�نة به� حتفظ االأرواح واالأموال واالأعرا�س وحقوق الن��س، وب�لثب�ت تر�سخ قدم 
املرء يف احلق وتثبت عليه، ويف التقوى كل االأ�رشار واالأنوار، واحلي�ء كله خري، وامل�س�حمة 

تزيل ال�سغ�ئن، وتنقي املجتمع من االأحق�د، وال�سرب نور، وال�سدق �سي�ء ومنج�ة.
وهكذا ف�ملثل الفل�سطيني الن�بل�سي، خال�سة حكمة، وروح فكرة، وع�س�رة جتربة.



23موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

مقدمة:

احلمد هلل وكفى، واأمت ال�شالة وال�شالم على النبي امل�شطفى وبعد؛
النبوية املطهرة، واملت�أ�سلة يف  القراآن الكرمي وال�سنة  الن�بعة من  الدينية  القيم  ف�إن 
الوحيد حلي�تن� يف  املنظم  فل�سطني جميعه� هي  الفل�سطيني يف حم�فظ�ت  ال�سعب  نفو�س 

فل�سطني، وال ي�ستطيع اأحد اخلروج عن هذه القيم ـ اأو جت�وزه�، اأو اال�ستغن�ء عنه�.
وهي ذات اأهمية ب�لغة اخلطورة يف حي�ة الفرد واملجتمع، ومتت�ز هذه القيم ب�لثب�ت 
اإىل عمل  الن��س، وهي تعمل عمل املوجه�ت للعقل  ال�سديد يف نفو�س  والدميومة، والت�أثري 

اخلري، وجتنب ال�رش.
من هن� ك�نت هذه الدرا�سة.

دوافع الدراسة: 

ثمة دوافع اأخرى لهذه الدرا�شة غري الدافع ال�شابق منها :
عدم وجود درا�سة �س�بقة يف هذا املو�سوع.. 1
حم�ولة اكت�س�ف �سيء من هذه القيم. 2
معرفة اأدلة هذه القيم ال�رشعية التي تكمن يف االآي�ت الكرمية واالأح�ديث ال�رشيفة، . 3

التي ت�رشب منه� املثل الفل�سطيني الن�بل�سي فكرته ومعن�ه.

حدود الدراسة: 
ومل� ك�نت القيم الدينية امل�ستوح�ة من ال�رشيعة االإ�سالمية كثرية ومتنوعة، واالأمث�ل 
� كثرية ومتنوعة، مل� ك�ن االأمر كذلك  ال�سعبية يف فل�سطني بع�مة، ويف ن�بل�س بخ��سة اأي�سً
ق�م الب�حث�ن بتحديد مو�سوع الدرا�سة وح�رشه� يف �سبع قيم فقط، ويف حم�فظة ن�بل�س 

فقط.

مناهج البحث يف الدراسة: 

وقد �شلك الباحثان مناهج عدة يف هذه الدرا�شة منها:
يف . 1 املواطنني  األ�سنة  عن  االأمثلة  بع�س  �سم�ع  طريق  عن  ال�سفوية  الرواية  منهج 

حم�فظة ن�بل�س وقراه�.
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ال�رشيفة . 2 النبوية  ال�سنة  الكرمي، ومن  القراآن  االأدلة من  اإق�مة  الربه�ين يف  املنهج 
على القيم الدينية الواردة يف هذه االأمث�ل.

املنهج التحليلي: يف حتليل القيم الواردة يف هذه االأمث�ل.. 3

فصول الدراسة: 
وهكذا جاءت الدرا�شة يف ملخ�س، ومقدمة ومتهيد وف�سل واحد فقط وخ�متة، وثالثة 

م�س�رد.
اأما التمهيد: فقد ت�سمن �سبع نق�ط هي:

التعريف ب�لقيم �
�رشوط حتمل امل�سوؤولية القيمية �
من �سف�ت القيم �
التعريف ب�ملثل �
اأهمية املثل �
االأمث�ل ال�سعبية الفل�سطينية �
 االأمث�ل ال�سعبية الفل�سطينية يف حم�فظة ن�بل�س �

واأما ف�شل الدرا�شة فقد ت�سمن �سبع قيم مت�أ�سلة يف االأمث�ل ال�سعبية هي :
االأم�ن، والثب�ت، والتقوى، واحلي�ء، وامل�س�حمة، وال�سرب، وال�سدق، واأم� اخل�متة  �

فقد ت�سمنت النت�ئج والتو�سي�ت. 
واأما امل�شارد فهي: م�رشد احلوا�سي، وم�رشد امل�س�در واملراجع، وم�رشد املحتوي�ت.

لت يف املثل ال�سعبي الفل�سطيني  وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن هذه القيم الدينية التي اأُ�سّ
الن�بل�سي له� اأهمية عظمى يف حي�ة الن��س يف فل�سطني ع�مة، ويف ن�بل�س بخ��سة، فهي 

حتقق للمجتمع اأمًن� واأم�ًن� وطم�أنينة، يتوارثه� االأبن�ء واالأجداد جياًل بعد جيل.
هذا جهد املقل يف هذا البحث، ف�إن اأح�سّن� فمن توفيق اهلل –عز وجل- واإن ك�ن غري 

ذلك، فرنجو من اهلل تع�ىل الغفران، ومن الُقّراء امل�س�حمة.
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التمهيد:

أوالً - التعريف بالقيم:

اأو  االأخالقية،  اأو  النف�سية،  للنواحي  الب�لغة  االأهمية  ذات  ال�سف�ت  كل  هي:«  القيم 
ذلك  للعقل،�س�أنه� يف  اجلم�عية،وتعمل موجه�ت  ب�ل�سبغة  وتت�سف  الدينية،  اأو  اجلم�لية، 

�س�أن االجت�ه�ت« )1(.
مم� �سبق ن�ستنتج اأن ا�سم القيم ا�سم يطلق على كل �سيء له قيمة عند االإن�س�ن، ويوؤثر 
يف �سلوكه، ويرتبط بنف�سيته، واأخالقه، ودينه، ويكون دافًع� له اإىل فعل اخلري، اأو رادًع� له 

عن فعل ال�رش.

ثانًيا - شروط حتمل املسؤولية القيمية:

وترتبط القيم ارتب�ًط� وثيًق� بعالقة االإن�س�ن بخ�لقه، وبغريه، ومن هن� تتحدد م�سوؤولية 
االإن�س�ن، وحتى ي�سبح االإن�س�ن مكلًف� يتحمل امل�سوؤولية، فال بد من �رشوط مو�سوعية يجب 

اأن تتوافر يف االإن�س�ن ليتحمل امل�سوؤولية، وهذه ال�رشوط هي:
أ الأهلية: وتعني اأن يكون االإن�س�ن اأهاًل لتحمل امل�سوؤولية؛ اأي اأن يكون ب�لًغ� ع�قاًل، 	.

ولذلك ت�سقط امل�سوؤولية عن الطفل حتى يبلغ، وعن املجنون حتى يعقل، وعن الن�ئم حتى 
ي�ستيقظ.
االإلزام 	.أ اأ�س�س  اأهم  من  هي  االأخالقي  ب�لتكليف  النهو�س  على  ف�لقدرة  القدرة: 

وااللتزام، ف�إذا فقدت اأ�سبح االإلزام وااللتزام معدومني.
الإرادة: ف�إرادة االإن�س�ن حتدد نوعية الفعل اأو القول، الذي يفعله اأو يقوله، واأي عمل 	.أ

يتم بال اإرادة، ال ميكن حتميل �س�حبه م� يرتتب عليه.
امل�سوؤولية 	.أ حتدد  النية  اأ�س��س  وعلى  القول،  اأو  العمل  ق�سدية  حتدد  ف�لنية  النية: 

ك�ملة، اإيج�بية ك�نت اأم �سلبية.
أ احلرية: هي اأ�سل االأ�سول يف العدل، فال ترتتب م�سوؤولية على اإن�س�ن ف�قد للحرية، 	.

ف�حلرية مقوم رئي�س من مقوم�ت النهو�س ب�مل�سوؤولية.
اأهلية، وقدرة على  اإذا ك�ن ذا  اأي  واإذا توافرت ال�رشوط اخلم�سة ال�س�بقة يف االإن�س�ن؛ 
والثب�ت  االإلزام  �سفة  حي�ته  يف  القيم  تتخذ  فعندئذ  ا،  وحرًّ نية،  وح�سن  اإرادة،  وذا  العمل، 

الدميومة.
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ثالثاً - من صفات القيم: 

للقيم �شفات عدة منها:
االأجي�ل  � وتتن�قله�  اأ�سح�به�،  نفو�س  احل�سور يف  دائمة  فهي  والدميومة،  الثب�ت 

جياًل بعد جيل.
االإلزام، فال ي�ستطيع اأحد اخلروج عليه�، فهي مت�أ�سلة يف عروق الن��س ووعيهم،  �

وهي مرجعيتهم يف الوئ�م واخل�س�م.

رابعاً - التعريف باملثل: 

أ تعريف املثل لغة: املثل هو » النظري وال�سبيه«)2( 	.
تعريف املثل ا�سطالًح�: عرفه اأحمد اأمني بقوله: » هو نوع من اأنواع االأدب، ميت�ز 	.أ

ب�إيج�ز اللفظ، وح�سن املعنى، ولطف الت�سبيه، وجودة الكت�بة، ومزية االأمث�ل يف اأنه� تنبع 
من كل �سف�ت املجتمع » )3(.

اإذن ف�ملثل قول موجز يحمل فكرة، اأو خربة من خربات احلي�ة، حتدث كثرًيا يف اأجي�ل 
متكررة، ممثلة كل احل�الت االأخرى املت�س�بهة، فم�رشب املثل ي�سبه مورده، واحل�لة االأوىل 

التي قيل فيه�.

خامساً - أهمية املثل:

احلركة  م�رشح  على  مت�ألًق�  جنًم�  اأ�سبح  الذي  الفولكلور  من  جزًءا  املثل  اأ�سبح  »لقد 
بل  فح�سب،  الفولكلور  على  االأمث�ل  اأهمية  تتوقف  وال   .)4(  « ك�فة  الع�مل  بالد  يف  العلمية 
اإن لالأمث�ل اأهمية كربى من النواحي اللغوية واحل�س�رية والرتبوية والرتفيهية والوطنية 

واجلم�لية، وغري ذلك.
� يرتقي اإىل مرتبة ال�س�هد ال�سعري،  � فمن الن�حية اللغوية ي�سكل املثل �س�هًدا لغويًّ

ويتفوق عليه ب�الإيج�ز والق�رش.
ومن الن�حية احل�س�رية ف�ملثل مراآة �س�دقة حلي�ة �سعب م�، وطرائق تفكريه. �
التجربة  � خال�سة  هي  ب�لغة،  حكًم�  االأمث�ل  فتت�سمن  الرتبوية  الن�حية  ومن 

االإن�س�نية، وهي ت�س�هم يف تهذيب االأجي�ل، وتقومي االأخالق، ورمب� يعمل املثل يف النف�س 
م� تعجز عن عمله حم��رشة ك�ملة.
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اأ�سم�رهم  � الن��س يف  الن�حية الرتفيهية ف�الأمث�ل و�سيلة للتفكه والتندر بني  ومن 
ومنتدي�تهم.

ومن الن�حية اجلم�لية ف�الأمث�ل زينة الكالم، ووا�سطة عقده، وروحه، ال �سيم� اإذا حتّلت 
ب�أ�سلوب بالغي خالب.

ال�سعب مب��سيه، وتخطط مل�ستقبه،  � الوطنية ف�الأمث�ل تربط ح��رش  الن�حية  ومن 
وهي جزء اأ�سيل من الرتاث، الذي تنعك�س فيه مالمح الوطنية.

ثمرة  ف�الأمث�ل  الدارجة،  ويف  الف�سحى  يف  لالأمث�ل  العظمى  االأهمية  ك�نت  هن�  من 
مواقف مقرونة بحك�ي�ت، حفرت يف جدار الزمن، وت�أ�سلت يف عقول الب�رش، وكل مثل ي�سكل 

م�ستودع ذكرى، اأو وم�سة فكر، اأو حكمة عقل )5(.

سادساً - األمثال الشعبية الفلسطينية :

االأمث�ل ال�سعبية الفل�سطينية كثرية ومتنوعة، وهي نت�ج تالقي وتداخل كل من الدين 
والت�ريخ واجلغرافي� واالأدب واالقت�س�د والع�دات والتق�ليد وال�سي��سة وغري ذلك، وعندم� 
تختمر هذه العوامل جمتمعة يف ذاكرة ال�سعوب، يخرج للوجود املثل يف قليل من الكلم�ت 

وكثري من املع�ين.
ولالأمثال الفل�شطينية اأهمية خا�شة تتجلى يف النقاط الآتية :

تعك�س اأح��سي�س ال�سعب الفل�سطيني، ونب�س ال�س�رع، وجميع طبق�ت املجتمع. �
تعرب عن قيم دينية واأخالقية ر�سحت اإليه� من ال�رشيعة االإ�سالمية. �
اإذ تكون �س�بًط� �سلوكيًّ� مميًزا، ومنهًج�  � اأهمية اجتم�عية وتربوية و�سلوكية،  له� 

� لع�مة ال�سعب. اأخالقيًّ
وجتتمع يف املثل خم�شة اأمور ل جتتمع يف غريه هي )6( :

االإيج�ز يف اللفظ، واالأ�س�لة يف املعنى، واحل�سن يف الت�سبيه، واجلودة يف البالغة،  �
و�سهولة االنت�س�ر بني الن��س 

األمثال الشعبية يف حمافظة نابلس:
االأمث�ل ال�سعبية يف مدينة ن�بل�س هي امتداد لالأمث�ل ال�سعبية الفل�سطينية على وجه 
احلقيقة  اإبراز  مع  املثلية،  ال�سورة  الفكرة من خالل  الإبراز  ق�سدية  العموم، وهي حم�ولة 

املرادة من املثل.
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و�شنتعر�س يف هذه الدرا�شة ل�شبعة اأمثال من اأمثال حمافظة نابل�س و�شنعاجلها 
على النحو الآتي:

اأواًل- املثل. ♦
♦ .� ث�نيً�- تف�سيحه متى م� ك�ن ذلك �رشوريًّ
ث�لثً�- داللته. ♦
رابعً�- من��سبته. ♦
خ�م�سً�- بالغته. ♦
�س�د�سً�- القيم الدينية املت�أ�سلة فيه. ♦

من القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة نابلس:

1. من األمثلة الدالة على األمانة:

Ú .)7(« اأولً� املثل: » االأم�نة كنز ال يفنى
Ú  �ثانياً� دللته: ي�رشب هذا املثل للداللة على اأهمية االأم�نة وبركته�، وانعك��س�ته

على �س�حبه�.
Ú  ،االأم�نة ب�أهمية  للخ�ئن  تذكرًيا  ؛  م�  خي�نة  بدرت  كلم�  ُيق�ل  منا�شبته:  ثالًثا: 

وكلم� ظهرت اأم�نة م� ت�سجيًع� لالأمني ومدًح� له.
Ú  رابًعا: بالغته: هذا املثل من الت�سبيه البليغ، الذي حذفت فيه اأداة الت�سبيه ووجه

تدل  التي  يفنى(  )ال  ال�سفة  وجملة  )الكنز(،  به  وامل�سبه  )االأم�نة(،  امل�سبه  وبقي  ال�سبه، 
فن�ء ف�س�ئله� وبرك�ته� وخرياته� وح�سن�ته�  االأم�نة، وعدم  اإف�دة  واأبدية،  على �رشمدية 

وعوائده� على اأ�سح�به�.
Ú  خام�ًشا: القيم الدينية املتاأ�شلة يف املثل: هذا املثل يح�س على االأم�نة، والتخلق

م من قيمة االأم�نة . ق�ل تع�ىل: {اإنا عر�شنا الأمانة على  ب�أخالقه�، والقراآن الكرمي عظَّ
ال�شموات والأر�س واجلبال فاأبني اأن يحملنها واأ�شفقن منها وحملها الإن�شان اإن كان 

ظلوًما جهولً})8( .
يقول ال�سوك�ين: » واالأم�نة تعم جميع وظ�ئف الدين على ال�سحيح« )9( .
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 « القرطبي:  . يقول  راعون} )10(  وعهدهم  لأماناتهم  هم  {والذين  وق�ل تع�ىل: 
اأمر دينه ودني�ه قواًل وفعاًل، وهذا يعم  االإن�س�ن من  واالأم�نة والعهد يجمع كل م� يحمله 
مع��رشة الن��س، واملواعيد، وغري ذلك، وغ�ية ذلك حفظه والقي�م به » )11( . وقد ُعّرف املوؤمن 

ب�أنه: » من اأمنه الن��س على دم�ئهم واأموالهم« )12( .
�سجية  اأ�سبحت  اإذا متكنت من �س�حبه�  القيمة  يفنى، فهذه  االأم�نة كنز ال  اإن   � وحقًّ

عنده وطبيعة، يفيد الن��س ويحر�س على دم�ئهم واأموالهم كم� يحر�س على نف�سه .

2. من األمثلة الدالة على التقوى :

Ú . )13( »اأولً: املثل: » التقوى لقوى
Ú . ة ثانياً: تف�شيحه: التقوى وق�ية اأو ُجنَّ
Ú  وقت كل  ويف  والب�طن،  الظ�هر  يف  ب�لتقوى  التم�سك  عل  احل�س  دللته:  ثالثاً: 

وحني، ومدح لقيمة التقوى والتقّي .
Ú  مدح معر�س  يف  اأو  التقوى،  على  ت�سجيًع�  اإم�  املثل  هذا  يق�ل  منا�شبته:  رابعاً: 

التقّي، وتعليل الن�جح يف حي�ته، فيعللون �سبب ذلك بتقوى اهلل وخم�فته .
Ú  خام�شاً: بالغته: هذا املثل ج�ء عل �سيغة الت�سبيه البليغ الذي ميت�ز ب�الإيج�ز مع

الوف�ء ب�ملعنى املراد .
Ú  :شاد�شاً: القيم الدينية املتاأ�شلة فيه�

هذا املثل ينم عن قيمة عظيمة وهي قيمة التقوى، ف�لتقوى هي فرع االإمي�ن، وق�رشه 
واملع�رف  والزي�دة،  الفتح  و�سبب  ال�سع�دة،  ومفت�ح  االإيق�ن،  ودليل  البني�ن،  املرتفع 
واالإف�دة، وقد اأمر اهلل –عز وجل- به� يف كثري من اآي�ت القراآن الكرمي . ق�ل تع�ىل: {واإياي 

فاتقون})14(.
و {واتقوين يا اأويل الألباب})15(، و {يا اأيها النا�س اتقوا ربكم} )16(، اإىل غري 
ذلك من االآي�ت الكرمية التي حت�س على التقوى، وقد وردت يف القراآن الكرمي فيم� يقرب 

من م�ئتي مو�سع .
وحّقاً ما ورد يف املثل، فللتقوى ثمار كثرية منها :

القرى  � اأهل  اأن  {ولو  فتح برك�ت من ال�سم�ء واالأر�س على املتقني، ق�ل تع�ىل: 
اآمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ال�شماء والأر�س} )17( .
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من  � ويرزقه  خمرًج�،  �سيق  كل  من  به�  ات�سف  ملن  يجعل  اهلل  اأن  ثم�ره�  ومن 
ل  ويرزقه من حيث  له خمرًجا،  اهلل يجعل  يتق  {ومن  حيث ال يحت�سب. ق�ل تع�ىل: 

يحت�شب})18(.
عنه  � يكفر  اهلل  يتق  {ومن  تع�ىل:  ق�ل   . االأجر  وتعظيم  ال�سيئ�ت  تكفري  ومنه� 

�شيئاته ويعظم له اأجًرا} )19(.
ومنه� اأن يجعل للمتقي من اأمره ي�رًشا . ق�ل تع�ىل: {ومن يتق اهلل يجعل له من  �

اأمره ي�رشا} )20( .
ومنه� اأن من يتقي اهلل يحبه اهلل، ق�ل تع�ىل: {اإن اهلل يحب املتقني} )21( . �
ومنه� اأن اهلل يكون مع من يتقيه . ق�ل تع�ىل: {اأن اهلل مع الذين اتقوا والذين  �

هم حم�شنون} )22( .
واأخرًيا اإن من يتقي اهلل يكن من الف�ئزين . ق�ل تع�ىل: {وينّجي اهلل الذين اتقوا  �

مبفازتهم ل مي�ش�شهم ال�شوء ول هم يحزنون} )23( .

3. من األمثلة الدالة على الثبات:

Ú . )24( « اأولً� املثل: احلجر مطرُحه قنط�ر، واإن تزحزح ب�سري وقية
Ú .ثانياً� تف�شيحه: احلجر يف مك�نه يزن قنط�ًرا، واإن تزحزح من مك�نه �س�ر اأوقية
Ú  ثالثاً� دللته: يدل على الثب�ت وال�سمود، وال �سيم� يف الب�أ�س�ء وال�رشاء، وعند

ا�ستداد اخلطر. 
Ú  ،رابعاً� منا�شبته: يق�ل ملن غلبت عليه الزعزعة وحب التحول من ح�ل اإىل ح�ل

وقد يكون التحول اإىل اأ�سواأ ال اإىل اأح�سن.
Ú  خام�شاً� بالغته: املثل ج�ء على �سيغة الت�سبيه البليغ موؤدًي� املعنى املراد منه

ب�أبلغ عب�رة.
Ú :شاد�شاً� القيم الدينية املتاأ�شلة فيه�

وجه  والت�سع�سع يف  التزعزع  وعدم  كله�،  االأمور  الثب�ت يف  على  يح�س  املثل  هذا 
الن�ئب�ت، مع املداومة على فعل اخلريات، وال�سعي لال�ستزادة منه�.
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وللثبات عدة �شور منها:
يُّون يف املعركة مع اأنبي�ئهم وك�ن قولهم: »ربن�  � بِّ الثب�ت يف املعركة، كم� ثبت الرَّ

اغفر لن� ذنوبن� واإ�رشافن� يف اأمرن� وثبت اأقدامن� »)25(. والفئة ال�س�برة ب�إمرة ط�لوت مل� 
اأفرج علينا �شربًا وثبت  ربنا  قالوا  برزوا جلالوت وجنوده  {وملا  برزوا ق�ل تع�ىل: 
اأقدامنا ...} )26(. وخوطب اأبن�ء هذه االأمة ب�أمر اهلل تع�ىل: {يا اأيها الذين اآمنوا اإذا لقيتم 

فئة فاثبتوا..} )27(.
ومن الكب�ئر يف دينن� احلنيف الفرار من الزحف، ولقد ك�ن من الو�س�ي� الع�رش التي  �

اأو�سى به� الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم- مع�ذ بن جبل: ))... واإي�ك والفرار من الزحف، 
واإن هلك الن��س، واإذا اأ�س�ب الن��س موت�ن واأنت فيهم ف�ثبت(( )28(.

وق�ل �سداد بن اأو�س: ))ك�ن ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- يعلمن� كلم�ت ندعو  �
بهن يف �سالتن�: اهلل اإين اأ�س�لك الثب�ت يف االأمر، واأ�س�ألك عزمية الر�سد (()29( .

على  يقدر  وال  ح�ل،  على  ي�ستقر  ال  املتذبذب  الأن  ؛  لال�ستق�مة  ب�رز  مظهر  والثب�ت 
ا�ستقى ذلك املثل معن�ه  التي  القيم  الثب�ت، وال يقوى على اال�ستق�مة. من هن� ك�نت تلك 

منه� . 
اأن  اإىل  اإ�س�رة  ؛  التي تق�ل يف املو�سوع ذاته: » من ثبت نبت«  االأخرى  االأمثلة  ومن 
املتعجل ك�ل�سجرة التي اجتثت من فوق االأر�س م� له� من قرار. ف�لثب�ت يزيد املوؤمن قوة، 

ويوقع يف نفو�س العدو الرهبة، وعدم الثب�ت يخذل ال�سديق، وي�سمت العدو.

4. من األمثلة الدالة على احلياء:

Ú .»اأولًً� املثل: » احلي�ء كله خري
Ú . ثانياً� دللته: يدل على قيمة احلي�ء واأهميته يف املجتمع الفل�سطيني
Ú  ،ذلك وغري  �سفور،  من  الذميمة  االأخالق  تظهر  عندم�  يق�ل  منا�شبته:  ثالثاً� 

� لقيمة احلي�ء يف النفو�س. ويقولون :« اأهل احلي�ء م�توا« ؛ ا�ستنه��سً
Ú  ،على �سيغة الت�سبيه البليغ املكون من امل�سبه � رابعاً� بالغته: ج�ء هذا املثل اأي�سً

وهو )احلي�ء(، وامل�سبه به، وهو )اخلري(، والتوكيد املعنوي يف كلمة )كله(، التي زادت احلي�ء 
قيمة واأهمية .
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Ú :خام�شاً� القيم الدينية املتاأ�شلة فيه
العوام  ي�سميه  الذي  اأال وهي احلي�ء،  �س�مية،  املثل يحمل يف طي�ته قيمة دينية  هذا 
م�  بكل  والتم�سك  القبيح«)30(،  ترك  على  يبعث  »خلق  هو:  املمدوح  واحلي�ء  )ب�خلجل(، 
ب�حلق،  ب�اللتزام  اخللق  وهذا  القيمة،  هذه  اإحي�ء  اإىل  اليوم  الن��س  يحت�ج  وكم  مليح.  هو 
واالرتداع عن الوقوع يف القب�ئح اأو ال�سبه�ت ب�سيء من احلي�ء. وقد ك�ن ر�سول اهلل –�سلى 
اهلل عليه و�سلم: ))اأ�سد حي�ء من عذراء يف خدره�، وك�ن اإذا كره �سيًئ� ُرِئَي ذلك يف وجهه)31(. 

وللحياء فوائد جمة منها:
احلي�ء يحمل �س�حبه على الوق�ر، ب�أن يوقر غريه، ويتوقر هو يف نف�سه . �
احلي�ء يحجز النف�س عن كثري من خوارم املروءة . �
احلي�ء يقي من الوقوع يف املع��سي. �
احلي�ء من االإمي�ن، كم� ورد يف احلديث: ))ف�إن احلي�ء من االإمي�ن(( )32(. �
واأعلى درج�ت احلي�ء اال�ستحي�ء من اهلل، ف�ملوؤمن ي�ست�سعر رق�بة اهلل عليه، واأن اهلل  �

تع�ىل يراه يف جميع اأحواله، ف�إنه ي�ستحي من ربه، وقد ورد يف الت�سرت يف اخللوة قول ر�سول 
اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم-: ))اهلل اأحق من اأن ُي�ستحي�(( )33(.

ك�رش  � من  حّذروا  قد  ال�س�بقني  االأنبي�ء  اأن  واأثره،  احلي�ء  قيمة  ف�سيلة  من  ويكفي 
ح�جز احلي�ء؛ لئال يقع املرء يف كل القب�ئح بال رادع، وال وازع، كم� يف احلديث ال�رشيف: 
))اإن مم� اأدرك الن��س من كالم النبوة االأوىل: اإذا مل ت�ستِح ف�فعل م� �سئت(()34( . ومن وجوه 

فهم هذا احلديث: اأن ف�قد احلي�ء فلي�سنع م� ي�س�ء، ولينظر بعدئذ م�ذا يفعل اهلل به !!
واأخرًيا: احلي�ء خلق دين االإ�سالم، ق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اإن لكل دين خلًق�،  �

وخلق االإ�سالم احلي�ء (( )35(.

5. من األمثال الدالة على املساحمة :

Ú . )36( »اأولً� املثل: »امل�س�مح كرمي
Ú  ثانياً� دللته: يدل على قيمة امل�س�حمة، فمن �س�مل الن��س �سلم، ومن عف� عنهم

غنم، ومن اأح�سن �سحبتهم م� ندم .
Ú  عن اخل�سوم  تردع  كحكمة  واخل�س�م،  امل�س�جرة  عند  يق�ل  منا�شبته:  ثالثاً� 

اال�ستمرار يف ال�سج�ر .
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Ú  ،)رابعاً� بالغته: يتكون املثل من مبتداأ، وهو )امل�س�مح(، ومن خرب، وهو )كرمي
وكذلك  الن��س،  على  مب�له  يجود  الذي  الكرمي  ي�سبه  ف�مل�س�مح  البليغ،  الت�سبيه  على  وج�ء 
� ل�سديقه وخ�سمه ؛ لذا ا�ستحق اأن يطلق عليه  � ومعنويًّ امل�س�مح يجود بكل م� ميلك م�ديًّ

اللقب »كرمي«، فلوال كرم اأخالقه مل� ظهر منه خلق امل�س�حمة .
Ú : خام�شاً� القيم الدينية املتاأ�شلة فيه

امل�س�حمة وال�سم�حة خلق اإ�سالمي عظيم، يظهر يف رجل كرمي، يتن�زل عن حقه، اأو عن 
جزء منه، ليطوي �سفحة البغ�س�ء مع غريه، اأو ليت�ألف قلب اأخ له يف اهلل، اأو لُيطيب قلب اأخ 
له يف اهلل، وهو يف كل ح�ل ال يظلم اأحًدا، وال يتعدى على حق غريه، فذلك هو الرجل ال�سمح، 

ومع�ملته هذه هي ال�سم�حة بعينه� .
وقد دع� ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم - ب�لرحمة للرجل ال�سمح فق�ل: ))رحم اهلل 

رجاًل �سمًح� اإذا ب�ع، واإذا ا�سرتى، واإذا اقت�سى(( )37(.
واملراد ب�مل�س�حمة يف احلديث: ترك املالح�ة وامل�س�جرة واملخ��سمة ونحوه� .

ال�سهولة والرفق واللني يف كل مع�ملة، والذي يتحلى  � وال�سم�حة وامل�س�حمة هي 
بهذه ال�سف�ت يكون من اأهل اجلنة، ق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: ))اأدخل اهلل –عز وجل- اجلنة 

رجاًل، ك�ن �سهاًل م�سرتًي� وب�ئًع� وق��سًي� ومقت�سًي�(( )38(.
وهكذا ف�سدق املثل ال�سعبي الفل�سطيني الن�بل�سي: اإن امل�س�مح كرمي ؛ ذلك الأنه يحر�س 
على عدم اإيق�ع الن��س يف احلرج، اأو يف العنت، ويلتم�س لهم االأعذار، وي�سفح عن زالتهم، وال 
يتتبع عوراتهم، بل يعفو عنهم، ويوكل اأمرهم اإىل خ�لقهم، وال يج�دلهم اإال ب�لتي هي اأح�سن.

6. من األمثلة الدالة على الصرب :

Ú . »اأولً� املثل: »ال�سرب نور
Ú .ثانياً� دللته: يح�س على ال�سرب وامل�س�برة، وعدم اجلزع وال�سجر
Ú  ثالثاً� منا�شبته: يق�ل عند االأزم�ت، وعند تعجل االآخرين، وعند اجلزع ؛ تذكرًيا

للن��س ب�ل�سرب لي�سربوا.
Ú  وخلق قيمة  فـ)ال�سرب(  عقلي�ن  وطرف�ه  بليغ،  ت�سبيه  املثل  هذا  بالغته:  رابعاً� 

الهداية،  االإلهية، وهو هن� جم�ز عن  الهداية  اأنوار  �سيء مت�سور عقاًل من  و)النور(  عقلي، 
وجميع �سنوف اخلري م�ستكنة يف ال�سرب.
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Ú :خام�شاً� القيمة الدينية املتاأ�شلة فيه
»ال�سرب  و  خري«،  و«ال�سرب  زين«،  و«ال�سرب  الفرج«،  مفت�ح  ال�سرب   »: كذلك  ويقولون 
�سي�ء«، و« ال�سرب فرج » و » العقل يف ال�سرب«، اإىل غري ذلك مم� يدل عظيم قيمة ال�سرب عند 

ال�سعب الفل�سطيني بع�مة، وعند اأهل ن�بل�س بخ��سة.
اهلل،  وتقوى  واملرابطة  وامل�س�برة  ب�ل�سرب  ب�الأمر  جميًع�  املوؤمنون  خوطب  ولقد 
لعلكم  اهلل  واتقوا  ورابطوا  و�شابروا  ا�شربوا  اآمنوا  الذين  اأيها  {يا  تع�ىل:  ق�ل 

. )39( تفلحون} 
وال�سرب: هو الثب�ت على الكت�ب وال�سنة، واملوؤمن �س�بر يف ثالثة مواطن :

النوازل  يف  ال�سرب  يف  والث�لث:  املخ�لف�ت،  ترك  يف  والث�ين:  الط�ع�ت،  يف  االأول: 
وامل�س�ئب .

ولقد خ�طب اهلل –عز وجل- ر�سوله الكرمي ق�ئاًل: » وا�سرب �سرًبا جمياًل« )40( . يقول 
القرطبي: ))وال�سرب جميل: هو الذي ال جزع فيه، وال �سكوى لغري اهلل(( )41(.

ولل�شرب فوائد جمة منها :
ال�س�بر عند ال�سدمة االأوىل لي�س له ثواب اإال اجلنة. ورد يف احلديث القد�سي: ))ابن  �

اآدم اإن �سربت واحت�سبت عند ال�سدمة االأوىل مل اأر�س لك ثواًب� دون اجلنة (( )42(.
اأو�سع من ال�سرب، يقول �سلى اهلل عليه و�سلم: ))وم�  � ال ُيعطى اأحد عط�ء خرًيا وال 

اأعطي اأحد عط�ء خرًيا واأو�سع من ال�سرب(( )43(.
املجتمع الب�رشي ال يزال يف خ�رشان م� مل يتوا�سى ب�حلق ويتوا�سى ب�ل�سرب . ق�ل  �

تع�ىل: » والع�رش اإن االإن�س�ن لفي خ�رش، اإال الذين اآمنوا وعملوا ال�س�حل�ت، وتوا�سوا ب�حلق 
وتوا�سوا ب�ل�سرب » )44( .

واهلل تع�ىل مع ال�س�برين . ق�ل تع�ىل: {... وا�شربوا اإن اهلل مع ال�شابرين} )45(. �
الر�سى  � ع�قبته  الأن  ذلك  ؛  للموؤمن  و�سي�ء  نور  وهو  خري،  كله  ف�ل�سرب  وووهكذا 

والت�سليم بق�س�ء اهلل –عز وجل- ويف ذلك الفوز العظيم .

7. من األمثلة الدالة على الصدق :

Ú  »اأولً� املثل: »ال�سدق منج�ة
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Ú . ثانياً� دللته: احل�س على ال�سدق
Ú .ثالثاً� منا�شبته: يق�ل يف مواطن احلث على ال�سدق، وجتنب الكذب واالفرتاء
Ú  الذي البليغ  الت�سبيه  الت�سبيه، وهو  اأعلى درج�ت  املثل ح�ز  بالغته: هذا  رابعاً� 

ُيردي  والكذب  �سيق،  كل  من  ُينجي  ف�ل�سدق  حقيقته�،  على  وي�سوره�  االأ�سي�ء،  يقرب 
ب�س�حبه يف كل واد عميق .

Ú : خام�شاً� القيم الدينية املتاأ�شلة فيه
ال�سدق قيمة دينية عظمى، وهو عم�د الدين كله، وقوام االأمر من بدايته اإىل نه�يته ؛ 
لذلك جّوز ر�سول اهلل –�سلى اهلل عليه و�سلم- اأن يقع من املوؤمن م� ال ُيحمد من ال�سف�ت، 
غري اأنه نفى اأن يكون املوؤمن ك�ذًب�، وقد �س�أل ال�سح�بة الر�سول –�سلى اهلل عليه و�سلم-: 
))ي� ر�سول اهلل اأيكون املوؤمن جب�ًن� ؟ ق�ل: نعم، فقيل له: اأيكون املوؤمن بخياًل ؟ ق�ل: نعم، 

قيل له: اأيكون املوؤمن كّذاًب� ؟ ق�ل: ال (( )46(.
ولل�شدق فوائد جمة منها :

))عليكم  � و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  يقول   . اجلنة  اإىل  يهدي  والرب  الرب،  اإىل  يهدي  اأنه 
ال�سدق، حتى  ويتحرى  ي�سدق،  الرجل  يزال  وم�  اجلنة،  اإىل  يهدي  ال�سدق  ف�إن  ؛  ب�ل�سدق 

ُيكتب عند اهلل �سّديًق�(( )47(.
اإن الكذب يهدي على الفجور، والفجور يهدي اإىل الن�ر . ق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم:  �

الن�ر، وم� يزال  الفجور يهدي على  واإن  الفجور،  اإىل  الكذب يهدي  ف�إن  ؛  ))واإي�كم والكذب 
الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب عند اهلل كّذاًب�(( )48(.

ال�شادقني  � ينفع  يوم  {هذا  تع�ىل:  ق�ل   . القي�مة  يوم  اأ�سح�به  ينفع  ال�سدق 
�شدقهم} )49(.

))ف�إن  � و�سلم-:  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  ق�ل   . ريبة  والكذب  طم�أنينة  ال�سدق 
ال�سدق طم�أنينة، والكذب ريبة(( )50(.

وهذا اخللق اجلميل ميكن اكت�س�به ب�العتي�د عليه، واحلر�س على االلتزام به، حتى  �
ي�سل �س�حبه به اإىل اأعلى املراتب يف الدارين .
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اخلامتة والتوصيات:

وهكذا تنتهي هذه الدرا�سة التي ق�م به� الب�حث�ن ب�إيراد �سبعة اأمث�ل من غرر االأمث�ل 
ال�سعبية الفل�سطينية الن�بل�سية التي تدل على قيم اأخالقية �س�مية يف مدينة ن�بل�س، كم� ت�سي 
بذلك هذه االأمث�ل، والقيم املتولدة من هذه االأمثلة هي قيم ))االأم�نة، والثب�ت، والتقوى، 
اأ�رشار ت�س�ند املجتمع  القيم هي �رش من  واحلي�ء، وامل�س�حمة، وال�سرب، وال�سدق ((، وهذه 

الن�بل�سي وتع�ونه وتع��سده، وا�ستمرار عجلة احلي�ة فيه .
وانه�ر،  جمتمعهم  ذهب  اأخالقهم  ذهبت  ف�إن  ب�الأخالق،  تق��س  وال�سعوب  ف�الأمم 

وتقطعت به ال�سبل واالأ�سب�ب التي حت�فظ على وجوده ومت��سكه .
املرء  قدم  تر�سخ  وب�لثب�ت  الن��س،  وحقوق  واالأعرا�س،  االأموال  حتفظ  به�  ف�الأم�نة 
يف احلق وتثبت عليه، ويف التقوى كل االأ�رشار واالأنوار، واحلي�ء كله خري، وامل�س�حمة تزيل 

ال�سغ�ئن، وتنقي املجتمع من االأحق�د، وال�سرب نور، وال�سدق �سي�ء ومنج�ة .
وهكذا ف�ملثل الفل�سطيني الن�بل�سي خال�سة حكمة، وروح فكرة، وع�س�رة جتربة .

واأخريًا يو�شي الباحثان مبا ياأتي :
اإن املثل هو روح االأمة ؛ لذا ال بد من درا�سة فنية معمقة له .. 1
ال بد من جمع االأمث�ل الن�بل�سية من اأفواه الكب�ر وال�سغ�ر ؛ متهيًدا لدرا�سته� .. 2
اإن جمع هذه االأمث�ل ودرا�سته� لعربة وذكرى تنفع املوؤمنني والب�حثني مًع�.. 3
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املوؤمنون: 8 .. 10
القرطبي، حممد اأحمد االأن�س�ري، اجل�مع الأحك�م القراآن الكرمي، ج12/�س73 .. 11
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عرنيطة، ي�رشى جوهرية، الفنون ال�سعبية يف فل�سطني، �س209 .. 24
اآل عمران: 147. 25
�سورة البقرة: 250 . 26
االأنف�ل: 45 . 27
االإم�م اأحمد، م�سند االإم�م اأحمد، 238/5. 28
امل�سدر ال�س�بق ذاته، 125/4 .. 29
الع�سقالين، ابن حجر، فتح الب�ري، 522/10، عند �رشحه لب�ب احلي�ء من كت�ب االأدب .. 30
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الرتاث الفلسطيين للواقع املسيحي 

مقدمة :
له  االأجواء  وتهيئة  الفل�سطيني،  الرتاث  مو�سوع  على  للق�ئمني  �سكر  كلمة  من  بد  ال 
قد  ال�سعب  هذا  اإن  حيث  الطويل،  ت�ريخه  عرب  الفل�سطيني  لل�سعب  الرتاثي  للواقع  ودرا�سته 
تداول على حكمه وفر�س اإرادته على هذا ال�سعب كثري من ال�سعوب واحل�س�رات املختلفه من 

فرعونية وا�سورية وروم�نية وبيزنطية. 
وهن� ال بد اأن اأدخل يف مو�سوع هذه احل�س�رات وت�أثريه� على املنطقة، وعلى ال�سعب 
الفل�سطيني لكني اأتقدم ب�ل�سكر اجلزيل جل�معة القد�س املفتوحة، لرئي�سه� وك�در موظفيه� 
لطرح مو�سوع املوروث من الرتاث الفل�سطيني، والذي لن� نحن اأبن�ء فل�سطني �رشف االنتم�ء 
اأبن�ء هذا  يقم  اإذا مل  الرتاثي،  املوروث  للحف�ظ على هذا  لفل�سطني وعلين� م�سوؤولية كربى 
املوؤثرات  الرغم من  الذي على  الفل�سطيني،  الهوية والكي�ن  ال�سعب بواجبهم ب�حلف�ظ على 
ب�لقوة  فل�سطني  واأر�س  فل�سطني  غزت  التي  والقومي�ت  واحل�س�رات  املختلفه  اخل�رجية 
وثق�فته  ح�س�رته  على  ح�فظ  ال�سعب  هذا  ف�إن  املنطقه،  هذه  �سعوب  على  االإرادة  وفر�س 

وتراثه عرب االأجي�ل. 

واقع وكيان : 
ثق�فه  له  يكن  ومل  جذور  له  يكن  مل  اإذا  �سعب  اأي  ف�إن  تقدم-  م�  على  -وبن�ء  لذلك 
وح�س�رة خ��سة به ـ ف�إن هذا ال�سعب مل ي�ستطْع احلف�ظ على هويته ووجوده، على الرغم 
من اأن كل ال�سعوب�ت التي تعر�س له� هذا ال�سعب ك�دت توؤدي بوجوده، وم� زال هذا اخلطر 

م�ثل اإىل اليوم. 

الرتاث الفلسطيين : 
اأكرب  اأنه وارث  واعتزازاً  ال�سعب فيكفيه فخراً  وهو مو�سوع حديثن� يتعلق برتاث هذا 
ال�سم�وية املقد�سة  الكتب  الب�رشي كله واأهمه�، وهي ثق�فة وح�س�رة  الت�ريخ  ح�س�رة يف 

من توراة واإجنيل وقراآن. 
لهذا  اأعطت  �س�مية  ومب�دىء  قيم  من  متثله  وم�  الروحية،  احل�س�رة  ف�إن  وب�لت�يل 
االندث�ر،  للحف�ظ على هذا املوروث احل�س�ري والثق�يف من  له  ال�سعب زخمً� وقوة دافعة 
ال بل ا�ستطيع القول اإن ثلثي �سك�ن الكره االأر�سيه مدينني ب�إمي�نهم وح�س�رتهم وثق�فتهم 
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اإىل هذه احل�س�رة، حيث اإن الكتب ال�سم�وية واالأنبي�ء والر�سل ع�لبيتهم بل كلهم اأبن�ء هذه 
احل�س�رة العربية الفل�سطينية. وعليه فمن لي�س له ثق�فه وح�س�رة وتراث ال م��سي له وال 

ح��رش وال م�ستقبل. 
والكتب  االأمي�نية  واقعه من ح�س�رته  ي�ستند يف  الفل�سطيني  املوروث  ف�إن  ومن هن� 
م�سلم  الفل�سطيني  ال�سعب  غ�لبية  اأن  وبخ��سة  وقراآن،  واجنيل  توراة  من  به�  يوؤمن  التي 

وم�سيحي و�س�مري. 

املوروث املسيحي الفلسطيين: 
الفل�سطينية  االأر�س  اأ�سيل لهذه  ابن  ابن مرمي، وهو  االإمي�ن ب�ل�سيد امل�سيح  هو وليد 
بح�سب اجل�سد، وذلك من االإمي�ن امل�سيحي، اأخذ ج�سداً من هذه الرتاث املقد�سة فل�سطني، حيث 
ع��س وم�ت وق�م و�سعد اإىل ال�سم�ء من هذه االأر�س املقد�سة، وهو بذلك اأخ و�سديق وقريب 

وج�ر لكل مواطن فل�سطيني. 
وعليه ف�إين ا�ستميح الق�رىء عذراً واأن� اأحد اأبن�ء هذه احل�س�رة وهذا الرتاث، اأن اأتكلم 
عن الرتاث امل�سيحي الفل�سطيني، ولو اأن هذا املوروث هو لل�سعب الفل�سطيني بك�مل �رشائحه 
وانتم�ئه، ولكن هذا هو الواقع املعي�س لل�سعب الفل�سطيني، وهذا اأي�سً� زخم اآخر لرتاث هذا 
ال�سعب اأن ميلك موروثً� مقد�سً� وموروثً� ح�س�ريً� ال ميلكه غريه من �سعوب الع�مل كله، وهن� 
اأ�ستطيع اأن اأ�سف هذا املوروث بلوحة ف�سيف�س�ء ت�ريخية قدمية قدم هذا الت�ريخ، وقد ع��س 
هذا ال�سعب �سمن هذه اللوحة الف�سيف�س�ئية اجلميلة، وح�فظ على كل حبة من هذه اللوحة، اإذ 
اإن جم�ل هذه اللوحه بتنوع حج�رته� واألوانه�، علمً� ب�أن لكل لوحة معنى وقيمة وت�ريخً�. 
والرتاث الذي نتحدث عنه متنوع، ولكل نوع قيمة واأهمية ووجود، وهذا الرتاث يتنوع 

اإىل اأنواع خمتلفة متعددة، واأهم هذا الرتاث هو احل�س�ري االإن�س�ين. 
فب�الإ�س�فة اإىل املوروث احل�س�ري االإن�س�ين، وهو يختلف من �سعب الأخر، ومن ح�س�رة  
واأخرى، فهن�ك الرتاث االأدبي والفني والرتاث العملي، والذي يعتمد يف غ�لبيتة على الزراعة 

وبع�س ال�سن�ع�ت اخلفيفة التي اتقنه� اأبن�ء هذا ال�سعب ب�سبب ح�جته اأواًل للعي�س. 

الرتاث الروحي : 
فئة  بني  اأنه اليختلف كثرياً  ولو  االإن�س�ن،  لهذا  تراث وح�س�رة وتقدم  اأ�سل كل  وهو 
واأخرى حيث يوؤمن اجلميع ب�إله واحد اأحد ويوؤمن ب�لدينونة واليوم االآخر، ويوؤمن بقي�مة 
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املوتى والعمل بو�س�ي� اهلل ونواهيه، وب�ل�سوم وال�ساله وال�سدقة واالبتع�د عن ال�رش هذه 
مب�دىء ع�مة ي�سرتك فيه� مع وجود بع�س الفوارق الب�سيطة بني فئة واأخرى. 

ف�مل�سيحي كم� امل�سلم، يوؤمن ب�ل�سالة والت�سليم هلل يف حي�ته، وال�سالة اأنواع: ال�سالة 
اليومية واالأ�سبوعية وال�سالة زمن ال�سوم، وال�سالة ب�الأعي�د الدينية، ولكل �سالة فرائ�سه� 
ومتطلب�ته�، وهن�ك �سلوات الأوق�ت واأزمنة خمتلفة �سالة من اأجل رفع املج�عة واال�ست�سق�ء 
اأجل ال�سالم، واإبع�د احلروب،  واإبع�د القحط، واللطف ب�ل�سعب من الكوارث الطبيعية، ومن 
ومن اأجل اإبع�د االأوبئة، واإىل غري ذلك من اأمور. و�سلوات خمتلفة اأخرى من اأجل املتزوجني 
اأجل  االأطف�ل، و�سالة من  البنني، ويف عم�د  اأجل  االأر�س ومن  والأجل خ�سب  واملتوفني، 
املر�سى واملت�أملني، وهذا كله م�سرتك بني اجلميع، واالختالف فقط يف بع�س التف��سيل، 
اأم� عن الع�دات امل�ألوفة، والتي لالأ�سف -ب�سبب ال�سيق االقت�س�دي وتفرق الع�ئلة- بداأت 
تفقد قيمته� يف هذه االأي�م. ومن هذه الع�دات قبل ال�سوم هن�ك اأ�سبوع�ن الكني�سة تهيىء 
به� اأبن�ءه� من ع�دات األفة وتق�رب، وهي اأ�سبوع مرفع اللحم، واأ�سبوع مرفع اجلنب، ففي 
اأ�سبوع مرفع اللحم رب االأ�رشه وكبري الع�ئلة يدعو ع�ئلته من بنني وبن�ت واأخوة واأخوات 
وال�سمر مع بع�سهم  االألفة واملحبة  االأ�رشه بجو من  فيه�  وليمة ع�ئلية كبرية جتتمع  اإىل 
الع�ئلة  اأمور  والتدار�س يف  ع�ئلية  اأمور  من  ذلك  واإىل غري  املتخ��سمني،  وت�س�لح  بع�سً� 
وجمع ال�سمل والت�أكيد على تع�ليم اهلل واحلف�ظ عليه�، ويف نه�ية هذا االأ�سبوع ترفع عن 
املوائد اللحوم ب�أنواعه�، واالأ�سبوع الث�ين اأ�سبوع مرفع اجلنب يدعو رب االأ�رشة وكبري الع�ئلة 
اإىل االجتم�ع ولق�ء االأهل مع بع�سهم بع�سً�، وتعمل اأنواع احللوي�ت يف البيوت ويف ن�بل�س 
الع�ئالت  الكن�فة على  الع�ئلة بك�مله� مع توزيع  البيت، وت�أكل  الكن�فة يف  ب�لذات تعمل 
الفقرية واملحت�جة من اجلريان، وكذلك توزيع الكن�فة فرحً� وابته�جً� بزمن ال�سوم الذي 
ي�أتي مب��رشة. ويف االأعي�د ب�ل�س�بق ك�نوا جميعً� يتب�دلون الته�ين بدون ا�ستثن�ء ويقدمون 
احللوي�ت من اإنت�ج الع�ئلة من حلوي�ت اأ�سله� احلليب عالمة الطه�رة والنق�ء، وبخ��سة يف 

امة يف عيد الظهور، اأي رائحة امل�سيح الذكية.  عيد امليالد والعَوَ
االإن�س�ن  اأن  اأي  البيوت  يف  ال�سموع  اإ�س�ءة  فهن�ك  الكبري  العيد  اأي  الف�سح  عيد  اأم� 
عليه اأن ي�سبح مثل ال�سمعة اأن يذوب يف �سبيل االآخر، وي�سيء طريقه من ظلمة احلي�ة من 
م�س�عدة وعون وعمل الكعك واملعمول، وتقدميه بعيد الف�سح وم� ترمز له الكعكة من اإكليل 
ال�سوك الذي ك�ن لعنة ملن يو�سع على راأ�سه اأ�سبح اإكليل حب وخري لهذا االإن�س�ن واملعمول 
يرمز اإىل اجللجلة التي رفع عليه� �سليب امل�سيح، واأ�سبح ال�سليب عالمة حمبة بني االإن�س�ن 
واأخيه االإن�س�ن، وذلك ب�إزالة �سليب الكراهية والبغ�س�ء والعداء بني االأخ واأخيه. هذه بع�س 

الع�دات املوروثة التي م� زال ق�سم كبري من اأبن�ئن� يلتزمون به� ومي�ر�سونه�.
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الرتاث األدبي : 
النوع من املوروث احل�س�ري يقت�رش على فئة معينة له� بعد  اأدب و�سعر، وهذا  من 
اآخر،  اإىل  متعلم  من  يختلف  وهو  به،  والتغني  ال�سعر  جم�ل  يف  وخ��سة  وثق�يف،  تربوي 
تعلم  من  دورهم  مي�ر�سون  واملتعلمون  جداً  وحمدوداً  قلياًل  ك�ن  العلم  اأن  ولو  ف�ملتعلم، 
ذلك  وبعد  وتعليمه�،  املقد�سة  الكتب  قراءة  والكن�ئ�س، ومن  الدواوين  والكت�بة يف  القراءة 
التغني يف بع�س املوا�سيع من فرح وحزن، وخ��سة الفرح ب�لزواج اأو العّم�د، اأو بن�ء بيت 
لالأ�رشة حيث جتتمع الع�ئله ب�الإ�س�فة اإىل االأهل واجلريان للم�س�عدة على تقدمي الواجب�ت، 
اأو ذاك  وتقدمي الطع�م للذين يقومون ب�لبن�ء، وبهذه املن��سبة تتفتح قريحة هذا االإن�س�ن 
من��سب�ت  من  تلك  اأو  املن��سبة  هذه  يف  يغنيه�  ال�سليقة  على  �سعرية  اأبي�ت  بع�س  بتنظيم 
هذا  تندب  والتي  املر�س،  اأو  الوف�ة  مثل:  االأليمة  املن��سب�ت  يف  وكذلك  واالبته�ج،  الفرح 
املتوفى ب�أبي�ت من ال�سعر عالمة على احلزن واالأمل بفقدان هذا العزيز اأو ذاك. والفالح يف 
اأر�سه عند الزراعة يبداأ اأي�سً� وينطلق من الواقع الذي يقوم به، وذلك يف اإمي�ن وت�سليم ي�أخذ 
الفالح ين�سد وهو يزرع – زرعن� احلب واتكلن� على الرب – وعند ت�أخر املطر للحف�ظ على 
املزروع�ت، يقوم اجلميع ب�سالة �سعرية يف دوران يف �س�عة امل�س�ء على بيوت اهلل مت�رشعة 
هلل تع�ىل الإر�س�ل املطر لرّي االأطف�ل واحليوان�ت واملزروع�ت، وهذا اأي�سً� فن اأدبي وتراثي، 

لالأ�سف بداأ االآن يذوب يف واقع احل�س�رة املعي�سه االآن. 

الرتاث الفين:
اأو نحت  اإن�س�ن  االإن�س�ن من خي�ل وا�سع ج�مح، من  التم�ثيل، وي�ستوحيه�  يف �سنع 
تيج�ن اأو �سمك، اأو اأزه�ر اأو حيوان�ت، وهذه كله� م�ستوح�ة من واقعه الديني، والتي ذكر 
ق�سم منه� يف الكت�ب املقد�س ب�الإ�س�فة اإىل ر�سمه �سجرة الزيتون والنخيل والتني والعنب، 
وقد حفظت كل هذه الر�سوم على جدران البيوت يف القدمي. والفني من هذا املوروث اأي�سً� 
يف ر�سم ال�سليب على املع�دن من ف�سة وذهب، وعلى النح��س وبع�س ال�سع�ئر امل�سيحية، 
ب�الإ�س�فة اإىل ال�سليب ر�سم اأو حفر على �سجرة الزيتون، ور�سم النخيل وال�سمك والعنب اأو 
هذه  واأ�سبحت  املقد�سة،  الكتب  يف  موجود  ديني  واقع  من  انطالقً�  وذلك  والتني،  الكرمة 
النح��س  من  كوؤو�س  اإىل  ب�الإ�س�فة  املهنة  بهذه  يعمل  ملن  رزق،  مدخل  واحلفر  الر�سوم 
ال�سيد  اإىل  اأ�سخ��س يرمزون  ُر�سم  و�سواٍن متعددة خمتلفة، وهذه ت�ستعمل ب�لكن�ئ�س. كم� 

امل�سيح وال�سيدة العذراء، وبع�س القدي�سني وو�سعوا هذه الرموز على احلجر واخل�سب. 
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احلي�ة  اأي  ديني؛  واقع  وهو  وتلوينه،  البي�س  �سلق  الف�سح  عيد  �سمن  اأي�سً�  وهن�ك 
هذه  كل  ال�سليب  على  امل�سفوك  الدم  لون  االأحمر  ب�للون  خ��سة  البي�س  وتلوين  اجلديدة 

ح�س�رة وتراث م� زال اأبن�ء فل�سطني متم�سكني بهذه الع�دات اأو بع�سه�. 

أما الرتاث الشعيب: 

فال يختلف هذا الرتاث بني فئة واأخرى اإذ اإن اأبن�ء فل�سطني لب�سوا الدم�ية – اأي القمب�ز 
– واحلطة والعق�ل، وهذا اللب��س خ��س ب�لرج�ل، ولب�ست الن�س�ء الف�ست�ن الطويل وخ��سة 
للراأ�س،  وع�سبة  اخل�رش  على  زن�ر  مع  الع�دي  الطويل  الف�ست�ن  لب�س  واأخريا  منه،  املطرز 

وغط�ء الراأ�س، وهذا م�سرتك مع اجلميع ال متييز يف ذلك. 
حتى  ال�سعب  اأبن�ء  ب�قي  عن  منه  ط�ئفة  تختلف  مل  الفل�سطيني  ال�سعب  ف�إن  وعليه 
اأك�ن يف زمن ال�سوم للم�سلم وامل�سيحي، ف�مل�سلم �سعب�ن ورم�س�ن  الروحية  النواحي  يف 
والوالئم والتح�بب وزي�رة االأهل وامل�س�حلة وامل�س�حمة خالل ال�سوم اأو يف احلج ب�الإ�س�فة 
واالختالف  واحدة  وح�س�رة  واحد  وت�ريخ  واحد  تراث  لن�  فكلن�  واالأحزان،  االأفراح  اإىل 

ب�ل�سكلي�ت. 
واأخرياً من ال تراث له ال ت�ريخ له ي�ستنبطه حل��رشه، ويعتمد عليه لت�أكيد ح��رشه 

وبن�ء م�ستقبله. 



من السمات اللغوية للهجة 
مدينة نابلس الفلسطينية

أ.د. حممد جواد النوري

   أستاذ اللغة العربية/ جامعة النجاح الوطنية/ نابلس.
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من السمات اللغوية للهجة مدينة نابلس الفلسطينية

تعدُّ درا�سة اللهج�ت ، يف اأيِّ لغة من اللغ�ت ، و�سيلة مهمة من و�س�ئل و�سف الواقع 
اأب�سط  اإليه� تلك اللهج�ت ؛ ذلك اأن اللهجة ، يف  اللغوي الذي تعي�سه اللغة االأم التي تنتمي 
�سوره� وتعريفه� ، تعد تطوراً ، اأو ، على نحو اأدق ، انحرافً� Drift / Deviation  تتعر�س له 

اللغة مب�ستوي�ته� ال�سوتية ، وال�رشفية ، والنحوية، والداللية .
واللهجة التي نحن ب�سدده� ، يف هذه الندوة ، وهي لهجة مدينة ن�بل�س الفل�سطينية ، 
لي�ست ِبْدعً� يف ذلك، فهي اإحدى اللهج�ت الفل�سطينية ، التي تعد ، مبجموعه� ، امتداداً للهج�ت 

العربية القدمية التي �س�عت وانت�رشت يف اأنح�ء اجلزيرة العربية منذ اأعم�ق الت�ريخ. 
وت�أ�سي�سً� على م� �سبق ، ف�ن درا�سة هذه اللهجة ، وغريه� من اللهج�ت ، يعد ت�أ�سياًل 
للواقع اللغوي يف فل�سطني ، يف مرحلة من مراحل التطور اللغوي ، الذي ينظر اإليه بو�سفه 

حلقة من حلق�ت ال�سل�سلة الت�ريخية التي مرت به� اللغة العربية عرب الع�سور . 
وجتدر االإ�س�رة ، قبل تن�ول بع�س ال�سم�ت اللهجية ملدينة ن�بل�س ، اإىل اأن العرب قد 
القيم  كت�به  ، يف  االأ�ست�ذ حممد كرد علي  اأورد  وقد   ، بقرون  االإ�سالم  قبل  فل�سطني  دخلوا 
كثرية على عروبة فل�سطني اأر�سً� ، و�سعبً� ، ولغة ، من ذلك ، على  اأدلة   ، “ ال�س�م  “ خطط 
�سبيل املث�ل ، اأن مدن فل�سطني بع�مة ، ك�نت موا�سع اتخذته� قب�ئل عربية خمتلفة موطنً� 
له� بعد اأن خرجت من اجلزيرة العربية ، بفعل عوامل �سي��سية ، واجتم�عية ، واقت�س�دية ؛ 
فقد اتخذت قبيلة خلم ، ومن يخ�لطه� من “ كن�نة “ ، م�س�كن له� حول مدينة الرملة اإىل 
له  “ موطنً�  “ جذام  اتخذ فخذ من قبيلة  ، كم�  ال�س�م 25/1، 26(  ) خطط  ن�بل�س  مدينة 
مم� يلي طربية اإىل اللجون والي�مون اإىل ن�حية عك� ، و�سكنت قبيلة “ ع�ملة “ يف اجلب�ل 
 امل�رشفة على مدينة طربية اإىل نحو البحر ، كم� �سكنت عن��رش كثرية من قب�ئل “ �سليح “ ، 
و “ ق�س�عة “ موا�سع خمتلفة من فل�سطني . كم� ك�ن اأهل جند فل�سطني ، وهو ا�سم اللواء 
، ك�نوا  ، من بينه� مدينة ن�بل�س  ، وي�سمل عدة مدن  الرملة ع��سمة له  الذي ك�نت مدينة 
اأخالطً� من العرب من “ خلم “ و “ جذام “ و “ ع�ملة “ ، و” كندة “ و “ قي�س “، و” كن�نة “، 
كم� ك�ن اأهل مدينة ن�بل�س اأخالطً� من العرب والعجم وال�س�مرة . ) خطط ال�س�م 26،28/1( . 
وج�ء يف م�س�لك االأب�س�ر ، اأن بن�بل�س ، من بالد ال�س�م ، بقية من قبيلة “ م�رش “ ، وقد 
 “ “ بكر  اإن من قبيلة   : “ �سبح االأع�سى )339،354-338/1(  ق�ل القلق�سندي يف كت�به 
اأقوام� بجنني ) وهي مدينة جنني املعروفة والواقعة �سم�يل مدينة ن�بل�س ( وبالده� ، واأن 
 من العمريني ، يعني “ بني عدّي “ قبيلة عمر بن اخلط�ب ، ببالد ال�س�م فرقة بوادي بني زيد 
) ا�سم مك�ن جم�ور ملدينة ن�بل�س ( ، وفرقة بعجلون ، كم� اأن من �سك�ن جبل ن�بل�س اليوم 
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اإىل  “ وهم كثريون ، يف حني تنت�سب قلٌة منهم  “ القحط�نية  العرب  اإىل  من يعود ب�أ�سله 
 ( القرى  واأولئك داخل مدينة ن�بل�س وم� حوله� من  “، ويتواجد هوؤالء  “ العدن�ين  االأ�سل 

بالدن� فل�سطني ، مل�سطفى الدب�غ 68/1( . 
الغمو�س  بع�س  يكتنفه�   ، منه  القدمي  وال�سيم�   ، الت�ريخ  ق�س�ي�  بع�س  ك�نت  واإذا 
وال�سب�ب ، ف�ن اليقني الذي من �س�أنه اأن ينف�س الغب�ر ، ويجلي احلق�ئق ، ميكن اأن يكون ، 
اإىل حد كبري ، يف الواقع اللغوي امللمو�س الذي ي�ستطيع بنف�سه اأن يقودن� اإىل احلقيقة التي 

قد يئده� الت�ريخ ، اأو تع�سف به� ري�ح امل��سي . 
فقد وجدت يف فل�سطني ، منذ اأقدم الع�سور ، معظم اللهج�ت العربية التي ك�نت �س�ئدة، 
اأن  �س�أنه  االأ�سليني ،وهذا من  العربية  اأبن�ء اجلزيرة   ، العرب االقح�ح  ، من  اأ�سح�به�  بني 
يوؤكد عروبة فل�سطني ، من الن�حية اللغوية ، ف�ساًل عن عروبته� من الن�حية ال�سك�نية ، كم� 

اأملحن� �س�بقً� ، وكم� توؤكد الدرا�س�ت املختلفة بع�مة . 
و�سنتن�ول ، يف هذه الدرا�سة اللغوية الو�سفية املوجزة ، بع�س اللمح�ت ال�سوتية التي 
و�سمت لهجة مدينة ن�بل�س ، وذلك من اجل الربط بني ح��رش هذا اجلزء من الوطن العربي 

الذي يرزح ، ح�ليً� ، حتت جربوت االحتالل وطغي�نه ، وم��سيه العربي العريق .
فقدت اللهجة املدرو�سة - كم� فقدت غريه� من اللهج�ت العربية احلديثة - ثالثة . 1

�سوامت ) اأَ�سوات ( تعود يف نطقه� اإىل املخرج االأ�سن�ين Dental ، وهي : 
أ الثاء : وهو �س�مت اأ�سن�ين احتك�كي مهمو�س ، وقد ا�ستبدلت به اللهجة اأ�سوات كل 	.

من الت�ء : وهو �س�مت اأ�سن�ين لثوي انفج�ري مهمو�س ، وال�سني : وهو �س�مت اأ�سن�ين لثوي 
احتك�كي مهمو�س ، فهم يقولون ، على �سبيل املث�ل ، ع�سم�ن ، وهي�سم ، بداًل من : عثم�ن ، 

وهيثم .ويقولون : تواب ، وتوم ، بداًل من : ثواب ، وثوم . 
الذال : وهو �س�مت اأ�سن�ين احتك�كي جمهور ، وقد ا�ستبدلت به اللهجة اأ�سوات كل 	.أ

من الدال : وهو �س�مت اأ�سن�ين لثوي انفج�ري جمهور ، والزاي : وهو �س�مت اأ�سن�ين لثوي 
احتك�كي جمهور ، فهم يقولون ، على �سبيل املث�ل ، دهب ، بداًل من : ذهب ، ويقولون: زليل 

بداًل من ذليل ، ويقولون : عزاب ، بداًل من : عذاب  . 
الظاء : وهو �س�مت اأ�سن�ين احتك�كي جمهور مطبق ؛ اأي مفخم ، وقد ا�ستبدلت به 	.أ

اللهجة اأ�سوات كل من ال�س�د : وهو �س�مت اأ�سن�ين لثوي انفج�ري جمهور مطبق . والزاي 
فهم   ، املجهور  االحتك�كي  اللثوي  االأ�سن�ين  الزاي  ل�س�مت  املفخم  املق�بل  وهو  املفخمة، 
يقولون ، على �سبيل املث�ل ، �سالة ال�سهر ، بداًل من �ساله الظهر ، ويقولون : عزمي ، بداًل 

من : عظيم . 
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االأقل اجلهد  ق�نون  اإط�ر  يف   ، اللهجة  اإليه  جتنح  الذي   ، االجت�ه  هذا  تف�سري   وميكن 
 Law of least effort يف النطق ، وهو الق�نون الذي يطبقه - ال �سعوريً� - الن�طق الع�مي 
يف اللهجة ، اإذ اإن ال�سوامت االأ�سن�نية حتت�ج ، اأثن�ء النطق به� ،اإىل جمهود يفوق م� حتت�ج 
 ، اأي�س�  تف�سري هذا االجت�ه،  ، كم� ميكن  اللثوية  االأ�سن�نية  اأخرى ك�ل�سوامت  اإليه �سوامت 
ب�حتف�ظ اللهجة ببع�س الظواهر النطقية التي �س�عت يف بع�س اللهج�ت العربية القدمية 
التي توارثته� جيال بعد جيل عديد من اللهج�ت العربية احلديثة ، ومن بينه� لهجتن� العربية 

املدرو�سة .
اجليم يف اللهجة الن�بل�سية : �س�مت غ�ري احتك�كي جمهور ، يتم النطق به عندم� . 2

من  املندفع  الهواء  ممر  يقفل  بحيث   ، اللثة  وموؤخرة   ، الغ�ر  منطقة  الل�س�ن  مقدمة  تلم�س 
الرئتني يف الفم ، ب��ستثن�ء فراغ يرتكه التق�ء مقدم الل�س�ن ب�لغ�ر ، مُيكن الهواء من اخلروج 
فوق الل�س�ن حمدثً� احتك�كً� م�سموعً� بينه وبني �سقف الغ�ر ، ولكن هذا ال�س�مت ، يف اللغة 
الف�سحى لثوي غ�ري مركب من )انفج�ر + احتك�ك( جمهور ، يتم النطق به عندم� يرتفع 
مقدم الل�س�ن جت�ه موؤخر اللثة ومقدم احلنك حتى يت�سل بهم� حمتجزاً وراءه الهواء اخل�رج 
من الرئتني ، ثم بدال من اأن ينف�سل عنهم� فج�أة - كم� يف نطق االأ�سوات االنفج�رية - 
اأن يحتك ب�الأع�س�ء   ، ، بعد االنفج�ر  الرئتني  الفر�سة لهواء  ، فيعطي  يتم االنف�س�ل ببطء 
املتب�عدة ، فن�سمع احتك�كً� �سبيهً� مب� ي�سمع من �سوت اجليم ال�س�مية ، فهذا ال�س�مت اإذن - 
يف الف�سحى - مركب Affricate Consonant اجلزء االأول منه قريب من الدال  (d)، وجزوؤه 
االآخر �سوت معط�س ك�جليم ال�س�مية (j) ، وهذا يعني - مرة اأخرى - اأن اجليم الف�سحى ، 
اأو   ، اأ�سن�ين لثوي  كم� ينطقه� قراء القراآن الكرمي ، �س�مت مركب من الدال : وهي �س�مت 
لثوي ، انفج�ري جمهور ، ومن اجليم ال�س�مية : وهي �س�مت غ�ري احتك�كي جمهور ، ولكن 
اللهجة املدرو�سة - وهي جزء من لهج�ت بالد ال�س�م - اأ�سقطت ، من نطقه� ، اجلزء االأول 
االنفج�ري ، واحتفظت ب�جلزء الث�ين االحتك�كي ، وقد مت ذلك من اأجل توفري املجهود الذي 

يبذل اأثن�ء النطق . 
الق�ف يف اللهجة املدرو�سة �س�مت لهوي انفج�ري مهمو�س ، كم� هو يف الف�سحى، . 3

وقد ح�فظ اأبن�ء اللهجة االأ�سليون على النطق ال�سليم لهذا ال�س�مت ، واإن ك�ن اجليل اجلديد 
 ، العربية  ، كم� هو احل�ل يف معظم احلوا�رش  اإىل همزة  ، يحولونه  اأبن�ء هذه املدينة  من 

واالأمثلة على ذلك كثرية .
4 . ، والفتحة   ، الك�رشة   : هي  رئي�سة  حرك�ت  بثالث  الف�سحى  اللغة  تعرتف 

اللهجة املدرو�سة ت�ستمل  ، ولكن  اأو طويلة   ، وال�سمة، وهذه احلرك�ت قد تكون ق�سرية 
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 : على  الرئي�سة -  الثالث  احلرك�ت  اإىل هذه  ب�الإ�س�فة   -
أ حركة اأمامية ن�شف �شيفة (ee) وهي الك�رشة املم�لة يف نحو : بيت : beet  وليل : 	.

leel ، ويغلب جميء هذه احلرك�ت طويلة يف اال�ستعم�الت اللهجية يف مدينة ن�بل�س، اإال اأنه� 
قد تق�رش يف بع�س ال�سي�ق�ت ، اإم� نتيجة ال�رشعة يف النطق ، واإم� نتيجة الوقف . 

حركة خلفية ن�شف �شيقة (oo) وهي ال�سمة املم�لة يف نحو لون : loon وحو�س 	.أ
بع�س  التق�سري يف  اإىل  تتعر�س  قد  اأنه�  اال   ، احلركة طويلة  هذه  ويغلب جميء   ،  hood  :

ال�سي�ق�ت النطقية . 
تتخل�س اللهجة من احلركة املركبة اأو املزدوجة diphthong ، وهي احلركة التي . 5

ب�لفتحة   ، النطقية  واالأمن�ط  النم�ذج  بع�س  يف   ، الف�سحى  العربية  اللغة  يف   ، له�  َثُل  مُيَ
املتلوة بي�ء �س�كنة ، اأو ب�لفتحة املتلوة بواو �س�كنة ، ويتم تخل�س اللهجة ، من هذه احلركة 
بنوعيه� ، ب�إم�لته� اإىل حركة اأم�مية ن�سف �سيقة طويلة ) ee( ، اأو اإىل حركة خلفية ن�سف 
�سيقة طويلة  (oo )على التوايل . فيقولون ، يف اللهجة : بيت beet بداًل من َبْيت: bayt، وخيل 
Xeel بداًل من َخْيل : Xayl ، كم� يقولون : كون koon بداًل من : kawn ، ولون : loon بداًل 

 .  lawn : من
ت�سرتك اللهجة والف�سحى ، يف االأعم االأغلب ، يف عدد املق�طع ونوعه� ، وهي على . 6

وجه التحديد : 
املقطع الق�سري : �س ح .  �
املقطع املتو�سط املفتوح : �س ح ح . �
املقطع املتو�سط املغلق : �س ح �س . �
املقطع الطويل املغلق : �س ح ح �س .  �
اأم� املقطع الطويل املزدوج االإغالق : �س ح �س �س فغ�لبً� م� يفك اإىل مقطعني  �

اثنني هم� املقطع الق�سري ، واملقطع املتو�سط املغلق كم� يف نطقهم لكلمة �سم�س ، وكلمة 
خبز ، على �سبيل املث�ل . 

وهناك ملحوظات �رشيعة على النظام املقطعي للهجة ، منها : 
ميكن اأن تن�سج الكلمة الواحدة يف اللهجة من مقطع واحد ، كم� ميكن اأن ي�سل عدد  �

اإىل خم�سة ، على حني  اأربعة مق�طع ، ويف ح�الت قليلة قد ي�سل هذا العدد  اإىل  مق�طعه� 
ي�سل عدد املق�طع يف الكلمة الواحدة ، يف الف�سحى ، اإىل �سبعة ، اأو ثم�نية مق�طع . 
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للكلم�ت اأح�دية املقطع يف اللهجة اأربع �سور تبتدئ بـ : �س ح ح ،�س ح �س ، �س  �
ح ح �س ، �س ح �س �س . 

وللكلم�ت ثن�ئية املقطع �سبَع ع�رشَة �سورًة تبتدئ بـ : �س ح ، �س ح ح ، �س ح �س ، 
�س ح ح �س ، �س ح �س �س .

وللكلم�ت ثالثية املقطع اإحدى وثالثون �سورة تبتدئ بـ : �س ح ، �س ح ح ، �س ح 
�س ، �س ح ح �س ، �س ح �س �س . 

وللكلم�ت رب�عية املقطع �ست ع�رشَة �سورة تبتدئ بـ : �س ح ، �س ح ح ، �س ح �س . 
وللكلم�ت خم��سية املقطع �سورت�ن تبداآن بـ : �س ح ، �س ح �س .

اأي املقطع املبدوء . 7 ؛  للهجة املدرو�سة موقف خ��س من املقطع الق�سري )�س ح( 
اأو  النطق به عندم� يقع قبل مقطع منبور،  ، فهي ت�ستثقل  ب�س�مت واملتلو بحركة ق�سرية 
بعده ب�سورة ع�مة ، وعندم� يقع يف بداية الكلمة ب�سورة خ��سة ، وال�سيم� عندم� تكون 
؛  ال�سيق  اخللفي  اأو  االأم�مي  النوع  من  املقطع  هذا  يف  لل�س�مت  الت�لية  الق�سرية  احلركة 
اأي الك�رشة اخل�ل�سة ، وال�سمة اخل�ل�سة ، فتعمد اللهجة اإىل حذف هذه احلركة الق�سرية ، 
مم� يوؤدي اإىل حتول ال�س�مت املتحرك به� اإىل �س�مت �س�كن ، ولكن اللهجة - متميزة من 
غريه� من اللهج�ت العربية احلديثة - ت�ستثقل البدء ب�س�مت �س�كن ، لئال يجتمع يف بداية 
اللهجة  ف�ن  لذلك   ،  cluster الفونيمي  ب�لعنقود  ي�سمى  م�  اأو   ، متوالي�ن  �س�مت�ن   الكلمة 
تلج�أ - للتخل�س من هذا امل�أزق - اإىل اجتالب �س�بقة الهمزة املتحركة ب�حلركة الق�سرية 
االأم�مية ال�سيقة قبل هذا ال�س�مت الذي �سكنته اللهجة ، وهو م� يعرّب عنه ، يف الف�سحى ، 
بهمزة الو�سل ، مم� يوؤدي اإىل جعل هذا ال�س�مت ال�س�كن مع ال�س�بقة املجتلبة ممثال لنه�ية 
مع  ميثل  ال�س�مت  هذا  ك�ن  اأن  بعد  �س(  ح  )�س  املغلق  املتو�سط  النوع  من  جديد  مقطع 

احلركة الق�سرية التي حذفته� اللهجة بداية للمقطع الق�سري املفتوح �س ح . 
اللهجة  اأبن�ء  بل�س�ن  والنطق   ، ب�لف�سحى  النطق  ذلك من مق�رنة  التحقق من  وميكن 

مو�سع الدرا�سة ، وهي لهجة مدينة ن�بل�س ، للبنى اللغوية االآتية : 
الكلمة بعد اجتالب �شابقة همزة الو�شلالكلمة بعد حذف احلركة الأمامية اأو اخللفية ال�شيقةالكلمـة فـي الف�شحى

si/maal :ِسم�ل�smaal :سم�ل�is/maal

ri/Jaal :ِرج�لrjaal : رج�لir/jaal

Jimaal :ِجم�لJmaal :جم�لij/maal

si/laal :ِسالل�slaal :سالل�is/laal
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الكلمة بعد اجتالب �شابقة همزة الو�شلالكلمة بعد حذف احلركة الأمامية اأو اخللفية ال�شيقةالكلمـة فـي الف�شحى

si/laah :ِسالح�slaah :سالح�is/laah

tu/luuc :ُطلوعtluuc :طلوعt/luuc

nu/zuul :ُنزولnzuul :نزولin/zuul

Ju/yuus :ُجيو�سJyuus :جيو�سiJ/yuus

hu/ruub :ُحروبhruub :حروبih/ruub

sa/laam :سالم�ta/biix: طبيخ
Ja/maal :جم�لda/miir : سمري�
Ja/miil :جميلa/siim :غ�سيم
Ka/miil :كميل
sa/biih :سبيح�

qa/miis :قمي�س
xa/miis :خمي�س

وذلك   ، العربية  احلرك�ت  اأَخفِّ  من  تعد  الفتحة  اأن  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�سبب  ولعل 
ب�لقي��س اىل حركتي الك�رشة وال�سمة ، ف�ساًل عن كونه� ، اأي الفتحة ، اأكرث احلرك�ت و�سوحً� 
يف ال�سمع ، ولهذا مل يجد الن�طق ابن اللهجة املدرو�سة ، �سعوبة يف حتقيق الفتحة والنطق 
به� مع املقطع املذكور ، وذلك خالفً� للنطق ب�ملقطع الق�سري املوؤلف من ال�س�مت وكل من 

الك�رشة اأو ال�سمة . 
تتعر�س بع�س ال�سوامت املهمو�سة يف اللهجة اإىل التجهري ، كم� تتعر�س �سوامت . 8

بني    Assimilation املم�ثلة  من  نوع  الإيج�د  �سعيً�  وذلك   ، التهمي�س  اإىل  جمهورة  اأخرى 
هذا  ومن   ، بينه�   ونطقي  �سوتي  ان�سج�م  حتقيق  اأجل  ومن   ، املتج�ورة   االأ�سوات 
القبيل ، ف�إنن� ن�سمع اأبن�ء اللهجة يقولون يف كلمة “ اأخ�رش “ax/dar   الف�سحى ، اأغ�رش ax/dar؛ 
 ، الف�سحى    ijlti/manc “ “ اجتم�ع  كلمة  يقولون يف  ن�سمعهم  كم�   ، اخل�ء  بتجهري  اأي 

ا�ستم�ع is/ti/maac  ؛ اأي بتهمي�س اجليم .



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 54
هوية وإنتماء

وجتدر االإ�س�رة ، يف هذا املج�ل ، اإىل اأن ن�سبة ال�سوامت املهمو�سة التي يطراأ عليه� 
التجهري يف اللهجة املدرو�سة اأكرث قليال ، واأو�سح كثرياً من ن�سبة ال�سوامت املجهورة التي 
يطراأ عليه� التهمي�س ، ولعل هذا يعود اإىل طبيعة البيئة التي حتي� فيه� اللهجة مو�سع الدرا�سة 
، فهي بيئة تبتعد يف حي�ته� - ن�سبي� - عن احلي�ة التي تغلفه� املدنية بزخرفه� وحتيطه� 
احل�س�رة احلديثة بغ�س�رته�  ، ي�س�ف اإىل ذلك اأن معظم اأبن�ء اللهجة املدرو�سة  يحرتفون 
واالأر�س  العراء  اأوق�تهم يف  ي�ستهلك معظم  تقت�سي منهم عمال  ، مهن�  االأغلب  االأعم  ، يف 
الف�س�ء ، مم� يدفعهم - جمبورين - اإىل رفع اأ�سواتهم يف اأثن�ء تخ�طبهم وحم�دثتهم ، وال 
�سك يف اأن االأ�سوات املجهورة اأو�سح يف ال�سمع ، تتلق�ه� االأذن يف م�س�فة عنده� قد تخفى 

نظ�ئره� املهمو�سة 
ت�سرتك اللهجة املدرو�سة والف�سحى يف اعتب�ر ال�س�د ، وال�س�د، والط�ء ، �سوامت . 9

مفخمة من الدرجة االأوىل ، ولكن الف�سحى تزيد �س�مت� مفخمً� اآخر هو الظ�ء الذي حولته 
اللهجة ، اإىل �سوت ال�س�د ، اأو الزاي املفخمة ، كم� ت�سرتك اللهجة مع الف�سحى اأي�س� يف 
اعتب�ر اخل�ء ، والغني ، والق�ف �سوامت ذات تفخيم جزئي ، اأو مفخمة من الدرجة الث�نية ؛ 
اأي اأنه� ال ت�سل يف درجة تفخيمه� اإىل امل�ستوى الذي تتميز به ال�سوامت املفخمة االأوىل ، 
ي�س�ف اإىل ذلك ، اأن �سفة التفخيم يف اللهجة - وكذلك يف الف�سحى - تعرتي �س�متي الالم 

، والراء يف �سي�ق�ت معينة .
اللهجة،  ، ونظ�ئره� يف  الف�سحى  ال�سوامت املفخمة واملرققة يف  الف�رق بني  ولكن 
يكمن يف كون التفخيم والرتقيق يف الف�سحى يرتبط�ن “ ب�حلروف “ على حني يرتبط�ن 
يف اللهجة - ب�الإ�س�فة اإىل ذلك - ب�ملوقع يف ال�سي�ق ، ومن هن� ف�إن ال�سوامت املفخمة 
واملرققة يف اللهجة ت�سعى اأثن�ء جت�وره� يف مواقعه� ال�سي�قية اإىل اإيج�د نوع من املم�ثلة 
االأ�سوات  بني  ال�سوتيني  والتن��سب  االن�سج�م  حتقيق  اجل  من  بينه�   Assimilation

املتج�ورة.
من هن� ف�إن بع�س ال�سوامت املرققة ، يف اللهجة ، تتعر�س - يف �سي�ق�ت معينة - اإىل 
التفخيم ، فتتحول اإىل نظ�ئره� املفخمة ، كم� اأن اثنني من ال�سوامت املفخمة يف اللهجة، 
وهم� ال�س�د والط�ء ، قد يتعر�س�ن هم� االآخران ، يف ح�الت خ��سة ، اإىل الرتقيق فيتحوالن 
اإىل نظرييهم� املرققني ، وهم� الدال والت�ء ، كل ذلك بهدف اإيج�د نوع من التم�ثل والتن��سب 
بني االأ�سوات املتج�ورة ، فيقولون ركد ، بداًل من رك�س ، ومدغ ، بداًل من م�سغ، ويقولون : 

عت�س�ن بداًل من عط�س�ن ، ...الخ .
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اإىل تغيري يف . 10 ال�سي�ق�ت اخل��سة -  اللهجة - يف بع�س  تتعر�س بع�س �سوامت 
 ، وامليم  النون  ذلك �سوامت  اأمثلة  ، ومن  اأخرى  اإىل خم�رج �سوامت  وانتق�له�  خم�رجه� 

وال�سني وال�سني ، والزاي واجليم ، والف�ء والت�ء ...الخ .
وفيما ياأتي اأمثلة �رشيعة على ذلك :

الكلمة بعد تغيري خمرج ال�شوت يف اللهجةالكلمة يف الأ�شل

tan/buur طنبورTam/buur

han/ba/lii  حنبليHam/ballii

)in/ba/ca انبعت)im/ba/ca/oo

janb جنبjamb

mum/taaz ممت�زmun/taaz منت�ز
mac/zuuz معزوزMac/juuz معجزوز

ca/ziiz عزيزCa/jiiz عجيز
kka/zuuz كزوزKa/juuz كجوز

sa/jar سجر�Sa/jar

يتعر�س تي�ر الهواء ، املندفع من الرئتني عرب جتويف الفم ، مع بع�س ال�سوامت . 11
الفموية يف اللهجة ، اإىل تغيري جمراه عرب جتويف االأنف ، ويتم ذلك - يف ح�الت خ��سة - 

يف قلب �س�مت الالم الفموي اإىل �س�مت انفي من�ظر له �سفة وخمرج� هو النون .
ومن اأمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية : 

)im/liih :امليح)im/niih امنيح
bal/luur بلورban/nuur بنور

lee/raa لرياnee/raa نريا
)is/maa/ciil ا�سم�عيل)is/maa/ciin ا�سم�عني

من اجل ت�سهيل عملية النطق وبذل حد اأدنى من اجلهد الع�سلي اأثن�ءه ف�ن اللهجة . 12
بع�س  تتب�دل  حيث   ،  Interversion/ Metathesis املك�ين  ب�لقلب  ي�سمى  م�  اإىل  تعمد 
بهذه  الف�سحى  اللغة  اعرتفت  وقد   ، الكالمية  ال�سل�سلة  يف  مواقعه�  املتج�ورة  ال�سوامت 
الظ�هرة اإىل حد بعيد حتت مظلة تي�سري النطق ، واإحداث نوع من االن�سج�م ال�سوتي ، وهو 

م� يتوخ�ه الن�طق الع�مي يف نطقه .
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ومن اأمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية : 
zawj زوجjooz جوز

ra/waaj  زواجja/waaz جواز
sah سه�hus ه�س

ha/far   حفرfa/har فحر
)ab/lah اأبله)ah/bal

تتخل�س اللهجة من حتقيق الهمزة يف بع�س املواقع ،وذلك اإم� بحذفه� ، اأو حتويله� . 13
اإىل ي�ء ، حيث اإن التخل�س من حتقيق الهمزة ظ�هرة لهجية قدمية معروفة عند قري�س واأكرث 

اأهل احلج�ز ، اأم� حتقيقه� فين�سب اإىل متيم وقي�س .
ومن اأمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية : 

ka)s ك�أ�س kaas ك��س
bi)r بئر biir بري

mu)/nah موؤنهmuu/nah مونه
sa/maa) سم�ء�sa/maa �سم�

si/taa) ست�ء�si/taa �ست�
sam/raa) سمراء�sam/ra سمرا�

اللغوية . 14 البنى  بع�س   ، العربية  اللهج�ت  من  ، كغريه�  املدرو�سة  اللهجة  ت�ستخدم 
ة . ومن خالل  املنحوتة ، وهي ، بذلك ، تزود املعجم اللهجي اخل��س به� مبواد لغوية ثرَّ
درا�ستن� لبنى النحت يف اللهجة ، وجدن� اأن االأحرف التي متيل اللهجة اإىل حذفه� من تلك 
البنى املنحوتة ، هي تلك االأ�سوات التي تت�سم ب�ل�سعوبة النطقية ، ك�لهمزة التي تعد من 

اأ�سق االأ�سوات نطقً� .
ومن اأمثلة ذلك قولهم : لي�س ، مبعنى : الأي �سيء . وقولهم : قدي�س ، مبعنى : قدر اأي 
�سيء . وقولهم : بعدين ، مبعنى : بعد اأين ، وقولهم : كم�ن ، مبعنى ، كم� اأن ، وقولهم : ل�ّس� ، 

مبعنى لل�س�عة . وقولهم : كرم�لك ، مبعنى كرمً� لك . 
متيل اللهجة اإىل ا�ستعم�ل ال�سقة الالحقة “جي“ يف نه�ية بع�س الكلم�ت الدالة . 15

اأي الذي يعمل يف مهنة �سن�عة الكن�فة ، وبويجي ،   : : كنفنجي  على املهن ، نحو قولهم 
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اأي الذي يعمل يف مهنة ده�ن االحذية ، على نحو خ��س ، وبو�سطجي ، اأي الذي يعمل يف 
الربيد، وغريه� كثري . 

ت�ستخدم اللهجة اأعداداً كبرية من الكلم�ت ذات االأ�سول غري العربية، ومنه� كلم�ت . 16
ذات اأ�سول ف�ر�سية ، وتركية ، واجنليزية ، وفرن�سية ، وايط�لية... وغريه� . 

ومن اأمثلـة ذلك الكلمات الآتيـة : 
♦  ، ، وجكيت  وبلكون   ، وبودرة   ، واأومتبيل  اأب�جور،   : ، نحو  االأ�سل  فرن�سية  كلم�ت 

و�زشلون ، و�سفري ، و�س�لون ...الخ .
كلم�ت اجنليزية االأ�سل ، نحو : تلفون ، وراديو ، و كي�س ...الخ . ♦
كلم�ت تركية االأ�سل : اختي�ر ، واغ� ، واو�سه ، وب�ب�غنوج ، وب�لطو)يرجح انه�  ♦

تركية( ، وبرغي ، وبو�س ، ودغري ، و�سب�سب ، وطنجرة ، وط�زه ، وق�زان ...الخ .
كلم�ت ايط�لية االأ�سل : بنطلون ، وف�تورة ...الخ . ♦
،و  ♦ و�س�كو�س   ، وبيك�ر   ، وبيتنج�ن   ، وب�سكري   ، برواز   : االأ�سل  ف�ر�سية  كلم�ت 

طربو�س...الخ .
وبعد ، فهذه ملح�ت در�س لغوي �رشيعة عر�سن� فيه� ، على نحو موجز ، بع�س ال�سم�ت 
ال�سوتية الإحدى اللهج�ت الفل�سطينية الب�رزة ، وهي لهجة مدينة ن�بل�س . وجتدر االإ�س�رة ، 
يف هذا املج�ل ، اإىل اأن هذه اللهجة العربية تتق�طع ، يف بع�س خ�س�ئ�سه� ال�سوتية ، مع 
، االأمر الذي يوؤكد  اأم�كن خمتلفة من ع�ملن� العربي  بع�س اللهج�ت العربية االأخرى ، يف 
عروبة فل�سطني لغة ، ولهج�ت نطق وكالم ، ف�ساًل عن عروبته� اأر�سً� و�سعبً� ، كم� ذكرن� يف 

م�ستهل هذا البحث املتوا�سع . 





املالمح األسطورية يف احلكاية اخلرافية
حكاية جبينة منوذجًا

أ. د. إحسان الديك

   أستاذ األدب الشعبي والمنهج األسطوري واألدب الجاهلي/ قسم اللغة العربية/ جامعة النجاح الوطنية/ نابلس.
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املالمح األسطورية يف احلكاية اخلرافية حكاية جبينة منوذجًا

بني األسطورة واخلرافة:
االأ�سطورية يف هذا  املالمح  يتج�وز  اأن  م�  بلد  ال�سعبي يف  الرتاث  دار�س  ي�ستطيع  ال 
الرتاث، ذلك اأنه ومن ا�سمه )اإرث، موروث( ترثه االأجي�ل، وحتر�س عليه، وتتن�قله جياًل بعد 

جيل، الرتب�طه الوثيق بال �سعوره�، وتعبريه عن اهتم�م�ته� الروحية وخلج�ته� النف�سية.
واإذا كن� نعتمد على الت�ريخ، وعلم االآث�ر للوقوف على بداي�ت االإن�س�ن وتطوره فكراً 
وح�س�رة، ف�إنن� اأي�سً� نعتمد على الكلمة التي ميكن اأن تكون اأقوى من احلجر يف هذا املج�ل، 
الخرتاقه� - ب�لتداول م�س�فهة - دروب الزمن ال�سحيق ح�ملة ت�سوارته، ن�ب�سة ب�حلي�ة، 
ح�ر�سة له� من ال�سي�ع. فكثري مم� حك�ه ذاك االإن�س�ن يف ع�سوره الغ�برة م� يزال يعي�س 

اإىل يومن� هذا، نراه م�ثاًل يف اأقوالن� واأمث�لن� وحك�ي�تن� واأغ�نين�.
واإذا ك�ن بع�سهم يرى يف االأ�سطورة فرعً� من فروع االأدب ال�سعبي واأحد فنونه، ف�إين 
اأراه� اأ�س هذا االأدب واأ�س��سه، واأ�سله وجم�عه، منه� نبعت هذه الفنون، وعنه تفرعت، الأنه� 
املرحلة االأقدم من مراحل الفكر االإن�س�ين التي �سبقت كل ت�ريخ مدون، والأنه� عم�د ثق�فة 
واقعه،  ت�سور  وبه�  اهتدى،  به�  املقد�س،  ت�ريخه  و  ودينه  عقيدته  هي  بل  االإن�س�ن،  ذاك 

و�س�ن اأخالقه، وجت�وز حمنه، وحقق اآم�له، وا�ستقرت نف�سه.
االأ�سطورة كم� ي�سفه� عبد احلميد يون�س »ت�سبه امل�دة يف اأنه� ال تك�د تفنى وال تنعدم 
واإمن� تتعدل �سوره� واأ�سك�له� وم�س�مينه� ووظ�ئفه�، اأو تكمن يف اأعم�ق النف�س االإن�س�نية 

وتوؤلف ذلك احل�سد اله�ئل من العق�ئد الث�نوية والروا�سب واالأوه�م واخلراف�ت«)1(.
عليه  ق�مت  الذي  الفكري  الن�سق  متثل  الأنه�  منه�،  حل  يف  لي�س  املع��رش  واالإن�س�ن 
– كم�  الثق�فة الب�رشية، واحتوت جت�رب االأ�سالف وموروث�ت الع�سور، فظل هذا االإن�س�ن 
يقول جو�ست�ف يونخ – »مهم� بلغ من حت�رّش، م� زال �سلفه البدائي يكمن يف اأعم�ق اأعم�ق 
نف�سه«)2(، اأو كم� يقول ب��سيالر: »حتى يف الذهن النرّي ثمة من�طق مظلمة، كهوف تبقى يف 

الظالل حية، حتى يف االإن�س�ن اجلديد تبقى اآث�ر االإن�س�ن القدمي«)3(.
حت�رش االأ�سطورة يف كل مظ�هر احلي�ة، وتتجلى يف الفن الذي ن�س�أ يف رح�ب الدين 
القولية  الفنون  ال�سعبية وبخ��سة  الفنون  اأكرث م� تتجلى يف  اأح�س�نه، وتتجلى  ودرج يف 
اإىل مك�ن  اأن ا�سمه� عند االإغريق من�سوٌب  منه� املعتمدة على امل�س�فهة، يحملن� على ذلك 
الفم  من  يلفظ  �سيئً�  عندهم  تعني  م�  اأول  تعني  ك�نت   Myhtos »االأ�سطورة،  اإذ  �سدوره�، 

.Mythology  �4( م�سدر النطق والكالم وامل�س�فهة. ومنه� ج�ء علم امليثولوجي(Mouth
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يوؤكد علم�ء االنرثبولوجي� اأمث�ل “ت�يلور” و”الجن” “اأن مو�سوع�ت احلك�ية اخلرافية 
تكن  مل  اخلرافية  احلك�ية  »اأن  الين  فون  فردري�س  ويذكر  دينية”)5(،  ت�سورات  عن  ت�سدر 
يف اأ�سله� �سوى اأ�سطورة اآلهة ... ع��ست� اإحداهم� بج�نب االأخرى، فكالهم� قدمي، وكالهم� 
االآلهة،  الأ�سطورة  »�سكاًل غري جّدي«  اخلرافية  احلك�ية  تكون  وبهذا  واحدة،  اأ�سول  من  نبع 
ومل يحدث االنف�س�ل الت�م بني النوعني اإال يف ع�سور مت�أخرة، حينم� اأمكن متييز الديني 
بو�سفه نقي�سً� للدنيوي، ومل يحدث هذا بكل ت�أكيد يف وقت واحد لدى جميع ال�سعوب، بل 

اإنه مل يحدث لدى جميع طبق�ت ال�سعب الواحد دفعة واحدة«)6(.
الزمن،  هذا  اإىل  اخلرافية  احلك�ية  وت�سري  القدمي،  امليثي  الزمن  اإىل  االأ�سطورة  تنتمي 
الزم�ن« فكالهم� ع��س يف ع�مل ديني  الراوي: »ك�ن ي�م� ك�ن يف قدمي  يف بدايته بقول 
�سحري مقد�س، ويحكي اأعم�اًل مت�س�بهة متج�ن�سة، ف�لبطل االإلهي – يف االأ�سطورة – يق�سي 
على قوى العم�ء وال�رش، لتحقيق النظ�م يف الكون، وتكرر احلك�ية اخلرافية هذا »املوتيف« 
بطريقة رمزية ت�سويرية، ي�سفي عليه الق��س اأحداثً� دنيوية ن�بعة من خي�له بخفة ور�س�قة، 
ليبعث الراحة والطم�أنينة يف نفو�س �س�معيه، وينت�رش البطل اخلرّي على ال�رش يف النه�ية، 

وهن� ين�س�ف اجل�نب الدنيوي اإىل اجل�نب الديني الذي تقوم عليه االأ�سطورة.
وبني  وبينه�  ن�حية،  من  املختلفة  االأمم  عند  ال�سعبية  الق�س�س  بني  الت�س�به  »اإن 
االأ�س�طري من ن�حية اأخرى، يدل على اأن هذا الق�س�س ال�سعبي قد احتفظ بكثري من خ�س�ئ�س 
االأ�سطورة التي حورت يف فنون االأدب الر�سمي ك�مللحمة والرتاجيدي�، و�سواء اأك�ن الت�س�به 
بني االأ�س�طري والق�س�س ال�سعبية راجعً� اإىل اأنه� نبتت جميعً� يف مك�ن واحد وتنوقلت بعد 
ف�إنن�  الع�مل  من  خمتلفة  اأمكنة  يف  �س�عوا  الذين  الب�رش  نف�سي�ت  يف  الت�س�به  اإىل  اأم  ذلك، 

حمقون حني نبحث عن منطق االأ�سطورة الذي ينظم حوادثه�«)7(.
واحلك�ية اخلرافية الفل�سطينية مثل بقية احلك�ي�ت اخلرافية يف جمتمع اآخر، ترجع يف 
اأ�سوله� اإىل اجلذور االإن�س�نية امل�سرتكة املتوارثة، نلمح فيه� تر�سب�ت االأ�س�طري واملعتقدات 
والدي�ن�ت املتعددة ك�لروح�نية والطوطمية والفت�سية، وال�سحر والروؤى واالأحالم، وحتمل يف 
ثن�ي�ه� اإىل ج�نب ذلك مالمح جمتمعه� يف الزم�ن واملك�ن، وتت�أثر ب�لظروف االقت�س�دية 

واالجتم�عية التي ين�س�أ عنه� مواقف وحتدي�ت جت�ه احلي�ة.
وحك�ية جبينة من عيون احلك�ي�ت ال�سعبية، احتفت به� الذاكرة الفل�سطينية، واأنزلته� 
منزلة رفيعة، حفظه� الكب�ر وال�سغ�ر، وال�سيوخ والن�س�ء عن ظهر قلب، و�سقت طريقه� يف 

االأعم�ل االأدبية �سعراً ونرثاً، فما �رش هذا احل�شور؟ وما بواعث هذا الحتفاء؟
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ترتد هذه احلك�ية على املراأة االأنثى �سكاًل وم�سمونً�، ويف هذا االرتداد عودة اإىل اأعم�ق 
ودنيويً�  دينيً�  اأموره  زم�ن  الذكر  فيه  اأ�سلم  الذي  االأمومي  املجتمع  اإىل  ال�سحيق  امل��سي 
واجتم�عيً� اإىل االأنثى التي قد�ست يف كل الدي�ن�ت القدمية وعبدت قبل اأن يعبد االإله الذكر 

لقواه� الروحية وايق�ع ج�سده� املن�سجم مع ايق�ع الطبيعة.
– ب�لن�س�ء،  – كغريه� من احلك�ي�ت اخلرافية  ارتب�ط روايته�  ترتد �سكاًل من خالل 
حتى اإن رج�اًل كثريين يقولون عن هذا النوع من الفن »حك�ي�ت عج�ئز« اأو »ثرثرة عج�ئز« 
جم�ل�سة  اإىل  مييل  الأنه  »ن�سوجني«  وروايته�  احلك�ي�ت  بهذه  املغرم  الرجل  عن  ويقولون 
يف  اجللو�س  ويف�سل  ال�سفة،  هذه  ي�أبى  بطبعه  والرجل  اأح�ديثهن،  اإىل  واال�ستم�ع  الن�س�ء 

الديوان مع اأقرانه، واال�ستم�ع اإىل اأح�ديث املغ�مرة والبطولة املمثلة يف ال�سري ال�سعبية.
يعود الف�سل اإذن اإىل الن�س�ء يف املح�فظة على احلك�ية ال�سعبية ونقله� وتطويره�)8(، 
وعلى  ال�س�معني،  يف  والت�أثري  التخّيل،  على  والقدرة  االأنيق  الكالم  من  ب�رشوب  لتميزهن 
الرجل الذي يوّد رواية احلك�ية اأن ي�أخذ �سمت الن�س�ء يف ال�رشد وي�سري على هديهن لتكون 

روايته مر�سية.
ولي�س هذا بغريب فقد ت�سّبه الكه�ن ورج�ل الدين يف الع�سور القدمية ب�ملراأة الك�هنة 
يف قوله� و�سكله� ولب��سه�؛ الكت�س�ب قدراته� الروحية الق�درة على الو�سل بني ع�مل االآلهة 

وع�مل الب�رش.
ولعل طبيعة حي�ة الرجل يف املجتمع البدائي التي اقت�رشت على ال�سيد والتنقل وراء 
اأبن�ئه� حت�سنهم، وحتنوا عليهم، وحتدثهم مبثل هذا  اإىل  اأقرب منه  املراأة  الطرائد، جعلت 

اللون من احلكي الغرائبي الذي يقوم على الق�س ال�سفوي املتخيل.
يوؤكد  مم�  »جبينة«،  االأنثى  البطلة  حول  دورانه�  خالل  فمن  م�سمونً�  ارتداده�  اأم� 
ح�سور ع�رش البطولة الذي ك�نت فيه االأنثى جنبً� اإىل جنب مع الذكر، اأو تتفوق عليه مك�نة 

وقدا�سة.

جبينة األم الكربى / عشتار:
متتد جذور عالقة املراأة / جبنية ب�الأم الكربى / ع�ست�ر اإىل اأعم�ق امل��سي، حني راأى 
لالأر�س »فمن ج�سده� تن�س�أ حي�ة جديدة، ومن  القدمي يف املراأة املخ�سبة �سنواً  االإن�س�ن 
�سدره� ينبع حليب احلي�ة .... وخ�سبه� وم� تفي�س به على اأطف�له� هو خ�سب الطبيعة التي 
تهب الع�سب مع��سً� لقطع�ن ال�سيد، وثم�ر ال�سجر غذاء للب�رش .... لقد ك�نت املراأة �رّشاً اأ�سغر 
مرتبطً� ب�رّش اأكرب، �رّش ك�من خلف كل التَّبدي�ت يف الطبيعة واالأكوان، فوراء كل ذلك اأنثى 
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كونية عظيمة هي من�س�أ االأ�سي�ء ومرّده� وعنه� ت�سدر املوجودات، واإىل رحمه� يوؤول كل 
�سيء كم� �سدر«)9(.

ال�سومريني وبعدهم  ال�سعوب القدمية، قبل  ك�نت عب�دة االأم الكربى منت�رشة عند كل 
واختلفت اأ�سم�وؤه� ب�ختالف االأمم التي عبدته� فهي »اإن�ن�« ال�سومرية« و«ع�ست�ر« الب�بلية 
الفينيقية  »اأثرية«  اأو  و«ع�سرية«  الكنع�نية،  و«عن�ة«  االأ�سورية،  و«اأن�تيي�س«  واالأك�دية 
»ع�سرتوت« العربانية، و«اأفروديت« االإغريقية و«فينو�س« الروم�نية، و«ايزي�س« امل�رشية، 

و«اأن�هيد« الف�ر�سية، و«العّزى« اأو »الزهرة« العربية)10(.
هذه هي االأم الكربى واإن تعددت اأ�سم�وؤه�، وتنوعت جتلي�ته�، �سطع ا�سم ع�ست�ر من 
بني اأ�سم�ئه� وا�سُتهر بني الب�حثني والدار�سني الأن طقو�س عب�دته� هي عينه� طقو�س عب�دة 

ع�ست�ر الب�بلية.
للطبيعة احلية وقوة االخ�س�ب الكونية، وك�ن  ك�نت ع�ست�ر يف الفكر القدمي جت�سيداً 
غي�به� وعودته� يف امللحمة ال�سومرية »هبوط اإن�ن� اإىل الع�مل االأ�سفل« التي تن��سخت يف 
امللحمة الب�بلية »هبوط ع�ست�ر اإىل الع�مل االأ�سفل« متثياًل لدورة احلي�ة يف الطبيعة، فحني 
اخل�سب،  يعم  تعود،  وحني  احلي�ة،  مظ�هر  وتتعطل  الن�سل  ويتوقف  االأر�س«  جتف  تغيب 

ويكرث اخلري وينمو النب�ت)11(.
ب�عثًة  االأوىل،  االإخ�س�ب  علة  نراه�  ع�ست�ر،  مثل  حك�يته�،  يف  جبينة  تبدو  وهكذا 
وك�أنه�  لهن  مرافقته�  على  االأخري�ت  االإن�ث  حر�س  خالل  من  احلي�ة،  وواهبًة  ال�سع�دة 
امللكة وهن الو�سيف�ت، ومن خالل احتف�ء عن��رش الطبيعة به� كم� حتتفي بع�ست�ر، ولهذا، 
العبدة، ب�عتب�ره مع�داًل  االأ�سود /  اللون  اإىل  فحني غ�بت عن دوره� وطبيعته�، وحتولت 
مو�سوعيً� للع�مل ال�سفلي االأ�سود الذي تغيب فيه ع�ست�ر، ندبت الك�ئن�ت هذا الغي�ب، وم�تت 
احلي�ة، فهزلت االأبق�ر واالأغن�م، واأخذت مع الطيور وبقية احليوان�ت تبكي مع بك�ء جبينة 

حني ت�سمعه� تغني بحرقة واأمل:
ــــا طــــيــــــــــــــور طـــايـــــــره ـــــ ي
ويـــــــا وحــــــو�ــــــس �ـــشـــايـــره
ـــوي ــــ واب ــــي  ـــــ اأّم ع  ــن  ــم ــل ــش �
ـــــن جـــبـــيـــنـــة راعـــيـــة وقـــــول
ــــى  ــــرع تـــــــرعـــــــى بـــــقـــــر ت
ــة ـــ ــي ــدال ــل حتـــت ال ــّي ــق ت �شخول 
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اأ�سطورة هبوط ع�ست�ر اإىل الع�مل االأ�سفل  وال يختلف هذا املوتيف كثرياً عم� ورد يف 
التي تقول:

»وملا نزلت ال�شيدة اإ�شتار اإىل الأر�س التي ل يعود منها من يدخلها،
مل يعل الثور البقرة، ومل يقرب احلمار الأتان

والفتاة يف الطريق مل يقرتب منها الرجل«)12(

اإىل �سريته� االأوىل، وتتحرر من عبوديته�، كم� بعثت ع�ست�ر من  وحني تعود جبينة 
مرقده� يف الع�مل االأ�سفل، تعود احلي�ة ويعم اخل�سب، فتتزوج من االأمري وتنجب االأوالد، 
 - الظالم  ع�مل  من  ويخرج�ن  ال�سحرية،  بلم�س�ته�  الب�رش  لهم�  فتعيد  والديه�  اإىل  وتعود 
رمز املوت يف احلي�ة الذي ي�س�كل غي�ب جبينة وغي�ب ع�ست�ر - اإىل ع�مل ال�سي�ء والنور 

واحلي�ة ع�مل عودة جبينة وع�ست�ر.
وارتبطت جبينة بع�ست�ر من خالل عالقتهم� امل�سرتكة ب�مل�ء، فلقد امتالأت اآب�ر قرية 
جبينة ب�مل�ء حلظة عودته�، بعد اأن جفت ب�نقط�ع املطر لطول غي�به�، وهكذا ك�نت ع�ست�ر 
يف الفكر القدمي ابنة االإله »اآنو« الذي ي�سرّي الري�ح واالأمط�ر)13(، ظهرت على بع�س االأخت�م 
واملطر ينهمر من بني يديه�)14(، ولعل يف ن�سبة العرب املطر اإىل الكواكب يف قولهم »مطرن� 
بنوء كذا« اإ�س�رة اإىل االإله »اآنو« واإىل ابنته النجمة Star / اآ�ست�ر / ع�ست�ر / عي�س االأر�س / 

الزهرة “اأملع الكواكب واأجمله�.

اللونان األبيض واألسود:
تعود قدا�سة اللونني االأبي�س واالأ�سود اإىل الذهنية البدائية التي راأت يف اللون االأبي�س 
لون ع�مل االآلهة واملالئكة، ع�مل ال�سي�ء واخلري والنم�ء، ويف اللون االأ�سود لون ع�مل اجلن 
واملوتى والظالم وال�رش والفن�ء. ومم� يدلل على قدمهم� وارتب�طهم� ب�لبداي�ت »اأنهم� اأول 

لونني و�سعت لهم� األف�ظ لونية يف معظم لغ�ت الع�مل«)15(.
هذان النقي�س�ن مب� ميّثالن وم� يرمزان، هم� اخليط�ن اللذان ين�سج�ن م�دة الكون يف 
دورته االأبدية يف �رشاع دوري درامي. متّثلتهم� االأ�سطورة يف �رشاع اآلهة اخلري واحلي�ة مع 
اآلهة ال�رش واملوت، يف �رشاع بعل مع مي، واأوزوري�س مع �سيت، ومردوخ مع تع�مة، واأهورا 
االإله  واتق�ء غ�سب  له،  االأبي�س واالنت�س�ر  االإله  ا�سرت�س�ء وجه  اأهرمي�ن، وغدا  م�زدا مع 

االأ�سود واخلوف منه جوهر الطقو�س والعب�دات.
تنتمي جبينة من خالل ا�سمه� الذي هو ت�سغري للجبنة على �سبيل التحبب، ومن خالل 
ك�أنوثة  اأنثى  بفت�ة  ترزق  اأن  االأم  فقد متنت  وال�سم�ء،  االآلهة  لون ع�مل  اإىل  االأبي�س  لونه� 
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ف��ستج�بت  مفتوحً�  ك�ن  ال�سم�ء  ب�ب  وك�أن  كجم�له�،  جميلة  كبي��سه�،  بي�س�ء  االإلهة 
االأول  االأنثوي  ا�سرتج�ع حل�مله  اللون  ا�ستدع�ء هذا  له�، فرزقته� مبثله�، الأن يف  االآلهة 

/ ع�ست�ر / الزهرة.
وتنتمي العبدة من خالل لونه� االأ�سود، ومم�ر�س�ته� ال�رشيرة التي تلتقي مع الغول – 
رمز التغول واملوت – �سكاًل وفعاًل، اإىل اآلهة العم�ء والظالم التي �سعت يف البدء، وم� تزال 

ت�سعى اإىل ال�سيطرة على الكون وخلخلة موازينه، وتهديد اأمن الن��س والرتب�س بهم.
اإن �سعور االإن�س�ن الدائم – على مدى الت�ريخ – بعدم القدرة على التكيف مع اجلم�عة 
االإن�س�نية التي يعي�س فيه� اأو تكيف اجلم�عة االإن�س�نية نف�سه� مع الكون الذي يحيط به�، 
هو الذي يدفعه دائمً� اإىل متثيل هذا ال�رشاع يف االأ�س�طري واالأدب والق�س�س ال�سعبي بخلق 
اأبط�ل خريين و�رشيرين يعودن بهم اإىل من�بع احلي�ة االأوىل لت�ستقيم احلي�ة كم� ا�ستق�مت 

يف البدء.
ال�رش عليه�  البطلة جبينة وتك�لب قوى  التي ق�بلت  ال�سعوب�ت  الرغم من كرثة  على 
الدوم، وجميء  الليل على �سجرة  يف هذه احلك�ية، مثل تخلي قرين�ته� عنه�، وتركه� يف 
اإىل ق�رشه، وامتالء قدحه� ووع�ئه� ب�الأف�عي والعق�رب بداًل من  الغول عليه� واقتي�ده� 
ثمر الروم، وحتوله� من �سيدة اإىل عبدة، وفقدان ب�رش والديه� وكذلك فقدان فلذات اأكب�ده� 
انت�رش اخلري  الرغم من كل ذلك -  الثالثة( دف�عً� عن عر�سه� و�رشفه�، - على  )اأوالده� 
يف النه�ية على ال�رش، وتغّلب النظ�م على الفو�سى، وال�سي�ء على العم�ء اأي االأبي�س على 

االأ�سود.
هكذا حت�ول احلك�ية اإخراج الال�سعور اجلمعي الق�ر يف اأعم�ق النف�س الب�رشية، والعودة 
بن� اإىل اأ�سطورة الن�س�أة االأوىل وخلق الكون، وم� رافق هذه الن�س�أة من �رشاع بني قوى اخلري 
وال�رش ب�إ�سق�ط اأ�سطورية هذين اللونني على جبينة والعبدة، و�سحنهم� ب�لدالالت التي �سكلت 

موروثً� جمعيً� توارثه الب�رش على اختالف الثق�ف�ت واللغ�ت.
كم� حت�ول احلك�ية االإ�س�رة اإىل مرحلة االعتق�د ب�الإله الكوين ال�سمويل، الذي مي�سك 
»بخيوط القوتني الكونيتني بذراعيه االثنتني، فب�ليمنى مي�سك قوة احلي�ة واخلري، وب�لي�رشى 
وجهه  غ�سب  واتق�ء  االأبي�س،  االإله  وجه  ا�سرت�س�ء  م�س�ألة  تغدو  وهن�  وال�رش،  املوت  قوة 

االأ�سود، املو�سوع االأ�س��س للعب�دة والطقو�س«)16(.
وهذا يقربن� مم� قلن�ه �س�بقً� عن تن��سخ ع�ست�ر يف جبينة اإذا نظرن� اإىل جبينة والعبدة 
ب�عتب�رهم� وجهني لالأنثى الواحدة ولي�س ب�عتب�رهم� �سخ�سيتني منف�سلتني، وهن� تتبّدى 
االأم الكربى ع�ست�ر بوجهه� االأبي�س حني تكون ربة للحب واخل�سب والنم�ء ح�ّلة يف جبينة، 

وبوجهه� االأ�سود حني تكون ربة للموت والدم�ر )ليليت( ح�لة يف العبدة.
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اخلرزة الزرقاء:
اعتقد االإن�س�ن القدمي – اعتم�داً على املذهب الروح�ين – اأن يف احلج�رة الكرمية قوى 
ال�رش عنه.  ودرء  لالإن�س�ن  َجْلب اخلري  ق�درة على  وت�أثريات غيبية عجيبة جتعله�  �سحرية 
�سيوعً� اخلرزة  اأكرثه�  واألوانه�، مت�ئم ورقى وتع�ويذ، ومن  واأ�سك�له�  اأنواعه�  ف�تخذ من 
واحل�سد،  وال�سحر  االأمرا�س  من  للوق�ية  و�سيلة  الت�ريخي  مّر  على  ا�ستهرت  التي  الزرق�ء 
وحم�ية �س�حبه� من امل�س�ئب وال�رشور. وال يزال الن��س اإىل اأي�من� هذه ي�ستخدمون هذه 
الوليد  على �سدر  ي�سعونه�  و�سط كف،  اأو يف  منفرداً  العني  �سكل  و�سطه�  التي يف  اخلرزة 

والعري�س وب�ب املنزل اجلديد للحم�ية واإبع�د ال�رش.
وترتبط اأ�سطورة اخلرزة ب�أ�سطورة العني التي تعود يف جذورهم� اإىل اأ�سطورة م�رشية 
ال�سم�س وعينه الي�رشى هي القمر«)17(  قدمية متثل االإله يف هيئة �سقر »عينه اليمنى هي 
وحني »ك�نت العني اإلهً� قديراً متحكمً� يفي�س ب�خلري وامل�ء على من ي�س�ء )العني = القمر 
= امل�ء( وي�سيب بنعمته ونريانه وعذابه من يريد )العني = ال�سم�س = احلية()18( مم� يدل 

على ارتب�طه� بدالتني متن�ق�ستني.
ولعل اخلرزة التي وردت يف احلك�ية واأعطته� االأم جلبينة من هذا النوع الأن احلك�ية 
اأرادت  فحينم�  ن�طقة،  ب�أنه�  وو�سفته�  حلم�يته�،  املنى  بخرزة  و�سّمته�  زرق�ء،  ت�سفه� 
ب�أمه�، فرتد  ت�ستنجد  ك�نت جبينة  الفر�س،  الركوب حمل جبينة على  ومرات  مرات  العبدة 
عليه� اخلرزة ب�سوت االأم ق�ئلة: »�سوقي ي� عبدة ي� ج�رية، �سريي به�« فتعتقد العبدة اأن اأم 

جبينة قريبة منه�، فت�سوق وت�سري.
اإن ك�ن بعيداً، كذلك بدا �سوت االأم االآتي من  اأو يخفت  وكم� يختفي �سوت االإن�س�ن 
اخلرزة حني �سقطت يف امل�ء وابتعدت عنه� جبينة، فظنت العبدة اأن االأم بعيدة ولهذا اأنزلت 

جبينة عن الفر�س وتب�دلت معه� اللون عنوة، وركبت مك�نه�.

التضحية باألبناء الثالثة وقص شعرهم:
بعد اأن ع�دت جبينة اإىل �سريته� االأوىل ولونه� االأبي�س، تزوجت من االأمري، واأجنبت له 
ثالثة اأبن�ء، وبعد زمن راآه� زوجه� حزينة، ف�س�أله� عن حزنه�، فق�لت له: اإنه� ا�ست�قت اإىل 
والديه� وترغب يف زي�رتهم�، ف�أعد له� االأمري جمموعة من الفر�س�ن حلم�يته�، ويف الطريق 
الفر�س�ن  اأحد  فج�ءه�  خيمة،  يف  اأوالده�  مع  جبينة  فن�مت  والنوم،  الراحة  اجلميع  اأراد 
اأبن�ئه�، ويف كل ليلة ك�ن يقتل واحداً من اأبن�ئه�، وقبل  وراوده� عن نف�سه واإال قتل اأحد 

قتله ك�نت جبينة تق�س خ�سلة من �سعره وحتتفظ به�.
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�سيء  بكل  وت�سحيته�  العربية،  املراأة  ب�رشف  عالقة  له  »املوتيف«  هذا  اأن  ُيعتقد  قد 
اأحد  ترى  اأن  على  املوت  تف�سل  التي  االأم  طبيعة  مع  يتن�فى  وهذا  عر�سه�،  على  حف�ظً� 

اأبن�ئه� يقتل اأم�م ن�ظريه�.
مرحلة  اإىل  ويعود  الت�ريخ،  اأ�سطوريً� ميتد يف عمق  ملمحً�  املوتيف  هذا  اأن يف  اأرى 
القرب�ن الب�رشى حني ك�ن يقدم االإن�س�ن اأطف�له قرابني لالآلهة حلم�يته وحفظه مم� يحيق 
به من مه�لك واأ�رشار، فقد �سّحى ملك موؤاب ب�بنه االأكرب رج�ء فك احل�س�ر عن مدينته)19(، 
وجرى الفينيقيون على �رشعة الت�سحية ب�البن البكر)20(، ودليل ذلك من الن�س نف�سه، ف�إذا 
ا�ستط�عت جبينة الهرب يف الليلة االأخرية، وبعد مقتل اأبن�ئه� الثالثة، فلم مل تهرب يف الليلة 

االأوىل وحت�فظ على اأبن�ئه� اأحي�ء واإن ك�نوا بعيدين عنه�؟
مم� يعّزز هذا التوجه عدد االأبن�ء الثالثة، والرتكيز على هذا الرقم، وهو رقم مقد�س يف 
كل الدي�ن�ت القدمية، يعود اإىل اعتق�د القدم�ء ب�لث�لوت االإلهي الذي ميثل االأ�رشة االإلهية 
على عزار الب�رش، فيتمثل يف االإله االأب / القمر، واالإلهة االأم ال�سم�س، واالإله االبنة اأو االبنة 

/ عثرت اأو ع�ست�ر.
 =- جينة  دفع  الذي  الدافع  فم�  ال�سعر،  قدا�سة  دالة  ثالثة  الرقم  دالة  اإىل  وتن�س�ف 
يف ظل هذا املوقف الع�سيب، وقد انق�سمت روحه� بني خوفه� على عر�سه� وخوفه� على 

اأبن�ئه� – لق�س خ�سلة من �سعر كل ابن من اأبن�ئه�؟ وم� ال�رش الك�من وراء هذا؟
ال ميكن َق�رْش تف�سري هذا الطق�س على اأنه نت�ج حزن جبينة على اأبن�ئه�، جريً� على م� 

ك�ن يفعله القدم�ء، وم� نفعله اليوم بق�س ال�سعر حزنً� على وف�ة قريب.
اأم  ال�سعر؟  يف  الك�منة  ال�سحرية  ب�لقوة  منه�  اعتق�داً  الطق�س  بهذا  جبينة  ق�مت  هل 
بحلول  ف�عتقدت  الكل،  �سورة  اجلزء  متثيل  على  يقوم  الذي  الفت�سي  املذهب  على  اعتم�داً 
يف  ورد  م�  غرار  على  اأج�س�دهم،  اإىل  ث�نية  مرة  بعودته�  اأماًل  �سعرهم  يف  اأبن�ئه�  اأرواح 
اأن  بعد  الوجود  اإىل  وع�د  ذبحه،  بعد  عظ�مه  يف  روحه  حلت  حني  ال�سي�ح  بليبل  حك�ية 

ا�ستخرجت اأخته عظ�مه وجمعته�؟
ال غرابة يف ذلك، فقد ك�ن وم� يزال لل�سعر بعده االأ�سطوري، العتق�د القدم�ء اأنه ممكن 
قوة االإن�س�ن)21(، وك�ن الغر�س من نرثه على قرب امليت، تقدمي القوة له لت�س�عده على القي�م 
من موته، ولذا ك�ن ق�س ال�سعر اأو قطعه عماًل تعبديً� »ف�إذا م�ت البدائي قطع �سعره، وحفظ 

يف مك�ن خ��س ال تراه الن�س�ء وال غري املتطهرين«)22(.
ولعل فيم� ورد يف ق�سة �سم�سون ودليلة الغزية م� ي�سري اإىل هذه القدا�سة و�رش القوة. 
لت�سكل  ال�سعر(  وق�س  ثالثة،  والرقم  ب�الأبن�ء،  )الت�سحية  الثالث  الدوال  هذه  تلتقي  وبهذا 
ملمحً� اأ�سطوريً� اآخر يندغم مع املالمح االأ�سطورية ال�س�بقة للت�أكيد على عنوان هذا البحث، 

وللتدليل على اأ�سطورية احلك�ية اخلرافية.
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الشعبونة يف مدينة نابلس بني التقاليد والدين

. وتقف  ن�بل�س  والدين يف مدينة  التق�ليد  ( بني  ال�سعبونة   ( الدرا�سة جتلي�ت  تع�ين 
ت�سمية  بني  والعالقة   ،  ) ال�سعبونة   ( لـ  اللغوي  االأ�سل   : االأول  ؛  حم�ور  �ستة  على  الدرا�سة 
�سهر �سعب�ن والتجلي�ت االجتم�عية لل�سعبونة. واملحور الث�ين : ليلة ال�سعلة )ليلة الن�سف 
ن�بل�س على  �سعب�ن يف  الن�سف من  بليلة  االحتف�ل  ت�أثري   : الث�لث  .واملحور   ) �سعب�ن  من 
ال�سعبي واخلط�ب  الن�سف من �سعب�ن بني املوروث  الرابع ليلة  الع�مل االإ�سالمي. واملحور 
الديني. واملحور اخل�م�س : التوا�سل الع�ئلي واملوائد ال�سعب�نية. واملحور ال�س�د�س : التك�فل 

االجتم�عي )ال�سعبون�ت اخلريية (. واملحور ال�س�بع: االأغ�ين ال�سعبية يف )ال�سعبونة(.

حول الداللة اللغوية لكلمة الشعبونة أو الشعبونية:
الكلمة  اأن  واأزعم   ، اأعلم -  – فيم�  املع�جم  ال�سعبونية يف  اأو  ال�سعبونة  كلمة  ترد  مل 
�سيغة �رشفية ع�مية ا�سطلح عليه� للداللة على ال�سيغة املفردة ل�سهر �سعب�ن ؛ الأن جمع 
�سعب�ن �سعب�ن�ت و�سع�بني . )1( وي�ستخدم اأهل اجلزيرة العربية لفظ “ ال�سعبنة “ بدال من “ 

ال�سعبونة “ .
وحتمل م�دة “ �سعب “ جين�ت داللية تن�سجم مع ال�سي�ق االجتم�عي للع�دات والتق�ليد 
يف مدينة ن�بل�س التي حتر�س على �سلة االأرح�م والتك�فل االأ�رشي واالجتم�عي ،ففي اللغة 
ُقوا بعد االجتم�ِع.)2( وتن�سجم  َق �َسْعُبهم اإِذا َتَفرَّ ِق ، وَتَفرَّ الَت�أََم �َسْعُبهم اإِذا اجتمعوا بعد التَفرُّ
داللة االجتم�ع وااللتئ�م مع االجتم�ع�ت الع�ئلية واملوائد ال�سعب�نية – كم� �سيتبني فيم� 

بعد - . 
، وقيل يف  امِلي�ِه  َطَلِب  ِقِهم يف  َتَفرُّ اأَي  ِبهم فيه  لَت�َسعُّ َي بذلك  �ُسمِّ ْهِر  لل�سَّ ا�سٌم  و�َسْعب�ُن 
ي َظَهَر بني �َسْهَرْي رم�س�َن  َي �َسعب�ُن �َسعب�َن ؛ الأَنه �َسَعَب اأَ الغ�راِت . وق�ل بع�سهم : اإِمن� �ُسمِّ
ُب  نَي. )3( وقيل : َك�َن �َسْعَب�ُن �َسْهًرا َتَت�َسعَّ وَرَجٍب واجلمع �َسْعب�ن�ٌت و�َسع�ِبنُي كرم�س�َن وَرَم��سِ

ِة .)4(  ُلوِك َواْلِتَم��ِس اْلَعِطيَّ ِد امْلُ ُق ِلَق�سْ ِفيِه اْلَقَب�ِئُل، اأَْي: َتَتَفرَّ
واأزعم اأن عالقة داللية خفية جتمع بني داللة ت�سمية �سهر �سعب�ن وطقو�س ال�سعبونة ؛ 
اإذ اإن ذه�ب القب�ئل العربية اإىل امللوك اللتم��س العط�ي� والهب�ت يف �سهر �سعب�ن يتق�طع 
من الن�حية االجتم�عية مع الدعوة اإىل الوالئم واملوائد ال�سعب�نية التي تعد مظهرا اجتم�عي� 

تتجلى فيه قيم الكرم وح�سن ال�سي�فة واال�ستقب�ل وتقدمي الهداي� النقدية والعينية . 
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ليلة الشعلة )ليلة النصف من شعبان(:

اجلذور التاريخية لإحياء ليلة الن�شف من �شعبان: 
اأجواء  املدينة  م�س�جد  وت�سهد   ، �سعب�ن  من  الن�سف  بليلة  ن�بل�س  مدينة  اأهل  يحتفي 
وي�سدح   ، ب�الأدعية  القلوب  وتت�رشع   ، الكرمي  القراآن  فيه�  ُيرتل  دينية  و�سع�ئر  روح�نية 
الن�سف من  ليلة  اإحي�ء  اأن  الت�ريخية  . وتذكر بع�س امل�س�در  النبوية  املن�سدون ب�ملدائح 
�سعب�ن يف فل�سطني ع�مة ن�س�أ قبل األف ع�م تقريب� ، بو�س�طة �سخ�س من ن�بل�س ي�سمى) ابن 
اأبي احلمراء ( كم� ن�س الطرطو�سي يف كت�به ) احلوادث والبدع ( بقوله : واأخربين اأبو حممد 
املقد�سي؛ ق�ل: » مل يكن عندن� ببيت املقد�س قط �سالة الرغ�ئب هذه التي ت�سلى يف رجب 
و�سعب�ن، واأول م� حدثت عندن� يف اأول �سنة )448 ه( ثم�ن واأربعني واأربع م�ئة حينم� قدم 
علين� يف بيت املقد�س رجل من ن�ُبُل�س يعرف ب�بن اأبي احلمراء، وك�ن ح�سن التالوة، فق�م، 
ف�سلى يف امل�سجد االأق�سى ليلة الن�سف من �سعب�ن، ف�أحرم خلفه رجل، ثم ان�س�ف اإليهم� 
ث�لث، ورابع، فم� ختمه� اإال وهم يف جم�عة كثرية ، وانت�رشت ال�سالة يف امل�سجد االأق�سى، 

وبيوت الن��س ومن�زلهم، ثم ا�ستقرت ك�أنه� �سنة اإىل يومن� هذا . )5(

تأثري االحتفال بليلة النصف من شعبان يف نابلس على العامل اإلسالمي:
ابتدعه�  التي  �سعب�ن  منت�سف  ليلة  يف  وال�سالة  االحتف�ل  اأن  امل�س�در  بع�س  ت�سري 
رجل من ن�بل�س وهو ابن اأبي احلمراء قد انت�رشت يف اأرج�ء بالد امل�سلمني ، وهذا يعني اأن 
ن�بل�س هي املدينة االأوىل التي اأحدثت بدعة االحتف�ل وال�سالة يف ليلة منت�سف �سعب�ن ، 
واأن انت�س�ر هذه البدعة ك�ن �سبب� يف و�سع بع�س االأح�ديث واالأخب�ر املن�سوبة اإىل النبي 
عليه ال�سالم ، وهو ا�ستنت�ج يوؤكده م� ذهب اإليه علي املال يف كت�به ) االأ�رشار املرفوعة يف 
َعْت يِف ااْلإِ�ْساَلِم َبْعَد االأربعم�ئة َوَن�َس�أَْت ِمْن  اَلُة ُو�سِ االأخب�ر املو�سوعة ( بقوله : )) َوَهِذِه ال�سَّ
ٍة {ُقْل  ِف ِمْن �َسْعَب�َن اأَْلَف َمرَّ ة اأََح�ِديث ِمْنَه� َمْن َقَراأَ َلْيَلَة النِّ�سْ َع َلَه� عدَّ ْقِد�ِس َفُو�سِ َبْيِت امْلَ
لَّى  وَنُه َوَحِديث َمْن �سَ ُ ُ اإَِلْيِه ِم�َئَة اأَْلِف ملك ُيَب�رشِّ ِديَث ِبُطوِلِه َوِفيِه َبَعَث اهللَّ ُ اأََحٌد} احْلَ ُهَو اهللهَّ
ُ اأََحٌد}  ًة {ُقْل ُهَو اهللهَّ َة َرْكَعًة َيْقَراأُ يِف ُكلِّ َرْكَعٍة َثاَلِثنَي َمرَّ ِف ِمْن �َسْعَب�َن َثاَلَث َع�رْشَ َلْيَلَة النِّ�سْ

حُّ ِمْنَه� �سيء.(()6( �َر. . َوَغرْيَ َذِلَك ِمَن ااْلأََح�ِديِث الَِّتي اَل َي�سِ ٍة َقِد ا�ْسَتْوَجُبوا النَّ َع يِف َع�رَشَ �ُسفِّ

إيقاد املشاعل يف ليلة النصف من شعبان يف نابلس:
ظهر يف مدينة ن�بل�س يف ليلة الن�سف من �سعب�ن م� ي�سمى »ليلة ال�سعلة« ، فقد ك�ن 
اأهل املدينة يحتفظون ب�لرم�د الن�جم عن وقود التدفئة، فيعبئونه ب�لعلب وي�سعون هذه 
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العلب املعب�أة ب�لرم�د على حواف اأ�سطح بيوتهم، ثم ي�سبون عليه� قلياًل من الوقود ال�س�ئل 
»الك�ز« وي�سعلونه�.

وك�ن هن�ك نفر اآخر من االأطف�ل وال�سب�ن يحملون هذه ال�سعالت ويطوفون يف �سوارع 
املدينة القدمية واأزقته�، وهم ين�سدون اأن��سيد دينية خ��سة يف املن��سبة ترافقهم يف كثري 
من االأحي�ن »العدة«، وهي جمموعة من ال�سيوخ املنتمني اإىل الزاوية ال�سوفية، فيحملون 
وهم  وق�سب�ته�،  املدينة  طرق�ت  يف  ويطوفون  والراي�ت  وال�سيوف  وال�س�ج�ت  الطبول 
يقرعون هذه الطبول وال�س�ج�ت حتى �س�ع�ت مت�أخرة من الليل . )7( ومن املرجح اأن يكون 

اإحي�ء ليلة ال�سعلة يف مدينة ن�بل�س امتداداً الإحي�ء ليلة » الوقيد »يف احلج�ز.

إيقاد املشاعل بني الطقوس الروحانية واجلذور اجملوسية:
يفعله  ك�ن  مب�  �سعب�ن  من  الن�سف  ليلة  يف  امل�س�عل  اإيق�د  امل�س�در  بع�س  تربط   
بع�س الربامكة ، كم� ورد يف كت�ب ) م� و�سح وا�ستب�ن يف ف�س�ئل �سهر �سعب�ن ( ، َوهي 
اْلَوِقيِد،  ِبَلْيَلِة  ِة  اْلَع�مَّ ِعْنَد  ى  ُت�َسمَّ الَِّتي  اْلَوُقوِد  َلْيَلُة  ِهَي  الَِّتي  اللَّْيَلُة  ْبَتِدُعوَن  امْلُ اأَْحَدَثُه   � مِمَّ
َدْوَلٌة  َلُهْم  َوَك�َنْت  اِمَكِة،  اْلرَبَ َزَمِن  يِف  َذِلَك  َحَدَث  َم�  ُل  وَّ َواأَ �َسْعَب�َن  ِمْن  ِف  النِّ�سْ َلْيَلُة  َوِهَي 
ِفيَم�  ُة  ُجو�ِسيَّ امْلَ َوِديُنُهُم  اإَِلْيِه،  ُن�ِسُبوا  الَِّذي  ُهَو  َبْرَمُك  ُهْم  َوَجدُّ �ِمَكِة،  ال�سَّ ْرُفوَعِة  امْلَ ِب�ْلَوَزاَرِة 
َغ�ِم، َوُهَو َجْعُلُهُم االإِيَق�َد  ُهوَن ِبِه َعَلى الطَّ وِّ َيُعوُلوَن َعَلْيِه، َف�أَْدَخُلوا يِف ِديِن االإِ�ْسالِم، َم� مُيَ
�ْسِلُموَن  لَّى امْلُ اإَِذا �سَ وُدُهْم ِعَب�َدُة النِّرَياِن، َحتَّى  ُه ِمْن �ُسنَنِ االإِمَي�ِن، َوَمْق�سُ يِف �َسْعَب�َن، َك�أَنَّ
�ُر،  َواالأَْع�سَ ُنوُن  ال�سُّ َذِلَك  َعَلى  ْت  َوَم�سَ اأَْوَقُدوا....  الَِّتي  �ِر  ِللنَّ َذِلَك  َك�َن  َو�َسَجُدوا،  َفَرَكُعوا 
َر َهَلَكَتُهْم َوَمْوَتُهْم، َفَك�َنْت  ْوَتُهْم، َوَقدَّ ُ �سَ ْن اأَْخَفَت اهللَّ �ِر، اإِىَل اأَ َوَتِبَعْت َبْغَداَد ِفيِه �َس�ِئُر االأَْم�سَ

�ِسيِد.)8(  َنْكَبُتُهْم يِف َزَمِن َه�ُروَن الرَّ
والالفت اأن روا�سب طقو�س الربامكة من حيث اإيق�د الن�ر يف ليلة الن�سف من �سعب�ن 
م� زالت تظهر يف بع�س االأم�كن يف اجلزيرة العربية ، وبخ��سة يف بع�س احلفالت التي 
يقيمه� ال�سب�ن ،وُتعرف بـ )رق�سة املزم�ر( ، كم� يبدو يف ال�سورة االآتية)9( التي ت�سري اإىل 
عالقة الربامكة ب�إيق�د الن�ر يف ليلة الن�سف من �سعب�ن ، وال يخفى تقدي�س املجو�س للن�ر 
ن�بل�س  مدينة  يف  �سعب�ن  من  الن�سف  ليلة  يف  امل�س�عل  اإيق�د  ف�إن  تقدم  مب�  وا�ستئن��سً�   .
ع�دة يجب اأن تتوقف ب�سبب جذوره� املجو�سية ، على الرغم من اأن الذين يحتفلون ب�إيق�د 
امل�س�عل ال يعلمون احلقيقة الت�ريخية لن�س�أته� ، وال يدركون االنحراف العق�ئدي الذي ترمز 

اإليه الن�ر يف تلك الليلة. 
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السياق الروحاني لليلة النصف من شعبان بني نابلس واجلزيرة العربية:
 من املفيد اأن ن�سري اإىل االأجواء الروح�نية التي تتجلى يف ليلة الن�سف من �سعب�ن يف 
اجلزيرة العربية ، وهي اأجواء ت�سبه من حيث القدا�سة والربكة الف�س�ء الروح�ين لهذه الليلة 
اأن م�ء زمزم يفور ويت�س�عد حتى  اأهل مكة يعتقدون  اأن  الغريب  ، فمن  يف مدينة ن�بل�س 
ي�سل اإىل فوهة البئر اأو يفي�س فرتى الن��س يته�فتون ويت�س�بقون اإىل ال�رشب من البئر لنيل 

الربكة يف ليلة الن�سف من �سعب�ن .)10( 

ليلة النصف من شعبان بني املوروث الشعيب واخلطاب الديين:
يعتقد بع�س اأهل ن�بل�س اأن ليلة الن�سف من �سعب�ن ت�س�دف ذكرى حتول امل�سلمني 
يقول  املكرمة.و  مكة  يف  احلرام  اهلل  بيت  قبلة  اإىل  املقد�س  بيت  يف  االأوىل  قبلتهم  عن 
املوؤرخون عن ليلة ال�سعلة: »اإن القدم�ء ك�نوا يروون ب�أن اهلل يق�سم اأرزاق الن��س واأعم�رهم 
 � لل�سنة اجلديدة يف هذه الليلة. و اأن هذا االعتق�د جعل دائرة االأوق�ف وقته� توظف اأ�سخ��سً
مبرتب�ت �سنوية زهيدة ليقوموا ب�لدع�ء يف ليلة الن�سف من �سعب�ن، ويبتهلون للم�سلمني 

بعد �سالة املغرب يف امل�س�جد.)11(
اأن �سيوع هذا االعتق�د لدى �رشيحة اجتم�عية يف بيئة ثق�فية يف مدينة  وال يخفى 
ن�بل�س ن�جم عن خط�ب ديني م�سوه ، وموؤ�س�س على اأح�ديث مو�سوعة ورواي�ت م�سنوعة 
نحو م� نبه اإليه االألب�ين يف كت�به: ) �سعيف الرتغيب والرتهيب ( ب�أن اهلل عز وجل يطلع 
على عب�ده يف ليلة الن�سف من �سعب�ن فيغفر للم�ستغفرين ويرحم امل�سرتحمني ويوؤخر اأهل 
احلقد . ونحو م� رواه البيهقي من حديث ع�ئ�سة ر�سي اهلل عنه� اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
و�سلم ق�ل اأت�ين جربائيل عليه ال�سالم، فق�ل: هذه ليلة الن�سف من �سعب�ن وهلل فيه� عتق�ء 
اإىل  اإىل م�س�حن وال  اإىل م�رشك وال  الن�ر بعدد �سعور غنم بني كلب وال ينظر اهلل فيه�  من 

ق�طع رحم وال اإىل م�سبل وال اإىل ع�ق لوالديه وال اإىل مدمن خمر.)12( 
اإن االحتف�ل بليلة الن�سف من �سعب�ن واإيق�د امل�س�عل ، والطواف يف االأحي�ء والطرق�ت 
واالأزقة ، وترديد االأن��سيد الدينية ، و�سيوع االأجواء الروح�نية التي قد ت�سل لدى بع�سهم اإىل 
درجة االعتق�د الرا�سخ بقد�سية ليلة منت�سف �سعب�ن يعود اإىل حزمة من العوامل املوؤ�س�سة 
على �سيوع االأح�ديث املو�سوعة واالأخب�ر املروية عن النبي عليه ال�سالم ، وهي اأخب�ر ال 
�سند له� ، ومن البدهي اأن ع�مة الن��س ي�سدقون م� ي�سمعون ويقروؤون من اأح�ديث واأخب�ر 
الن��س ر�سوخ� ويقين� حينم�  اعتق�د ع�مة  . ويزداد  �سعب�ن  الليلة من  تلك  بقد�سية  تت�سل 
يكون الكالم عن ليلة منت�سف �سعب�ن مت�سال ب�لذات االإلهية ، نحو احلديث املروي عن علي 
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بن اأبي ط�لب ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ق�ل: »اإذا ك�ن ليلة الن�سف من 
�سعب�ن؛ فقوموا ليلته�، و�سوموا يومه�؛ ف�إن اهلل تع�ىل ينزل لغروب ال�سم�س اإىل �سم�ء الدني�، 
فيقول: اأال م�ستغفر ف�أغفر له؟ اأال مبتلى ف�أع�فيه؟ اأال م�سرتزق ف�أرزقه؟ اأال كذا؟ اأال كذا؟ ... 
حتى يطلع الفجر« .)13( ويعد مثل هذا احلديث املو�سوع خلية نف�سية ووجدانية �سكلت ثق�فة 
دينية يف مدينة ن�بل�س التي يعتقد بع�س �سك�نه� اأن اهلل جل وعال ينزل اإىل ال�سم�ء الدني� 

يف ليلة الن�سف من �سعب�ن. 
َلْيَلَة  لَّى  َمْن �سَ  ، َعِليُّ  َي�  َكَحِديث   ، �سْعَب�ن  ف من  الّن�سْ َلْيَلة  اَلِة  اأََح�ِديُث �سَ َذِلَك  وِمْن 
ُ َلُه ُكلَّ َح�َجٍة َطَلَبَه� ِتْلَك  ى اهللَّ ُ اأََحٌد} َق�سَ ْلِف {ُقْل ُهَو اهللهَّ ِف ِمْن �َسْعَب�َن ِم�َئَة َرْكَعٍة ِب�أَ النِّ�سْ
اللَّْيَلَة َو�َس�َق ُجَزاَف�ٍت َكِثرَيًة َواأُْعِطَي �َسْبِعنَي اأَْلَف َحْوَراَء ِلُكلِّ َحْوَراَء �َسْبُعوَن اأَْلَف ُغاَلٍم َو�َسْبُعوَن 
اأَْلَف ِوْلَداٍن اإِىَل اأَْن َق�َل َوَي�ْسَفُع َواِلَداُه ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُهَم� يِف �َسْبِعنَي اأَْلًف�. )14( وا�ستئن��س� ب�أمث�ل 
هذه الرواي�ت واأ�سب�هه� ميكن اأن نعلل ظ�هرة املن�ج�ة واالأدعية يف ليلة منت�سف �سعب�ن 

التي يحر�س عليه� كثري من اأهل مدينة ن�بل�س . 
ُل �َسْهِر  ِل اْلُقْراآِن َعَلى �َس�ِئِر اْلَكاَلِم َوَف�سْ ُهوِر َكَف�سْ ُل �َسْهِر َرَجٍب َعَلى ال�سُّ ويف حديث :َف�سْ
ِ َعَلى �َس�ِئِر  ِل اهللَّ �َن َكَف�سْ ُل �َسْهِر َرَم�سَ ِلي َعَلى �َس�ِئِر ااْلأَْنِبَي�ِء َوَف�سْ ُهوِر َكَف�سْ �َسْعَب�َن َعَلى ال�سُّ

وعة .)15(  اْلِعَب�ِد . وقد �سنف اْلَع�ْسَقاَليِنُّ هذا احلديث يف جملة االأح�ديث امَلْو�سُ
اإن تلقي هذه االأح�ديث املو�سوعة يف امل�ستويني املقروء وامل�سموع اأ�سهم يف ن�سوء 
ثق�فة روح�نية خ��سة ب�سهر �سعب�ن ، وقد اأف�ست تلك الثق�فة اإىل ظهور طقو�س روح�نية 
، وع�دات وتق�ليد امتزج فيه� املوروث الديني املبتدع مع الع�دة التي تتحكم يف الغ�لب 

بتفكري االإن�س�ن و�سلوكه . 
وقد اأ�سهم بع�س املف�رشين يف تعزيز بدعة ليلة الن�سف من �سعب�ن ، وم� ي�س�حبه� 
من طقو�س مقد�سة ، فقد زعم بع�س املف�رشين اأن القراآن الكرمي نزل يف ليلة الن�سف من 
ُمَباَرَكٍة  َلْيَلٍة  يفيِ  اأَْنَزْلَناُه  ا  اإيِنهَّ امْلُبيِنييِ  َتابيِ  َواْلكيِ {حم   : تع�ىل  قوله  تف�سري  يف  �سعب�ن 
اأي الكت�ب املبني الذي هو  اأَْنَزْلن�ُه   � اإِنَّ  : . ) الدخ�ن 3 ( ق�ل االألو�سي  يَن}  ريِ ُمْنذيِ ا  ُكنهَّ ا  اإيِنهَّ
القراآن على القول املعول عليه يِف َلْيَلٍة ُمب�َرَكٍة هي ليلة القدر على م� روي عن ابن عب��س 
معهم،  والظواهر  املف�رشين  اأكرث  وعليه  واحل�سن  زيد  وابن  وجم�هد،  جبري  وابن  وقت�دة 
وق�ل عكرمة وجم�عة: هي ليلة الن�سف من �سعب�ن. وت�سمى ليلة الرحمة والليلة املب�ركة 
ا�ستوفى اخلراج من  اإذا  البندار  اأن  ب�الأخريين  ت�سميته�  الرباءة. ووجه  وليلة  ال�سك  وليلة 
اأهله كتب لهم الرباءة وال�سك، كذلك اأن اهلل عز وجل يكتب لعب�ده املوؤمنني الرباءة وال�سك 

يف هذه الليلة. )16(
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وقد ت�سدى جمهور العلم�ء لالأح�ديث املو�سوعة والرواي�ت امل�سنوعة والتف��سري 
الب�طلة التي جتعل من ليلة الن�سف من �سعب�ن ليلة مقد�سة ، اإذ نقل القرطبي عن بع�س 
ِمْن  ِف  النِّ�سْ َلْيَلِة  ىَل  اإِ َيْلَتِفُتوَن  ُفَقَه�ِئَن�  َواَل  َم�ْسَيَخِتَن�  ِمْن  اأََحًدا  اأُْدِرْك  مَلْ   : قوله  ال�سلف 

)17( . �َسْعَب�َن 
وكذلك نبه ابن ب�ز بقوله : ومن البدع التي اأحدثه� بع�س الن��س: بدعة االحتف�ل بليلة 
الن�سف من �سعب�ن، وتخ�سي�س يومه� ب�ل�سي�م، ولي�س على ذلك دليل يجوز االعتم�د عليه، 
وقد ورد يف ف�سله� اأح�ديث �سعيفة ال يجوز االعتم�د عليه�، اأم� م� ورد يف ف�سل ال�سالة 
العلم�ء:  والذي عليه جمهور  العلم...  اأهل  نبه على ذلك كثري من  فيه� فكله مو�سوع، كم� 
اأن االحتف�ل به� بدعة، واأن االأح�ديث الواردة يف ف�سله� كله� �سعيفة، وبع�سه� مو�سوع، 
واالأح�ديث  وغريه،  املع�رف(  )لط�ئف  كت�به  يف  رجب  ابن  احل�فظ  ذلك  على  نبه  وممن 
ال�سعيفة اإمن� يعمل به� يف العب�دات التي قد ثبت اأ�سله� ب�أدلة �سحيحة، اأم� االحتف�ل بليلة 
الن�سف من �سعب�ن فلي�س له اأ�سل �سحيح حتى ي�ست�أن�س له ب�الأح�ديث ال�سعيفة. وقد ذكر 

هذه الق�عدة اجلليلة االإم�م اأبو العب��س �سيخ االإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل. )18(
ويرتبط ب�إحي�ء ليلة الن�سف من ليلة �سعب�ن م� ُيعرف ب�سالة االألفية ؛ و�سميت بذلك 
ة مّرة  َه� م�َئة َرْكَعة يِف كل َرْكَعة يْقَراأ اْلَف�حِتَ َه� يْقَراأ ِفيَه�) قل ُهَو اهلل اأحد( األف مّرة ؛ اِلأَنَّ اِلأَنَّ
اَلة َطِويَلة م�ستثقلة مل َي�أِْت ِفيَه� خرب َواَل اأثر اإِالَّ  ات َوِهي �سَ ْخاَل�س ع�رش َمرَّ َوبعدَه� �ُسوَرة ااْلإِ
ة الوقيد يِف َجِميع َم�َس�ِجد  وع .وللعوام بَه� افتت�ن َعِظيم َواْلتزم ِب�َسَبِبَه� َكرْثَ ِعيف اأَو َمْو�سُ �سَ

اْلِباَلد الَِّتي ت�سلي ِفيَه� .)19( 
ِف ِمْن �َسْعَب�َن اأََح�ِديَث  الِة َلْيَلِة النِّ�سْ ويقول ابن دحي : َوَقْد َرَوى النَّ��ُس االأَْغَف�ُل يِف �سَ
الِة  وَعِة َفْوَق َط�َقِتِهْم ِمْن �سَ ْو�سُ ِ ِب�الأََح�ِديِث امْلَ وَعًة، َوَواِحًدا َمْقُطوًع�؛ َفَكلَُّفوا ِعَب�َد اهللَّ َمْو�سُ
َغَلَبُهُم  َوَقْد  ُفوَن  َفَيْن�رَشِ اٍت،  اأََحٌد َع�رْشَ َمرَّ  ُ َوُقْل ُهَو اهللَّ ًة،  ْمُد َمرَّ َرْكَعٍة احْلَ َرْكَعٍة، يِف ُكلِّ  ِم�َئِة 

ْبِح.)20(  الُة ال�سُّ ْوُم، َفَتُفوُتُهْم �سَ النَّ

التواصل العائلي واملوائد الشعبانية:
واخل�الت  املتزوج�ت  االأخوات  بدعوة  �سعب�ن  �سهر  يف  الع�ئلي  التوا�سل  يتجلى 
قبل  الدعوات  وك�نت   . اأ�سق�ئهن  اأو  اآب�ئهن  بيوت  يف  لالإق�مة  االأطف�ل  ب�سحبة  والعم�ت 
الهرم  يف  البعيدة  القرابة  لي�سمل  املب��رشة  القرابة  يتج�وز  وا�سع  نط�ق  على  تتم  �سنوات 
لالأخوات  املب��رشة  القرابة  على  احل��رش  الوقت  يف  تقت�رش  الدعوات  واأ�سبحت   ، الع�ئلي 

واخل�الت والعم�ت اللواتي يقمن يف بيت امل�سيف ثالثة اأي�م وثلث اليوم الرابع . 
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 ، االجتم�عية  احلي�ة  وتطور   ، اجلغرايف  النط�ق  وات�س�ع   ، الع�ئلة  امتداد حجم  ولعل 
واختالف الظروف االقت�س�دية ، وتغري الثق�فة الع�ئلية من العوامل التي اأدت اإىل تقلي�س 
دائرة املدعوين . وير�سد د. لطفي زغلول تقل�س احلراك االجتم�عي الع�ئلي يف �سهر �سعب�ن 
الداعي  بيت  ال�سالة يجتمعون يف  فبعد  يوم اجلمعة،  تقت�رش على  ب�تت  ال�سعبونة  اإن  اإذ   ،
يتن�ولون االأطعمة املقدمة وينتظرون الكن�فة وال تك�د ال�سم�س تغرب حتى يعود اجلميع اإىل 

بيوتهم. )21(. 
ويف مق�ل ) ال�سعبونة ع�دة متوارثة بني االأجي�ل يف مدينة ن�بل�س ( تقول الب�حثة رن� 
اأعب�ء احلي�ة وتك�ليفه� بداأت هذه الع�دة ب�النح�س�ر  حمدان : مع مرور ال�سنوات، وازدي�د 
بني اأه�يل ن�بل�س، وب�ت االأمر ق��رشاً على دعوة االأب لبن�ته واأخواته وعم�ته على وجبة 
الغداء ليوم واحد. )22( وبهذا يكون االإط�ر الزمني لل�سعبونة قد �سهد حتوال زمني� من ثالثة 

اأي�م اإىل يوم واحد ، ثم االقت�س�ر على يوم اجلمعة .
ُيقدم  الع�ئلية  التي تق�م فيه� املوائد واحلفالت  االأي�م  ، وبخ��سة  ويف �سهر �سعب�ن 
م� ي�سمى “ الفقدة “ وهي مبلغ من امل�ل ، اأو نوع من الهداي� العينية اإىل البن�ت واالأخوات 

املتزوج�ت �سواء ك�ن مك�ن اإق�متهن داخل مدينة ن�بل�س اأو خ�رجه� .)23( 

املوائد الشعبانية »مهرجان عائلي« الختيار العروس:
تر�سد الب�حثة رن� حمدان ب�عث� اجتم�عي� يكمن يف الدعوة ملوائد » ال�سعبونة ، بقوله�: 
وهن�ك اأ�سب�ب اأخرى للدعوة اإىل ال�سعبونية مثل اختي�ر العرو�س والتعرف عليه� عن قرب، 
ف�إذا اأرادت اإحدى الن�س�ء تزويج ابنه� ك�نت ت�ستغل وجود عدد كبري من الفتي�ت اأي�م �سعب�ن؛ 
 )24(. االأخرى  املنزلية  واالأمور  الطهي  فن  يف  الفت�ة  مه�رة  وتع�ين  قرب،  عن  لت�س�هدهن 
وا�ستئن��س� بهذا الو�سف تعد املوائد ال�سعبونية وم� يرافقه� من حفالت ع�ئلية » مهرج�ن� 
ع�ئلي� م�سغرا » ت�ستعر�س فيه الفتي�ت مه�رات االإدارة املنزلية ، كم� يحر�سن على اإظه�ر 
اأنف�سهن ب�أبهى �سورة ، واأجمل زينة ، وال حرج يف اإظه�ر جم�لهن وزينتهن م� دام الهدف اأن 
حتوز الفت�ة على اإعج�ب الن�س�ء اللواتي يبحثن عن » عرو�س » الأبن�ئهن ، وم� دامت احلفالت 
مقت�رشة على الن�س�ء واالأطف�ل ، . فقد جرت الع�دة اأن تدعى البن�ت واالأخوات املتزوج�ت 

والعم�ت واخل�الت ، ثم ُيدعى االأزواج واالأوالد الب�لغون يف اليوم االأخري.
وي�سيف الك�تب م�لك امل�رشي اأ�سب�ب� مهنية اإىل ج�نب االأ�سب�ب االجتم�عية والع�ئلية 
للدعوات التي ك�نت تتج�وز القرابة املب��رشة ، فبع�س الن�س�ء كن يدعني مل� يتمتعن به من 
مه�رات ف�ئقة يف فن الطبخ واإعداد امل�أكوالت ال�سعبية ، ولكن الدعوة ك�نت تتم من منطلق 

ع�ئلي على الرغم اأن الدافع احلقيقي يكمن يف مه�رتهن يف اإعداد الطع�م .)25(
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تنوع طقوس الشعبونة بني العائالت:
من  الطقو�س  تبداأ  الع�ئالت  بع�س  فعند  الآخر،  بيت  من  »ال�سعبونة«  طقو�س  تختلف 
وجبة االإفط�ر حتى امل�س�ء، بينم� يف�سل بع�سهم اأن تكون الدعوة على وجبة الغداء وتن�ول 

احللوي�ت الن�بل�سية، وع�دة م� يكون اإعداد احللوي�ت يف املنزل.)26( 
وتنتقل املدعوات من بيت اإىل بيت وبخ��سة االأخوات املتزوج�ت واخل�الت والعم�ت 
عن  تختلف  الطع�م  من  اأ�سن�ف  تقدمي  على  امل�سيف  يحر�س  اأن  التنقل  هذا  ويقت�سي   ،
اإىل املق�رنة بني املوائد  التي تن�وله� املدعون من قبل .ورمب� يلج�أ املدعوون  االأ�سن�ف 
املتعددة ، لذا يحر�س امل�سيف على دقة اإعداد الطع�م وتنوعه ؛ لتكون م�ئدته هي االأف�سل 

نوع� وكم� .

خصوصية الطعام يف موائد شعبان:
واللخنة  والكبة  الكوارع  نحو   ، الد�سمة  ال�سعبية  ب�لوجب�ت  ال�سعبونة  موائد  تتميز 
�سعب�ن  �سهر  امل�أكوالت يف  تن�ول هذه  اأن  بع�سهم  ويرى   ، واملح��سي  واملفتول  والف�سيخ 
وبخ��سة يف االأي�م التي ت�سبق �سهر رم�س�ن هو من ب�ب “ الوداع “ لتلك الوجب�ت التي 
حتمل  على  قدرة  تقت�سي  الأنه�  رم�س�ن؛  �سهر  يف  االإفط�ر  وجبة  يف  ال�س�ئمون  يتجنبه� 
ارتف�ع ن�سبة الدهون ، و ه�سم د�سمه� ، وتتطلب �رشب ال�سوائل ب�سبب ملوحة بع�سه� ، وهذا 

اأمر ال يت�أتى لل�س�ئم يف �سهر رم�س�ن .
وي�سهب م�لك امل�رشي يف تعليل �سيوع االأطعمة الد�سمة امل�حلة يف موائد “ ال�سعبونة“ 
،وتنفخ  تزيد عط�سهم  التي  االأطعمة  تف�دي  اإىل  ال�س�ئمون  يعمد  رم�س�ن  �سهر  : يف  بقوله 
االأطعمة املولدة  تلك  اأكل املوالح واالأطعمة احلريفة، ويقللون من  بطونهم، فيمتنعون عن 
للغ�زات التي توؤكل مع احللوى الرم�س�نية فت�سبب تلبًك� يف املعدة واالأمع�ء، ومل� ك�نت مثل 
هذه االأطعمة على الرغم من م�س�وئه� لذيذة �سهية فقد جرت الع�دة اأن يخ�س�س �سهر �سعب�ن 

ملثله�، ف�إذا تلبكت املعدة ف�سهر رم�س�ن كفيل ب�إ�سالحه� .)27( 

شهر شعبان بني اإلقبال على املوائد الشعبانية واإلقبال على العبادة والصوم:
اإن �سيوع م� لذ وط�ب يف موائد �سعب�ن لي�س حكرا على الع�دات والتق�ليد يف مدينة 
ن�بل�س ، ف�س�حب كت�ب » لط�ئف املع�رف » ي�سهب يف احلديث عن �سيوع اأ�سن�ف الطع�م 
وال�رشاب يف �سعب�ن وم� يتخلله� من حفالت وجم�ل�س طرب وذلك بقوله : رمب� ظن بع�س) 
اجله�ل ( اأن الفطر قبل رم�س�ن يراد به اغتن�م االأكل لت�أخذ النفو�س حظه� من ال�سهوات قبل 
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اأن متنع من ذلك ب�ل�سي�م ، ولهذا يقولون هي اأي�م توديع لالأكل . واأن�سد لبع�سهم:
اإذا الع�ـــرشون مـــن �شعبـــان ولت
�شغـــار باأقـــداح  ت�ـــرشب  ول 

بالنهـــار ليلـــك  �ـــرشب  فوا�شـــل 
فـــاإن الوقـــت �شاق علـــى ال�شغار

وق�ل اآخر.
الغمام)28(جـــاء �شعبـــان منـــذرا بال�شيـــام راحا مبـــاء  فا�شقيـــاين 

ويبدو اأن اال�ستعداد والت�أهب ل�سهر رم�س�ن قد اتخذ يف ال�سي�ق االجتم�عي والديني 
لذ  م�  على  وا�ستم�له�  ال�سعب�نية  املوائد  اأن  يرى  اجتم�عي  اجت�ه  ؛  متن�ق�سني  اجت�هني 
وط�ب من االأطعمة واالأ�رشبة ، واحلفالت الرتفيهية هي وداع لالإفط�ر وت�أهب للبدء ب�ل�سوم 

، وهو االجت�ه الذي تقدم بي�نه. 
من  رم�س�ن  يف  ي�رشع  م�  فيه  �رشع  لرم�س�ن  مقدمة  �سعب�ن  اأن  يرى  ديني  واجت�ه 
بذلك على ط�عة  النفو�س  لتلقي رم�س�ن وترت��س  الت�أهب  ليح�سل  القراآن  ال�سي�م وقراءة 
الرحمن ، فقد ك�ن امل�سلمون اإذا دخل �سعب�ن انكبوا على امل�س�حف فقروؤوه� ، واأخرجوا زك�ة 
اأموالهم تقوية لل�سعيف وامل�سكني على �سي�م رم�س�ن. وق�ل �سلمة بن كهيل: ك�ن يق�ل �سهر 
�سعب�ن �سهر القراء . وك�ن حبيب بن اأبي ث�بت اإذا دخل �سعب�ن ق�ل: هذا �سهر القراء وك�ن 
عمرو بن قي�س املالئي اإذا دخل �سعب�ن اأغلق ح�نوته وتفرغ لقراءة القراآن. وقد نظم بع�سهم 

�سعرا يحث على التفرغ للعب�دة يف �سهر �سعب�ن ا�ستعداد وت�أهب� ل�سهر رم�س�ن، نحو : 
م�شـــى رجـــب ومـــا اأح�شنـــت فيه
فيـــا مـــن �شيـــع الأوقـــات جهال
ق�ـــرشا اللـــذات  تفـــارق  ف�شـــوف 
تـــدارك مـــا ا�شتطعت مـــن اخلطايا
علـــى طلـــب ال�شالمة مـــن جحيم

املبـــارك �شعبـــان  �شهـــر  وهـــذا 
بـــوارك واحـــذر  اأفـــق  بحرمتهـــا 
ويخلـــي املـــوت كرها منـــك دارك
بتوبـــة خمل�ـــس واجعـــل مـــدارك
فخـــري ذوي اجلرائم من تـــدارك)29(

على  االإقب�ل  على  حتث  التي  ال�س�بقة  االأبي�ت  مع  تب�ين�  االأبي�ت  هذه  داللة  وت�سكل 
املوائد ال�سعب�نية واحلفالت الع�ئلية .

قبيل  الطع�م  اأ�سن�ف  انت�س�ر  ي�سور  موقف�  املع�رف  لط�ئف  كت�ب  �س�حب  وي�سوق 
: ب�ع قوم من  . يقول  الن��س ب�ملوائد يف �سعب�ن يف غري مك�ن  ، واهتم�م  حلول رم�س�ن 
وغريه�  ب�الأطعمة  وي�ستعدون  له  يت�أهبون  راأتهم  رم�س�ن  �سهر  قرب  فلم�  ج�رية  ال�سلف 
ف�س�ألتهم فق�لوا نتهي�أ ل�سي�م رم�س�ن فق�لت: واأنتم ال ت�سومون اإال رم�س�ن لقد كنت عند 

قوم كل زم�نهم رم�س�ن ردوين عليهم.)30(
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التكافل االجتماعي )الشعبونات اخلريية(
ال تقت�رش الفع�لي�ت االجتم�عية يف �سهر �سعب�ن على الف�س�ء االأ�رشي اأو الع�ئلي الذي 
تتج�سد فيه مظ�هر �سلة االأرح�م وتوطيد العالق�ت االجتم�عية وتفعيل التوا�سل الع�ئلي ، 
اإذ متتد مظ�هر التك�فل لت�سمل املراكز واجلمعي�ت االجتم�عية التي ُتب�در اإىل تنظيم وجب�ت 
غذائية تت�سم ب�لب�س�طة وانخف��س التك�ليف ، وتتم الدعوة اإىل املوائد من قبل املنظمني ، 
ويدفع املدعون مبلغ� م�لي� مق�بل تن�ولهم للوجبة الرمزية ، ثم ُت�رشف املب�لغ للع�ئالت 
اأو  الدعوة  ريع  توزيع  اأمر  تتوىل  خريية  جمعي�ت  اإىل  املب�لغ  حُتول  اأو   ، مب��رشة  الفقرية 
الوجبة اخلريية ، وُيوزع ق�سط� من التربع�ت على طالب اجل�مع�ت ذوي الدخل املحدود ، 
وبهذا تتحول االأجواء الروح�نية يف �سعب�ن اإىل جتلي�ت اجتم�عية ،وميكن ت�سمية م� تقدم 

بـ » ال�سعبون�ت اخلريية » .

األغاني الشعبية يف )الشعبونة(:
ت�سيع االأغنية ال�سعبية يف احلفالت الع�ئلية التي تقت�رش غ�لب� على الن�س�ء واالأطف�ل 
على  ويغلب   . والدف  ك�لطبل  البدائية  املو�سيقية  االآالت  بع�س  ال�سعبية  االأغنيَة  وترافق   ،
ال�سعبية يف بالد  لالأغنية  امتدادا  وي�سكل بع�سه�   ، والت�سلية  املرح  ال�سعبية ط�بع  االأغنية 
الغن�ئي  الرتاثي  والتم�ثل  االمتداد  هذا  ويج�سد   ، ال�سوري  الغن�ئي  الرتاث  وبخ��سة  ال�س�م 
اأمثلة  ومن   . ودم�سق  ن�بل�س  يف  االجتم�عية  احلي�ة  مظ�هر  بع�س  بني  الع�سوية  العالقة 

التوا�شل الرتاثي الغنائي بني مدينة نابل�س ودم�شق مطلع الأغنية الآتية :

يا مال ال�شام يال يا مايل طال املطال يا حلوة تعايل 
طال املطال طال وطول ل بتغري ول بتحول 

فتربز   ، الع�ئلية  احلفالت  يف  الفرح  اأجواء  مع  ال�سعبية  االأغنية  م�سمون  وين�سجم 
الفك�هة والدع�بة يف الن�سيج اللغوي والداليل لالأغنية ال�سعبية ، نحو االأغنية االآتية : 

اإمـــو يخليلـــو  اإمـــو  يـــا  اإمـــو 
جبلي هالفقو�ـــس وما باكل فقو�س
جبلـــي ال�شجادة ومـــا يف بالعادة
بـــاكل خيار جبلي هاخليـــار وما 

�شبـــع كنايـــن تعـــرب علـــى اإمـــو
حيـــة ب�شبـــع رو�س تقر�شلـــي اإمو
انهـــرت ال�شجـــادة من دع�شـــة اإمو
�شيـــف اخلزنـــدار يقطع را�ـــس اإمو
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االأغ�ين  ن�بل�س مع  �سهر �سعب�ن يف مدينة  ُتردد يف  التي  ال�سعبية  االأغنية  وتتق�طع 
اإذ  والدع�بة،  الفك�هة  املنورة من حيث  املدينة  �سعب�ن يف  الن�سف من  ليلة  ال�سعبية يف 
يجتمع �سك�ن احلي اأو احل�رة ويطوفون على البيوت من�سدين ))�سيدي �س�هني ي� �رشبيت، 
خرقة مرقة، ي� اأهل البيت، لوال خواجة م� جين�، وال ط�حت كوافين�، حل الكي�س واعطين�، 
الف�س�ر  اأو  الرو�س�ن... «. فيعطى لهم بع�س امل�سبك  اإم� م�سبك واإال ف�س�ر، واإال عرو�س من 
البيت �سيئً� ف�إنه تتغري  اأهل  النقود، واإذا مل يعطهم  االأحي�ن �سيء من  وغري ذلك، وبع�س 
النغمة ويتحول الن�سيد اإىل �سيء من ال�سب فيقولون: كربيته ي� كربيته، �ست البيت عفريته، 
النمط  على  حتية  يتلقون  البيت  اأهل  ف�إن  العط�ء  ح�لة  يف  اأم�  االألف�ظ.  من  ذلك  وغري 
ق�رورة  ي�  ق�رورة  مزيونة،  البيت  �ست  ليمونة  ي�  »ليمونة  املعنى:  اختالف  مع  ال�س�بق 

�ست البيت غندورة((.)31( 

خامتة: 

ع�ينت الدرا�سة جتلي�ت ) ال�سعبونة ( بني التق�ليد والدين يف مدينة ن�بل�س . ووقفْت 
على �سبعة حم�ور ؛ الأول : االأ�سل اللغوي لـ ) ال�سعبونة ( الذي جتلى فيه التق�طع الداليل 

بني املعنى اللغوي مل�دة ) �سعب ( و�سي�ق الع�دات والتق�ليد يف �سهر �سعب�ن.
والثاين : ليلة ال�سعلة )ليلة الن�سف من �سعب�ن (، التي توقد فيه� امل�س�عل ، وك�سفت 
عن التداخل بني الطقو�س الروح�نية واجلذور املجو�سية الإيق�د امل�س�عل .ور�سدت الدرا�سُة 
اجلذور الت�ريخية الإحي�ء ليلة الن�سف من �سعب�ن قبل األف ع�م تقريب� ، بو�س�طة �سخ�س من 

ن�بل�س ي�سمى) ابن اأبي احلمراء(. 
والثالث : ت�أثري االحتف�ل بليلة الن�سف من �سعب�ن يف ن�بل�س على الع�مل االإ�سالمي 
اأحدثت بدعة  اأن ن�بل�س هي املدينة االأوىل التي  اإىل امل�س�در التي توؤكد  ، ونبهت الدرا�سة 
االحتف�ل وال�سالة يف ليلة منت�سف �سعب�ن..ويف املحور ذاته اعتنت الدرا�سة ب�لت�س�به بني 

االأجواء الروح�نية يف ن�بل�س والطقو�س الروح�نية يف اجلزيرة العربية . 
الديني  واخلط�ب  ال�سعبي  املوروث  بني  �سعب�ن  من  الن�سف  ليلة  الرابع  واملحور 
اعتق�د  على  امل�سنوعة  والرواي�ت  املو�سوعة  االأح�ديث  ت�أثري  اإىل  الدرا�سة  نبهت  وقد   ،
�رشيحة اجتم�عية ب�أن اهلل عز وجل يتجلى على عب�ده يف ليلة الن�سف من �سعب�ن فيغفر 
للم�ستغفرين ويرحم امل�سرتحمني ويوؤخر اأهل احلقد ، وغريه� من االعتق�دات التي ال اأ�سل 
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اأ�سهم يف ن�سوء  له� . اإن تلقي هذه االأح�ديث املو�سوعة يف امل�ستويني املقروء وامل�سموع 
ثق�فة روح�نية خ��سة ب�سهر �سعب�ن ، وقد اأف�ست تلك الثق�فة اإىل ظهور طقو�س روح�نية 
، وع�دات وتق�ليد امتزج فيه� املوروث الديني املبتدع مع الع�دة التي تتحكم يف الغ�لب 

بتفكري االإن�س�ن و�سلوكه.
االأخوات  دعوة  خالل  من  ال�سعب�نية  واملوائد  الع�ئلي  التوا�سل   : اخلام�س  واملحور 
اأ�سق�ئهن.  اأو  اآب�ئهن  بيوت  يف  لالإق�مة  االأطف�ل  ب�سحبة  والعم�ت  واخل�الت  املتزوج�ت 
ولعل امتداد حجم الع�ئلة ، وات�س�ع النط�ق اجلغرايف ، وتطور احلي�ة االجتم�عية ، واختالف 
دائرة  تقلي�س  اإىل  اأدت  التي  العوامل  من  الع�ئلية  الثق�فة  وتغري   ، االقت�س�دية  الظروف 

املدعوين. 
ب�ملراكز  (التي متثل  اخلريية  )ال�سعبون�ت  االجتم�عي  التك�فل   : ال�شاد�س  واملحور 
اإىل تنظيم وجب�ت غذائية تت�سم ب�لب�س�طة وانخف��س  ُتب�در  التي  واجلمعي�ت االجتم�عية 
التك�ليف ، وتتم الدعوة اإىل املوائد من قبل املنظمني ، ويدفع املدعون مبلغ� م�لي� مق�بل 
تن�ولهم للوجبة الرمزية ، ثم ُت�رشف املب�لغ للع�ئالت الفقرية مب��رشة ، اأو حُتول املب�لغ 

اإىل جمعي�ت خريية .
واملحور ال�شابع: االأغ�ين ال�سعبية يف ) ال�سعبونة ( ويغلب عليه� ط�بع املرح والت�سلية 
، وي�سكل بع�سه� امتدادا لالأغنية ال�سعبية يف بالد ال�س�م وبخ��سة الرتاث الغن�ئي ال�سوري 

.وتت�س�به االأغنية ال�سعبية يف ن�بل�س واملدينة املنورة من حيث الفك�هة والدع�بة.
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األسواق التارخيية يف مدينة نابلس

ملخص البحث:
يتن�ول البحث مو�سوع االأ�سواق ال�سعبية الت�ريخية يف مدينة ن�بل�س، والتي م� زالت 
ال�سوق  اأو  اخل�ن  �سوق  جند  حيث  اخل��س،  وال�سعبي  املعم�ري  التقليدي  برتاثه�  حتتفظ 
ت�سفه  الذي  القطن  و�سوق  ن�بل�س،  مدينة  اأ�سواق  اأكرب  وهو  املدينة،  يف  الرئي�س  ال�سلط�ين 
املراجع الت�ريخية ب�أنه �سوق كثري االزدح�م، و�سوق الب�سل و�سوق اخل�س�ر ال�رشقي و�سوق 
و�سوق  النج�رين،  و�سوق  ال�سك�فية،  و�سوق  الفحم،  و�سوق  الغزل،  و�سوق  الغربي،  الف�كهة 

اللح�مني و�سوق العط�رين. 
ين�ق�س الق�سم الث�ين من البحث ال�سلع واأنواعه� واحلوانيت التي ك�نت يف تلك االأ�سواق؛ 
كم� يتطرق البحث لبع�س اأ�سع�ر ال�سلع وبع�س ال�رشائب التي ك�نت جتبى على بع�س ال�سلع 
يف تلك االأ�سواق، خ��سة اأن غ�لبية هذه االأ�سواق يعود ت�ريخه� للع�رش العثم�ين، ويتن�ول 
البحث بع�س ال�س�ح�ت الع�مة التي ك�ن مي�ر�س فيه� جت�رة ت�سبه التج�رة التي ك�نت تتم 

يف االأ�سواق التج�رية. 

األسواق التارخيية:
تتميز مدينة ن�بل�س ب�أ�سواقه� التي �س�بهت وم� زالت اأ�سواق مدينة حلب ومدينة دم�سق، 
وخ��سة التي تعود للفرتات اململوكية والعثم�نية، وقد �سهدت هذه االأ�سواق ن�س�طً� جت�ريً� 
وحرفيً� متميزاً ، بف�سل جت�ره� االأغني�ء، الذين م� يزالون مي�ر�سون هذه احلرفة، حيث تعّد 
مدينة ن�بل�س الع��سمة االقت�س�دية الفل�سطينية من حيث ال�سن�عة والتج�رة التي تتم يف 
اأ�سواقه� املختلفة، وقد وفر التج�ر من القرى املج�ورة واملدن املج�ورة كل م� يحت�جه اأهل 
ن�بل�س من �سلع ومواد غذائية خمتلفة، كم� اأن مدينة ن�بل�س من املدن القليلة املكتفية ذاتيً� 
فهي ت�سدر الف�ئ�س للمن�طق املج�ورة، وبخ��سة اإىل مدن البلق�ء حيث ك�ن هن�ك وكالء 

للتج�ر الن�بل�سيني يجوبون منطقة بالد ال�س�م حتى منطقة االأن��سول)1(. 
لقد اأ�سهمت عوامل عدة يف جعل مدينة ن�بل�س من اأهم املراكز التج�رية يف منطقة بالد 
اإىل اجلنوب،  ال�سم�ل  الق�دمة من  التج�رية  الطرق  خ��سًة، فموقعه� اجلغرايف جعله� على 
وكذلك الطرق الق�دمة من ال�رشق اإىل الغرب، فمدينة ن�بل�س تعّد املعرب التج�ري الذي يقع 

و�سط فل�سطني من اجله�ت ك�فة، حيث اإنه� ت�سل م� بني املتو�سط ومنطقة الغور)2(. 
ومن ج�نب اأخر تعّد مدينة ن�بل�س �سن�عية -كم� اأ�سلفت- من الدرجة االأوىل من بني 
ك�سن�عة  التحويلية  التقليدية  ال�سن�ع�ت  من  عدة  اأنواعً�  جمعت  الأنه�  الفل�سطينية؛  املدن 
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ال�س�بون والفحم والزيتون وغريه� من ال�سن�ع�ت املختلفة وهذه ال�سن�ع�ت تعود بف�سل 
املك�نة الزراعية التي وفرت اخل�م�ت االأ�س��سية لهذه ال�سن�عة؛ فعلى �سبيل املث�ل ف�ئ�س 
االإنت�ج من اال�ستهالك املحلي والت�سدير من زيت الزيتون ك�ن يتم به �سن�عة ال�س�بون، 
وب�لت�يل توفر املواد اخل�م اأو ال�سن�عة، وب�لت�يل اأ�سبح هن�ك اأي�سً� يف االإنت�ج ال�سن�عي، 
وبهذا ال�سكل تطور مفهوم مك�نة ن�بل�س التج�رية الذي انعك�س اإيج�بً� على و�سع �سك�نه� 
مبك�نة  ن�بل�س  جت�ر  يتمتع  اإذا  احل�لية  الفرتات  وحتى  الفرتات،  خمتلف  يف  ورف�هتهم 
نوعً�   - ت�سمى  طبقة  ن�بل�س  مدينة  يف  اأ�سبح  وب�لت�يل  متميزة،  واجتم�عية  اقت�س�دية 
م� - الطبقى الو�سطى بفعل ن�س�ط التج�ر )ويقول العمري يف و�سف املدينة من الن�حية 
الداخلي  ال�سعيد  على  اأم�   .)3( لغريه�(  حتت�ج  وال  غريه�،  يحت�جه�  مدينة  االقت�س�دية 
اأو �س�ح�ت ج�نبية  اأ�سواق رئي�سة و�سويق�ت  كغريه� من املدن االإ�سالمية، فقد تركزت يف 
ك�نت تب�ع فيه� اأ�سن�ف خمتلفة من املح��سيل الزراعية، حيث انت�رشت يف املدينة اأ�سواق 

جت�رية عدة متخ�س�سة وهي مو�سع هذا البحث.
االأ�سواق  االإ�سالمية،خ��سة  املدينة  به�  تتميز  التي  العن��رش  اأهم  من  االأ�سواق  تعد 
املتخ�س�سة يف املهن املحددة، حيث جند اأ�سم�ء االأ�سواق ب�أ�سم�ء املهن اأو ال�سلع التي ك�نت 
مت�ر�س اأو تتم من خالله�، ومن يدخل يف االأ�سواق القدمية يف مدينة ن�بل�س تط�لعه روائح 
�س يف املدن االإ�سالمية ك�فة، ومن  البه�رات اأو ال�سلع التي تب�ع يف اأهم عن�رش معم�ري اأُ�سِّ

ثم اأن�سئت دار االإم�رة، وفيم� بعد االأ�سواق واخل�ن�ت واملب�ين الع�مة ك�حلم�م�ًت. 

األسواق املسقوفة وغري املسقفة يف مدينة نابلس:
توجد االأ�سواق امل�سقوفة يف مدينة ن�بل�س على امتداد الطرق املوؤدية للبواب�ت الرئي�سية 
يف املدينة التي ك�نت موجودة يف الع�رش اململوكي والعثم�ين، والتي م� زال بع�سه� موجوداً 
لغ�ية االآن، خ��سة املنطقة الغربية ب�لقرب من ج�مع اخل�رشة، حيث ال�سوق امل�سقوف الذي 
املعروف  امل�سقوف  وال�سوق  ال�سلط�ن،  �سوق  ب��سم  يعرف  والذي  القدمية  البلدة  و�سط  يقع 

ب�سوق اللح�مني، وال�سوق املعروف ب�سوق القي�س�رية وال�سوق الغربي وال�سوق ال�رشقي)4(. 

التخطيط املعماري لألسواق:
واأ�سواق فرعية، فعلى  اأ�سواق رئي�سة  اإىل  الت�ريخية يف مدينة ن�بل�س  االأ�سواق  تنق�سم 
�سبيل املث�ل االأ�سواق الرئي�سة ك�سوق )ال�سلط�ن(، و�سوق الفحم، و�سوق القط�نني هي اأ�سواق 
ط ب�سكل طويل حتى تت�سع لعدد كبري جداً من املحالت التج�رية، وهذا عدا عن كونه�  ُخطِّ
اأم�  اأن�سطة جت�رية لي�س فقط ل�سك�ن املدينة، بل للقرى واملن�طق املج�ورة،  مت�ر�س فيه� 
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االأ�سواق الث�نوية فهي اأ�سواق خططت ب�سكل عر�سي اأو �سغري اأو ث�نوي على مداخل احل�رات، 
وال�سبب اأن الن�س�ط التج�ري قد يقت�رش على �سك�ن املدينة، وبع�س من يق�سد هذه االأ�سواق 

من القرى املج�ورة.)5(

سوق خان السلطان )التجار(:

املوقع: يقع �سوق خ�ن التج�ر و�سط البلدة القدمية يف املدينة؛ حيث م� زال هذا ال�سوق 
يحتل مك�نة جت�رية حيث يتفرع عنه اأ�سواق فرعية عدة يف الوقت احل��رش.

من  بني  التي  الوظيفة  من  الت�سمية  ج�ءت  التج�ر/:  ال�سلط�ن/خ�ن  خ�ن  الت�شمية: 
اأجله� هذا البن�ء املعم�ري املميز يف مدينة ن�بل�س، ففي بع�س امل�س�در الت�ريخية يطلق 
ا�سم خ�ن. عليه  فيطلق  الن��س  ع�مة  وعند  احلديثة  املراجع  اأم�  ال�سلط�ن؛  ا�سم خ�ن  عليه 

اأم� يف امل�س�در الت�ريخية فيطلق عليه ا�سم خ�ن الوزير كم� ورد يف �سجل حمكمة ن�بل�س 
ال�رشعية)6(.

تاريخ البناء: 
رئي�س  قبل  من  التج�ر)1563-1569م(  خ�ن  اأو  ال�سلط�ن  �سوق  بن�ء  ت�ريخ  يعود 
الوزراء وال�سدر االعظم ال�سلط�ن الال م�سطفى ب��س� )1500-م1580(، هو ق�ئد ع�سكري 
و�سدر اأعظم عثم�ين يف دم�سق. ك�ن الالال األب�نيً� اأو بو�سني االأ�سل . ويف دم�سق و�سل اإىل 
م�ستوى »بيلر بي« )اي بي ايل( يف دم�سق ال�س�م . ك�ن ق�ئد القوات العثم�نية خالل ح�س�ر 
م�لط� �سنة 1565م ويف فتح قرب�س ع�م 1570م وجورجي� ع�م 1578م حمل ال�سدارة 
العظمى �سنة )1003هـ /املوافق 1595م ( ،لقب ب«الال« وهي كلمة تركية تعني املربي. 
اأهم رج�الت  اأحد  نف�سه  املك�ن  دفن يف  وكذلك  ال�سن�نية(،  )�سوق  دم�سق مبنطقة  دفن يف 
اأحدهم� يف دم�سق واالآخر  ب��سمه  دم�سق حفيده خليل مردم بك، هن�ك ج�مع�ن م�سمي�ن 
اأعلى من�سب حتت  اأعظم، وهو  اأو وزير  اأعظم  ب�لعثم�نية �سدر  االأعظم  ال�سدر  يف قرب�س. 
ال�سلط�ن مع ال�سلطة املطلقة له، وهو الذي يحمل ختم ال�سلطنة، و�سلطة تعيينه وعزله حق 
الدولة، ويجتمعون يف  �سوؤون  ب�أمره لالطالع على  الوزراء  لل�سلط�ن فقط، وتنعقد جل�س�ت 
ق�رش الب�ب الع�يل وهو ق�رش توبك�بي. ويوجد اأي�س� يف الب�ب الع�يل جميع مك�تب الوزراء 
مع ال�سدر االأعظم. ولقب الوزير االأول اأو وزير اأعظم هو لقب ر�سمي ب�الأردية لالإ�س�رة اإىل 
رئي�س وزراء ب�ك�ست�ن. ك�ن لقب الوزير هو امل�ستخدم خالل املراحل االأوىل للدولة العثم�نية. 
واأول من لقب ب�ل�سدر االأعظم ك�ن الوزير خليل خري الدين ب��س� وزير ال�سلط�ن مراد االأول. 
والغر�س من اللقب اجلديد هو متييز ح�مل اخلتم ال�سلط�ين من الوزراء االآخرين. ثم بداأ اللقب 
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اجلديد »�سدر اأعظم« يحل حمل اللقب القدمي »وزير اأعظم« تدريجيً�، واإن ك�ن لهم� املعنى نف�سه 
والرتبة نف�سه�. وخالل الت�ريخ العثم�ين، ظهرت األق�ب جديدة لل�سدر االأعظم مثل ال�سدر الع�يل 
والوكيل املطلق و�س�حب الدولة وال�رشدار االأكرم وال�رشدار االأعظم والذات الع�يل؛ وكله� تعك�س 

م� لل�سدر االأعظم من مك�نة اأراد له� �سالطني اآل عثم�ن اأن تكون مهيبة للغ�ية)7(.

املخطط املعماري للبناء:	

مقطعأالواجهةأالجنوبيةألسوقأالخان)بلديةأنابلس(

المسقطأاألفقيألسوقأالخانأ)بلديةأنابلس(

المدخلأالشرقيألسوقأخانأالتجارأمقطعأمنأالواجهةأالجنوبيةأللخان
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الوصف املعماري:
�سم�يل، حيث يوجد  التج�رية: جنوبي و�سف  يتكون اخل�ن من �سفني من املحالت 
ل  يف كل �سف اأربعة ع�رش متجراً وبيتً� لطحن وعمل القهوة ومطحنة للقمح التي ك�نت ت�سغَّ
بوا�سطة احليوان�ت)8(، كم� يوجد للخ�ن بوابت�ن: بوابة �رشقية وبوابة غربية، وك�نت هذه 
االأبواب تغلق لياًل، كم� وجدت املك��سل على مدخلي البوابة وقد اأزيلت عندم� ق�مت بلدية 
ن�بل�س برتميم مداخل اخل�ن ع�م 1906م، وهذا يدل على وجود وظيفة احلرا�سة وهذه االأبواب 
ك�نت تفتح فقط مع ال�سب�ح عند ال�س�عة الث�منة اأو اأغلب االأحي�ن بني الث�منة والت��سعة، 
اخل�ن من اخل�ن�ت امل�سقوفة مع وجود نوافذ ج�نبية واأخرى علوية لالإن�رة والتهوية بني كل 
عقد واأخر يوجد ن�فذة، كم� هو احل�ل يف معظم االأ�سواق يف دم�سق والقد�س وحلب واخلليل، 
فهي يف غ�لبيته� بنيت يف الفرتة العثم�نية، وحتمل تقريبُ� الت�سميم املعم�ري نف�سه حيث 
االأقوا�س العثم�نية الن�سف مدببة تقريبً�، خ��سة على املداخل اجل�نبية واملدخل ال�رشقي 
اأن البيوت التي بج�نب ال�سوق من اجلهة الغربية ترتفع عن م�ستوى  والغربي لل�سوق، كم� 
ال�سوق، وي�سعد اإليه� بدرج، اأم� التي من اجلهة ال�رشقية ال�سم�لية فهي مع م�ستوى ال�سوق 

تقريبً�)9(. 

سوق القطن:

املوقع: يقع ال�سوق خلف امل�سجد الكبري من اجلهة الغربية، ومدخله الغربي من جهة 
اأو �س�حة املن�رة التي �سيده� ال�سلط�ن عبد  م� يعرف ب�س�حة من�رة ال�سلط�ن عبد احلميد، 

احلميد الث�ين مبن��سبة االحتف�ل بجلو�سه على العر�س.
الت�شمية: اأطلق عليه ا�سم القطن ن�سبة اإىل امل�دة التي ك�نت تب�ع فيه، والتي ال تقت�رش 
من  الفرا�س  و�سن�عة  التنجيد  عملية  بذلك  يق�سد  وامن�  و�رشاء،  بيع  كعملية  القطن  على 
املهن  اأهم  من  املهنة  هذه  ك�نت  حيث  واملخدات  ن�بل�س(،  اأهل  عليه�  يطلق  كم�  )الُلحف 
املنت�رشة يف املدينة، وم� زال هذا ال�سوق حم�فظً� على اإ�ستمرارية هذه املهنة حيث توجد 
وهي  اليدوية،  ب�لطريقة  واملخدات  اللحف  ب�سن�عة  تقوم  ال�سوق  هذا  يف  املحالت  بع�س 
اأ�ستهر  بع�سً�.  بع�سه�  عن  تتجزاأ  اأو  تتفت  حتى  معدين  �سلك  بوا�سطة  القطن  �رشب  عملية 
 « يردده  بع�سهم  زال  م�  ن�بل�سي  مثل  النمر، وهن�ك  يذكر  كم�  ازدح�مه  ب�سدة  ال�سوق  هذا 
�سيعت ف�طيمة ب�سوق القطن«)10(. يذكر اأن ريف مدينة ن�بل�س ك�ن م�سهوراً بزراعة القطن 
حيث يالحظ من خالل �سجالت حمكمة ن�بل�س ال�رشعية، وخ��سة يف االأرا�سي االإقط�عية، 

واملق�سود ب�الأرا�سي االإقط�عية.
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يعد عهد االإقط�ع من اأقدم االأنظمة امل�ستخدمة يف الدولة العثم�نية فيم� يتعلق مبلكية 
وجب�يته� ال�رشائب، والذي توارثته عن الدول ال�س�بقة، التي ترجع يف اأ�سوله� اإىل الع�رش 
ال�رشائب  وله� احلق يف جمع   ، اخل��س  ملكه�  االأرا�سي  تعّد  الدولة  ال�سلجوقي)11(، ك�نت 
اإىل  العثم�نية  الدولة  يف  ع�م  ب�سكل  االإقط�عية  االأرا�سي  ق�سمت  فقد  واالأع�س�ر،  والر�سوم 
اأربعة وهي مرتبة ح�سب اأهميته�، وقد ات�سح هذا التق�سيم ب�سكل مبني من خالل دفرت لواء 

ن�بل�س(T.D 250). والذي يعود ل�سنة )955 هـ/ 1548م()12(.
التيم�ر)13(: ويعد اأقل اأو اأ�سغر م�ستوي�ت االإقط�ع العثم�ين، دخله ال�سنوي يبلغ م� . 1

بني) 3000-19000(، وقد يبلغ اأو ي�سل اإىل م�ستوي�ت اأدنى من ذلك لي�سل دخل التيم�ر 
اأقجة)14(، والتيم�ر يعني االأرا�سي التي تقتطع للجند مق�بل اخلدم�ت  اإىل)2000(  الواحد 
اأن هذا النوع من االإقط�ع�ت  التي يقدمونه� للدولة )15(. وتفيد بع�س امل�س�در الت�ريخية 

ك�ن منت�رشاً يف الدولة العثم�نية ب�سكل كبري جداً)16(.
هذا . 2 دخل  ويبلغ  التيم�ر،  بعد  الث�نية  املرتبة  يف  ي�أتي  اإقط�عي  كنظ�م  الزع�مت 

ال�سب�هية)18(،  للجنود  االإقط�ع  هذا  مينح  وك�ن  اأقجة،   )17( االإقط�ع)99000-19000( 
اجلنود  من  ولي�ست  حملية،  ك�نت  زع�مت  ن�بل�س  يف  وجد  اأنه  املراجع  بع�س  ذكرت  وقد 
ال�سب�هية)19( وهي من الع�ئالت املتنفذة يف مدينة ن�بل�س وخ��سة طوق�ن وعبد اله�دي)20(.

اجلي�س . 3 وق�دة  ووزرائه،  وع�ئلته  ب�ل�سلط�ن  اخل��سة  االإقط�ع�ت  وتعني  اخل��س 
الزراعية واأف�سله� من حيث خ�سوبته�،وي�سل دخله�  اأجود االأرا�سي  الدولة، وهي من  يف 
اأ�سح�ب  لينفق  االإدارية  املن��سب  ببع�س  اأحلق  كم�  اأقجة،   )100000-99000( اإىل 
هذه املن��سب من وارداته، ويف عهد ال�سلط�ن �سليم�ن الق�نوين احتكرت ال�سلطة حق منح 

االإقط�ع�ت اإال يف ح�الت قليلة )21(.
ال�سلط�نية، . 4 ال�سدة  عن  منحه�  براءات  �سدرت  التي  االإقط�ع�ت  وهي  امللك�نة: 

التيم�رجية  براءات  جتديد  اأو  التمليك،  تفيد  ب�سيغة  وعك�  دم�سق  يف  عنه�  ينوب  من  اأو 
والزعم�ء وامللتزمني ب��ستمرار،اإىل اأن ر�سخت اأقدامهم فيه�، وغدت ملك�نة للمقطع وذويه 
من بعده، ومن االأمثلة على ذلك براءة اإقط�ع دزدار يف القد�س واخلليل وغريه� من املدن 
الفل�سطينية)22(. وكذلك من خالل املن�زع�ت التج�رية وحت�سيل ال�رشائب، حيث ك�ن من 
اأو  اخل�م  امل�دة  توافر  ف�إن  وب�لت�يل  القطن،  م�دة  جتبى  التي  الزراعية  املح��سيل  بني 

االأ�س��سية لهذه ال�سن�عة جعله� تزدهر ك�سن�عة ال�س�بون وغريه� من ال�سن�ع�ت)23(.
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)صورةأعنأسجلأمحكمةأنابلسأالشرعية،أسجلأرقمأ2،ألسنةأ1095ه/أص،أ203(

“نص احلجة”
من  ال�رشعي  الوكيل  �سليم�ن  ابن  اأغ�  داود  االأعي�ن  فخر  قب�سه  م�  يت�سمن  “دفرت 
قبل فخر االأم�جد الزعيم بقرية قو�سني وتوابعه� من متح�سل القرية املذكورة من �سيفي 
و�ستوي، وغري ذلك عن �سنة ثم�ن وت�سعني واألف قب�س فيه� ويف ال�سنة التي تليه�، وذلك 
مبعرفة م�س�يخ القرى املذكورة االأتي ذكرهم ب�أخب�رهم بذلك لدى موالن� احل�كم ال�رشعي 
اإخب�راً �رشعيً� املتح�سل من قرية قو�سني بذكر حممد بن حمدان وحممد بن  اإليه  املدعو 

عوي�سة �سيخي القرية املذكورة وت�سديقهم� على ذلك:
ق�ئمة ب�ملواد التي جبيت من قرى قو�سني، بيت بزمي،عزموط...” املتح�سل من قرية 

بيت ابزمي
حنطة 8 كر�سنة 12 خم�سني قر�س عداد غنم عدد5 رج�لية 8 قر�س �سم�سم 12 زيت 

9 جرة
يت�سح كم� يالحظ من ن�س احلجة ال�رشعية الواردة يف �سجل حمكمة ن�بل�س ال�رشعية، 
�سجل رقم 2، اأن ال�رشائب التي ك�نت جتبى على �سلع عدة من بينه� م�دة القطن، حيث نورد 
بع�س االأمثلة على ذلك، فريد اأن قرية عزموط )24(، مت حت�سيل ال�رشائب الت�لية منه� لتلك 
ال�سنة 7اأكي��س حنطة، 32 كي�س �سعري،3 فول، 2 عد�س، 84 راأ�س غنم، ذرة، 5 جرة زيت، 
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اأمرين، كم� يت�سح من  اأن مت حت�سيل 18 قنط�ر قطن من قرية بيت  كر�سنة 3، كم� يذكر 
الن�س اأن م�س�يخ تلك القرى ك�نوا يك�ف�أون مبنحهم )حق(، مبعنى ثمن عب�ءة لكل �سيخ يقوم 
اأنه مت منح م�س�يخ عزموط  مب�س�عدة الدولة العثم�نية بتح�سيل هذه ال�رشائب.حيث يذكر 
ثمن عب�ءتني، و�سيخ قرية قو�سني ثمن عب�ءة، و�سيخ قرية بيت بزمي، وثمن عب�ءة ل�سيخ 

البالد ال يذكر من املق�سود ب�سيخ البالد.

مثال أخر على توافر مادة القطن يف قرى نابلس:

ورد يف �شجل حمكمة نابل�س ال�رشعية ال�شجل رقم 2، ل�شنة1095 هـ، �س 203، 
اأنه يف هذه ال�سنة مت حت�سيل ال�رشائب الت�لية من القرى الت�بعة للواء ن�بل�س؛ حيث جند اأن 
قرية كفر اللبد وقرية دير حميد مل ُيزرع فيه� القطن، بينم� قرية اجلربة وقرية �س�نور ُجمع 
15 كي�سً� من القطن، وكم� هي الع�دة ورد يف نه�ية احلجة اأنه مت منح )حق( ثمن عب�ءة 

مل�س�يخ تلك القرى.

تاريخ البناء:
ال يوجد ن�س ت�أ�سي�سي يو�سح ت�ريخ بن�ء ال�سوق، وال�سوق اأقدم من الن�حية املعم�رية 
الفرتة  وبداية  اململوكية  للفرتة  يعود  البن�ء  ت�ريخ  اأن  يرجح  ولكن  ال�سلط�ن،  �سوق  من 

العثم�نية، حيث يوجد ال�سوق يف اجلهة ال�رشقية من حي الق�سبة. 
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	حدىأالنوافذأالقديمةأالتيأتطلأعلىأسوقأالقطنأحيأالقصبةأفيأمدينةأنابلس

نموذ	ألبعضأصناعا	أنابلسأفيأهذاأالسوقأوالذيأماأزالأموجودًاألغايةأهذاأاليوم.
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سوق البصل:

املوقع: يقع يف اجلهة الغربية من البلدة القدمية يف مدينة ن�بل�س، يعّد مدخل ال�سوق 
من اجلهة ال�سم�لية اإحدى بواب�ت البلدة القدمية، ويعّد ال�سوق من االأ�سواق املهمة يف املدينة؛ 
وهو من بني االأ�سواق التي ح�فظت على ت�سميته�، حيث م� زال يب�ع فيه اأ�سن�ف عدة من 

اخل�س�ر والفواكه ومت�ر�س فيه مهن اخرى.
الت�شمية : ج�ءت الت�سمية ن�سبة اإىل نوع ال�سلعة التي ك�نت تب�ع فيه، والتي م� زالت 
لهذا اليوم، ولكن ال�سوق يختلف عن �سوق ال�سلط�ن حيث يتخلل هذا ال�سوق بيوت �سكنية اإذ 
يوجد بني كل متجرين اأو ثالثة مت�جر مدخل م�ستقل لبيت �سكني مع �س�حة �سم�وية ت�سبه 

البيوت ال�س�مية اإىل حد كبري:
تاريخ ال�شوق: ال يوجد ت�أريخ حمدد لبن�ء ال�سوق، ال�سوق الذي يعّد من االأ�سواق اجل�نبية 
للبلدة القدمية، ومن خالل منط البيوت التي تتخلل ال�سوق فهي تعود للفرتة العثم�نية املبكرة 
عندم� اُ�ستحدثت بع�س احل�رات اجلديدة يف مدينة ن�بل�س.وهو من االأ�سواق املك�سوفة يف 

مدينة ن�بل�س

منظرأعامألسوقأالبصلأفيأنابلس
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سوق العطارين:

املوقع: يقع مع نه�ية تق�طع �سوق الب�سل و�سوق احلدادين، حيث اجلهة الغربية من 
حي الق�سبة، ال زالت مت�ر�س مهنة العط�رة يف هذا ال�سوق اإىل يومن� هذا، ولكن لي�س بجميع 

مت�جر هذا ال�سوق.
الت�شمية: ت�ستهر مدينة ن�بل�س برائحة العط�رة ملن يتجول يف البلدة القدمية، ويتفنن 
هذا  تخ�س�س  اإىل  ن�سبة  الت�سمية  ج�ءت  وقد  ال�سوق؛  هذا  يف  ب�س�ئعهم  عر�س  يف  التج�ر 
االإ�سالمية  املدن  بع�س  زالت  م�  االأ�سواق  يف  والتخ�س�س  الب�س�عة،  هذه  ببيع  ال�سوق 
كدم�سق وحلب وف��س ومكن��س والرب�ط والقد�س وغريه� من املدن اال�سالمية حت�فظ على 
هذا الط�بع، ف�لتخ�س�س يف بيع الب�س�عة نف�سه� يف ال�سوق ذاته يجعل التن�ف�س اأكرب بني 
يف  اتبعت  اقت�س�دية  �سي��سة  فهذه  امل�ستهلك،  على  اأرخ�س  ال�سعر  يكون  وب�لت�يل  التج�ر 

املدن اال�سالمية، وهي نهج مميز �سمن االقت�س�د االإ�سالمي.
تاريخ ال�شوق: يعود للفرتة اململوكية حيث النمط املعم�ري ال�س�ئد، وهو يعّد امتداداً 

خل�ن التج�ر من اجلهة اجلنوبية. 
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سوق احلدادين:

املوقع: يقع �سوق احلدادين نه�ية �سوق الب�سل من اجلهة الغربية، واأي�سً� جنوب �سوق 
العط�رين، ويربط بني االأ�سواق الثالثة تق�طع طريق يوؤدي اإىل حي الق�سبة من اجلهة الغربية.

الت�شمية: ك�نت اأنواع احلدادة مت�ر�س ك�فة يف هذا ال�سوق، خ��سة �سن�عة الفوؤو�س 
ال�سوق خ�ن  هذا  يوجد يف  املدينة،  امل�سقوفة يف  االأ�سواق غري  ، وهو من  احلراثة  واأدوات 
اأو الوك�لة الفروخية، التي تن�سب الأل فروخ حك�م مدينة ن�بل�س القد�س، وحكمت  الوك�لة، 
اآل فّروخ، وك�نت تلك االأ�رشة حلقة  اأ�رشة )ع�ئلة(  االأ�رشة االأمريية اململوكية االأ�سل وهي 
الو�سل بني اآل طراب�ي يف �سم�ل فل�سطني واآل ر�سوان يف اجلنوب )غزة(، وقد �سغل اأفراد 
فخر  منع  على  حلف�ئهم  مع  وتع�ونوا  عدة،  الأعوام  ال�س�مي  احلج  اإم�رة  وظيفة  فّروخ  اآل 
القد�س كم� خطط لذلك، وق�موا بحم�ية احلج�ج كل ع�م،  الث�ين من اال�ستيالء على  الدين 
اآل فّروخ الذين ت�سّدوا لتو�سع�ت فخر الدين، االأمري حممد بن فّروخ الذي توىل  اأ�سهر  ومن 
احلكم بعد وف�ة اأبيه االأمري فّروخ بن عبد اهلل وهو يف طريقه اإىل مكة على راأ�س ق�فلة احلج 
اإليه� بف�سل الدعم الذي لقيه  ال�س�مي. وك�ن حممد قد عزل عن ن�بل�س مرات عّدة، ثم ع�د 
من العثم�نيني �سد عدوه االأمري فخر الدين الذي طمع مبنح حكومة ن�بل�س الأبن�ئه واأعوانه، 
وتوىل حممد بن فّروخ اإم�رة احلج ال�س�مي معظم الفرتة م� بني) 1031 هـ/1622 م( اإىل) 

1048 هـ/1639 م()25(.
التج�ر  خل�ن  الغربي  املدخل  جوار  الفروخية  الوك�لة  خ�ن  يقع  اخلان:  تاريخ 
اململوكي  الع�رش  يف  ال�س�مي  احلج  اأمري  ب��س�  فروخ  االأمري  ن�بل�س  ح�كم  �سيده  حيث 
مركز  مبث�بة  فك�ن  التج�رية،  القوافل  ونزول  احلج�ج،  لتجميع  مقراً  ليكون   1630 ع�م 
وال�رشاء،  البيع  اأجل  من  الوطن.  حم�فظ�ت  جميع  من  التج�ر  اإليه  ي�أتي  للتج�رة  رئي�س 
فيه  ينزل  فندقً�  العلوي  والط�بق  والدواب،  للخيل  اإ�سطباًل  منه  االأر�سي  الط�بق  وك�ن 
واجلنوبي   - اجلنوبي  اجلزء  منه  وانهدم   ،1927 ع�م  بزلزال  اخل�ن  وت�أثر  النزالء. 
منه�. �سئيل  جزء  ت�أثر  ال�سم�لية  الغربية  واملنطقة  ال�رشقي،  اجلزء  منه  وتبقى   الغربي، 
واخل�ن مبع�نيه املتعددة يعني: الفندق، واحل�نوت، واملتجر، واحل�كم، واالأمري، وقد انت�رشت 
اخل�ن�ت كمحط�ت للقوافل التج�رية على طول الطرق التي متر به�، واعت�د التج�ر اأن ي�أتوا 
اليه بب�س�ئعهم وموا�سيهم لالأ�سرتاحة وللتزود ب�ملواد التنموية وامل�ء، وك�نت هذه اخل�ن�ت 
توفر للتج�ر االأمن والطم�أنينة من الل�سو�س واملحت�لني. لذلك على االأغلب، ف�إن ت�ريخ بن�ء 

ال�سوق يعود للفرتة اململوكية، ويعتقد اأنه بني يف الفرتة اململوكية.
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واأ�سواق  اأن مدينة ن�بل�س ك�نت حتتوى على �سويق�ت  الت�ريخية  كم� تذكر امل�س�در 
م�سمي�ت  عليه  يطلق  واأ�سبح  االآخر تغريت مع�ملة،  وبع�سه�  ق�ئمً�  بع�سه�  زال  م�  اأخرى 
كثرية  وج�دات  الغربي،  وال�سوق  ال�رشقي  وال�سوق  املن�رة  و�سوق  احلميدية  ك�سوق  اأخرى 

منت�رشة داخل االأحي�ء واحل�رات، وك�نت التج�رة تقت�رش فيه� على �سك�ن تلك االأحي�ء.

سوق القيسارية:

املوقع: يقع ال�سوق يف ح�رة القي�س�رية يف اجلزء اجلنوبي ال�رشقي من مدينة ن�بل�س، 
وتعرف اليوم بح�رة اجلب�لية، وهي مدخل مدينة ن�بل�س من اجلهة اجلنوبية ال�رشقية.

روم�نية،  وهي  قي�رش  من  م�أخوذة  قي�س�رية  فكلمة  عربية  لي�ست  الت�سمية  الت�شمية: 
وتعني جمموعة من املحالت التج�رية حيث يوجد مثل هذا ال�سوق يف غزة وال�س�م وغرن�طة، 
وهي اأ�سواق �سغرية احلجم، واملمر الذي يتو�سطه� �سغري جداً لي�س كبقية االأ�سواق االأخرى، 

ك�ن يب�ع فيه� القم��س وغريه من الب�س�ئع ك�حللي.
تاريخ ال�شوق: يعود للفرتة العثم�نية، اأم� الت�سمية فتعود لكونه اأحد االأحي�ء الرئي�سة 

لن�بل�س الروم�نية.

حارةأالقيساريةأمنأالداخلأمدخلأالقيساريةأالشرقي
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الضرائب اليت كانت تفرض على البضائع يف السوق: 
تذكر �سجالت حمكمة ن�بل�س ال�رشعية اأن هن�ك اأنواعً� عدة من ال�رشائب ك�نت تدفع 

على الب�س�ئع التي ترد اإىل االأ�سواق املختلفة واملتعددة يف املدينة:
ن�س احلجة رقم 2، �شجل حمكمة نابل�س ال�رشعية، ل�شنة1099 / 1680م ، �شجل 

رقم 2، �س .206
اأمري  قدوة  من  مم�سكً�  يده  من  واأبرز  احلنيني،  الدين  عالء  احل�ج  بن  حممد  ح�رش   «
االأمراء الكرام كبري الكرباء الفخ�م �س�حب العز واملجد واالحرتام موالن� �سليم�ن بك اأمري 
لواء ن�بل�س ال زال �سعده على الفرقدين تتالأالأ �سورته، وجه حترير احلروف هدان� اإىل ن�قلني 
احلروف حممد بن عالء الدين وكنع�ن بن خليل جميع احت�س�ب نف�س ن�بل�س ت�بع خوا�س 
هم�يون عن ب�ج فواله وغالل ودك�كني وب�ج حالوة و�سوق دواب وم�سبغة ومدبغة وغريه 
مريي  �سح�ح  غر�س  ت�سعم�ية  قدره  مببلغ  اأدن�ه  ت�ريخه  من  مت�سي  ك�ملة  �سنة  مدة  عن 
األف غر�س �سح�ح منه� عن �ستة  وخدمة م�ية غر�س �سح�ح يكون اجلملة من غري تكرار 
ال�سيفية  �سهور  �ستة  وعن  �سح�ح  وثلث  غر�س  وثالثني  وثالث  ثالثم�ية  ال�ستوية  �سهور 
�ستم�ية و�سبعة و�ستني غر�س �سح�ح اإال ثلث �سح�ح وح�رش احل�ج رم�س�ن ال�س�مي و�سمن 
وكفل حممد وكنع�ن املذكورين م�ل وذمة ال�سم�ن ال�رشعي من غري اإكراه له يف ذلك وال 
اليهم  الق�نون املعت�د من غري مع�ر�س  اإجب�ر له واأذن� لهم يت�رشفوا يف االحت�س�ب على 
فيه حتريراً يف غرة �سهر حمرم �سنة ت�سع وت�سعني واألف وطلب موالن� احل�كم ال�رشعي قيده 
ب�ل�سجل املحفوظ حفظً� الأ�سله ف�أج�به اإىل مطلوبه واأمر بتقيده يف ال�سجل و�سطر م� هو 

الواقع حتريراً يف �سهر ربيع الث�ين �سنة ت�سع وت�سعني واألف.

سجلأمحكمةأنابلسأالشرعية،ألسنة1099أ/أ1680مأ،أسجلأرقمأ2،أصأ206
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أنواع الضرائب اليت كانت تفرض على األسواق والبضائع:
ورد يف �سجل حمكمة ن�بل�س ال�رشعية بع�س اأنواع ال�رشائب التي ك�نت تفر�س على 
الب�س�ئع الواردة اإىل االأ�سواق، حيث ترد هذه ال�رشائب حتت م�سمى ب�ج، وب�ج لفظة ف�ر�سية 
معن�ه� املعجمي: )االأ�سي�ء واالأموال(، اأم� يف الت�ريخ امل�يل، فقد ا�ستخدمت مبع�ن خمتلفة، 
الذين دون  االأمراء وال�سالطني  ال�سلط�ن من  التي ي�أخذه�  الهداي� واالأموال  فقد تطلق على 
امل�ستوى، كم� تطلق على الع�رش واخلراج الذي يوؤخذ من ال�سب�ط والرع�ي� يف البالد، وعلى 
ب�لب�ج  نق�سده  م�  اأم�  والتج�ر.  واملغ�درين  الوافدين  من  توؤخذ  التي  اجلمركية  الر�سوم 
للبيع  املوؤقتة  االأ�سواق واالأ�سواق  اإىل  التي جتلب  االأموال  التي توؤخذ من  الر�سوم  هن�، فهو 
وال�رشاء)26(. يف اأغلب الأحوال بلغت ن�شبة الباج ما مقداره 20% على الأنواع املختلفة 

من ال�شلع:
اأنواع الفواكه ك�فة، من تف�ح، وعنب، وبطيخ،  ♦ : �رشيبة على  باج فواكه وغالل 

وم�سم�س، وغريه� من الفواكه والغالل مثل القمح وال�سعري والكر�سنة والذرة والقطن وال�سم�سم.
باج دكاكني: ال�رشيبة التي ك�نت تفر�س على الدك�كني ت�سمى �رشيبة ال�سوق، اأو  ♦

ب�ج ال�سوق وال يرد يف ن�س احلجج ال�رشعية مقدار هذه ال�رشيبة التي ك�نت تفر�س على 
الدك�كني.
باج حالوة: ال�رشيبة التي ك�نت تفر�س على �سن�عة وبيع احلالوة، وهي ك�نت  ♦

االأري�ف  ت�أتي من  االأخرى  الغالل  ولي�س كبقية  ن�بل�س،  ال�سم�سم يف  ت�سنع داخل مع��رش 
والقرى الت�بعة للمدينة.

وباج �شوق دواب: ال�رشيبة التي ك�نت تفر�س على الدواب التي ك�نت تب�ع يف  ♦
من  املوا�سي  �سوق  من  ال�رشيبة  هذه  جتبي  ن�بل�س  بلدية  ك�نت  قريبة  فرتة  واإىل  ال�سوق، 
اقجت�ن  وتوؤخذ  خروفني،  كل  عن  اآقجة  ي�أخذ  ك�ن  حيث  ب�سيطة،  بن�سبة  وامل�سرتي  الب�ئع 
عند ذبح الثور، وعلى بيع الفر�س اأقجت�ن على كل عملية بيع ولي�س ملجرد الدخول لل�سوق، 
وبع�س التج�ر ك�ن يتهرب من عملية دفع الب�ج ويتفق مع �س�حب ال�سلعة على اإخراجه� من 

ال�سوق بدعوى عودة �س�حبه� به� دون بيعه� وتتم عملية البيع خ�رج ال�سوق)27(.
التي ك�نت تفر�س على عملية �سب�غة ودب�غة  ♦ ومدبغة: ال�رشيبة  باج م�شبغة 

قم��س اأو �سوف اأو قطن او غرية.
مل تقت�رش على ال�رشائب التي ذكرت بل هن�ك اأكرث من تلك ال�رشائب التي ك�نت تتغري 

من فرتة اإىل اأخرى ح�سب وايل الوالية اأو ح�كم ال�سنجق.
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عالقة األسواق التارخيية بالرتاث الثقايف يف نابلس:
يظهر من خالل �سجالت حمكمة ن�بل�س ال�رشعية اأن هن�ك عالقة وثيقة لالأ�سواق يف 
التي  التج�ري  التب�دل  عملي�ت  خالل  من  وذلك  الن�بل�سية،  ال�سعبية  التق�ليد  بع�س  اإدامة 
التي ك�نت  القروية  الع�ئالت  بوؤرة جتمع  االأ�سواق  فقد ك�نت هذه  االأ�سواق؛  تتم يف  ك�نت 
ت�أتي لتح�سري )ك�سوة العرو�س والعري�س( و�رشائه�، فبداخل هذه االأ�سواق تتم عملية �رشاء 
كل م� يتعلق ببع�س املن��سب�ت وارتب�طه� بت�ريخ مدينة ن�بل�س وثق�فته� وتراثه�، وبذلك 
فقد اأدتت درواً رئي�سً� يف اإدامة التق�ليد الثق�فية واالجتم�عية، وم� يرتتب عليه� من زي�رات 

الأم�كن اأخرى يف املدينة ك�حلم�م�ت وال�س�ح�ت الع�مة.
�س�همت االأ�سواق الت�ريخية بتمويل حدث تراثي وثق�يف وديني اأال وهو ق�فلة احل�ج 
ال�س�مي اأو الركب ال�س�مي ، فمن خالل مداخل تلك )ال�سويق�ت( جمع �سويقة وهي م�سطلح 
ظهر من خالل �سجالت حمكمة ن�بل�س ال�رشعية ، وذلك عن طريق اق�مة االحتف�الت بوداع 
الق�فلة عند عودته� من  ا�ستقب�ل  والديني وكذلك  الرتاثي  الغن�ء  ق�فلة احلج�ج من خالل 

مكة، وذلك من خالل توزيع اأنواع احللوى املختلفة على رواد ال�سوق.
بع�س  اإدامة  خالل  من  وتراثي  ثق�يف  دور  ن�بل�س  مدينة  يف  الت�ريخية  لالأ�سواق 
التق�ليد الثق�فية واملح�فظة عليه� وذلك من خالل اال�ستمرارية يف �سنع بع�س احللوي�ت 
وامل�أكوالت التي وجدت م� قبل الع�رش العثم�ين يف مدينة ن�بل�س والتي م� زالت موجودة 

لغ�ية االآن مثل: )الزالبية، والعوامة، والقط�يف وغريه� من امل�أكوالت الرتاثية والثق�فية.
اإن عالقة االأ�سواق ب�حلي�ة اليومية ج�سدت واقعً� تراثيً� على مر الع�سور واالأي�م؛ وذلك 
من خالل امل�س�همة يف بع�س التق�ليد بطريقة غري مق�سودة وذلك من خالل التج�ر الوافدين 
اإىل اأ�سواق مدينة ن�بل�س، وم� ترتب على ذلك من احتي�ج�ت خمتلفة، كبن�ء احلم�م�ت الع�مة 
يف املدينة، وكذلك تطور النظ�م امل�ئي فيه� من خالل االأ�سبلة املنت�رشة عند بداية اأو و�سط 
كل �سوق من اأ�سواق املدينة وكثري منه� اأن�سئ من جت�ر واأرب�ب بع�س املهن، وذلك بدافع 

الثواب واالأجر .
مم� ال �سك فيه اأن اأ�سواق مدينة ن�بل�س ك�نت م�رشحً� لرتاث ثق�يف وح�س�ري متميز 
من خالل بع�س الع�دات االجتم�عية التي ك�نت تتميز به� اأ�سواق مدينة ن�بل�س، وخ��سة 
االحتف�الت الدينية ك�ملولد النبوي والهجرة النبوية ومن��سبة راأ�س ال�سنة الهجرية واالأعي�د 

املختلفة.
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اخلامتة:
مم� ال �سك فيه اأن اال�سواق الت�ريخية يف مدينة ن�بل�س تعّد من اأبرز ال�سم�ت املعم�رية 
الب�رزة يف املدينة ؛ والتي �س�عدت على منو املدينة وتطوره� عرب الت�ريخ، حيث اأدت هذه 
االأ�سواق التي مور�ست من خالله� االأن�سطة التج�رية ك�فة، خ��سة التي ك�نت تعتمد على 

املح��سيل التج�رية املنتجة حمليً� والتي ذكرن�ه� يف �سي�ق هذا البحث.
تطورت تلك اال�سواق مع تطور املدينة يف الع�رش اململوكي والعثم�ين، حيث اأ�سحبت 
والتي  اليومي،  الن�س�ط  مم�ر�سة  ال�ستدامة  وذلك  م�سقوفة،  اأ�سواق  اأغلبه�  يف  االأ�سواق  هذه 
اأ�سبحت ال تقت�رش على املوا�سم ال�سنوية، وب�لت�يل ال بد من توفري �سبل الرخ�ء والرح�لة 
للتج�ر واملت�سوقني من داخل املدينة اأو من االأري�ف والقرى املج�ورة، لكي تقي الن��س من 
الربد واحلر، وهذا الت�سقيف اأدى اإىل منو احلركة التج�رية اليومية وتطوره� يف تلك االأ�سواق.

اإن التخ�س�س يف تلك االأ�سواق �س�هم فيم� يعرف ب�لتن�ف�س التج�ري بني التج�ر يف 
املدينة، وعليه ف�إن التنن�ف�س يف ال�سوق ذاته بني التج�ر يوؤدي اإىل رخ�س االأ�سع�ر، وهذا 
ثم  ومن  االقت�س�دي،  الو�سع  عل  انعك�س  والذي  التج�رية،  احلركة  تن�سيط  اإىل  اأي�سً�  اأدى 

االجتم�عي على �سك�ن مدينة ن�بل�س.
تنوعت تلك االأ�سواق م� بني التج�رية ومنه� احلرفية ك�سوق احلدادين اأو �سوق العط�رين 
وهي امل�سمي�ت ذاته� التي جنده� يف املدن اال�سالمية مثل القد�س والرب�ط وحلب ودم�سق 
لتوفر  به�  اخل��سة  االأ�سواق  ببع�س  مدينة  كل  احتف�ظ  مع  االإ�سالمية  املدن  من  وغريه� 

الب�س�ئع املحلية فيه�.
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نفحات إميانية وتثبيت للهوية

د. أمحد سليمان سعيد بشارات

   أستاذ مساعد في اللغة العربية وآدابها/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع طوباس.
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املزارات النابلسية نفحات إميانية وتثبيت للهوية

مقدمة:
وتعد  مق�م،  اأو  مزار  تخلو منطقة من  وال  فل�سطني،  واملزارات يف  املق�م�ت  انت�رشت 
ف�لعظم�ء  ب�الأر�س،  وارتب�طه�  وعراقته�،  االأّمة  لهوية  امتدادا  واملق�م�ت  املزارات 
واملج�هدون واالأحرار، ت�سدْوا للدف�ع عن هذه االأر�س، وعملوا على احلف�ظ عليه�، ودرء 

االأخط�ر املحدقة به�. 
وتطلع الغزاة بحقد لتلك املق�م�ت، وح�ولوا التخل�س منه� ب�ستى الطرق، الإبع�د االأمة 
عن ارتب�طه� الت�ريخي واحل�س�ري، فعملوا ج�هدين على ا�ستبداله�، وو�سع مواقع اأخرى 

عليه� لطم�س هويته�، وتقليل ارتب�ط االإن�س�ن به�.
ويف الوقت نف�سه، َهبَّ ق�دة عظ�م لنجدة االأمة، واحلف�ظ على م�آثره�، فج�ء �سالح 

الدين االأيوبّي، وطهر االأر�س من رج�س احل�قدين، وو�سع حداً لالإعتداء على هذه امل�آثر. 
اإن الب�حث ح�ول درا�سة املزارات واملق�م�ت يف مدينة ن�بل�س، وتوقف عند كثري من 
الواحد، وتن�ول املزارات واملق�م�ت  اأو املق�م  اللب�س حول املزار  التي ي�سوبه�  املعلوم�ت 
ليو�سح اأهميته� واأنواعه�، ثم تن�ول اأهم املزارات يف مدينة ن�بل�س، واأهم امل�س�جد، وتوقف 
عند موؤامرات طم�س هوية املدينة، وانتهى ب�خل�متة. وتو�شلت الدرا�شة اإىل النتائج الآتية:

توؤرخ املزارات واملق�م�ت لتحرير �سالح الدين ملدينة ن�بل�س، وتوثق عرى ال�سالت . 1
بني بغداد ون�بل�س، وبني الع�ملني العربي واالإ�سالمي.

واللغة، . 2 الهوية،  طم�س  حم�ولة  يف  حديث،متثل  قدمي  احل�س�رات  حرب  م�سطلح 
والتخل�س من املزارات واملق�م�ت.

يختلط على املرء امل�سجد واملزار يف مدينة ن�بل�س؛ لبن�ء اأكرث امل�س�جد ب�لقرب من . 3
مزار اأو مق�م.

املزارات واملق�م�ت نفح�ت اإمي�نية، ن�س�أت من بذور الزهد وال�سوفّية، وازدهرت . 4
يف ع�رش املم�ليك

املقامات واملزارات:
انت�رشت املق�م�ت واملزارات يف املدن والقرى وروؤو�س اجلب�ل واأطراف  اأن  ال عجب 
ال�سحراء، وم� بقي منه� اأقل بكثري مم� اندثر. وميكن تق�سيم اأ�سح�ب املق�م�ت اإىل ق�سمني: 
ق�سم قبل االإ�سالم واآخر بعده، واالأول يتكون من االأنبي�ء الذين اعرتف االإ�سالم بنبوتهم مثل: 
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به  الت�سقت  من  ومنهم  واأق�ربهم،  وزكري�  ويو�سف  وا�سحق  ويعقوب  ولوط  وابراهيم  نوح 
�سفة النبوة دون اأن يكون كذلك، نحو: االإ�سكندر وي�مني وغريهم، ويوجد يف فل�سطني 57 
والف�سل،  الر�سول ك�حل�سني  اأقرب�ء  من  الث�ين  الق�سم  ويت�ألف  االأنبي�ء،  مق�م�ت  من  مق�مً� 
وقد اأح�سي من اأقرب�ء الر�سول ع�رشة بينهم امراأت�ن، وات�سّح اأن كثرياً منهم مل ُيْدفنوا يف 
فل�سطني، وكرثت مق�م�تهم واأ�رشحتهم يف غور واالأردن، ومن االأولي�ء ال�س�حلني: اأقط�ب 
ال�سوفية، العّب�د والزْه�د واخللف�ء وهم موؤ�س�سو الزواي�، والن�س�ك، واملج�هدون، وكثري منهم 

مل ُتعرف اأ�سم�وؤهم. )اأحمد املرع�سلي و اآخرون، 1984م ،غ/257(.
وكرثت هذه املق�م�ت يف الع�رش اململوكي، وك�نت مراكز تعليمّية، واأطلق املم�ليك 
هذه  اأدت  ولقد  وامل�س�جد،  واجلوامع،  والزواي�،  اخل�نق�وات،  منه�:  عدة  م�سمي�ت  عليه� 
النقر،  احل�فظ  حممد  والدينية.)  والتعليمية  العلمية  احلي�ة  يف  متعددة  اأدواراً  املراكز 

2006م،�س190(.
تعلق ع�مة ال�سعب ب�الأولي�ء، وجعلوا لهم منزلة �س�مية من االحرتام، فقدموا لهم النذور، 
واأق�سموا عند قبورهم االأمي�ن، وتلوا الدعوات، واأق�موا ال�سلوات واملوا�سم واالحتف�الت، وك�ن 
لالأولي�ء �سلط�ن قوي على الن��س وقوة وحجة روحية، وكثرياً م� يعزى النج�ح والف�سل اإىل 
الويل، واالإفراط يف تقدي�س االأولي�ء اأمر �س�ئع عند امل�سلمني وامل�سيحيني، وتبعً� لذلك حظيت 
املق�م�ت بعن�ية م�ستمرة من جتميل واإ�سالح وتقدمي للهداي�، وقد ي�سمى املق�م ب�ملزار اأو 
اأو امل�سهد وهو يف معظم احل�الت رب�عي ال�سكل، له ب�ب واطئ، ون�فذة واحدة على  القبة 
االأغلب، وهن�ك حمراب بج�نب القرب الذي يكون و�سط غرفة املق�م، وقد ي�ستمل على غرفتني 
اأنواع:  على  االأولي�ء.واملقامات  امل�س�جد عند مق�م�ت  لل�سيخ، وبنيت  اأو م�سكن  وم�س�حة 

)اأحمد املرع�سلي واآخرون، 1984م، 258/4(
مق�م�ت فيه� اأ�رشحة، اإّم� داخل مبن�ه�، واإّم� يف امل�س�حة املج�ورة له.. 1
مق�م�ت بال اأ�رشحة، وك�أنه� اأقيمت تخليداً لويل.. 2
قبور بال اأي نوع من اأنواع البن�ء.. 3
كهوف ت�سم اأ�رشحة اأو ال ت�سم، ومث�له� مغ�رة االأدهمية يف القد�س.. 4
مق�م�ت تت�ألف من �سور ب�سيط حميط بقطعة اأر�س.. 5
مق�م�ت تقت�رش على �سجرة اأو كومة من احلج�رة. وقد تكون بجوار الين�بيع واالآب�ر.. 6

وارتبطت البيوت التي ينزل يه� ال�سويف يف عهد �سالح الدين ب�لتعليم، وقد خ�س�س 
�سالح الدين اخل�نق�ت لل�سوفية: وهي لفظ م�أخوذ من الف�ر�سية، ومعن�ه البيت الذي ينزل 
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فيه ال�سويف، واأوقف عليه� اأوق�فً� �سخية، ويتم فيه� تعليم اأ�سول ال�سوفية نظريً�، وتطبيقيً� 
اإذ يقومون ب�ل�سع�ئر ال�سوفية فيه�.

ونتيجة الزده�ر الت�سوف �سيِّدت العديد من املزارات يف فل�سطني، وغريه� من البلدان، 
ظهر من اخل�نق�وات: ال�سالحّية، التنكيزية، الدوادارية يف بيت املقد�س. 

منزل  يعني  واأ�سبح  والعب�دة،  لل�سالة  م�سجد  اأو  �سغرية،  مب�ن  االأ�سل  يف  والزواي� 
حممد  ال�سالطني.)  عند  ت�س�بهه�  من  ب�لرغم  املع��رشين  عند  االأ�سم�ء  واختلطت  ال�سويف، 

احل�فظ النقر، 2006م، �س190_191(.

بذور التصوف:
ال�سوف،  اإىل  ال�سويف من�سوب  اإن  االأول  اأربعة فرو�س:  اأم� كلمة ت�سوف فهي حتمل 
بيته  عند  وتع�ىل  �سبح�نه  اهلل  خلدمة  انفرد  رجل  وهو  �سوفة،  اإىل  من�سوبً�  يكون  والث�ين 
احلرام، وا�سمه الغوث بن مّر، والث�لث اأن يكون م�ستقً� من ال�سف�ء، والرابع اأن يكون من�سوبً� 

اإىل كلمة )�سوفي�( اليون�نية، ومل يذكر املوؤلف معن�ه�.) زكي مب�رك، 1938م، 51/1(.
وك�ن ال�سوفيون يعرفون ب��سم القراء والزه�د والن�س�ك، وك�ن ملحوظً� فيهم اأنهم من 

اأقط�ب االأدب والبي�ن)زكي مب�رك، 1938م، 66/1(.
الع�مل  يف  �س�دت  التي  القوية  الزهد  نزع�ت  يف  االأوىل  الت�سوف  بذور  ظهرت  وقد 
االإ�سالمي يف القرن االأول الهجري، ويعود ظهوره� اإىل ع�ملني: االأول: املب�لغة يف ال�سعور 
ب�خلطيئة، والث�ين الرعب الذي ا�ستوىل على قلوب امل�سلمني من عق�ب اهلل وعذاب االآخرة، 
و�رشع�ن م� حتول الزهد اإىل الت�سوف، واأول من ت�سمى ب�ل�سوفية علي اأبي ه��سم الكويف، 

واول )خ�نق�ه( بنيت لل�سوفية ب�لرملة يف فل�سطني) اأبو العال عفيفي، 1947،�س3-2(.

األولياء:

مميزات األولياء: 

م�  وخري  االن�ث،  على  الذكور  تغليب  من  الرغم  على  اجلن�سني  اإىل  االأولي�ء  ينتمي 
ميثل املراأة يف ن�بل�س اخل�رشا التي حتوز على االحرتام والتقدير، ويق�ل اإن اخل�رشاء هي 
ابنة يعقوب التي رف�س تزويجه� لوثني، وعند دخول العري�س اإىل اخل�رشاء �رشخت ثالث 
العمر،  اأوا�سط  يف  كن�س�ء  الولي�ت  وتظهر  العري�س،  فم�ت  والده�،  �ه�  و�سّ كم�  �رشخ�ت 
ويعرف االأولي�ء مب�سيتهم امللكية، وعيونهم الث�قبة ونظرتهم اله�دئة، وقوامهم املنت�سب. 
اأم� االأولي�ء الذكور فغ�لبيتهم من اجلن�س االأبي�س، وفيهم زنوج، واألوان الثي�ب تنتمي لثالث 
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اأو لفة  االأولي�ء يرتدون حّطة بي�س�ء وجبة،  اأحمر واأخ�رش واأبي�س، وكثري من  جمموع�ت: 
حمراء وثوب� اأبي�س، واأولي�ء اأحف�د ر�سول اهلل – �سلى اهلل عليه و�سلم- يلب�سون غط�ء اأخ�رش 

لروؤو�سهم.
ويق�ل ب�أن ) اخل�رشا( ترتدي نق�بً� اأخ�رش واإزاراً اأبي�س، ويق�ل اإن )ب�رش احل�يف( يظهر 
وهو مي�سي ع�ري القدمني، كم� ك�ن احل�ل يف حي�ته. ويفرت�س اأن )اخل�رشا( ت�أخذ حم�مً� 

كل خمي�س يف حم�م الدرج.

كرامات األولياء:

اأو  مدائح،  اأو  غن�ء  اإم�  وهي  املزار،  من  منبعثة  مو�سيق�  املزارات  عند  ي�سمع  ومم� 
اأ�سوات ع�لية  اآالت مو�سيقّية، واحي�نً� تكون املو�سيق�  مو�سيق� للدراوي�س، ن�جتة عن عدة 
ي�سمعه الن��س ويخرجون من بيوتهم، ولقد حدثني رجل يزيد عمره عن الثم�نني ونيف اأنه 
راأى جمموعة من الدراوي�س) اأ�سب�ح( ي�سريون يف الليل اإىل �رشيح اأحد االأولي�ء، وت�سحبهم 

اأ�سوات الآالت مو�سيقية يف غور االأردن.
ويحظى االأولي�ء بكرام�ت، والكرامة هي عالمة الويل، وترتجم ب�العتق�د ب�أن هن�ك 
قدرة خ��سة للويل ممنوحة من اهلل لتدل على �سلته ب�هلل تع�ىل. واأف�سل مث�ل على الكرامة 

مع�قبة من ي�رشق ممتلك�ت الويل، اأو و�سعت حتت رع�يته.
ومن الكرام�ت القدرات الع�سلية، واالأولي�ء ي�ستطيعون رفع عمود اأو اثنني من االأعمدة 
احلجرية بيد واحدة، وهذه امليزة موجودة خ��سة عند االأولي�ء يف ن�بل�س، وميلكه� ال�سلط�ن 
)عبد الغ�فر( و ) رج�ل العمود( و ) ال�سيخ طه( و) عبد الق�در(، وهن�ك كرام�ت اأخرى كثرية، 

) توفيق كنع�ن، 1988، �س 273-254(.
ومن املثري اأن بع�س االأولي�ء ميلكون قوة خ��سة �سد بع�س االأمرا�س فهم متخ�س�سون 
يف نوع واحد منه�، فمن اأجل االأمرا�س العقلية يتجهون اإىل �ستن� اخل�رشا، واأم� اخل�رش فهو 
اأكرث االأولي�ء قدرة يف هذا املج�ل، اأم� االأمكنة التي ا�ستحم فيه� اأيوب ففيه� فر�سة لل�سف�ء 
من االأمرا�س اجللدية. وي�سفي مزار ال�سيخ الرف�عي من لدغة االأفعى يف فل�سطني، اأم� �سف�ء 
االأمرا�س الع�سبية والعقلية فتعهد ملق�م�ت اخل�رش املنت�رشة يف اأنح�ء الوطن. وقد ي�ستخدم 

الن��س االأع�س�ب التي تنمو ب�لقرب من املزار كعالج.) توفيق كنع�ن، 1988، �س140(.

أنواع املزارات:
املرتبة  املي�ه يف  االأ�سج�ر وقنوات  اأوال�رشيح، وت�أتي  املق�م  املزار  اأهم م� ميّيز  اإن 
الث�نية، وهن�ك عوامل اأخرى ذات اأهمية اأقل، وال ميكن اعتب�ر اأي مك�ن مقد�س، مبعنى اأنه 
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م�سكون من ج�نب قدي�س، ما مل يتوافْر فيه �رشطان: 
القي�م بطقو�س دينية مثل حلف اليمني، النذور، اإ�سع�ل امل�س�بيح، حرق البخور.. 1
تكرار ح�سول ظ�هرة غري طبيعّية، مثل �سم�ع املو�سيق� الدينية، روؤية ال�سوء ينبعث . 2

تلق�ئيً�، اأو حدوث عقوبة ق��سية الأحد امل�رة ) توفيق كنع�ن، 1988،�س 67-66(.
اأما الطقو�س واملمار�شات التي تتعلق باملزارات والأماكن املقد�شة فيمكن ترتيبها 

كما يلي:
التقوى، . 1 بكلم�ت  التلفظ  نحو:  على  عدة،  اأق�س�م  اإىل  وتق�سم  الدينية،  املم�ر�س�ت 

ال�سلوات، االأدعية، االحرتام.
الن��س . 2 يقوم  وقد  الويل،  حم�ية  حتت  املمتلك�ت  و�سع  يف  الث�ين  الق�سم  يتمثل 

يف  االحتف�الت  النذور،  اآداء  الق�سم،  ب�ل�سف�ء،  املتعلقة  االأمور  اخلرق،  ربط  منه�:  ب�أعم�ل 
االأعي�د واملواكب) توفيق كنع�ن، 1988، �س115(.

وقبل دخول املزار ي�ست�أذن الزائر الويل ب�أن ي�سمح له بزي�رته، وعند دخول املزار يلفظ 
الرجل كلمة ي� �ست�ر، ي� ح�فظ، ي� اآمني) توفيق كنع�ن، 1988، �س116(.

واإىل ج�نب طلب االإذن نق�بل ح�الت تطلب امل�س�عدة من الويل.) توفيق كنع�ن، 1988، 
�س117-116(.

ويقراأ الزائر الف�حتة اأو �سورة من القراآن، والدع�ء عند دخول املق�م، اأو اإذا مّر ب�ملك�ن) 
كنع�ن، 1988، �س140(.

وو�سفوا  فل�سطني،  �سمنه�  ومن  العربّية،  البالد  زاروا  الرح�لة  اأن  ذكره  يجدر  ومم� 
اخل�رش،  وقبة  املعراج،  وقبة  االأق�سى،  امل�سجد  مقدمته�:  ويف  واملزارات  املق�م�ت  زي�رة 

وقبة �سليم�ن، وقبة مو�سى.)ك�مل جميل الع�سلي،1992م، �س 37-36(
وتت�ألف الزواي� يف الع�رش اململوكي يف مدينة ن�بل�س من جمموعة من الغرف لتدري�س 
القراآن وحتفيظه، و�س�همت هذه الزواي� يف تطوير احلركة العلمية يف املدينة والقرى املحيطة، 
وانح�رش دوره� يف تدري�س القراآن والفقه والت�سوف، ي�س�ف اإليه� اخلدم�ت املعت�دة التي 

تقدمه� للفقراء وامل�س�كني والزوار.)رئي�سة عبد الفت�ح طلب العزة، 1995م،�س143(.

املقامات واملزارات:

املو�سع  واملق�م:  واملق�مة  الن��س: جم�ل�سهم،  ومق�م�ت  املجل�س.  واملقامة:  املقام 
الذي تقوم فيه )الل�س�ن م�دة قوم(.
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واملزار لغة هو مو�سع الزي�رة، ويف احلديث :اإن لزورك عليك حقً�، الزور: الزائر وهو 
م�دة  )الل�س�ن  والق�سب  واحللف�ء  امل�ء  ذات  االأجمة  والزاأْرة:  اال�سم.  مو�سع  ُو�سع  م�سدر، 

زور(. ف�لكلمت�ن مق�م ومزار يجمع�ن االإق�مة واملو�سع. 
اأما املزار ا�شطالحاً فهو مك�ن اكت�سب القدا�سة ب�سبب وجود قرب اأو �سبح اأو ويل من 
اأولي�ء اهلل فيه، اأو روح �س�حلة خرّية ملج�هد اأو �سهيد ت�سكنه، ولذا اأ�سبح املزار رمزاً تتجمع 
حوله اأفئدة الن��س، وحتج اإليه لتقدي�س �س�كنه الذي ميثل طموح�ت الن��س يف احلي�ة اخلرّية، 

واملج�هدين، وال�سهداء واالأبرار. )منر �رشح�ن، 1989م، �س9(.
ويطلق الن��س على املك�ن الذي به �رشيح الويل اأ�سم�ء خمتلفة منه�: املزار واملق�م 

وامل�سهد والطربة والرتبة والقبة، وقد يطلق هذا اال�سم االأخري على مق�م لي�ست له قبة.
اأو  اأو يف مدخله�،  القرية  و�سط  يكون  فقد  اآخر،  اإىل  املق�م من مك�ن  ويختلف موقع 
ب�لقرب منه�، ولكن غ�لبً� م� يكون على موقع مرتفع خ�رج القرية، ويندر اأن يوجد يف بطن 

واد، وقد يكون و�سط مقربة. ) ج�معة القد�س املفتوحة، 2009م، �س147( .
واأخذت املق�م�ت �سكاًل معينً�)مربع ع�دة( فوقه قبة، ويكون له منفذ رئي�س، ون�فذة 
م�س�هري  اأو  ال�سوفية،  الطرق  اأ�سح�ب  اأو  اأ�سح�به�،  ح�سب  املق�م�ت  وتختلف  �سغرية، 

االأولي�ء.)ج�معة القد�س املفتوحة،2009م، �س247(
منه�:  االأ�رشحة  اأ�سح�ب  جتمع  ل�سف�ت  الواحد  املزار  يف  االأ�رشحة  تعدد  ويعود 
املق�م  يجمع  قد  وبهذا  اأحي�نً�.  كهف  ب�ملزار  يت�سل  وقد  ال�سالح،  ال�سه�دة،اأو  اأو  القرابة، 

�رشيحً� وكهف� و�سجراً وعني م�ء.

املزارات واملقامات يف مدينة نابلس:
املعروف عن مدينة ن�بل�س كرثة املزارات واملق�م�ت، لتوايل الق�دة وال�سلف ال�س�لح 
وال�سليبيني  الروم�ن  من  الغ�زية  للقوات  ومطمع�  ح�سينً�  ح�سنً�  املدينة  وك�نت  عليه�، 

الذين طهرهم املم�ليك. 
ت�سمية  وني�بول�س  الكتف،  مبعنى  كنع�نية  ت�سمية  ف�سكيم  ذلك  على  اأ�سم�وؤه�  وتدلل 
حينم�  امل�سلمون  العرب  عليه�  اأطلقه�  ت�سمية  ون�بل�س  اجلديدة،  املدينة  تعني  روم�نية: 
والعلم�ء  لالأنبي�ء  م�سكن�  ك�نت  اإذ  ع�لية  مك�نة  املدينة  وبلغت  الع��س،  بن  عمرو  فتحه� 
واالأولي�ء وال�س�حلني، ولقد �سكنه� يعقوب بن ا�سحق عليه ال�سالم ) جرب البيت�وي: املق�م�ت 

واملزارات يف ن�بل�س بني املوروث الديني والرتاثي، �س7(.
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وقد يختلط املزار واملق�م وامل�سجد يف مدينة ن�بل�س؛ الأن امل�س�جد بنيت يف معظمه� 
ب�لقرب من �رشيح اأو مزار، وت�شهيالً للدرا�شة ميكن تق�شيم املقامات واملزارات اإىل:

أوالً- املزارات واملقامات منفردة أو جمتمعة ) مزار أو مقام مع ضريح أو بدونه( وهي:

قرب يو�شف عليه ال�شالم: ♦
عليه  يو�سف  قرب  ب�أنه  ويعتقد  مرت،  �سبعم�ئة  حوايل  ويبعد  يعقوب،  بئر  �سم�يل  يقع 
ال�سالم، علم� ب�أن يو�سف عليه ال�سالم تويف يف م�رش، ومل ينقل جثم�نه اإىل ن�بل�س اأو اخلليل؛ 
الأن االأنبي�ء يدفنون حيث م�توا، ويعتقد اأي�س� ب�أن اأبن�ء يعقوب ب�عوا اأخ�هم يف هذا املك�ن. 
)م�سلم احللو، د.ث، �س104(. ويروى اأن يعقوب عليه ال�سالم مل� ه�جر اإىل فل�سطني، وقف 
اأن�س�أ بني قرية �س�مل وبلدة ن�بل�س معبداً هلل، وحفر بئراً،  اأم�م قرية �س�مل ق�س�ء جنني، ثم 
وعندم� ح�نت وف�ته اأو�سى ب�أمالكه بني جبلي جْرزمي وعيب�ل اإىل ولدة يو�سف عليه ال�سالم 

. )زهري عبد اللطيف غن�مي واآخرون،2000م،�س180(. 
عليه  ـ  يو�سف  مزار  زار  اأنه  القد�س  اإىل  رحلته  اأثن�ء  فيذكر  الن�بل�سي  الغني  عبد  اأم� 
ال�سالم ـ يف دم�سق يف ال�س�م ثم اأ�س�ف اأنن� وجدن� �رشيح يو�سف ـ عليه ال�سالم ـ يف بالد 
اخلليل، وقرب يو�سف هو خ�رج ال�سور ال�سليم�ين من جهة الغرب بداخل املدر�سة املن�سوبة 
لل�سلط�ن امللك الن��رش ح�سن، وت�سمى االآن ب�لقلعة ) عبد الغني الن�بل�سي،1902م، �س63(. 

بئر يعقوب: ♦
يقع يف اأطراف مدينة ن�بل�س يف و�سط ال�سهل الذي يف�سل بني جرزمي وعيب�ل �رشقً�، 
ويعتقد اأن هذه البئر حفره� يعقوب عليه ال�سالم، ويبلغ عمقه�40م. والتقى ال�سيد امل�سيح 
بور�س�د: »جل�س  يقول  �س�مرية.  الأنه�  فرف�ست؛  م�ء،  ال�س�مرية، وطلب منه� �رشبة  ب�ملراأة 
امل�سيح على ح�فة البئر، وطلب من املراأة ال�س�مرية اأن ت�سقيه«. ) بور�س�د،د.ث، �س109(، 
البئر،  فوق  �سخمة  كني�سة  هيالنة  امللكة  وبنت  ال�س�مرية،  ببئر  اأي�سً�  البئر  تدعى  ولهذا 
 . �س103(  د.ث،  احللو،  م�سلم   ( كني�سة.  فوقه�  واالآن  هدمت،  اأن  بعد  ال�سليبيون  وعمّره� 
اإىل ولده يو�سف. )حممد رفيق  اأو�سى ب�أمالكه  اأنه مل� ح�نت وف�ة ح�رشة يعقوب  ويروى 
التميمي وحممد بهجت، 2000م،�س180( ويق�ل: اإن ال�سليبيني اأق�موا كني�سة فوق البئر، 

ودمّره� �سالح الدين عقب فتح ن�بل�س.) �سعيد البي�س�وي، د.ث،�س109(.
ولو ك�ن املك�ن ي�سمح ب�الجته�د الأدعى الب�حث اأن بئر يعقوب هو البئر الذي األقي 
فيه يو�سف ) ق�ل ق�ئل منهم ال تقتلوا يو�سف واألقوه يف غي�بت اجلّب يلتقطه بع�س ال�سي�رة 
اإن كنتم ف�علني( )يو�سف، اآيه10( ف�لبئر عميق، واملك�ن ت�سري فيه القوافل الأنه بني جبلني، 



119موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

ويطلق على البئر حزن يعقوب، وكل هذه االأمور تدلل على م� ذهب اإليه الب�حث، واهلل تع�ىل 
�سنجل،  بئر  وثب�ن،  بئر  الرتتيب:  على  اأهمه�  البئر  حول  اآراء  اأربعة  وهن�ك   . واأعلم  اأعلى 

بئراحلبيب ، بئر يعقوب.
رجال العمود:  ♦

اأربعني نبيً�  اإن  ال�رشقي من مدينة ن�بل�س، ويق�ل  الق�سم  العمود يف  تقع قبور رج�ل 
دفنوا فيه�، ويقول ال�س�مريون اإن القي�رش )زينو( قتل �سبعني من زعم�ئهم عندم� ح�ولوا 
ابراهيم خيمته  عليه  ن�سب  الذي  املك�ن  هو  مورة(  )بلوطة  اأن  بع�سهم  ويزعم  تن�سريهم، 
دفنوا يف هذا  الع�مود  م�س�يخ  اأن  الرواي�ت  مرة، ويظهر من خالل  الأول  البالد  زار  عندم� 
املك�ن، ودفن حممد ع�مود النور، وولديه ال�سيخ �س�لح، وال�سيخ �سعد الدين. )م�سلم احللو، 

د.ث،�س103(.
االأربعني،  االأنبي�ء  زي�رة  اإىل  توجهن�  ثم  ق�ل:  الن�بل�سي  الغني  عبد  املك�ن  زار  ومل� 
مغ�رة  وفيه  عدة،  اأم�كن  على  ي�ستمل  عظيمً�،  مدفنً�  وراأين�  املقربة،  داخل  يف  ودخلن� 
اأنه يوجد مق�م لعلي  االأربعني، ويف تلك املغ�رة عمود؛ لهذا �سموا رج�ل العمود، واأ�س�ف 

ر�سي اهلل عنه. )م�سطفى الدب�غ، 1988م،�س237(.
وامت�ز مق�م الع�مود على �س�ئر مق�م�ت ن�بل�س ب�أن �سالة اال�ستغ�ثة تق�م فيه كلم� 

توقف املطر. ) اإح�س�ن النمر، 1975م،�س174(.
عماد الدين:  ♦

يقع هذا املزار ب�لقرب من راأ�س جبل عيب�ل، واإىل ال�سم�ل من مزار زميله جمري الدين، 
تقرب من  ال�رشيح  فيه�  يقوم  التي  الغرفة  وم�س�حة  وعرة،  وم�س�لكه  ن�سبي�،  بعيد  واملزار 
خم�سة وع�رشين مرتاً مربعً�، وال�رشيح طوله اأربعة اأمت�ر، وتت�سل هذه الغرفة بغرفة اأخرى 
الدب�غ، 1988م، 234/6(.  ) م�سطفى  وا�سعة هي مبث�بة م�سجد، له حمراب وقبة ع�لية. 
ويّرجح اأن يكون هذا املزار الأحد ق�دة �سالح الدين االأيوبي الذي ا�ست�سهد عندم� غزا التت�ر 

ن�بل�س �سنة 658هـ . 
لكن  اأنه قرب يوحن� املعمدان،  ال�رشيح، وزعم بع�سهم  االآراء حول �س�حب  واختلفت 
اأن  واأظن  وحرفت،  الدين  عم�د  ا�سم  من  ج�ءت  ف�لت�سمية  كذلك،  لي�س  اأنه  يرجح  ال�سب�غ 
ال�رشيح لق�ئد من قواد �سالح الدين اإخوة ال�سالح، واأخوة الدف�ع عن املدينة الب��سلة التي 
تعر�ست للعدوان، ويزيد هذا الراأي قوة كرثة ق�دة �سالح الدين الذين ا�ست�سهدوا على هذه 
االر�س. وهن�ك راأي اآخر يقول: اإنه �رشيح علي بن �سج�ع. واأهل املدينة مييلون اإىل اأن هذا 

ال�رشيح لعم�د الدين.
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جمري الدين:  ♦
يقع غربي امل�س�سفى الوطني اأ�سفل جبل عيب�ل، ويتكون من غرفة مربعة ال�سكل فيه� 
�رشيح، وتوجد خ�رج الغرفة دوحة وارفة. ولهذا املق�م اأهمية كبرية؛ الأن الن�س�ء ينذرن له 

النذور، وي�سئنه ب�لزيت، ويقمن اأفراحهن حوله. ) م�سطفى الدب�غ، 1988م، �س234(.
ال�شيخ غامن:  ♦

يقع على جبل جرزمي، ولعله ي�سم رف�ت اأحد بني غ�من الدين الذي يعود ن�سبه اإىل غ�من 
االأن�س�ري، ومن املحتمل اأن يكون هذا قرب ال�سيخ غ�من بن عي�سى بن ال�سيخ غ�من املتوفى 
�سنة 770هـ، واملدفون ب�لقرب منه ولده ال�سيخ عبد ال�سالم، ورمب� تعود اأ�سول ال�سيخ غ�من 
اإىل قرية بورين، الواقع خلف املق�م، وك�ن من االأتقي�ء، و�سكن القد�س عندم� حرره� �سالح 

الدين، واهلل اأعلم .)م�سطفى الدب�غ، 1988م، �س237(.
زاوية القدم: ♦

وهي موجودة يف حملة قريون، وهي الزاوية الرف�عية لل�سيخ ال�سعبي، ومن موظفيه� 
االأمري وايل بن علي ال�سب�هي الن�بل�سي، ب�الإ�س�فة اإىل زاوية الب�سط�مية، والزاوية ال�سعدية 

مبحلية احلبلة.)خت�م حممد مط�وع،1998م، �س161(.
ال�شيخ بدران: ♦

الهجري.  ال�س�بع  القرن  ال�سيخ من رج�ل  القدمية، وهذا  ال�رشاي�  ويقع �رشيحه غربي 
وقد ذكره عبد الغني الن�بل�سي اأثن�ء رحلته، يقول:«ف�رشن� حتى اأقبلن� على )ن�بل�س( فخرج 
اإىل لق�ئن� اأهله� الكرام حتى دخلن� مدر�سة ال�سيخ بدران....فجل�سن� يف تلك املدر�سة املب�ركة 
التي ذكره�  الن�بل�سي، 1902م، �س63( واملدر�سة  الغني  )عبد  ال�س�مي.  الركب  حتى ورد 

الن�بل�سي ك�نت موجودة لفرتة قريبة. 
املن��سب�ت  يف  وال�سنوج  ب�لطبول  ال�سوفية  الطرق  اأ�سح�ب  املزار  هذا  من  وينطلق 
الدينية. )اآم�ل عزات ال�سجدي،2002م،�س67(. ويظن الع�مة اأنه والد ال�سيخ العم�د وجمري 
الدين، وقد ذكره �س�حب �سذرات الذهب والنجوم الزاهرة ب��سم العم�د عبد احل�فظ بن بدران، 

وال�سيخ بدران يختلف عن ابن بدران.)اإح�س�ن النمر،1975م، �س171(
ال�رشي: ♦

لل�سيخ حممد  اإّنه  يق�ل  املق�م �رشيح  هذا  ن�بل�س، ويف  غربي  على جبل جرزمي  يقع 
ال�سقطي، ويقع على جبل ع�ل غرب املدينة، ومق�مه بن�ية كبرية اعت�د الدراوي�س اأن يحتفلوا 
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اأحد االأولي�ء  اإليه املق�م هو  ب�لذكر فيه�، ويدقوا الطبول كل خمي�س. وال�رشي الذي ين�سب 
امل�سهورين، واتخذ تالميذ ال�رشي قرية اجلنيد مك�ن� للعب�دة. ) م�سطفى الدب�غ، 1988م، 

232/6(، واملرجح اأنه اتخذ للذكر، و�س�حبه دفن يف بغداد.
م�شلى اآدم: ♦

هذا املك�ن غري معروف، ولكن ي�قوت احلموي ذكره، »وبظ�هر ن�بل�س جبل ذكروا اأن 
اآدم عليه ال�سالم �سجد فيه«.) م�سطفى مراد الدب�غ،1988م،232/6( .وال�رشي من رج�ل 
الت�سوف له قرب ب�سيط، وك�ن �س�حبه قد قّد�س اهلل تع�ىل، وقربه يف بغداد، ومق�مه بن�ية 

كبرية ت�ستعمل تكّية) اإح�س�ن النمر: ت�ريخ جبل ن�بل�س والبلق�ء،1975م،�س168(
زاوية ب�رش ال�شايف: ♦

يقع غربي ج�مع االأنبي�ء، وهو عب�رة عن غرفة كبرية وا�سعة به� �رشيح ين�سب اإىل 
ب�رش اأحد رج�ل الع�سريّية، ولكن ذلك غري مثبت لثب�ت وف�ة املذكور يف بغداد227هـ. 

ويرجح ب�أن يكون املك�ن الأتب�عه.)م�سلم احللو،د.ث، �س101( )خت�م حممد مط�وع، 
النذور  له  وينذرون  ال�رشج،  عليه  ي�سعلون  قريب  اإىل حد  ال�سك�ن  1998م، �س162( وظّل 
عنده  كل من ميّر  وك�ن  اإنه متزق.  ويقولون  االأخ�رش،  القم��س  من  للقرب  منه� غط�ء  التي 
يربط �رشيطة على حديد ن�فذته، وك�ن يربط ال�سبي�ن من �رشابة الطربو�س)خيط�ن( على 
اإنه ك�ن كّت�ب�  النمر  اإح�س�ن  الُقنب�ز. ويقول  الرج�ل تقطع من بط�نة  ذلك احلديد، وبع�س 
للتعليم، وي�سيف ب�أنه تعلم فيه. وهدم يف زلزال 1927 واأع�دت بن�ءه احل�جة عزيزة عبد 
املجيد )النع�جي(، وا�ستولت عليه االأوق�ف وق�سمته اإىل ق�سمني: الق�سم ال�رشقي فيه ال�رشيح، 

والغربي حمالت جت�رية.) اإح�س�ن النمر، 1975م، �س170(
الدروي�شية: ♦

د.ث،  احللو،  حممد)م�سلم  واخيه  مراد  الدروي�س  قرب  وبه�  القريون،  حي  يف  زاوية 
يف  ك�ن  وقد  بقربه�.  كبرية  توت  �سجرة  لوجود  الدروي�سية  التوتة  عليه  ويطلق  �س101( 

املك�ن تكّية دروي�سية. )اإح�س�ن النمر، 1975م،�س 172( 
مقام ال�شيخ م�شلم:  ♦

ال�سجدي،  عزات  اآم�ل  عنه)  معلوم�ت  تتوافر  ومل  ال�رشق،  اأق�سى  يف  املق�م  هذا  يقع 
ومق�م  االأنبي�ء،  م�سجد  جنوب  العم�دي،  م�سلم  ال�سيخ  م�سجد  وهن�ك  �س67(.  2002م، 
اإح�س�ن  لكن  اأية معلومة.  ُتذكر عنه�  الن�رش. ومل  قريب من ج�مع  الرملي  االأنبي�ء، ومق�م 
يعرف  ال�رشيح، وك�ن  ب�لقرب من  للتعليم، وك�ن  ي�ستخدم  الكبري  امل�سجد  اإن  يقول:  النمر 
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فرق  حتيي  اأن  الع�دة  وجرت  �س170(   ، 1975م  النمر،  اح�س�ن  امل�سلم.)  ال�سيخ  بحو�س 
خ��سة ب�لزواي� املن��سب�ت الدينية، ويطلق عليه� الن�بل�سيون) العّدة( وتتكون من جمموعة 
وال�سيوف،  الدينية،  االأعالم  يحملون  وهم  مق�م،  اأو  زاوية،  اإىل  ينتمون  الذين  الرج�ل  من 

والطبول.) حترير خليل عودة وحممود عط� اهلل، 1999م ، �س 191(
�شخرة ال�شت �شليمية يف اجلبل ال�شمايل )عيبال(: ♦

هذه  جوف  يف  ودخل  نع�سه�  ط�ر  ِم�رْشية  ع�بدة  �سليمية  اأن  الن��س  بع�س  يعتقد 
ال�سخرة، و�س�ر الن��س ي�سعلون له� ال�رشوج، فك�نت بن�ت اآوى تلعق الزيت، وتطفئ ال�رشوج 

امل�ستعلة، وك�نت النذور تقدم يف هذا املك�ن.
وذكر ال�سيخ عبد الغني الن�بل�سي اأن يف املك�ن �رشيحني ل�سليم و�سلمي، وك�ن� يتعبدان 
اأ�سفل هذه ال�سخرة، ويظهر اأن اأهل اخلري من مالكي كروم ال�سرب يف تلك املنطقة، قد بنْوا 
لهم� جداراً يظلهم� من ال�سم�س، وبعد موته� ق�مت فكرة عند ال�سع�ليك ب�أن حتت ال�سخرة 

كنز، فهدموا جزءاً من املك�ن. )اإح�س�ن النمر،1975م، �س 166-165( 
ال�شيخ م�شعود: ♦

يوجد مق�م ال�سيخ م�سعود يف نه�ية البلدة القدمية، وهو �س�حب كّت�ب، وك�نت ت�سعل 
ال�رشوج يف املك�ن لوقت قريب. )اح�س�ن النمر، 1975م، �س 172(

مقام ال�شيخ بالل: ♦
يقع على قمة جبل فوق وادي الب�ذان ) اح�س�ن النمر، 1975م، �س 175(

وهن�ك مق�م�ت عديدة ب�لقرب من املدينة.
وت�سبه م�س�جد مدينة ن�بل�س املزارات لوجود اأ�رشحة االأتقي�ء وال�سهداء يف �سحون 
تلك امل�س�جد، اأو ب�لقرب منه�، وامل�سجد هو كل مك�ن ُي�َسجد فيه، وهو من االألف�ظ االإ�سالمية. 

) خت�م حممد ذيب مط�وع، 1998م ، �س 155(. 

ثانيا ـ مساجد مدينة نابلس اليت هلا عالقة بأضرحة االتقياء: 

جامع اخل�رشاء: ♦
يقع يف حي الي��سمينة، ويق�ل اإنه ت�أ�س�س يف املك�ن نف�سه الذي حزن فيه يعقوبـ  عليه 
ال�سالمـ  على ابنه يو�سف، ويعود ت�ريخ بن�ئه اإىل ع�م1290م. )نبيل االأغ�،1993م،�س307(. 
واأقيم هذا اجل�مع على مق�م اخل�رش يف ن�بل�س قرب اجل�مع الكبري. وم�سجد اخل�رشاء اأقيم 
اأخرى.  اأعيد بن�وؤه� مرة  يف ن�بل�س زمن املن�سور قالوون، وقد دمرت مئذنة امل�سجد، ثم 
)�سعيد البي�س�وي، 1991م،�س211(. وقد ذكره عبد الغني الن�بل�سي اإذ يقول:« عرثن� على 
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عني م�ء هن�ك ت�سمى عني الع�سل، ثم توجهن� اإىل جهة م�سجد اخل�رشاء، فدخلن� اإىل ج�مع 
قدمي البني�ن متهدم اجلوانب واالأرك�ن، فيه بركة مربعة اجلوانب م�س�وية لالأر�س، وامل�ء 
بيتً�  ك�ن  وامل�سجد  الن�بل�سي.1902م، �س74(.  الغني  عبد   ( �سواقيه�«.  اأفواه  على  يجري 

ليعقوب. ويعرف اجل�مع ب��سم ج�مع يعقوب. )م�سلم احللو، د.ث، �س98(
وتعددت املزارات يف فل�سطني التي حتمل ا�سم ويل اهلل اخل�رش، واخل�رش االأخ�رش، وحظي 
هذا الويل ب�حرتام كبري يف �سفوف ال�سعب من اأتب�ع الدي�نتني اال�سالمية وامل�سيحية، ولقد 
ون�بل�س، وحيف�،  والقد�س،  الكرمل،  منه�: جبل  مواقع كثرية  ومزارات يف  وجدن� مق�م�ت 
�رشقي  �سم�ل  طمون  بلدة  يف  اإق�مة  حمل  اأو  مزاراً  الويل  لهذا  اأن  الب�حث  وي�سيف  وغزة. 
ن�بل�س. وكرثة املق�م�ت واملزارات للخ�رش يف كل اأنح�ء فل�سطني اإ�س�رة اإىل اأهمية الويل، 

ويق�ل ب�أنه رمز للقت�ل وحمل ال�سالح وركوب اخليل. )منر �رشح�ن، 1989م، �س12(
وقد كتب على اأحد مق�م�ت اخل�رش)عج�ئب اخل�رش كثرية م� هي قليلة. هن� يف حمل 
القدي�س العظيم جورجيو�س الالب�س الظفر امل�ست�سهد يف احلروب( وهذه العب�رة حتفز الن��س 
لل�سه�دة يف احلروب، ويظهر اأن هذا الق�ئد يدفع الن��س للدف�ع عن االأر�س وحم�يته�) منر 
�رشح�ن، 1989م، �س13(، ويق�ل اإن اأوالد يعقوب دفنوا يف م�سجد االأنبي�ء، ولهم �رشيح 

كبري يف اإحدى غرفه )نبيل االأغ�، 1993م، �س309(
جامع الن�رش:  ♦

يقع و�سط البلدة القدمية، واأقيم على كني�سة بزنطية يف القرن الث�ين امليالدي، واأعيد 
بن�وؤه بعد الزلزال الذي �رشب مدينة ن�بل�س ع�م 1927م، وج�ءت الت�سمية نتيجة النت�س�ر 
امل�سلمني على االإفرجن يف املك�ن نف�سه الذي بني فيه امل�سجد، اأو لدفن �سهداء امل�سلمني يف 
�سحنه، وهو االأرجح. )م�سلم احللو، د.ث، �س100( وال�سليبيون بنوا كني�سة )معبد ال�سّيد( يف 

املك�ن، وبعد ا�سرتداد مدينة ن�بل�س ُحوِّلت هذه الكني�سة اإىل ج�مع الن�رش.
جامع الأنبياء: ♦

اأن املك�ن يحوي رف�ت  اإىل  يقع قرب حمطة �سكة ) احلديد( واأ�س�رت بع�س املراجع 
اأج�س�د اأبن�ء يعقوب، علمً� ب�أن اأبن�ء يعقوب رحلوا اإىل م�رش ومل يعد االآ يو�سف عليه ال�سالم.

) م�سلم احللو، د.ث، �س101(.
اجلامع الكبري: ♦

ال�س�بق  اجل�مع يف  ال�رشق، وك�ن هذا  الرئي�س من جهة  املدينة ومدخله  يقع �رشقي 
ج�نبيه  من  ج�نب  كل  على  ويوجد  ج�مع،  اإىل  الدين  �سالح  الق�ئد  حّوله�  وقد  كني�سة، 
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امل�سجد  هذا  وك�ن  يعلوه�.  الذي  القو�س  تدعم  متن��سقة  رخ�مية  اأعمدة  ثم�نية  ال�رشقيني 
يحوي مدر�سة ي�سكنه� الطلبة من خ�رج فل�سطني، وحوله �سوق، ويف اأروقتة يرقد م�سطفى 
بك الغف�ري، ون�ستدل على ذلك من خالل نق�س موجود على امل�سجد ب�خلط الن�سخي اجلميل، 

ج�ء فيه:
ب��رشاه ر�سوان بك  الب�ري،  عليه رحمة  الغف�ري،  بك  م�سطفى  املرحوم،  قرب  “هذا 

اأمري الركب امل�رشي يف ربيع االأول ل�سنة 1051هـ/1586م من حممد حبيب”.
التي  ال�رشقية  ال�س�حة  الق�ئم يف  العمود  الرخ�م مثبتة فوق  اأخرى من  وهن�ك لوحة 

ت�سبق اجل�مع الكبري، وجند النق�س االآتي: 
اإذا ما جئت نابل�س) نابل�شا( فبادر
بخـــري يدعـــو  عامـــراً  جتـــده 

الكبـــري جامعهـــا  نحـــو  وعـــرج 
الوزيـــر ملولنـــا  وتاأييـــد 

ــد.  ــا يـــا جمــي ــف ــط ـــخ ل ـــاري ـــت ـــــى ال اأت
ويت�سح من هذا النق�س اأن �سليم�ن اأمري احلج ال�س�مي عّمر هذا اجل�مع �سنة 1139ه. 

)رئي�سة عبد الفت�ح ،1999م، �س 161-160(.
من  وعدد  وط�حون  حم�م  يف:  يتمثل  ال�سالحي  الكبري  اجل�مع  على  وقف  وهن�ك 
اأحمد  ال�سيخ  ال�سالحي  الكبري  اجل�مع  الزيتون، وعرف من موظفي  من  واأ�سج�ر  الدك�كني 
�سه�ب امل�سهور ب�بن مكية الك�تب على وقف اجل�مع، وال�سيخ خليل غر�س الدين الب�سط�مي 
الذي ك�ن اإم�مً�، وال�سيخ ال�رشابي الن�بل�سي.) خت�م حممد ذيب مط�وع، 1998م، �س 157(.
 وهناك م�شاجد اأخرى منها:)خت�م حممد ذيب مط�وع، 1998م، �س 160-159(.

جامع ال�شاطون: ويدعى ج�مع ال�س�طون اأو ال�س�طور. ♦
جامع التينة: يقع يف حملة القريون. ♦
اجلامع العمري: يقع يف حملة الغرب. ♦
جامع تنكز: يقع يف حملةاحلبلة، وبني يف عهد الوايل اأبو �سعيد تنكز الذي تويف  ♦

�سنة 741هـ، وهذا امل�سجد ك�ن يف االأ�س��س م�سفى. 
الن�س�رى  ♦ يف االأ�سل كني�سة، وا�ستبدله� احل�كم ح�سني ب��س� من  العني:  جامع 

بدران هي كني�سة الروم االأرثدوك�س يف احلي الغربي من املدينة حيث بنْوا عليه الكني�سة 
العني، ويعرف  اأطلق عليه ج�مع  �سبياًل عب�رة عن عني م�ء، ولهذا  احل�لية، وبني بج�نبه 

اليوم بج�مع البيك الأن م�سطفى ب��س� ق�م بتو�سعته.
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املزارات واملقامات ودورها يف إبراز اهُلوية:
ك�نت حمل  ف�ملدينة  االإ�سالمي،  الت�ريخ  خ��سً� يف  بعداً  ن�بل�س  مدينة  ت�ريخ  ي�أخذ 
من  له�  مل�  هويته�  وطم�س  عليه�،  ال�سيطرة  ال�سليبيون  ح�ول  جت�ذب،  ومنطقة  اهتم�م 
دور ب�رز يف املق�ومة، ومق�رعة االأعداء، وت�س�ري�سه� ب�لغة االأهمية يف زمن ك�ن القو�س 

وال�سهم واخليل �سالحً�، كم� اأن موقعه� له اأهمية كربى. 
واملزارات واملق�م�ت ت�سد االأذه�ن اإىل م��س عتيد، وتدلل على حجم اهتم�م املم�ليك 
و�سالح الدين بهذه املدينة. وم� امل�سمي�ت التي يح�ول االحتالل ترويجه� ااّل تهويد وطم�س.

تصفية اهلوية وإلغاؤها:
حتتل مدينة ن�بل�س بوؤرة ال�سم�ل الفل�سطيني، وتقرتب من احلدود االأردنية الفل�سطينية، 
ف�ملدينة تتكئ على عيب�ل وجرزمي، ومتد �س�قيه� اإىل نهر االأردن، فهي �س�خمة بعروبته� 
وتالحقت  الت�ريخ،  مدى  على  �رشاع  وبوؤرة  اهتم�م،  مدار  وك�نت  وت�ريخه�،  واإ�سالمه� 
الدين  �سالح  جيو�س  فالحقت  عنه�،  املدافعني  قوافل  وهبت  تب�عً�،  عليه�  الغزو  موج�ت 

فلول ال�سليبيني الغ�زين، وحرروا املدينة واأع�دوا له� هيبته�.
واملج�هدون،  االأتقي�ء  ف�سكنه�  الزمن،  ورواده� عرب حمط�ت  ب�أهله�  املدينة  وتعظم 
وانت�رش عبق الروح�نية من الع�بدين املقيمني على اأر�سه�، و احت�سنت االأر�س اأج�س�دهم 

الط�هرة.
طم�س  اإىل  تهدف  �سيط�نية،  خططً�  ينفذون  الغزاة  جعل  االأر�س،  هذه  اإىل  التطلع  اإّن 
الهوية العربية، واالإ�سالمية، والفل�سطينية، فعمدْوا اإىل حم�ربة االأحي�ء واالأموات، واالأ�سم�ء 

والت�ريخ واللغة والدين.
االإرث  اإلغ�ء  وح�ولت  االأر�س،  هذه  اإىل  ال�سليبيني  الط�معني  جيو�س  تدافعت  لقد 
احل�س�ري العربي االإ�سالمي يف هذه املدينة، ف�أق�مت الكن�ئ�س على املزارات واملق�م�ت يف 

هذه املدينة، وتعد هذه اخلطوة خطوة متقدمة يف �رشاع احل�س�رات وطم�سه�.
ذلك  اأن  منهم  ظنً�  االّدع�ءات  ون�رش  الت�ريخ،  تزييف  الزمن  عرب  املغت�سبون  وح�ول 
يغري وجه املدينة، لذا جند اختالفً� حول اأ�سم�ء املزارات واملق�م�ت، وقد تلتب�س امل�سمي�ت 

من النقي�س اإىل النقي�س، وهذا كّله ين�سب على طم�س الهوية.
وحّرفت  االأ�سم�ء  فتغريت  االعتداء  من  التوا�سل  ولغة  الدين،  عم�د  اللغة  ت�سلم  ومل 
االأعالم، وانت�رشت لغة امل�ستعمرين، كل ذلك ي�سري ب�سكل منظم وخمطط، ونحن يف �سب�ت 

عميق.
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واللغة ك�لوطن تعر�ست للتهويد، ف�رشبت اللغة يف عقر داره�، وهذا التهويد اللغوي 
يع�دل قطع الراأ�س ب�لن�سبة اإىل الفل�سطينيني، وهذا العمل اأ�سد خطورة من احلروب، ف�للغة 
هي التي توحد الفكر اجلم�عي الأي �سعب من ال�سعوب، والأي اأمة من االأمم. ) ح�سني اأبو كته، 

2010م، �س49(
وهذا  فل�سطني.  بقعة يف  اأي  تع�ين  كم�  وتع�ين  اأر�سن�،  من  ن�بل�س هي جزء  ومدينة 
الت�س�رع بهدف تغيري مع�مل املدينة بهذه الوترية يدفع االأمة واملوؤ�س�س�ت التعليمّية لتقف 

وقفة بطولية، حتى ال ت�أخذ هذه املتغريات �سفة الواقعّية.
اأبح�ث عديدة عن بيت املقد�س  القرن امل��سي ظهرت  اأنه يف  القلق  ومم� يبعث على 
هذه  يف  املتعمق  الق�رئ  اأن  اإاّل  له�  فرحن�  قد  وكّن�  املو�سوعية،  تّدعى  عمومً�  وفل�سطني 
اأمث�ل:  من  امل�ست�رشقني  كت�ب�ت  يف  املتع�سبة  الكن�سية  النظرات  بغلبة  َدم  ُي�سْ الدرا�س�ت 
�ستفن رن�سيم� والمونت وديفيد ج�ك�سون و�ستون وغريهم. اأّم� الدار�سون اليهود فقد كر�سوا 
احل�فظ  حممد  املقد�س.)  بيت  يف  وخ��سة  الت�ريخ  يف  لليهود  دور  الإيج�د  اهتم�مهم  ُجّل 

النقر، 2006م، �س5 (.
الن�س�رى،  ال�س�مريون، وقليل من  العرب امل�سلمون، واليهود  ويقطن يف هذه املدينة 

وت�سود روح الت�آخي واملودة بني الدي�ن�ت الثالث. 
ّبت ج�م حقده� على االأم�كن املقد�سة واملزارات، وم�  ونالحظ اأن احلملة ال�سليبية �سَ
له امتداد اإ�سالمي يف هذه البقعة املقد�سة من االأر�س، ف�س�رعت لطم�س هوية ال�سعب العربي، 
وح�ولت طم�س مالمح االإرث احل�س�ري، والديني، واالإ�سالمي على وجه االأر�س، فعمدت اإىل 

بن�ء الكن�ئ�س على مق�م�ت االأتقي�ء واالأنبي�ء يف اأم�كن عدة يف هذه املدينة 
وتت�سح  ا�ست�سهدوا،  فلقد  االأر�س،  هذه  اإىل  اأ�سح�به�  انتم�ء  مدى  املزارات  وتظهر 
املق�م  يف  االأ�رشحة  تعدد  اأي�سً�  ويالحظ  االأ�رشحة،  اأ�سح�ب  بع�س  بني  القرابة  �سالت 

الواحد اأحي�نً�.
وقد يختلط على املرء املزار مع امل�سجد، الأن بع�س امل�س�جد اأقيمت بجوار االأ�رشحة 

وا�ستهرت هذه امل�س�جد منذ فرتة بعيدة.
واملدينة قلعة منيعة ه�جمه� ال�سليبيون، وع�ثوا فيه� ف�س�داً وخرابً�، وخل�سه� �سالح 
الدين من رج�سهم، وم� اأ�رشحة االأتقي�ء، وق�دة �سالح الدين اإاّل من�رة ت�سيء املدينة �سب�ح 
الب��سلة  املدينة  واملزارات يف هذه  االأ�رشحة  و�ستبقى هذه  املدينة،  بعظمة  تذكرن�  م�س�ء 

�س�هداً على عظمة املدينة.
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خامتة:

انت�رشت املزارات واملق�م�ت يف مدينة ن�بل�س �سهوله� وجب�له�، وتربعت قمم اجلب�ل 
املزارات  هذه  وك�نت  و�سك�نه�.  املدينة  عن  للدف�ع  اأول  كخط  مك�نه�  واأخذت  و�سفوحه�، 

منرباً لتعليم الدين وملج�أ للت�سوف والتعبد.

ويكرم �سك�ن مدينة ن�بل�س هوؤالء االتقي�ء الذين اأق�موا يف هذه املدينة، بتقدمي النذور، 
تلك  عند  ب�لطبول  االحتف�الت  ويقيمون  مزاراتهم،  وي�سيئون  ب�لدعوات،  اإليهم  ويتقّربون 

املق�م�ت.

وتوؤرخ املق�م�ت واملزارات حلقب ت�ريخية، وترتبط بهوية هذا ال�سعب وب�الّمة العربّية 
بدم�ئهم،  �سحوا  الأتقي�ء  املزارات  فهذه  امل�سرتكة،  وامل�س�عر  الهموم  برب�ط  واال�سالمّية 

واأفنوا عمرهم يف هذه البالد، وهم من من�بت �ستى.

ف�س�داً،  ال�سليبيون  ع�ث  فلقد  واملزارات،  املق�م�ت  يف  احل�س�رات  �رشاع  ويت�سح 
املدينة  قد�سية  على  وا�سحً�  دلياًل  املق�م�ت  وتعّد  وطم�سه�،  املع�مل  تغيري  وح�ولوا 

واأهميته�.
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النتائج والتوصيات:

من اأبرز النتائج التي تو�شل اإليها البحث:
تتوزع املزارات على روؤو�س اجلب�ل و�سفوحه�.. 1
، لذا ك�نت . 2 الدين  الق�ئد �سالح  اأتقي�ء واكبوا  اأ�سح�ب املزارات جم�هدون  واأغلب 

�سع�رات القت�ل واجله�د مالزمة ملق�م�تهم 
ويغلب على املزارات يف ن�بل�س وجود �رشيح اأو اأ�رشحة فيه�، وق�سم منه� يخلو . 3

من ذلك.
يزيد عدد املزارات على ثالثني مزاراً، والتب�ست الت�سمي�ت بفعل عوامل طم�س الهوية . 4

احل�س�رية. 
تظهر املزارات اأهمية املدينة دينيً�، وتظهر قدا�سته� اإذ تواىل عليه� الق�دة و�سكنوه� . 5

ودافعوا عنه�.
بع�س . 6 و�سميت  مزار،  اأو  �رشيح  بج�نب  ن�بل�س  مدينة  يف  امل�س�جد  من  ق�سم  اأقيم 

امل�س�جد ب�أ�سم�ء اأ�سح�ب هذه االأ�رشحة.
تقّرب ال�سك�ن لزمن قريب اإىل اأ�سح�ب املق�م�ت واملزارات ب�إ�سع�ل ال�رشوج وتقدمي . 7
النذور.
ر زلزال 1927م على املق�م�ت واملزارات، وهّدم جزءا منه�.. 8 اأثَّ
الدين، . 9 التي حرره� �سالح  ون�بل�س  بغداد  وثيقة بني  املزارات عن عالقة  تك�سف 

فكثري من اأ�سح�ب املزارات واملق�م�ت دفنوا يف بغداد ومق�م�تهم يف ن�بل�س.
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املصادر واملراجع:

القراآن الكرمي.. 1
اآم�ل عزت ال�سجدي: بلدية ن�بل�س القدمية يف �سور قبل االجتي�ح اال�رشائيلي يف ني�س�ن . 2

ع�م 2002م وبعده، ن�بل�س، املكتبة الوطنية،2002م.
اإح�س�ن النمر: ت�ريخ جبل ن�بل�س والبلق�ء، ن�بل�س، مطبعة جمعية املط�بع التع�ونية، . 3

ن�بل�س، 1395ه،1975م.
االأه�يل . 4 الفل�سطينية، ط1، دم�سق،  واآخرون: مو�سوعة املدن  الرحمن حمودة  اأحمد عبد 

للطب�عة والن�رش والتوزيع، 1990.
اأحمد املرع�سلي واآخرون: املو�سوعة الفل�سطينية،ط1، دم�سق،1984م.. 5
م�سطفى . 6 وتدقيق  مراجعة  البي�س�وي،  �سعيد  املقد�سة،ترجمة  االأر�س  و�سف  بور�س�د: 

احلي�ري، عم�ن، دار ال�رشق، د.ث.
النج�ح . 7 واحل��رش، ج�معة  امل��سي  ن�بل�س بني  اهلل:  حترير خليل عوده وحممود عط� 

الوطنية، مركز التخطيط والتوثيق،1999م.
توفيق كنع�ن: االأولي�ء والكزارات اال�سالمية يف فل�سطني، ترجمة منر �رشح�ن، فل�سطني، . 8

من�سورات وزارة الثق�فة الفل�سطينية، 1988.
رئي�سة عبد الفت�ح طلب العزة: ن�بل�س يف الع�رش اململوكي)648ه-923ه(، ط1، ن�بل�س، . 9

دار الف�روق للثق�فة،1999م.
زكي مب�رك: الت�سوف االإ�سالمي يف االأدب واالأخالق، ط1، مطبعة الر�س�لة، 1357هـ، . 10

1938م.
عبد الغني الن�بل�سي: رحلتي اإىل القد�س،مكتبة الق�هرة، 1902م.. 11
الت�أليف . 12 جلنة  مطبعة  الق�هرة،  وت�ريخه،  االإ�سالمي  الت�سوف  يف  عفيفي:  العال  اأبو 

والرتجمة والن�رش، 1366هـ، 1947م
�سعيد البي�س�وي: ن�بل�س االأو�س�ع ال�سي��سية واالجتم�عية والثق�فية واالقت�س�دية خالل . 13

احلروب ال�سليبية، عم�ن، املكتبة الوطنية، د.ت.
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املكتبة . 14 وامل�سلمني،عم�ن،  العرب  عند  الرحالت  كتب  يف  املقد�س  بيت  الع�سلي:  ك�مل 
الوطنية، 1992م.
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أدب األمثال الشعبية يف املأكوالت النابلسية

تن�ول البحث املو�سوم بـ ) اأدب الأمثال ال�شعبية يف املاأكولت النابل�شية( ج�نبً� 
من الفولكلور القويل املتمثل ب�الأمث�ل التي يتداوله� الن�بل�سيون يف م�أكوالتهم.

ترجع اأهمية البحث لكونه مرتبطً� ب�لهوية واخل�سو�سية التي تتجلى يف �رشيحة من 
املجتمع الفل�سطيني، وم� ينطبق عليهم ي�رشي على اأهل فل�سطني بع�مة ف�لت�ريخ والن�س�ل 
يجمعهم �سويً� يف اأفراحهم واأتراحهم وم�أكوالتهم، حيث االإن�س�ن الفل�سطيني بو�سفه ح�ماًل 
للثق�فة يف تفكريه اأو �سعوره اأو ت�رشف�ته ل�سلطة املجتمع والرتاث التي تنتقل اجتم�عيً� من 

االآب�ء اإىل االأبن�ء .
�س�ر هذا البحث على املنهج الو�سفي واال�ستقرائي مل� يتداوله الن�بل�سيون من اأمث�ل 
يرددونه� يف م�أكوالتهم، حيث يعرب املثل عن حي�ة الفرد فوق اأر�سه و�سط بيئة معينة، فهو 
املراآة التي ُيرى م� بداخله�، وتك�سف عّم� حوله�؛ وبن�ء عله فهو كنز من التج�رب االإن�س�نية 
التي مرت من قدمي الزم�ن ومن خالل حوادث ومواقف ا�ستط�ع العقل الب�رشي اأن ي�سوغه� 
يف جمل ق�سرية ومكثفة، وبذلك فهو قيمة خلقية م�سطلح على قبوله� يف �سعبه�، يتن�وله� 
التي قيلت فيه� يعي�سه�  الوق�ئع  ، بينم�  الزم�ن نف�سه وب�سكل خمتلف  الن��س عندم� يعيد 

الن��س يف اأي حقبة من الزمن.
واأنواعه�،  وفوائده�،  وخ�س�ئ�سه�،  ال�سعبية،  االأمث�ل  م�س�در  البحث  ع�لج  لقد 
واملطبق،  الكن�فة،  اأهمه�  من  التي  الن�بل�سية  ال�سعبية  ب�مل�أكوالت  و�سلته�  وم�س�دره�، 
وال�س�سربك،  واليلنجي،  وامل�سقعة،  والعكوب،  واملح��سي،  وامل�سخن،  واملقلوبة،  والعوامة، 
وعر�س البحث ملجموعة من االأمث�ل ذات الداللة يف امل�أكوالت ال�سعبية وتو�سل البحث اإىل 
اأن االأمث�ل ال�سعبية وثيقة ت�ريخية واجتم�عية، واأنه� املراآة التي تعك�س م� بداخله� وتك�سف 

عّم� حوله� وكل م� ميت اإليه� ب�سلة من ع�دات وتق�ليد وقيم وت�ريخ.

مقدمة :
املثل ال�سعبي يف معظم احل�الت تعبري عن نت�ج جتربة �سعبية طويلة تخل�س اإىل عربة 
معنّي.  �سلوك  من  التنبية  اأو  معني،  �سلوك  على  احل�ّس  اخلربة  هذه  على  وتوؤ�س�س  وحكمة، 
واالأمث�ل اأ�سبه ب�لرواية ال�سعبية حيث يق�ّس ق�سة موجزة في�سهم يف تكوين وجدان الطفل 
حني يلقنه اأرك�ن احلكمة ال�سعبية ومع�رج ال�سلوك امل�ستحبة. وجمموعة االأمث�ل ال�سعبية، 
على تن�فر بع�سه� يف كثري من احل�الت، تكّون مالمح فكر �سعبي ذي �سم�ت ومع�يري خ��سة، 
فهي اإذن جزء مهم من مالمح ال�سعب وق�سم�ته واأ�سلوب عي�سه ومعتقده ومع�يريه االأخالقية.
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اإىل جيل. وهو جملٌة حمكمة  م�س�فهة من جيل  متوارثة  واملثل جملة مفيدة موجزة 
البن�ء بليغة العب�رة، �س�ئعة اال�ستعم�ل عند خمتلف الطبق�ت. واإذ يلخ�س املثل ق�سة عن�ٍء 
�س�بق وخربة غ�برة اختربته� اجلم�عة فقد حظي عند الن��س بثقة ت�مة، ف�سّدقوه الأنه يهدي 
اإىل حل م�سكلة ق�ئمة بخربة مكت�سبة من م�سكلة قدمية انتهت اإىل عربٍة ال تن�سى، وقد قيلت 

هذه العب�رة يف جملة موجزة قد تغني عن رواية م� جرى.
واملثل لي�س جمرد �سكل من اأ�سك�ل الفنون ال�سعبية، واإمن� هو عمٌل كالمٌي ي�ستحث قوًة 
م� على التحرك، ويعتقد ق�ئل املثل اأنه يوؤثر اأعظم االأثر يف م�س�ر االأمور ويف �سلوك الن��س. 
ف�ملعنى والغ�ية يجتمع�ن يف كل اأمث�ل الع�مل وهي، واإن اختلفت يف تركيب جمله� اأو يف 
اأو �سخريته�، كت�ُب �سخم يت�سفح فيه الق�رئ اأخالق االأمة  اأو مدلول حكمته�  ا�سطالحه� 

وعبقريته� وفطنته� وروحه�.
واملثل ال�سعبي الفل�سطيني بع�مة والن�بل�سي بخ��سة يعرّب اأ�سدق تعبري عن حي�تهم 
اإىل اجلليل، و�سط بيئ�ت خمتلفة  ال�سحراء  النهر، ومن  اإىل  البحر  اأر�سهم املمتدة من  فوق 
لذلك  وال�سحراوية،  اجلبلية،  الداخلية،  البحرية،  البيئ�ت  فهن�ك  اجلغرايف،  املو�سع  ح�سب 
ف�إن التعدد والتنوع نت�ج جغرافي� املك�ن والتطور الت�ريخي، مم� يوؤدي يف بع�س االأحي�ن 
اإىل تب�ين ب�ملف�هيم من منطقة اإىل اأخرى، وال يلغي هذا االختالف الب�سيط وحدة املف�هيم 
التي ق�م عليه� املثل ال�سعبي الأنه املراآة التي ترى م� بداخله� وتك�سف م� حوله� وكل م� 

ميت ب�سلة اإليه�)1(.

األمثال الشعبية:

ت�شتمد الأمثال ال�شعبية من عدة م�شادر
فمنه� م� ا�ستمد من حك�ية اأو نكتة �سعبية: )) مثل م�سم�ر جح�(( )) بني ح�ن� وم�ن� 
�س�عت حل�ن�((، وقد ي�ستعمل املثل بني الن��س وال يعرف كل من ي�ستعمله تف��سيل احلك�ية 
اأو احل�دثة التي وراءه، واإمن� يتع�ملون مع االإيح�ء الع�م لعب�رته، مثل: )) �سيف و�ست� على 
�سطح واحد.. كيف بي�سري؟(( اأو ))�سو عرفك �سو حتت ذيله�؟(( اأو ))اللي بعرف بعرف واللي 

م� بعرف بقول كف عد�س((، اأو )) مثل ق�سة احلية((.
وتنوع الأمثال ال�شعبية وفق ما يلي:

الطفيف: ))وافق �سن طبقه(( . 1 التغيري  اأو ب�سيء من  الف�سحى بن�سه  اقتب�س عن  م� 
اإاّل وراه�  �س�قطة  و))م�  ب�لب�طل((  ن�طق  ))ال�س�كت عن احلق  ))دوام احل�ل من املح�ل(( 

القطة(( عن ))لكل �س�قطة القطة(( اأو ))املوت وال الذلّية(( عن ))املنية وال الدنية((.
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م� ا�ستمد من الرتاث االأدبي ال�سعبي مثل: ))�سرية عنرتة(( اأو ))تغريبة بني هالل(( . 2
وغريهم�: ))عنرت اأ�سود و�سيته اأبي�س((، ))م� عيك ي� ذي�ب من غ�من((، ))كرث الهم بقتل ي� 

�سالمة اأم� ف�س�وة الب�ل بتقوي العزامي((.
امل�ستمد من االأغ�ين ال�سعبية: ))عي�سة ب�لذل م� نر�سى به�((، ))دبره� ي� م�سرت بل . 3

بلكي على يدك بتحل((، ))كلمة ي� ريت م� بتعمر بيت((.
املن�خية . 4 اجلغرافية  واملعرفة  الطبيعة  مالحظة  ع�س�رة  هو  م�  االأمث�ل  ومن 

اأبو الزالزل واالأمط�ر((، ))ظل احلجر وال ظل ال�سجرة((، ))اإن غيمت ب�كر  والزراعية ))اآذار 
احمل ع�س�تك و�س�فر واإن غيمت ع�سية �سو فلك مغ�رة دفية((.

الرتاث . 5 اإىل قدم هذا  ي�سري  اأمث�ل حتمل ب�سم�ت معتقدات قدمية جداً، مم�  وهن�ك 
الذي و�سلن�، مثل ))خطية القط م� بتنط(( اأو )) كل ب�لدين وال ت�ستغل يوم االثنني(()2(.

تعريف املثل الشعيب:
حتى  ومعن�ه  لفظه  يف  واخل��سة  الع�مة  تر�س�ه  م�  هو  الف�رابي:  قول  يف  واملثل 
ابتذلوه فيم� بينهم وقنعوا به يف ال�رّشاء وال�رشاء، وو�سلوا به اإىل املط�لب الق�سية، وهو اأبلغ 
احلكمة الأن الن��س ال يجتمعون على ن�ق�س، ولذا ف�ملثل قيمة خلقية م�سطلح على قبوله� 
يف �سعبه�، وهو ميّر قبل اعتم�ده و�سيوعه يف غرب�ل مع�يري هذا ال�سعب، وينم �رشاحًة اأو 

�سمنً� عن هذه املع�يري على كل �سعيد ويف كل ح�ل يتع�قب عليه� االإن�س�ن يف حي�ته.
واالأمث�ل ال�سعبية عب�رة عن اجلمل الق�سرية والعب�رات املخت�رشة التي ت�سبه الق�سة 
الق�سرية وتتحدث عن جتربة معينة مر به� اأ�سخ��س يف زمن معني، يتن�وله� الن��س عندم� 
يعيد الزمن نف�سه على �سكل خمتلف من الن��س بينم� الوق�ئع التي قيلت فيه� هذه االأمث�ل 

نعي�سه� يف اأي حقبة من الزمن)3(.
وهي كنز من التج�رب االإن�س�نية التي مرت على املجتمع�ت من قدمي الزم�ن من خالل 
حوادث ومواقف ا�ستط�ع العقل الب�رشي اأن ي�سوغه� بجمل ق�سرية ومكثفة الفكرة تنم عن 

ا�ستيع�ب االإن�س�ن لهذه احل�لة واإدراكه� والفطنة له� ثم �سي�غته� بطريقة اأدبية وبالغية.
وهي اإحدى اخل�سو�سي�ت الثق�فية التي يت�سم به� �سعب من ال�سعوب وقد ينفرد �سعب 
م� برتديد جمموعة منه� وقد ي�سرتك فيه� مع غريه من ال�سعوب مع وجود اختالف�ت ب�سيطة 

كل ح�سب اأ�سلوبه ولهجته)4(.
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خصائص األمثال الشعبية:
امتازت الأمثال ال�شعبية بخ�شائ�س عامة يف بنيتها اللغوية واملعرفية ومنها:

ال�سعب . 1 لتعلق  ذلك  الف�سيح،  بلفظه�  لي�ست  اأنه�  املن�س�أ، مع  اأ�س�لته�: فهي عربية 
واجتم�عيً�،  ت�ريخيً�  حمتواه�  وتكت�سب  اكت�سبت  حيث  االأ�سلية  العربية  واالأخالق  ب�لقيم 
واأخذوا بع�سه� بلفظه،اأو مبع�نيه من الدين االإ�سالمي احلنيف اأو من االأدب العربي القدمي)5(.

ال�سريورة يف م� بينهم، ذلك لتميز . 2 اأف�سته�  التي  واقعيته�: فهي متت�ز بواقعيته� 
احلي�ة املجتمعية الريفية العربية عمومً� ب�لواقعية.

بالغته�: كم� متت�ز اأمثلتهم ب�إيج�ز اللفظ وتركيزه، وب�إ�س�بة املعنى ودقته وُبعد . 3
املغزى.
وتن�غم . 4 مو�سيقى  ففيه� جر�س  اللفظية،  الر�س�قة  من  االأمث�ل  تخلو  ال  مو�سيق�ه�: 

بني األف�ظه� وتن��سق بني اجلمل، وجت�ن�س بني االأحرف، واجلمل والرتاكيب، وت�أتي مو�سيق� 
الكلم�ت،  املتج�ن�سة �سمن  لالأحرف  اختي�رهم  من  اأو  والف��سل،  ال�سجع  على  اإم�  االأمث�ل 
اإىل �سطرين متوازنني  والكلم�ت املتوافقة �سمن اجلمل، كم� متيز ب�لتوازن ف�نق�سم املثل 

مم� جعل للجمل اإيق�عً� من��سبً� فيزيد من جم�لية ذلك ال�سجع)6(.
واأفراحه، . 5 واآالمه،  واآم�له  واأح��سي�سه،  ال�سعب  م�س�عر  ب�سدق،  تعك�س  اأغرا�سه�: 

وتفكريه، وفل�سفته، وحكمته، ومن خالله� ن�ستك�سف اآراءه يف خمتلف �سوؤون احلي�ة وموقفه 
منه� ونظرته اإىل الكون،وتف�سريه لظ�هراته. ))ابنك �سغري ربيه واإن كرب خ�وية((، ومن هذه 
االأمث�ل م� هو مبني حول ق�سة واقعية اأو ح�دثة معروفة يف الت�ريخ، وهن�ك اأمث�ل كثرية 

بنيت على خرافة اأو اأ�سطورة اأو حك�ية من حك�ي�ت الع�مة.
وهن�ك من ي�سنف االأمث�ل وفقً� للغة التي و�سلت اإلين� به� )ف�سحى اأو ع�مية( اأو . 6

وفق الغر�س الذي قيلت من اأجله )علمي، ديني، �سي��سي، اجتم�عي، اقت�س�دي...(، اأو مبني 
على اأخالقي�ت و�سوابط اجتم�عية تدفع ب�أفراد املجتمع التب�عه� الأن فيه� احلكمة والنج�ة 
مبجموعه�  تر�سم  والتي  التعليم  يف  املتبعة  الرتبوية  االأ�س�ليب  واأعظم  اأحد  وهي  والربح، 

�سورة يف الوجدان ال�سعبي)7(.
ج�ء كل منه� جوابً� لل�رشط، اأو جوابً� ل�سوؤال طرحه على نف�سه.. 7
امت�ز كثري منه� ب�جلن��س.. 8
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ا�سرتاك ب�لتعبري املج�زي حيث و�سع عالق�ت مفهومية مع قرائن م�نعة من اإرادة . 9
املعنى احلقيقي، تطلبته� جم�لية ال�سوغ الفني، والذوق ال�سليم.

غ�لبً� م� متيزت االأمث�ل ال�سعبية بطول العب�رة، و�سهولة اللفظ، وو�سوح التعبري، . 10
وح�سمة املق�سد. واالبتع�د عم� يجرح امل�س�عر ويثري االأهواء والغرائز.

فوائد األمثال الشعبية:
الرتاث واالإرث  نفي�سً� وج�نبً� مهمً� من  والع�مي كنزاً  الف�سيح  االأمث�ل بجزاأيه�  تعد 
العربي االأ�سيل، واإذا علمن� م� يحمله املثل من اأبع�د فكرية ودينية واجتم�عية وت�ريخية 
وغريه�، ثم اأدركن� م� يت�سمنه املثل من �سدق خ�ل�س وم�سداقية ب�لغة فيم� يتحدث عنه 
اأو فيم� ي�سري اإليه، ف�إنن� لن جن�نب احلق اإذا م� اعتربن�ه وعددن�ه جزءاً مهمً� من ت�ريخ هذه 

االأمة املجيدة وفكره�.
وال ي�أت املثل اإال من �س�دق يف �س�عة �سدق، وال يلده اإال حدث مهم، ومن ثم ي�أتين� يف 
قول بليغ موجز، ولكون املثل اأي�سً� ال يخرج اإال ثمرة جتربة، وترجمة انطب�ع �س�دق، فقد 
�س�ر واحداً من اأهم امل�س�در واأوثقه� يف كل م� يت�سمنه من مواعظ وعرب واأخب�ر، ويف كل 
م� جند فيه من علوم كل منه� يف ب�به، وهذه قيمة اأخرى عظيمة للمثل، وال �سك ب�أن م�ستوى 
اإدراك هذه القيمة يتف�وت تبعً� مل� يتمتع به املرء من م�ستوى ذهني وفطنة ونب�هة، وال 
�سك اأي�سً� اأن تلك القيمة تتف�وت من مثل الآخر، اإال اأنه ال�سك ب�أن االإن�س�ن الع�دي املتمعن 
لن يفوته م� يف املثل من �سدق وم� فيه من م�سداقية وحكم وعرب وم� فيه من فوائد اأخرى 

كثرية. 
وهن�ك خ�س�ئ�س لرتكيب االأمث�ل منه�: �سهولة اكتن�زه� يف الذاكرة، و�سهولة تلقني 
املثل اإىل املجتمع ليعيده ويكرره، ومن اأف�سل درا�س�ت االأدب ال�سعبية واالأمث�ل منه� ب�سفة 

خ��سة، وميكن تلخي�س اأهمية الأمثال يف النقاط اخلم�س الآتية:
وعن . 1 والفقر  الغني  وعن  �سق�ئهم  وعن  يتداوله�  من  �سع�دة  عن  االأمث�ل  تتحدث 

ال�رشف واخلزي وعن اجلم�ل والقبح والقوة وال�سعف والعظمة والو�س�عة.
االأحك�م . 2 من  بكنوز  مليئة  وهي  احل�ذق  املرح  من  ب�أ�سلوب  الدر�س  االأمث�ل  تلقي 

ال�سليمة واحلكمة العملية والفوائد وامل�س�ركة الع�طفية ثم ال�سخرية الالذغة الذكية.
تريح االأمث�ل من الن�حية العملية النف�س وت�سخر ومتدح ثم تهزل يف الوقت الذي . 3

تت�سمن فيه اأفك�راً جديدة.
الن�حية . 4 من  عنه�  يعرب  مل  واإن  املختلفة  الع�مل  �سعوب  عن  نف�سه�  االأمث�ل  تتكرر 

ال�سكلية ب�الألف�ظ نف�سه�.
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قيمة . 5 ذات  ال�سف�ت  بهذه  الف�سيلة فهي  �س�أن  وتعلي من  الرذيلة  االأمث�ل  ت�ستقبح 
الن�حية  من  كربى  اأهمية  من  لالأمث�ل  م�  عرفن�  قد  نكون  اأن  بد  ال  هن�  ومن  تهذيبية)8(، 
البالغية واحل�س�رية والرتبوية واجلم�لية وغريه�، فمن الن�حية البالغية يقول عبد الق�هر 
اجلرج�ين: واعلم اأن م� اتفق عليه العقالء اأن التمثيل اإذا م� ج�ء يف اعق�ب املع�ين، اأو برزت 
هي ب�خت�س�ر ونقلت عن �سوره� االأ�سلية اإىل �سورته ك�س�ه� ابهة ولب�سه� منقبة ورفع من 
اأقداره� و�سب من ن�ره� و�س�عت قواه� يف حتريك النفو�س له�، ودع� القلوب اإليه� وا�ستث�ر 

له� من اأق��سي االأفئدة �سب�بة وكلف�«)9(.

أنواع األمثال الشعبية:
املثل الو�سفي: وهو يعرب عن مواقف تت�س�به يف ظروفه� مع ح�لة �س�بقة بهدف . 1

اأخذ العربة واالقتداء مثل ))على نف�سه� جنت براك�س(( )) اللي بدري بدري واللي م� بدري 
بقول كف عد�س((.

املثل احلكمة: وهو عب�رة عن قول اأو تعبري عن موقف اتفق املجتمع على �سحته . 2
مثل )) اللي بطلع من داره بقل مقداره(( ))اللي بدلل على ب�س�عته برتخ�س�س((.

مواقف . 3 عن  ويعرب  ومعتقداته  املجتمع  ع�دات  يوافق  و�سف  وهو  الكن�ية:  املثل 
بجملة خمت�رشة مثل: )) املوت بني الن��س نع��س((، ))اأن� واأخوي على ابن عمي واأن� وابن 

عمي ع�لغريب((.

مصادر املأكوالت الشعبية:
االأكل ال�سعبي يتخذ م�دته من خريات البلد التي تعتمد على الزراعة والرعي ونب�ت الرب 
وحيوان�ته، حيث تتنوع املنتج�ت الزراعية واحليوانية، جند هن�ك تنوع تنوعً� يف ق�ئمة 
يف  ال�سك�ن  اأكالت  تتميز  بينم�  الرف�ه،  ط�بع  فيه�  يظهر  اأكالت  وظهور  ال�سعبية  االأكالت 
اأق�سى جنوب فل�سطني وجنوبه� ال�رشقي ب�أنه� تعتمد على امل�سدر �سبه الوحيد للحي�ة وهو 

االألب�ن وحلوم امل��سية واحلبوب.
مثل  مبواده�  وغنية  احتف�لية  اأكالت  ب�أنه�  تت�سم  والتي  املن��سب�ت  اأكالت  وهن�ك 

اأكالت ال�سي�فة، الوالدة، الزواج، الوف�ة، الطهور، ...الخ.
ويف احلديث عن االأكل ال�سعبي عند الفل�سطينيني بع�مة واأه�يل ن�بل�س بخ��سة ف�إنن� 
قوت  م�س�در  و�س�ئل  على  اأثرت  التي  واالقت�س�دية  االجتم�عية  الظروف  نربز  اأن  نتوخى 
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ال�سعب، ويجدر بن� اأن نبني طع�م املدن والقرى، فهن�ك فجوة كبرية بني االأكالت ال�س�ئعة 
يف املحيطني: حميط املدينة وحميط القرى، ويرجع ذلك اإىل اأن املدينة الفل�سطينية �س�أنه� 
�س�أن املدينة يف كل مك�ن من االأر�س العربية ك�نت مق�مً� للمجموع�ت الع�سكرية الرتكية 
من اأكراد، ارن�وؤوط، ومغ�ربة، وك�نت هذه املجموع�ت ف�ساًل عن اأنه� ذات م�ستوى معي�سي 

مرتفع ب�لن�سبة لل�سك�ن املحليني الفقراء ف�إنه� اأي�سً� نقلت معه� اأكالت اأجنبية.

صلة األمثال الشعبية باملأكوالت الشعبية النابلسية:
الثوم،  قر�س  امل�أكوالت:  فمن  امل�سهورة)10(  الن�بل�سية  واحللوي�ت  امل�أكوالت  تتعدد 
املقلوبة، اللفت املح�سي، اللخنة اخل�رشاء، املطفّية، امل�س�ط، ورق الدوايل، العكوب، اليلنجي، 
البقالوة،  املدلوقة،  الكالج،  الفطري،  الكن�فة،  التمرية،  احللوي�ت:  امل�سقعة، ومن  املح��سي، 

العّوامة،خدود ال�ست، �سف�يف ال�ست، حالوة القرع، الزالبية

املأكوالت النابلسية واألمثال الشعبية:
اإن املثل ال�سعبي �سمفونية ع�مية تختزل التج�رب، وبو�سعه� تخزينه�، وب�لت�يل متتلك 

القدرة يف �سي�غة املم�ر�سة ال�سعبية وال�سلوك ال�سعبي التلق�ئي.
وث�ين هذه اخلواطر هي الطع�م، وهو فرع اآخر من فروع الرتاث ال�سعبي امل�دية، وهو 
ا�ستهالكه، فلم يعد  اإىل حلظ�ت  ب�إمك�ن�ت كل حركة من حرك�ته، من حلظة جتهيزه  غّني 
به�  يع�لج  خطوة  كل  اإن  »بل  فقط  البيولوجية  احل�جة  تقت�سيه�  حي�تية  �رشورة  الطع�م 
الطع�م من بداية اإنت�جه حتى ا�ستهالكه، والعملي�ت الالحقة املرتبطة به، واملرتتبة عليه، 
اأبن�ء  يفهمه�  اجتم�عيً�،  موروثة  كله�  واأعراف  واآداب  وتق�ليد  وع�دات  لقوانني  تخ�سع 

املجتمع وي�ستعملونه� لتب�دل املع�ين ولتنظيم العالق�ت االجتم�عية بينهم)11(.
االأمث�ل،  به�  تتميز  التي  واالنت�س�ر  وال�سريورة  ))االأكل((  لفعل  اليومية  املم�ر�سة  اإن 
للتعبري،  ي�ستخدمونه�  الن��س،  اأيدي  يف  اال�ستعم�ل،  �سهلة  طيعة،  ج�هزة  اأداة  منه�  جعلت 
والت�سوير، ولل�سبط، ولالإعالم، واإن هذه االأمث�ل مب� تكتنفه من دالالت ومع�ن هي �سورة 
اكت�س�ب  يف  القدرة  له�  وب�لت�يل  بيئته  يف  االإن�س�ن  تف�عل  من  املنعك�سة  اللغة  �سور  من 
دالالت جديدة، ويف بن�ء هذه الدالالت ب�سكل تراكمي »ف�الألف�ظ تعي�س مع الن��س، تنتقل 
من جيل الآخر، وهي ب�نتق�له� تكت�سب دالالت اجتم�عية يتع�رف الن��س عليه�، فقد يت�سع 

مدلوله� وقد ي�سيق ويتخ�س�س)12(.
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اإلفرازات االقتصادية:

عند التاأمل يف الأمثال التي ميكنها اأن متثل الإفراز القت�شادي، ميكن اأن ن�شنفها 
يف جمالني:

االأول: يلوذ بحي�ة مزدهرة ، وو�سع اجتم�عي ع�ل، وي�سور التنعم والتلذذ يف الغذاء  ●
املتوفر، واملتنوع للفئة الغنية من اأه�يل ن�بل�س، ومن هذا القبيل نتلم�س هذه احلي�ة الوردية 
التي يحيونه� ))حلمته مرتبة(( اأو فالن ))بوكل لوز و�سكر((،وعند التحليل ميكنن� القول اإن 
يف املثل االأول م�دة غذائية ))اللحمة(( عنوان ال�سي�فة، وعنوان الكرم، وتت�أتى هذه القيمة 
للحم من ذاته� اأواًل، عالوة على ارتب�طه� ب�أهل املنزلة الع�لية اقت�س�ديً� واجتم�عيً�، وهذا 
ن�بع من توفره� لديهم، ومن طريقة اإعداده� �سلقً�، قليً� �سويً�، طبخً�...اإلخ، ويف تقديري ف�إن 
اأي غري معرتف به �سعبيً�، ف�إن قيمته تت�أتى من  ))اللوز وال�سكر(( وهو لي�س غذاء تقليدي 
املعنى، اأو ال�سورة البالغية – اإن �سح التعبري- يف مزج اللوز احللو الرائع املذاق، ب�ل�سكر، 
وهذا معنى من املع�ين اأقرب من اأن يكون م�دة ميكن ا�ستخدامه� اأو اأكله� اأو تقدميه� ل�سيف.

الث�ين: ت�سوير النقي�س للفئة الك�دحة من اأه�يل ن�بل�س، ور�سم �سورة حلي�ة البوؤ�س  ●
اأكرث من �سبع�ته((، ))�سيف امل�س� م�لو ع�س�((، ن�س  وال�سق�ء واحلرم�ن، ))فالن جوع�ته 
البطن بغني عن مالته((، ))العد�س وال الفل�س((،))اأقل الزاد بو�سل لبالد(( تداعي�ت اأقرب اإىل 
اجلوع، وتك�د تتالم�س مع مف�هيم الفقر املدقع، وهذه مل ت�أت من فراغ، بل اإنه� �سه�دات 

حية ملم�ر�س�ت مع�ن�ة ع��سه� وع�ي�سه� الن��س.

القيم االجتماعية واآلداب والسلوك:
اإن مدى ت�أثري اجل�نب االقت�س�دي، اأو احلتمية االقت�س�دية التي ف�رّش به� الن�بل�سيون 
وتعبيد  االآداب،  قوانني  و�سي�غة  املع�يري،  وو�سع  القيم،  تر�سيم  يف  اأمث�لهم،  و�سورته� 
ال�سخ�سية  اإىل  نتطرق  �سك-  بال  ف�إنن�-  الت�أثري  هذا  عن  نتحدث  وعندم�  ال�سلوك،  طرائق 
االجتم�عي  لل�سي�ق  اإدراكه�  اآلي�ت  وتفعيل  ال�سخ�سية  هذه  وعي  واإىل  املت�أثرة،  الن�بل�سية 
اإدراكه� لل�سي�ق  اآلي�ت  وب�لت�يل خمرج�ت هذا التف�عل، ويف وعي هذه ال�سخ�سية وتفعيل 
االجتم�عي وب�لت�يل خمرج�ت هذا التف�عل، ويك�سف هذا البحث عن االأمث�ل ك�أحد االإفرازات 
االجتم�عية واملرتبطة ب�ل�سلوك�ت، وهن� تتكفل بوظيفة الو�سف، وقد تتع�ظم هذه الوظيفة 
وتتك�ثف لت�سبح الدافع ملم�ر�سة اجتم�عية م� يف �سي�ق اجتم�عي م�، ومن االأمث�ل التي 
الكالم((،  العقل بر�سيه  الطع�م، وقليل  البطن بر�سيه  الو�سف، ))كبري  اأخذت على ع�تقه� 
وهن� ت�سخي�س ح�ل مري�سني، اأحدهم� ج�سدي، والث�ين عقلي، وعر�س لعالجني، وقريب من 
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هذا الغر�س ))حلم كالب مبلوخية(( يف ح�ل التكنية اأو و�سف ح�لة �س�ذة غريبة، ))ويوم 
ع�سل ويوم ب�سل(( و�سف للمراوحة بني الرخ�ء وال�سدة)13(.

قدسية الطعام:
اأن ينطبق  اأهم هذه امل�س�در م�ميكن  اأكرث من م�سدر، ولعل  تنبع هذه اخل��سية من 
اأو  اأنتج فيه  الذي  عليه))املالم�سة(( وتتجلى هذه املالم�سة، من عالقة الطع�م يف املك�ن 
ا�ستهلك فيه، فعندم� تذبح الذب�ئح يف مق�م�ت االأولي�ء تلبية للوف�ء بنذر م�، وتوؤكل حلوم 
هذه الذب�ئح، وقد يت�سدق بجزء من حلمه�، اإن املك�ن يف هذه احل�لة قد لعب دوراً اأ�س��سيً� 

يف اإك�س�ب الطع�م حرمته وقد�سيته.
وقد تتجلى املالم�سة من الزم�ن، ف�لفرتة الزمنية اأو املو�سم عند الن�بل�سي هو الكفيل 
ب�إك�س�ب الطع�م حمته وقد�سيته، وميثل ذلك م� اأعد من طع�م يف املولد ال�سعبي حيث تتقد�س 
و))كعك  املولد((،  ))�سعري  املولد((،  ))حم�س  االأرز  اأو  امللح  اأو  ال�سعري  اأو  احلم�س،  حب�ت 

العيد(( مث�ل اآخر حيث ي�سنع يف من��سبة حلول االأعي�د، ويقدم يف املن��سبة نف�سه�.
�سببً�  احلي�تي  الغذائي  املتطلب  ال�سنف  توافر  عدم  اأو  –اأحي�نً�-  الندرة  يف  ولعل 
وجيهً� ل�سبغه ب�سبغة دينية، ومن اجلدير ذكره اأن تت�أ�س�س الندرة على الف�قة والفقر، تظهر 
هذه القد�سية يف عالقة االإن�س�ن الفل�سطيني مع اخلبز، فم� اأن يجد ك�رشات منه مرمية على 
االأر�س، اإال والتقطه�، وقبله�، ق�ئاًل ))حي�س�ك ي� م�سحف اهلل((، ومن ثم يركنه� ج�نبً� بعيداً 
ت�أهيله كي يكون  للخبز، وتتع�ظم قد�سيته لدرجة  النظرة  الن��س، وتتع�ظم هذه  اأقدام  عن 
مالئمً� للحلف عله، وت�أكيد الق�سم عليه، ف�خلبز يف ثق�فة الن�بل�سي وفكره اأ�سبح له قدا�سة 
فهو يف نظرهم ختمة اأو م�سحف يق�سم عليه ع�مة الن��س موؤكدين �سحة ني�تهم اأو براءتهم 
ق�ئلني )) وحي�ة ه�لعي�س(( اأو ))وحي�ة ه�لنعمة(( ف�خلبز يف الوجدان ال�سعبي عالوة على 

قيمته االقت�س�دية والوظيفية البيولوجية اليومية، ف�إنه يكت�سب اأي�سً� قيمة دينية)14(.
وتوجيه ذلك اعتق�د الن�بل�سي الديني الرا�سخ ب�أن االأكل نعمة من اهلل �سبح�نه وتع�ىل، 
تدا�س  تركه�  وعدم  به�،  والعن�ية  ب�ل�سكر  االإن�س�ن  ي�سنه�  مل  اأن  �ستزول  النعمة  هذه  واأن 
ب�الأقدام، وعلى النقي�س من ذلك ف�إن ال�سكر و�سي�نة النعمة كفيل بزي�دته� وتعميمه� يف 

املجتمع، ولذلك فهم يقولون ))اللقم ترد النقم((.
معي�سية  اأ�سن�ف  اإىل  ذلك  تعدت  بل  اخلبز،  على  احللف)الق�سم(  اأدوات  تقت�رش  ومل 
اأخرى)) فقد عظم الن��س امللح، وحلفوا به، ولعل هذا م� يف�رش ت�رشف الع�مة اإذا �سقط بع�س 
ملحهم على االأر�س حيث يجتهدون يف التق�طه، وذلك لئال يع�قبوا يوم القي�مه ب�لتق�طه 

عن �سخور جهنم ب�أهداب العيون((.
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منحى األوصاف والنعوت:
اأو  م�،  �سفة  اإبراز  حمور  حول  يدور  موقف  تلخي�س  املنحى،  هذا  يف  املثل  وظيفة 
االإف�س�ح عن ح�لة اأو هيئة م�، وتتعدد االأمث�ل بتعدد اختالف�ت املواقف، فمنه� االقت�س�دي 
))اإللي بجي�به قطني بوكل ب�إدية الثنتني(( ويعلق املبي�س على هذا املثل ق�ئاًل )15(: ))فمن 
فيم�  الت�رشف  حرية  يبيح  بهذا  وك�أنه  يديه،  بكلت�  ي�أكل  اأن  عجب  فال  قطني  حوزته  يف 
ميلكه الفرد)16(، ولكن التو�سع يف معنى املثل يتيح لن� القول اأن �س�حبه غني ثري، وميلك 

اال�ستط�عة االقت�س�دية.
ومنه� االأمث�ل ذات الداللة االجتم�عية، وحت�ور العالق�ت االجتم�عية، وتنميه� ))اإللي 
بطلب الزاد م� ته�به ...(( اإنه� دعوة كي ال تقلق اإذا انقطع زادك اأو نفذ، فم� عليك اإال طلبه من 
االآخرين، ويف ذلك اأنت دفعت ))عربون حمبة(( لهم، الأنهم لن يه�بوك، ف�أنت �سهم، كرمي، 

ت�ستحق اخلدمة.
ويف  نف�سه((،  بنفع  �رش�سه  َع  بوكل  اإللي   (( ق�لوا  ال�سلبي،  االجتم�عي  اجل�نب  ويف 
ذلك و�سف لالأن�نية، وق�لوا ))عرقه� يفك مرقه�(( و�سف حل�لة عنوانه� البخل، حيث يقدم 
امل�سيف لنب ال�س�ة وحليبه� لل�سيف، بداًل من تقدمي حلمه�، ول�س�ن ح�ل امل�سيف يقولون: 
حليبه� يغني عن حلمه�)17(، ويذم اأحد نف�سه، اأو قل ينخف�س تقدير الذات عند اأحدهم فيقول 
اإنه يتحمل كل امل�سوؤولي�ت ويقوم بكل املهم�ت،  ال�سعري م�أكول مذموم((،  ))اأن� مثل خبز 
ال�سعري،  فهو مذموم كخبز  واحدة،  �سكر  كلمة  بال  ايج�بية،  فعل  ردة  بال  مق�بل،  بال  ولكن 

وال�سعري مذموم لقلة قيمته الغذائية، يف االعتق�د ال�سعبي.
وهناك بع�س الأمثال لها دللة يف املاأكولت ال�شعبية النابل�شية:

وملح،  ♦ عي�س  تخلله�  واإن  احلميمة  ف�ل�سداقة  حقوق:  بي�سيعو  م�  وال�رشب  االأكل 
ف�إنه� ال توؤثر على م� لالآخرين من حقوق وذمم وي�رشب للف�سل بني تكرمي ال�سيوف على 

املوائد، وبني م�لهم من حقوق على امل�سيف.
وال  ♦ االآخرين  ع�لة على  وت�رشب  ت�أكل  املجتمع  فئة يف  وقلة �سنعة:  اأكل ومرعى 

تعمل ك�س�ئر عب�د اهلل، وي�رشب يف اخل�مل الك�سالن مي�سي وقته م� بني اأكل و�رشب وتنزه.
االأكل والهزمية م� بدهم عزمية: ي�رشب يف اجلب�ن اأو ي�رشب يف الطم�ع، اأو ال�رشه  ♦
االأكول.
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اإطعم الثم بت�ستحي العني: للوالئم فعل م�ستقبلي، وردة فعل من املطعوم، جند ط�عة  ♦
اأو  لتقدمي خدمة معينة،  م�، ي�رشب  للم�أدب يف خدمة  االأدب  ومكرمة، وتظهر عند ح�جة 

ل�سكوت عند خم�لفة ونحوه� اأو للمط�لبة ب�سيء م�.
اإطعم املطعوم، وال تطعم املحروم: ي�رشب يف �سهولة التق�طي مع ال�سخ�س البع�ن،  ♦

الذي خ�ل عزاً قدميً�، ونعمة �س�بقة، فهو يظل اأف�سل من �سخ�س فقري.
التني  ♦ اأو  امل�سم�س  كمو�سم  االنته�ء  على  ال�سيء  و�سوك  يف  ي�رشب  والوداع:  اكلة 

ونحوه�.
للنظر،  ♦ اأ.املفيد  ب�لفيت�مني  غني  ف�جلزر  �سحيح  هذا  النظر:  بيقوي  اجلزر  اأكل 

وي�رشب يف اأهمية اجلزر ال�سحية يف تقوية النظر.
الفراق،  ♦ وقت  ح�ن  و  �سب�به  يف  ذاق  م�  ذاق  عجوز  عرقوبة:  والتوى  خروبة  اأكل 

ي�رشب يف العجوز الذي ع��س حالوة احلي�ة، وقد اقرتب االأن من خط النه�ية.
الذين يقومون  ♦ اأفع�له�: ي�رشب لتربير �رشاهة بع�س الرج�ل  اأكل الرج�ل على قد 

بواجب الدف�ع عن �رشف القبيلة، اأو للتعر�س ب�لرج�ل ب�الأنذال الذين ال يقدمون م� يقدمه 
الرج�ل االأبط�ل.

�رشف  ♦ لتربير  ي�رشب  االأرزاق(،  مق�سم  )�سبح�ن  الع�مة  تقول  ن�سيب:  الزاد  اأكل 
الطع�م على اأ�سخ��س خمتلفني متنوعني، خمتلفني متنوعني، اأو ي�رشب لل�سيء يق�سمه اهلل 

ملن ي�س�ء.
اأكل الزالبية حمرم ع الكالب: ي�رشب املثل يف ب�ب التبجح والت�سوف، اأو ي�رشب يف  ♦

البخيل يربر عدم اإطع�مه الغري زالبية نظراً لنوعتيه� كحلوى، اأو ي�رشب لل�سخرية وال�سم�تة 
من اأخرين مل ين�لوا م� ن�له ال�س�مت املتبجح.

االأكل ع قد املحبة: ي�رشب يف امل�سيف الكرمي ي�سجع �سيفه على تن�ول املزيد من  ♦
الطع�م، زي�دة يف تكرميه.

اأكل العنب حبة حبة: يلتذ الفالح كثرياً بف�كهة العنب، ولذا تراه ي�سجع ولده واالآخرين  ♦
على تن�ول العنب حبة حبة الإط�لة مدة التلذذ ب�أكل العنب، ي�رشب لتعليم االآخرين اأف�سل 

طريقة يف اأكل العنب، ـ�أو ي�رشب لتعليم الن��س اأن اجن�ز االأعم�ل يتم بتدريج.
اإىل  ♦ فع�د  اأوراقه،  انك�سفت  الذي  ال�سخ�س  يف  ي�رشب  الأ�سوله:  ورجع  فولة  اأكل 

جذوره االأوىل.
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االأكل يف ال�سبع�ن خ�س�رة: ي�رشب لل�سخ�س ال�سبع�ن، ويح�ول ادخ�ل املزيد من  ♦
الطع�م اإىل بطنه، فينتقده االأخرون ويقولون املثل، اأو ي�رشب يف ال�سخ�س الذي ال ي�ستحق 

ال�سيء.
اأكلك م� ج�ين ودخ�نك عم�ين: ي�رشب يف الذي يعد وال يفي، اأو ك�لذي يعد ب�حل�سن  ♦

فيويف ب�ل�سوء.
االأكل م�س الك، بطنه م�س الك: ي�رشب لالأكول، الهم )الفجع�ن( ب�أكل اأي طع�م يقدم  ♦

اإليه، واإن �سبب له اأملً� كثرياً اأو وجعً�، وي�رشب لذم ال�رشاهة، وللتنديد به� وب�س�حبه�.
اأكل امل�سم�س مدح�س: ي�رشب للتحذير من االإكث�ر من اأكل امل�سم�س، مل� قد ي�سببه  ♦

من اأذى.
اأكلن� من ثمره�، وقعدن� بفيه�: ي�رشب لتبي�ن فوائد ال�سجرة، متراً وفيئً�. ♦
اأكلن� واأكلت كنتن�، والطبخة بعده� ب�سونيتن�: ي�رشب يف الطع�م املب�رك، ويكفي  ♦

ال�سيوف واأهل البيت، وي�رشب على ل�س�ن احلم�ة الفالحة.
اأكل التف�ح للمالح: قد يكون التف�ح ثمراً عزيزاً يف بع�س االأقط�ر، اإال اأنه يف لبن�ن  ♦

يك�د يكون ثمراً �سعبيً� وي�رشب المتداح مكن�ة التف�ح، ولتودد للحبيب اجلميل.
اأكل البي�سة وتق�سريته�: ي�رشب يف اخل�سي�س، الطم�ع، ب�أكل حقوق غريه. ♦
اأكلت حالوة و�رشبت م�ء، فعدين ال اأكلت وال �رشبت: ي�رشب يف الذي اأكل حالوة،  ♦

امل�ء  لل�سرب عن �رشب  امل�سهورة، ي�رشب  فزاولته احلالوة فق�ل قولته  و�رشب بعده� م�ء 
ليبقى طعم احلالوة مدة اأطول.
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خامتة:

الن��س  لطبيعة  مراآة  فهي  ال�سعبية،  الثق�فة  عن��رش  اأبرز  من  ال�سعبية  االأمث�ل  اإن 
حي�تهم  جوانب  معظم  يف  لتغلغله�  بخ��سة،  ن�بل�س  واأه�يل  ع�مة  ب�سورة  ومعتقداتهم 
اليومية، وتعك�س املواقف املختلفة، بل تتج�وز ذلك اأحي�نً� لتقدم لهم امنوذجً� ُيقتدى به 

يف مواقف عديدة، واالأمث�ل ت�س�هم يف ت�سكيل اأمن�ط اجت�ه�ت وقيم املجتمع.
القدم، وقيل ك�ن نتيجة جت�رب وخربات عميقة الأجي�ل  واملثل فن قدمي موغل يف 
العلي�،  واملثل  والع�دات  والطب�ع  الوجدان  توحيد  على  فعملت  الن��س  فتن�قله�  م��سية، 
الذي ال ين�سب عندم� ن�سعى ج�دين يف  ال�سعوب وينبوعه�  ال�سعبية حكمة  االأمث�ل  وتعد 
يف  وفع�ل  بن�ء  بدور  تقوم  التي  االيج�بية  والن�س�ئح  احلكم  ذات  االأمث�ل  ا�ستخال�س 
ال�سعبية وثيقة  االأمث�ل  تعد  لذلك  والبن�ء،  التطور  ب�إجت�ه  االأم�م  اإىل  دفع عجلة املجتمع 

واجتم�عية. ت�ريخية، 
اأه�يل  حي�ة  عن  تعبري  اأ�سدق  معرب  الن�بل�سي  ال�سعبي  املثل  اأن  نالحظ  اأن  بّد  وال 
املو�سع  ح�سب  خمتلفة  بيئ�ت  و�سط  الفل�سطينيني،  �س�ئر  مع  ويتالقى  اأر�سهم،  ن�بل�س 
التعدد  ف�إن  لذلك  وال�سحراوية،  اجلبلية،  الداخلية،  البحرية،  البيئ�ت،  فهن�ك  اجلغرايف، 
اإىل  االأحي�ن  بع�س  يف  يوؤدي  مم�  الت�ريخي،  والتطور  املك�ن  جغرافي�  نت�ج  والتنوع 
تب�ين ب�ملف�هيم من منطقة اإىل اأخرى، وال يلغي هذا االختالف الب�سيط وحدة املف�هيم 
التي ق�م عليه� املثل ال�سعبي الأنه املراآة التي ترى م� بداخله� وتك�سف م� حوله� وكل 

ب�سلة. اإليه�  م� ميت 
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الرتاث السامري يف نابلس

يعي�س ال�س�مريون يف ن�بل�س منذ م� يزيد على قرن من الزم�ن، حيث تربطهم عالقة 
ت�ريخية ودينية مع االأرا�سي املقد�سة، وبخ��سة يف ن�بل�س حيث اإنه� اإحدى و�س�ي� �سيدن� 
لك  اأعطيت  واإنني  املقد�سة  التوراة  ال�سديق حيث ذكرت  لولده يو�سف  ال�سالم  يعقوب عليه 
�سكيم ح�سة على اإخوانك، وهذا االرتب�ط الوثيق لل�س�مريني مبدينة ن�بل�س جعلهم يقومون 
ببع�س الع�دات والتق�ليد التي مي�ر�سه� �سك�ن املدينة، اإ�شافة اإىل اإميانهم الديني بهذه 

العادات ومن �شمنها:

أوالً - عادات الزواج: 
حيث اإن تراث الزواج عند ال�س�مريني يتبع يف مراحل عدة واأوله� توجه ج�هة من كهنة 
ورج�الت الط�ئفة و�سخ�سي�ت من مدينة ن�بل�س برفقة ع�ئلة ال�سخ�س الراغب ب�لزواج اإىل 
منزل الفت�ة املراد خطبته�، ثم يتم طلب يده� بطقو�س تبداأ بقراءة الف�حتة ب�للغة ال�س�مرية 
حيث يتم بعد ذلك حفل عقد القران، والذي يتم بدعوة اأبن�ء الط�ئفة اإىل مك�ن يحدده والد 
العري�س اإ�س�فة اإىل دعوة اأ�سدق�ء من املدينة يرتبطون بعالقة مع ع�ئلة كل من العري�س 
والعرو�س، ثم تتم املرا�سم ب�أن يجل�س حول ط�ولة م�ستديرة الك�هن االأكرب للط�ئفة ال�س�مرية 
والعري�س ووالد العرو�س اأو من ميثله�، و�سهود عدول عددهم اثن�ن ثم يبداأ الك�هن بعر�س 
�رشوط وقواعد الزواج على العري�س، وبعد اأن يقراأه� من بعده يتم توجيه االأ�سئلة اإىل والد 
العرو�س حيث يكون الطلب ب�ل�سكل الت�يل: زوجني ابنتك البكر الر�سيد على �سنة اهلل ور�سوله 
مو�سى بن عمران عليه ال�سالم مبهر وقدره مقدم70  قر�سً� اأردنيً� عن جم�عة ع�مة ال�سعب 
والد  يرد  حيث  االتف�ق  ح�سب  املوؤخر  وقيمة  الكهنة  ع�ئلة  جم�عة  عن  قر�سً�  وموؤخر75 
يبداأ  ثم  ور�سوله  اهلل  �سنة  على  ابنتي  بتزويجك  �سوؤالك  وقبلت  وانكحتك  زوجتك  العرو�س: 
الك�هن بتالوة ن�سو�س عقد القران من التوراة ال�س�مرية حيث يقوم ال�سهود العدول ب�سوؤال 
العرو�س ويعودون اإىل الك�هن يخربونه ب�أن فالنة ابنة فالن توكل والده� يف قبول زواجه� 
من ال�سخ�س املتقدم خلطبته� حيث يتم بعد ذلك االتف�ق على مرا�سم الزواج: والتي ت�ستمر 
اأربعة اأي�م اعتب�راً من يوم ال�سبت املقدم ليوم العر�س) الزف�ف( حيث تبداأ مرا�سم الزف�ف 
�سب�ح يوم ال�سبت، والذي يقوم فيه والد العري�س بدعوة رج�الت وكهنة الط�ئفة لالجتم�ع 
حيث ُيقراأ م� تي�رش من التوراة، ويكون ذلك يف ال�سبت املحدد من ال�سنة ويف امل�س�ء يقوم 
للرج�ل  حفلة  هن�ك  تكون  االأحد  يوم  الث�ين  اليوم  يف  ثم  ع�س�ء،  لوجبة  ح�رش  من  بدعوة 
يقروؤون فيه� من التوراة م� ي�سمى بنوبة العري�س، وي�أكلون وي�رشبون م� لذ وط�ب يف تلك 
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الليلة، ويف اليوم الذي يليه يوم االثنني تدعى ن�س�ء الط�ئفة لتن�ول وجبة الغداء ويف امل�س�ء 
تق�م حفل احلن�ء حيث تلب�س فيه العرو�س بدلة ت�سبه بدلة الزف�ف، وتكون حفلة طرب ووداع 
للعرو�س وتكون غ�لبً� على نفقة والد العرو�س، ويف اليوم الث�لث يوم الثالث�ء يدعى جميع 
الغداء  طع�م  تن�ول  وكذلك  العري�س  والد  م�ئدة  على  االإفط�ر  طع�م  لتن�ول  الط�ئفة  اأبن�ء 
ويف امل�س�ء يق�م حفل الزف�ف بدعوة اأبن�ء الط�ئفة واأ�سدق�ء العرو�سني، حيث ي�سبق حفل 
الزف�ف قراءة كت�ب الزوج، وفيه يتم ذكر �سنة الزواج ومن�قب العرو�س ووالده وجده، وكذلك 

العرو�س ووالده� وجده� و�رشوط الزواج وكذلك قيمة املهر املوؤجل .

ثانياً - والدة الذكور أو اإلناث:
واإن  اجلن�س،  النظر عن  بغ�س  اأبن�ء  لهم  يولد  ان  ال�سرب  بف�رغ  ينتظرون  ال�س�مريون 
ك�نوا يف�سلون الذكور بطب�عهم ال�رشقية تف�سيل الذكر على االأنثى، ولكن وبعد تطور احلي�ة 
وو�سولن� اإىل القرن احل�دي والع�رشين اأ�سبحت نظرة ال�س�مريني لالإن�ث نظرة تف��سلية مل� 
االإن�ث  اإن قلة عدد  اأهله� ورفع �س�أنهم حيث  االأنثى من رع�ية وم�س�عدة  تعنيه وتقوم به 
ب�لن�سبة للذكور عند ال�س�مريني جعلته� اجلزء املهم يف عملية الزواج والتب�دل بينه� وبني 
�سقيقه� حيث عندم� تلد املراأة عند ال�س�مريني اأنثى يقوم والده� ب��ستقب�ل املهنئني والفرحة 
متالأ عيون الوالدين وكم� هي ع�دات اأهل فل�سطني يتم اإغداق الهب�ت والهداي� على املولودة، 
والوالدة اأم� عندم� تلد ولداً ذكراً فيتم تنظيم احتف�ل يف اليوم الث�من للوالدة بدعوة جميع 
اأبن�ء الط�ئفة واالأ�سدق�ء حل�سور حفل طهور املولود يف حفل بهيج و�سالة ر�سمية خم�س�سة 
لهذه املن��سبة، ويقوم بعد احلفل مب��رشة والد املولود بدعوة اجلميع لتن�ول طع�م االإفط�ر، 

وم� لذ وط�ب من احللوي�ت .

ثالثاً - املوت عند السامريني:
كف�ن� اهلل جميعً�، ولكن �سنة احلي�ة كل من عليه� ف�ن، حيث اإنه عندم� يتوفى �سخ�س 
عند ال�س�مريني بداية يقومون بغ�سله وتكفينه، ويقوم رج�الت الط�ئفة بنعيه ب�ل�سكل الالزم 
وقراءة التوراة ك�ملة قبل مرا�سم الدفن، حيث يو�سع يف نع�س من اخل�سب، وُيدفن يف مقربة 
ال�س�مريني يف حفرة ترابية، ويبقى داخل النع�س وُتقراأ الف�حتة على روحه، ويتم فتح بيت 
للعزاء وا�ستقب�ل املعزين مدة ثالثة اأي�م للذكر ويوم لالأنثى، ويتم فتح بيت للعزاء يف منزل 
الفقيد للن�س�ء كم� هي مت�مُ� ع�دات اأهل املدينة وتق�ليدهم حيث يقوم ال�س�مريون بزي�رة 
منزل املتوفى ب��ستمرار لفرتة لي�ست وجيزة، ويف االأعي�د واملن��سب�ت كذلك يتم التوجه اإىل 
منزل الفقيد يف ال�سنة االأوىل ملوته، اأم� ب�لن�سبة للع�ئالت التي يتوفى له� �سخ�س، فتقوم 
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بني احلني واالآخر بزي�رة قربه وقراءة الف�حتة عليه، ويتم ذلك يف املن��سب�ت اأي�سً� يف كل 
ع�م، ويف االأعي�د الدينية، وو�سع اأك�ليل الزهور على مق�بر املوتى من االأقرب�ء .

وزي�رة القبور �سنة موؤكدة عند ال�س�مريني يقوم اجلميع به�، وخ��سة يف عيد الف�سح 
ويف ال�سوم العظيم، كم� يقوم ال�س�مريون بزي�رة قبور االأولي�ء وال�س�حلني واالأنبي�ء عليهم 
ال�سالم كقرب �سيدن� يو�سف عليه ال�سالم يف ن�بل�س وقبور �سيدن� ابراهيم وا�سحق ويعقوب يف 
اخلليل وقرب راحيل يف بيت حلم وقبور العزير والف�سل واخل�رشيف بلدة عورت�، ويقومون 
ب�إ�سع�ل ال�سموع وال�سالة يف هذه القبور والدع�ء كم� يقوم ال�س�مريون ب�لنذور يف املق�م�ت.
والنذور عند ال�س�مريني �سنة حمببة ب�أن يقوم ال�سخ�س ب�لنذر وعليه ان يقوم ب�إبق�ءه 

كم� وعد وهذا �سيء موجود �رشعً� يف التوراة املقد�سة .

رابعاً - الطالق عند السامريني:
يجوز الطالق عند ال�شامريني يف حالت ثالث:

عدم التف�هم بني الزوجني. ♦
ب�سبب املر�س اأو عدم االإجن�ب. ♦
اإذا ك�سف اأحد الزوجني اخلي�نة على االآخر. ♦

اإذا قبلت، ولكن  واإبق�ء زوجته على ذمته  اأخرى  امراأة  الزواج من  لل�س�مريني  ويجوز 
ب�سبب قلة عدد االإن�ث مل يح�سل هذا االأمر من قبل، و�رشيطة اأن يتم العدل بني الزوج�ت .

خامساً - األعياد واملناسبات عند السامريني:
يف االأعي�د الر�سمية عند ال�س�مريني يقومون ب�رتداء االألب�سة اجلديدة للرج�ل والن�س�ء 
يف  خ��سة  مالب�س  ال�س�مريني  ولدى  ب�لعيد،  للتهنئة  بينهم  م�  يف  ويتزاورون  واالأطف�ل 
بع�س املن��سب�ت كعيد الف�سح، ولديهم لب��س خ��س يف ال�سالة، ولب��س خ��س ليوم ال�سبت 
للذكور فقط، ومن الع�دات املحببة لدى ال�س�مريني تب�دل الته�ين يف االأعي�د واملن��سب�ت 

مع اأ�سدق�ئهم من اأه�يل املدينة، وكذلك يف االفراح واالأتراح .
ومن ع�دات ال�س�مريني غري الدينية التحبب ب�الحتف�ل يف عيد االأم، ويف اأعي�د امليالد 

اخل��سة، وهذه ع�دات يقوم به� كثري من اأبن�ء ال�س�مريني .
ي�ستهر ال�س�مريون بقراءة الكف، وعمل الط�لع الفلكي ملن يق�سدهم، وهذا تراث متوارث 

من االأجداد واالآب�ء اإىل االأبن�ء .



األغنية الشعبية النابلسية

د. عبد الرؤوف خريوش
م. طاهر باكري

   أستاذ مشارك في علوم اللغة العربية/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع نابلس.
     مهندس زراعي وفنان مسرحي/ نابلس.
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األغنية الشعبية النابلسية

مقدمة البحث:

يف  ال�سعبية  االأغ�ين  النابل�شية”  ال�شعبية  بـ”الأغنية  املو�سوم  البحث  يتن�ول 
االأعرا�س  ال�سعبي اجلم�عي حلفالت  الهت�ف  ال�سعبية هي  االأغ�ين  مدينة ن�بل�س، وذلك الأن 
واملن��سب�ت االأخرى ، كم� ت�سكل حداء اجلم�ع�ت يف املن��سب�ت الوطنية والقومية منذ قدم 
االأزمنة اإىل اأي�من� املع��رشة. وقد عّرفه� ب�حثون كرث تركزت معظمه� حول كونه� ملحمة 
�سعرية جمهولة االأ�سل؛ ك�نت ت�سيع بني االأميني يف االأزمنة امل��سية ، وم� تزال حية يف 

اال�ستعم�ل.
وقد �س�ر البحث على املنهج الو�سفي اال�ستقرائي لالأغ�ين ال�سعبية يف مدينة ن�بل�س 
وذلك الأن انت�س�ره� و�سيوعه� بني املجتمع�ت ال�سعبية وا�ستعم�له� ب�سبب وروده� يف اأكرث 
الب�سيط  املو�سيقي  االأ�سلوب  اإىل كونه� حت�فظ على  اإ�س�فة   ، الواحد  �سكل يف املجتمع  من 
واملرونة؛ جعله� تتميز على ب�قي الفنون االأخرى ، لذلك ك�نت هي اأكرث الفنون متيزا عن 

غريه� يف املجتمع الواحد. 
�سك�نً�  واأكرثه�  وتطوراً،  ن�س�أة  الفل�سطينية  املدن  اأقدم  من  ن�بل�س  مدينة  وب�عتب�ر 
اأر�س  على  ن�س�أت  التي  احل�س�رات  لكل  معقاًل  تعد  ك�نت  الع�سور  عرب  والأنه�  وم�س�حة، 
مدينة  تراث  مع  تتق�طع  والفلكلورية  والعمرانية  الفكرية  ح�س�رته�  ولكون  فل�سطني، 
ال�سعبية  االأغ�ين  اتخذت  فيه�  احل�س�رة  ازده�ر  ونتيجة  ال�سغرى؛  بدم�س  ف�سميت  دم�سق، 
اأ�سك�اًل واأمن�طً� خمتلفة؛ فمنه� م� يخت�س ب�الأفراح، ومنه� م� يخت�س ب�ملن��سب�ت الدينية 
واالجتم�عية املختلفة ، كذلك ف�إن االأغنية مت تن�وله� منذ القدم، ومتيزت عن غريه� ب�أ�سلوب 

اأدائه� ب�للكنة الن�بل�سية املميزة . 
واأظهرت اخل�متة اأن االأغنية ال�سعبية الفل�سطينية يف مدينة ن�بل�س متيزت عن غريه� 
ب�ألوانه� املختلفة ك�أغ�ين العمل والطفولة واالأغ�ين اخل��سة ب�لرج�ل والن�س�ء وال�س�مر التي 

تق�ل يف من��سب�ت اجتم�عية ووطنية خمتلفة.

تعريف األغنية الشعبية وأصوهلا :
هي عند االأمم تنبثق من اأ�سل واحد، ، وت�سكل مو�سوعً� م�سرتكً� يعك�س البيئة واحل�لة 
 ، اأثر فيه� ل�سنعة متعمدة  اأغ�ن فطرية ال  ال�سعوب، فهي  لتلك  النف�سية والع�دات املالزمة 

ارجتله� فرد جمهول من اأفراد ال�سعب بطريقة بدائية ال كلفة فيه� وال تكتيك )1(
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ومن ال�سعب حتديد اأ�سول ث�بتة للغن�ء ال�سعبي ، وذلك يعود اإىل االختالط بني من�ذج 
الغن�ء ال�سعبي واالأدب ال�سعبي ، وهو اختالط ي�سل اأحي�نً� اإىل التط�بق فت�سبح من�ذج �سعر 
ال�سعبية مثال غ�لبُ� م�  ال�سري  ف�أ�سع�ر   ، ال�سعبي اخل�ل�س  االأدب  ال�سعبي من�ذج من  الغن�ء 
اإذا  �سيم�  �سعوبة،  ي�سكل  ال�سعبي  الغن�ء  اأ�سل  حتديد  ف�إن  هن�  من  مغن�ة  مق�طعه�  تتلى 
�س�عر  اإىل  ن�سبته�  ( جمهول، وال ميكن  الفلولكلورية   ( ال�سعبية  االأغني�ت  موؤلف  اأن  عرفن� 
اإ�س�ف�ت وحتويرات يف  تكونت مالحمه عرب  قد  �سكله� احل�يل  الأن  اأو ملحن معني؛  معني 
الكالم واللحن، ب�النتق�ل ال�سفهي لالأغنية من جيل اإىل جيل، حتى اأ�سبح القول اإنه� ح�سيلة 
ت�أليف جم�عي ، قريبً� جداً من الدقة، مع العلم اأن امل�دة ال�سعرية االأوىل وحلنه�، قد انطلقت 
حتم� من �سخ�س واحد حمدد يف البداية . ولكن ا�ستحق�قه� للتداول الع�م والبق�ء والتطور 

ب�الإ�س�ف�ت ال�سعرية واللحنية هو الذي اأ�سبغ عليه� يف النه�ية �سفة االأغنية ال�سعبية .)2(
ويتحتم على هذا، اعتب�ر مك�ن انت�س�ر االأغني�ت ال�سعبية االأقرب اإىل الدقة نظراً لوجود 
االنت�س�ر ال  اأن �سهولة حتديد موقع  اإال  �سم�ل فل�سطني وو�سطه� وجنويه�،  ت�سيع يف  األوان 
تق�بله� ب�ل�رشورة �سهولة مم�ثلة يف حتديد موقع املنبع االأ�س��س لهذه االأغنية ال�سعبية اأو 
تلك، ولهذا الق�لب الغن�ئي ال�سعبي اأو ذاك. وعليه ت�سكل بع�س من�ذج الغن�ء ال�سعبي املتداول 
ن�سبة  البع�س  هذا  وي�سكل  و�سوري�.  ولبن�ن  فل�سطني  �سم�ل  بني  م�سرتك  تراث�  فل�سطني  يف 

كبرية من هذا الرتاث )مثل امليج�ن� والعت�ب�(.
واأم� ق�لب املوال ) على �سبيل املث�ل( ف�إن منبعه االأ�سلي نواحي�ت » املوالي�« التي 
ك�ن مريدو الربامكة يرّددونه� يف العراق يف رث�ئهم بعد نكبتهم الت�ريخية ال�سهرية على يد 
اخلليفة العب��سي ه�رون الر�سيد) ت193هـ، 809م( يف اأواخر القرن الث�ين الهجري، اأوائل 
القرن الت��سع امليالدي، كم� يزعمون.اأم� يف �س�أن زم�ن والدة االأغني�ت والقوالب ال�سعبية 
فيقول منر �رشح�ن: » وعندم� نح�ول حتديد عمر االأغنية ال�سعبية ف�إنن� نق�سد بذلك ا�ستقراء 
اأن تكون االأغنية قد وجدت فيه� على وجه  تلك االأغنية والتكهن بفرتة زمنية من املمكن 

التقريب.
وب�لن�سبة اإىل االأغنية ال�سعبية احلديثة من ال�سهل التعرف اإىل عمره� الزمني، وبخ��سة 
تلك التي تتن�ول اأحداثً� م� زالت م�ئلة يف االأذه�ن، اأو ق�ئمة مثل االأغ�ين التي تتحدث عن 

ال�سعب املنكوب الذي يتفجع على وطنه ويتلم�س طريق التحرير ويبحث عن املنفذ املحرر:
يـا ويلـي ويـن اللي يحـرر وطننـا

اإىل م� بعد ع�م 1948. وكذلك  االأغنية يعود  ب�أن عمر هذه  االفرتا�س  ال�سهل  اإذ من 
االأغ�ين التي ت�سّور ذل الوقفة على ب�ب التموين وا�ستجداء وك�لة الغوث، وهي تعزى ب�سهولة 
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اإىل االأغ�ين التي تلت ظهور جمتمع املخيم�ت ، ومن هذه االأغ�ين هذا املقطع امل�أخوذ من 
ق�سيدة لل�س�عر ال�سعبي عبد العزيز كتكت:

ــذاق ــنـــ ــا بـــ ـــ �ــشـــــربـــــنـــــا عـــــلــقـــــم م
طحيـن بـــــنـــــ�ــشــحــد  ــان  ـــ ــخ ـــ ال ــي  ـــ ف
بـعـ�شنـا نـــــبـــــ�ــشـــــر  ــا  ـــ ــرن ـــ ــش و�
تـــــاجـــــانـــــا الـــــ�ــشــمــن والــ�ــشـــــرديـــــن
الـعـتـيـق ال�ــشـــــم  و�ــشــّيـــــعـــــنـــــا 
ــا لجـــــئـــــيـــــن ـــ ــن ـــ ــم ـــ ــش و�ـــشـــــــــــار ا�

الذي  العت�ب�  بيت  فهذا  قليلية،  �سنوات  اإىل  الزمني  عمره�  يف  االأغ�ين  بع�س  وتعود 
يتحدث عن وقوع ال�سخرة املقد�سة يف قب�سة االحتالل، اأي بعد مرور 1967 .

نــادي بال�شوت  الــعــرب  ع  �شخرة  يــا 
نـــــادي �شبـه  ا�ــشــتــعــمــلـــــوك  ــود  ــه ــي ال
ــادي ـــ ــد ن ـــ ــن ــود ال ـــ ــان ع ـــ ــعــد مـــا ك ي
ــاب« ــم غـــ ــج ــن ــا وال ـــ ــه ـــ فـــــتـــــل دولب

بل اإن بع�س االأغ�ين ال�سعبية حتمل اإ�س�رات دقيقة اإىل فرتته� الزمنية. فبيت الدلعون� 
الذي يتحدث عن جن�زة حممد جمجوم وفوؤاد حج�زي، ال بد اأن يكون قد قيل اأول مرة بعد 
وفوؤاد  الزير  االإعدام مبحمد جمجوم وعط�  تنفيذ حكم  يوم  19 حزيران ع�م 1930، وهو 
االأغني�ت  قدم  تظهر  من�ذج  وهن�ك   .1929 ع�م  الفل�سطينية  االنتف��سة  اأبط�ل  حج�زي 

ال�سعبية ، يقول منر �رشح�ن:
»ونقراأ يف كت�ب والية �سليم�ن ب��س� الع�دل حتديداً معقواًل لعمر االأغنية ال�سعبية التي 

تتن�ول خي�نة حن� املو�سي الإبراهيم اأبو ق�لو�س الف�ر من وجه احمد ب��س اجلّزار:
ــا بـــــنـــــت دو�ــشـــــي ـــ ــي ي ـــ ــش دو�
املـــــو�ــشـــــي حـــــنـــــا  ع حلـــــيـــــة 
ــا وجـــــــــــدوده ــنـــ ــرق حـــ ـــ ــح ـــ ي
قـالـو�شــي ـــــم  ــلّ �ــشـــ ــي  ـــ ــل ال

فنحن نعرف اأن اإبراهيم الق�لول�سي فّر من وجه اجلزار يف 3 اأي�ر �سنة 1788م )1203 
هـ (. ويجوز لن� االعتق�د ب�أن املوال ذا امل�سمون ال�سويف ميكن اأن يعود يف عمره اإىل قرون 
ال�س�مر  الربامكة( ومنه خرج حلن  اإىل نكبة  ) املن�سوب  عدة خلت، وهو يلتقي مع املوالي� 

وترويده احلّن� ) الرتويدة : االأغنية الوداعية(.)3( 
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طابع الغناء الشعيب:
فل�سطني  يف  ال�سعبية  املو�سيقى  طبيعة  لو�سف  عرنيطة  جوهرية  ي�رشى  ت�ست�سهد 
 Sir Charles Parry بري  ت�س�رلز  ال�سري  الربيط�ين  املوؤلف  طرحه  الذي  املع�يري  ب�سلم 

)1848-1918( كما ياأتي :
املو�سيقى الطبيعية ل�سبع و�سي : حيوية واإيق�عه� ب�رز. �
ل�سعب كئيب ع�ب�س: ق�ئمة . �
ل�سعب �س�عري : �سجية. �
ل�سعب واقعي: ب�سيطة وغري حمكمة ال�سنع. �
ل�سعب همجي �رش�س: متوح�سة. �
ل�سعب ن�سيط: مرحة وخفيفة. �
ل�سعب ج�د: نبيلة وجليلة �

حتديد  بري” يف  “�سّلم  يف  والث�لث  االأول  املعي�ر  اإ�رشاك  اإىل  عرنيطة  ي�رشى  ومتيل 
الط�بع الع�م للمو�سيقى ال�سعبية يف فل�سطني، اأي اأنه� حيوية و�سجية) على اأ�س��س اأنن� �سعب 
و�سفي و�س�عري(، ومع ذلك ف�إن �سف�ت احلزن والك�آبة والرت�بة قد طبعت كثرياً من تراثن� 
الغن�ئي ال�سعبي نتيجة ملراحل االنحط�ط الطويلة )4( . اأم� منر �رشح�ن فيعتمد �سّلم� اآخر 

ملع�يري طب�ئع الفنون ال�سعبية لدى خمتلف االأمم ) ال ي�سري اإىل م�سدره ( فيقول:
»تق�سم اأغ�ين ال�سعوب اإىل االأق�س�م االآتية: غن�ء ال�سعوب ال�س�مية، وغن�ء ال�سعوب االآرية، 
اأفريقي�. ومل� ك�ن غن�ء  اأوا�سط  وغن�ء ال�سعوب الطورانية، وغن�ء ال�سعوب القطبية و�سعوب 
وال�س�مية، ومل� ك�ن  االآرية  ال�سعوب  ( قريبً� من غن�ء  ال�سغرى  اآ�سي�   ( الطورانية  ال�سعوب 
اأو االآري، ف�إنه يبقى  اأفريقي� مت�أثراً ب�للون ال�س�مي  اأوا�سط  غن�ء ال�سعوب القطبية و�سعوب 
لدين� يف الواقع نوع�ن من الغن�ء: االآري وال�س�مي. ف�أم� الغن�ء االآري فواقعي وم�دي ت�سيع 
فيه روح املرح واالأنغم��س يف احلي�ة، ويتميز بعمق اأح�س��سه ب�حلي�ة ومتجيده له�. واأم� 
االأمل،  واإظه�ر  واخلي�ل  ال�سويف  اال�ستغراق  عليه  يغلب  فذو ط�بع روحي جتريدي  ال�س�مّي 
واأغ�نين� ال�سعبية هي جت�سيد للغن�ء ال�س�ّمي مب� فيه من حزن وتخيل وا�ستغراق �سويف. واإذا 

م� نظر اإىل احلي�ة فمن خالل االأمل«)5( 
�رشقية  مو�سيقى  ت�سميته  على  الع�مة  ي�سطلح  م�  مت�مً�  توازي  املع�يري  هذه  اإن 
اأعاله.  الوارد  املعي�ر  واآرية يف  �س�مية  اإىل  املو�سيقى  تق�سيم  يوازي  غربية مب�  ومو�سيقى 
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ومهم� يكن من اأمر هذين املعي�رين اجل�نحني اإىل �سيء من التعميم ) مع اقرتابهم� من الدقة 
يف بع�س التف��سيل( ف�إن املو�سيقى ال�سعية الفل�سطينية املتداولة يف القرنني االأخريين هي 
اأكرث  ال�سعبية امل�رشية ب�أنه�  » مو�سيقى عربية م�رشقية« متت�ز ب�سكل ع�م عن املو�سيقى 
حيوية وتوتراً ، واأقل ليونة واإن�سي�بً�، ويرجع هذا االمتي�ز حتمً� اإىل اأ�سب�ب مو�سوعية من 
اأبرزه� قطع� اختالف البيئة اجلغرافية ، حتى اإنن� جند هذا االمتي�ز بني االألوان امل�رشقية 
التي ينت�سب بع�سه� اإىل املن�طق اجلبلية، وبع�سه� االآخر اإىل ال�سهول، وهو امتي�ز ال ينطبق 
فقط على الرتاث الغن�ئي ال�سعبي يف فل�سطني وامل�رشق العربي عمومً� ، بل ميكنن� اأن نالحظ 
ب�سم�ته الوا�سحة حتى على املو�سيقى امل�رشقية املحرتفة، وحتى على الفوارق يف اأ�سلوب 

العزف بني م�رش وبلدان امل�رشف العربي.)6( .

لغة الغناء الشعيب :
حدود  و�سع  ال�سعب  من  وعليه   ، ولهج�ته�  الع�مية  نحو  ال�سعبي  الغن�ء  لغة  متيل 
ف��سلة بني االأدب ال�سعبي واالأدب الكال�سيكي. نظرا الختالف البيئ�ت االجتم�عية الن�طقة 
بلغة العرب ولهج�ته� يف فل�سطني ، وعليه ميكن طرح عدة اأ�سئلة منه� : هل االأدب ال�سعبي 
وخ�س�ئ�سه،  ال�سعب  روح  عن  يّعرب  اأدب  كل  هو  اأم  فقط  الع�مية  ب�للهجة  كتب  م�  كل  هو 
وينت�رش من جيل اإىل جيل، �سواء اأكتب ب�لع�مة اأو ب�لف�سحى ؟ وهل ج�ءت اللهج�ت الع�مية 
االإ�سالمية  الفتوح�ت  بعد  العرب  الختالط  فقط  نتيجة  اأم  الف�سحى،  اللغة  انحط�ط  نتيجة 

ب�سعوب كثرية، اخذت تنطق العربية ولهج�ته� بلكنته� اخل��سة ؟)7(. 
 «  : بقوله  �سمنيً�  الت�سوؤالت  هذه  على  يجيب  اأن  ج�نبه  من  �رشح�ن  منر  ح�ول  وقد 
املعروف اأن الفن�ن ال�سعبي الفل�سطيني يثبت ب�لف�سحى، وهو اإذا اأح�س بطغي�ن الع�مية على 
كالمه اعتذر بقوله : لي�س على املطرب اأن يعرب »)8(. فهذه االإ�س�رة فيه� اعتزار ب�لف�سحى 
اأكرث مم� فيه� داللة على اأن الف�سحى هي اللغة االأ�س��سية للغن�ء ال�سعبي اأو االأدب ال�سعبي، 
اللهج�ت  اأثر  اعتب�رات عدة منه�  اإىل  الع�مية  االأغنية نحو  اأ�سب�ب ميل  وقد بينت عرنيطة 
بعد  الفل�سطيني  املجتمع  يف  الف�سحى  انكم��س  اإىل  اأدت  والتي  الن��س،  حي�ة  يف  العربية 
والتلتلة  والعنعنة،  الك�سك�سة،  منه�   ، بلهج�تهم  الذين ج�ءوا  الف�حتني،  ب�لعرب  اختالطهم 

وال�سن�سنة وغريه�)9(.

مناذج الغناء الشعيب:
ميكن تق�سيم من�ذج الغن�ء ال�سعبي يف فل�سطني اإىل نوعني رئي�سني، االأول يوؤديه ع�دة 
فن�ن �سعبي منفرد متخ�س�س يف اأداء هذا اللون، �سواء ب�الحرتاف اأو ب�لهواية، ب�لتك�سب اأو 
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ب�ملزاج؛ والنوع الث�ين هو كل م� عدا ذلك من من�ذج الغن�ء ال�سعبي التي يتداوله� الن��س 
ويغنونه� يف �ستى املن��سب�ت. وقد يتج�وز هذان النوع�ن يف اأكرث من من��سبة ، وبخ��سة 

يف لي�يل ال�سمر التي ت�سبق العر�س ب�سبعة اأي�م. فمن النوع الأول جند:
احلّداء: . 1

وهو م� يوازي مت�مً� الفن�ن ال�سعبي الذي يطلقون عليه يف لبن�ن ا�سم » الزّج�ل«، اأو 
» القّوال«. واإذا ك�ن الزج�لون يف لبن�ن قد اأخذوا منذ مدة يظهرون على �سكل فرق منتظمة 
اجلمهور،  اأم�م  ال�سعرية  املب�رزات  منهم  اثنني  كل  يتب�دل  زج�ليني  اأربعة  منه�  كل  قوام 
وحتمل الفرقة ع�دة ا�سم اأبرع �سعرائه� ) اأ�سهر هذه الفرق يف الن�سف الث�ين فرقة )زغلول 
الدامور( ، ف�إن احلّدائني« يف فل�سطني يطّلون على اجلمهور كل مبفرده، واإن ك�نوا كثرياً م� 
ُيدعون جم�عة الإحي�ء االأعرا�س ) اثنني اأو اأربعة ( الإذك�ء ن�ر املب�رزات ال�سعرية، ولكنهم 
ُيدعْون اأفراداً ال فرقً�.« يطلق اأهل �سم�ل فل�سطني م�سطلح حّداء على ال�س�عر ال�سعبي املبتكر 
اأم�م  فيغني  العر�س،  من��سبة  يف  ال�سعبية  االحتف�الت  الإحي�ء  يدعى  الذي  ال�سعب  الأغ�ين 
وال�سحجة يف  الزفة  الزف�ف، ويقود مواكب  ت�سبق  التي  ال�سبع  اللي�يل  ال�سحجة يف  جمهور 
اأو  اإىل امل�س�ء.وغ�لبً� م� ُيدعى الإحي�ء االحتف�ل ال�سعبي حّداءان  يوم الزف�ف من ال�سب�ح 

اأربعة لي�ستمتع اجلمهور مبن�ظراتهم التي تثري احلم��سة يف نفو�س امل�س�هدين«)10(.
ومن اأ�سهر املن�ظرات املرجتلة يف هذا املج�ل م� يروى من اأن حّداء ك�ن يقود ال�ّسحجة 
اإىل  اأعور. وج�ء  ال�سعبية، وك�ن هذا احلّداء  االأفراح  يف مدينة جنني يف �سهرة من �سهرات 
االحتف�ل �س�عر الرب�بة ال�سيخ حممود زقوت، وبعدم� رّحب به �س�عر االأم�سية ق�ل له على 

م�سمع من جمهور ال�سحجة:
يـعـود الـــــزمـــــان  ــس  ــ� اإي ــت  وقـــ
حممـود بـالـ�شيـخ  ويجمعـنـي 
الـعـود عـلـى  ي�شـربـلـنـا 
الرعيـان مـن  نـقـل  كـالمــه 

احللقة  و�سط  اإىل  الفور  على  فقفز  زّقوت  حممود  ال�سعبي  ال�س�عر  الغ�سب  واعرتى 
وارجتل:

ـــــي ـــ ــت راعـــ ـــ ــن ــا ك ـــ عـــمـــري م
ــي ـــ ـــ ذراع ع  ــن  ـــ ــرك ب ودومـــــــــاً 
ـــوم مـــــا �ــشـــــرت واعـــــي ومـــن ي
الـــــعــــــــوران ع  �شلطـة  وانـــــــا 
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ومن املح�ورات امل�سهورة هذه املح�ورة حول املف��سلة بني العلم وامل�ل بني اثني 
من احلّدائني املعروفني يف فل�سطني، وهم� من كفر قرع ب�ملثلث، يو�سف اأبو ليل ويو�سف 
ي�   « الزمة  لرتد  واآخر  مقطع  كل  بني  ترتفع  اجلمهور  اأ�سوات  اأن  ب�لذكر  وجدير  جم�دلة. 

حاليل ي� م�يل« .
جمادلة :

الكـــرم ع  بتحـــاورين 
بالعلـــم يباركلـــك  اهلل 

الفهم اأهـــل  يـــا  ا�شمعونـــا 
وانـــا اللـــي را�شـــي باملال

اأبو ليل:
فنـــان حـــدي  كّنـــك  برهــــانان  ملالـــك  اعطينـــا 

واإذا ك�ن احلداءان املتن�ظران هن� قد ا�ستندا اإىل القراآن الكرمي الإثب�ت حجتيهم� فكثرياً 
م� ي�ستعني املتن�ظران ب�سواهد من االأدب والت�ريخ.

وهن�ك نوع ث�ن من املن�ظرات من�ظرة » البوابة » ال�سهرية يف �سم�ل فل�سطني. ، وث�لث 
يتمثل يف ارجت�ل رب�عة رجلية، فيتلو االأول ال�سطرين االأولني، فريد الث�ين مكماًل ب�ل�سطرين 
الث�لث والرابع، على اأن تكون ق�فية ال�سطر الث�لث مط�بقة لق�فية االأول والث�ين، اأم� ق�فية 
الرابع فتلزم ق�فية ال�سطر الرابع الأول رب�عية، وتتكرر يف قفلة كل الرب�عي�ت االآتية. ومن 
ب�حلزرق،  امللقب  الربغوتي  ويو�سف  العج�وي  اللطيف  عبد  بني  جرت  التي  املن�ظرة  ذلك 

ونقتطف منه�:
اأمـْن لـيـلـة ليـلتـنـا احلزرق  

اأكبـر حفـلــة حفلتـنـا   
ا�شهـدوا يــا جـماعتـنـا عجاوي   

اإنو يو�شف ب�شــوى مليــار   
�شلـم لـي �شوتـك يا عــم احلزرق  
يا هايـم ع القـلـب الــدم   
ل حتـمـل يـا زمـيـلي هـم عجاوي  

قـدامـك بـطـل ال�شـعـار   
الـليلـة بـدي اأنـاديـك احلزرق  
وبـدمــي اأنـا فـاديـك   

اب�شـر اأجــاك التوماتيـك عجاوي   
وع الأعــدا يطلق الـنـار   
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اأن النوعني االأولني من املن�ظرات منت�رشان يف لبن�ن ب�سورة مط�بقة،  ومن الث�بت 
الدين يف  �سم�س  املعروف ن�رشي  ا�سرتكت مع املطرف  املعروفة فريوز  املطربة  اإن  حتى 

من�ظرة » البوابة«)11(.
)ب( ال�شاعر ال�شعبي : 

تقول مو�شوعة الفولكلور الفل�شطيني يف و�شف ال�شاعر ال�شعبي ومادته ال�شعرية:
ال�سعبي  الرتاث  من  وق�س�سً�  ق�س�ئد  اجلمهور  اأم�م  يتلو  الذي  ال�سعبي  الفن�ن  هو   «
وب�عث  وواعظه  اجلمهور  ل�س�ن  ال�سعبي  ال�س�عر  ويعترب   . الغ�لب  يف  الرب�بة  مب�س�حبة 
احلم��سة فيه والن�طق ب�آالمه واآم�له. وال�س�عر ال�سعبي يحمل القيم واملثل املتع�رف عليه� 
يف �سكل مع�ٍن ترتدد يف اأ�سع�ره ب�سكل ير�سي الذوق الع�م، ويتفق مع امل�س�عر اجلم�عية. 
وهو يف الغ�لب رجل ذو ذوق فني اكت�سب ب�ملرا�س واخلربة مه�رة جعلته يتح�س�س م�س�عر 
الن��س في�سبه� يف ق�لب فني حمبب ير�سي اجلمهور ويدغدغ اأح�س��سيه. وقد برع ال�س�عر 
ال�سعبي يف متثيل االأدار التي يتحدث عنه�، فعندم� يتحدث عن بطل مغوار ك�أبي زيد الهاليل 
ف�إنه يزجمر وينه�س وي�سري بقو�س الرب�بة وك�أنه� �سيف م�سلول، واإذا حتدث بل�س�ن امراأة، 

ف�إن �سوته يقطر رقة وعذوبة«)12(.
وقد مّثل ال�س�عر ال�سعبي دور » املونوجلي�ست » و املهرج، فهو يروي النك�ت جلمهوره 
اإلق�ء الرواية، اأو على ه�مته�. كم� اأنه قلد اأ�سلوب الق�س�س ال�سعبي؛ الأنه اغرتف  يف اأثن�ء 
منه معظم م�دته، فهو ميدح النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف املطلع واخلت�م ب�أبي�ت مثل قول 

ال�س�عر ال�سعبي حممود زقوت:
النبـي ع  ي�شلـى  اللـي  واأحـب  اأ�شلـي   
مـعبـود ــرمي  ك �شفـوة  عربـي  نبـي   

وقول الفنان ال�شعبي حمارب ذيب :

هـداهــــااأنــــا اأول قـولـنــــا نـمــــدح حممـد لـالأمــــة  اهلل  ر�شــــول 

ويف ختام ق�شيدة اأخرى يقول حمارب ذيب:

نبــــي مـر�شـلـــي والـحـاج لأجـلـــه يـردداأحنـا اإن كـان اخـطينـا ن�شلى على النبـي

ويف الق�ش�س ال�شعبي تبداأ الق�شيدة مبدح النبي �شلى اهلل عليه و�شلم :
الـنبـي  على  ن�شـلي  نـبـدى  مـا  اأول  اأنـا 
الـركـايـب اإلـيـه  �شـّدوا  عربـي  نبـي 
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وميثل اخلط الع�م للق�س�ئد التي يرّدده� ال�سعراء ال�سعبيون يف احلّث على الكرم ومك�رم 
االأخالق والتم�سك ب�أهداب الدين، ويف التحدث عن تقلب�ت االأي�م واال�ستخف�ف بهذه احلي�ة 

الدني�. وهذا الفّن�ن ال�سعبي حممود زّقوت يق�بل الكرمي ب�لبخيل فيقول:
مزخرفـة مليحة  يعطي  من  النا�س  يف 
الياقـوت كمـا  ت�شـوي  �شفايفهـا 
مـعـددة كحيلة  يعطي  من  النا�س  ويف 
وميـوت حمـار  يعطـي  من  النا�س  ويف 

حممود   ( الكم�ن  نغم  مع  ال�سعبية  الرواي�ت  �رشد  اعت�د  من  ال�سعبيني  ال�سعراء  ومن 
زّقوت( اأو الرب�بة ) حم�رب ذيب( اأو بال اأية اآلة مو�سيقية ) �س�لح احلكواتي(.

فبع�سهم  فريقني،  اإىل  الرواية  �رشد  اأثن�ء  ينق�سمون  الن��س  اأن  ُيذكر  م�  طريف  ومن 
يتع�سب يف �سرية » بني هالل« الأبي زيد الهاليل، وبع�سهم يتع�سب لذي�ب بن غ�من. وقد 
اأنهى �سهرة اإحدى اللي�يل بعدم� »�سجن« ذي�ب بن غ�من،  اأن اأحد ال�سعراء ال�سعبيني  ح�سل 
وترك املقهي وذهب اإىل بيته لين�م. ومل يكد يلزم فرا�سه حتى فوجئ ببع�س الفالحني على 
الرواية حتى يخرج  ليوا�سل  املقهى  اإىل  العودة  منه  بغ�سب ويطلبون  يقرعونه  بيته  ب�ب 
ذي�ب من ال�سجن، ومل يكن يف و�سع ال�س�عر اإال اأن ي�ستجيب، وقد وزع ب�ئع حلوى فقري كل 

م� ميلك من احللوى عندم� و�سل ال�س�عر ال�سعبي اإىل مقتل ذي�ب.)13(
وي�سيف منر �رشح�ن نوع� اآخر من ال�سعراء ال�سعبيني فيقول:« وقد عرفت دني� الريف 
نوع� من �سعراء الرب�بة امتهنوا الطواف على الوجه�ء واالأعي�ن يف الدواوين وامل�س�ف�ت 
�دين«  بون ب�ملدح. وال يختلف هوؤالء كثرياً عن ال�سح�ذين اأو » الق�سّ واأخذوا ميدحونهم ويتك�سَّ

كم� ي�سميهم الريفيون. وبداأ هذا النوع من ال�سعراء بكلي�سيه�ت ث�بتة مثل :
ظهرهـا واعــلــيــت  اهلل  بــا�ــشــم  �شّميت 
خايـب رد  ــا  م اهلل  بــا�ــشــم  �شمى  ــن  م

ويكرث هوؤالء املتّك�سبون من املدح املب�لغ فيه وا�ستدرار العطف يف �سبيل طلب العط�ء 
حتى لو ك�ن العط�ء جمر اأكلة، اإذ يقول اأحدهم:

الدعامـة مــتــني  بــاقـــــي  ــل  ــش الأ� بــيــت 
ــز مــهـــــمـــــا �ــشـــــار ــي ومــــا يــهـــ ـــ ــش را�
مقامـه عــالـــــي  ــز  ــع وال ــرشف  ــ� ال بــيــت 
)14( غبـار  عليـه  يعلـق  ومـا  حمفـوط 
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ويتف�وت دور ال�س�عر يف العر�س ال�سعبي ب�ختالف املن�طق اجلغرافية: �سم�ل فل�سطني 
وو�سطه� وجنوبه�. ففيم� تراوح مدة عمل ال�س�عر يف �سم�ل فل�سطني وو�سطه� بني يومني 
وثالثة اأي�م ف�إنه� متتد �سبعة اأي�م يف جنوب فل�سطني، واأكرث من ذلك يف من�طق بئر ال�سبع 
والنقب. ومن املرجح اأن هذا الف�رق �سببه اأن البدوي يف اجلنوب لديه من الوقت اأكرث مم� 

لدى اأهل ال�سم�ل والو�سط الذين يرتبط معظمهم مبوا�سم الزراعة واحل�س�د.)15(
)جـ( النّواحة : 

تقول مو�شوعة الفولكلور الفل�شطيني يف و�شف النّواحة:
»هي امراأة حترتق البك�ء واإلق�ء اأغ�ين النواح بلحن حزين، وكذلك الرق�س االأنفع�يل 
يف حلق�ت الردح ) الرق�س ملن��سبة الوف�ة (. وقد تكون النواحة جمرد امراأة ع�دية تبكي 
وتغني وتنوح ملن��سبة وف�ة عزيز لديه�. وقد تكون حمرتفة ُت�ستدعى يف كل م�أثم يح�سل 
يف القرية. واأم� الن�س�ء اللواتي ُفجعن بنكب�ت �سديدة فيب�درن ع�دة اإىل الذه�ب للم�س�ركة 

ب�لنواح يف اأي م�أثم، ول�س�ن ح�ل الواحدة منهن يقول:
لـروحـي وابكــي  لكـم  وابكـي 
ــاي جلـــــروحـــــي ـــ ــك ـــ واكـــثـــــــر ب

ومن النّواح�ت من تررد اأبي�تً� مكررة تق�ل يف كل ميت » اأبو القمي�س واللب��س واللي 
هذا  يلبث  وال  احل�لة،  تن��سب  نواح  اأغ�ين  تبتكر  من  ومنهن   « ب�لورقة  القلم  خط  �س�ربه 
االبتك�ر اأن يدخل يف الرتاث الع�م للنّواح�ت. ق�لت احل�جة ع�ي�سة: ك�نت وطفة والزالمية 
ت�س�رك�ن يف كل م�أمت يف ال�سندي�نة » حيف�« وجتل�س�ن متج�ورتني تقوالن اأغ�ين النواح، 
فرتّدد تلك االأغ�ين بقية الن�ئح�ت احل��رشات )16( . ومن م�سهد التك�مل بني اإن�س�د النواحة 

واإن�س�د اللواتي يرّددن وراءه� ن�س�أ املثل ال�سعبي الق�ئل: » زي النّواحة والردادة« .
)د ( املن�شد: 

تقول مو�شوعة الفولكلور الفل�شطيني يف و�شف املن�شد:
»هو الدروي�س الذي يتلو املواجد ال�سوفية يف احل�رشة، اأو يقراأ ق�سة املولد ويتلو م� 
اأم�م جمهور من املوؤمنني املحتفلني بيوم مولد  النبوية  اأ�سع�ر، ثم يتلو املدائح  فيه� من 
النبي، اأو يف من��سبة من املن��سب�ت االجتم�عية التي يوّدون اأن يترّبكوا فيه� بذكر النبي 
ومدحه. وكذلك جتد املت�سول ذا ال�سوت ال�سجي الذي يتغني ب�الأ�سع�ر ذات امل�سمون الديني 

ليخلق وازعً� يف اأنف�س الن��س فيدفعهم للت�سدق عليه »)17( .



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 164
هوية وإنتماء

مناسبات الغناء الشعيب:

ال�شعبي  للغناء  اأ�شا�شية  اأعرا�س  ثمانية  عرنيطة  جوهرية  ي�رشى  تعدد 
فل�شطني: يف 

االأعي�د واالحتف�الت الدينية ) االإ�سالمية وامل�سيحية طبعً�(. �
االإفراح : االأعرا�س ، احلب، الوالدة، العم�د، الطهور. �
احلرب، احلم��سة، احلث على القت�ل. �
العمل والتج�رة. �
الهزل وال�سي��سة. �
الرق�س. �
امل�آثم. �
الرواي�ت واالأق��سي�س وال�سري ال�سعبية )18(. �

خصائص الغناء الشعيب: 

من اأهم خ�س�ئ�س الغن�ء ال�سعبي الفل�سطيني ، ق�رش اجلمل، والتب�عد بني ال�سوتني، 
اأنه� مبنية على املق�م�ت العربية، وبغلب  وهو م� ي�سمى ب�أبع�د اللحن، ومن خ�س�ئ�سه� 
وميجن�  وعت�ب�  وطلع�ت  متوج�ت  من  اللحنية  والزخرفة   ، البي�تي،اجل�ذبية  مق�م  عليه� 

وغري ذلك )19( .

األغنية النابلسية: 

مدينة »ن�بل�س » مدينة فل�سطينية وتراثه� جزء من ن�سيج تراث فل�سطني ، والذي ي�سكل 
جزءاً ال ي�سته�ن به من تراث بالد ال�س�م. و�سفه� ابن بطوطة بقوله: هي مدينة �سن�عية ... 
من  امل�سنوعة  الطحينية  واحلالوه  الزيتون  زيت  من  امل�سنوع  ال�س�بون  ب�سن�عة  ت�ستهر 
عرق احلالوه .....وق�ل عنه� :عالل الف��سي : هي قبلة من اأراد اأن يتعلم اللغة العربية على 
اأ�سوله� ، ي�أتيه� طالب العلم من املغرب العربي. وق�ل عنه� الكثري من امل�ست�رشقني نذكر 
قول اأحدهم :«وجدت فيه� ثمرة ، حلوة املذق ، طيبة ، ك�نوا ي�سمونه� يف ن�بل�س ال�سم�م«. 
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وو�سفه� عبد املنعم الرف�عي : 

 نابل�س الهرمه ملهكن الظلم
ماوؤها ل يغور وعزها يدوم

اهلها ع�شب وخري ن�شب

واأن� اأقول : 
ثالثة دياناتها 

عا�شو ب�شبات ونبات 
خلفو �شبيانها ، وبناتها

ومن زقاقها وحاراتها تخرجو خرية رجالتها
وحدتهن اليا�شمينة وحدتهن كنافاتها

وحدهن القريون، وال�شابون
و�رشب الأرجيلية عالبلكون
واملحبة تدوم يوم بعد يوم

واالغنية الن�بل�سية ، هي جزء من تراث هذا البلد بع�س تراثه من االأدب كم� احلك�ي�، 
واملثل ال�سعبي واالأ�س�طري واخلراف�ت ، تعك�س ت�ريخ هذا املجتمع وتبلور هويته الثق�فية 
، ويك�د ال يخلو بيت يف ن�بل�س من اآلة طربية بدًءاً من العود وانته�ء اإىل الطبل والنقرزان 
والدف« تعتمده� ع�ئالته� يف �سهراته� واأفراحه� وبخ��سة بع�س الن�س�ء اللواتي كن يتقن 
مه�رة العزف على العود ، وك�ن العزف على العود دليل الرقي والذوق الرفيع، وك�نوا ي�سمون 
العود املزهر. اأم� النقرزان ) اآلة �سبيهة ب�لطبلة( فك�ن له� ع�زاف�ن ي�تي�ن لالحتف�ل مق�بل 
اأجر م�يل، ويتلقون النقوط من والد العري�س. وك�ن ال ينح�رش الغن�ء يف املن��سب�ت ، واإمن� 

الكثري من الع�ئالت ك�نت تطرب وتغني يف �سهراته�.

ألوان األغنية الشعبية النابلسية:

الزغروته : . 1
ك�نت الزغروته تبداأ ب�ل ) ايه ويه� ...( وتقوم بت�أديته� واحدة من الن�س�ء املتمكن�ت، 
و�رشعة  وامل�سمون  واحلفظ  االأداء  حيث  من  اإمك�ن�ت  وتتطلب  اأ�سوله�  له�  ف�لزغرودة 
البديهة، لذلك ف�إن من يوؤديه� يف الع�ئلة حمدود جدا ، وتوؤدى ب�سكل تلق�ئي يف كثري من 

املن��سب�ت واأب�سطه� ، وللزغرودة م�س�مني عدة، تختلف ح�سب املن��سبة.
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مولد   ( وامليالد   ، االأعرا�س  مثل:  املن��سب�ت  من  كثري  يف  ت�ستخدم  ك�نت  والزغروته 
الطفل( ، وت�سيد البن�ء )العمران(، وب�رشى احلمل، والطهور، واخلتمه وغريه� من املن��سب�ت؛ 
اأمه  اأو  ففي االأعرا�س منه� م� يق�ل للعري�س ومنه� م� يق�ل للعرو�س ، تقف )عمة العري�س 
اأم�م جمموعة من قريب�ته، وتبداأ ب�رشد موا�سف�ت عري�سهم وعزوته واأ�سله وف�سله، وترد 
العرو�س  حم��سن  عن  وتتحدث  قريب�ته  الن�سوة  من  جمموعة  اأم�م  العرو�س  عمة   ( عليه� 
وجم�له� وح�سبه� ون�سبه� ووق�ره� واخالقه� واأدبه�. ويتب�دل الطرف�ن اأداء الزغ�ريد ب�أن 
ب�نف�س�ل  لتنتهى  االأمور  تتطور  م�  ون�درا  اخل��سة،  بطريقته�  االأخرى  على  الواحدة  ترد 

الطرفني
ومن اأمثلته� يف و�سف العري�س: 

اأيه ويها والطول طول والعنق مايل ميل
اأيه ويها واخل�رش من رقته هد القوى واحليل

اأيه ويها يا �شاميات ال�شحى ما فطرات الليل
اأيه ويها ردوا على غزايل ما بقى يّف حيل

وتكمل لتب�رك للعري�س 
ايه ويها يا ريتو �شبع بركات
ايه ويها يا ريتو �شبع بركات

ايه ويها كما بارك حممد
ايه ويها على جبل عرفات

ويف و�سف موكب العرو�س اأيه ويه� �سريوا على م� قدر اهلل
ايه ويها واللي كاتبوا ربك ب�شري

ايه ويها يا اهلل توكلنا عليك
ايه ويها يا رب يا نعم الوكيل

املداحية اأو )الأهازيج(: . 2
وهي االأغنية التي ت�أخذ ط�بعً� جم�عيً�، فتجد من يتغنى ب�لكالم، وتردُّ عليه اجلموع 
، ومن اأمثلة ذلك م� يق�ل يف من��سبة رم�س�ن مثل اأغنية » ال�سوق ن�زل« وهي اأغنية خ��سة 

ب�طف�ل ن�بل�س يف رم�س�ن، ومنه�:
عال�شوق نازل يا نازل
حتت املنازل يا نازل

عال�شوق اطعمني بقالوه .
عال�شوق اطعمني مترية
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وحني ت�سل البن�ت ال�سوق يرددن: 
نعم ميو نعم ميو يا بناتي يا بناتي 
ملن ميا ملن ميا اجوزكن اجوزكن  

ما نريده ما نريده للحلواين للحلواين 
ويف طريق العودة : 

وانزلـــت عال�شـــوق نازل
تفاحـــه حمـــرا  حمـــرا 
وخيـــي بيـــي  َلَييجـــي 
عالعليـــة اطلعنـــي 
غزيتـــه غزيتـــه 

ولقيـــت تفاحـــه حمـــرا
باكلهـــا مـــا  حلفـــت 
وخيـــي بيـــي  اجـــا 
نـــامي �شـــب  لقيـــت 
زيتـــه مـــن  و�رشبـــت 

وال�سوق ن�زل عب�رة عن زي�رات ليلية لالأ�سواق واأزقة البلدة القدمية التي تكون مزينة 
ب�أجمل االألوان ومزدحمة ب��سهى االأطعمة وامللب�س ) نوع من ال�سك�كر( واحللوي�ت و�سعر 
البن�ت والرتم�س وغري ذلك. وتوؤدي فيه فرق الن�سيد املو�سح�ت، وين�سط احلكواتي ويخرج 

االأطف�ل يف هذه املن��سبة حمملني ب�لقن�ديل امل�سنعة
وللمديحني م�س�مني تختلف ح�سب املن��سبة ،ففي االأعرا�س يقولون:

داليــــه يــــا  تلوحلــــي 
عاليه اغ�شـــون  ام  يــــا 

داليـــه يـــا  تلوحلـــي 
يــــا ام اغ�شـــون عـاليـه

ــــول ـــني وط ـــش ـــر� ـــوحلـــي ع ـــل ت
وي�ستعر�سون املراجل وال�سه�مة واملحبة والكرم بعر�ستهم يف اأحي�ء املدينة القدمية:

احلنـــه احلـــن  حنـــني 
لليا�شمنـــه حنـــني 

�رشب ال�شيـــف يلبق النا
يلبق له حمـــل ال�شكينة

ومنه� املديحي�ت م� ك�ن خالل ال�سري يف زفة العري�س )الزفة( 
قوم ارحل يا اأمري ال�شام
قوم ارحل وام�شي قدام
هوين ما عد لك مقام

ما مقام اإل مبكه
ومكه عليها ال�شالم

يا �شالم اجوي) ا�رشب( �شالم
عاللي مظلل بالغمام....
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العتيقة  والزوجة  اجلديدة  والزوجة  ال�رشة  ذكر  على  ي�أتي  ك�ن  م�  املديحي�ت  ومن 
ومنه� :

�شن�شلـــب يـــا �شن�شلب
بالرتكـــي عليـــا  دق 
قدامك با�شـــا  حممـــد 
حريريـــة والبقجـــة 
يـــا عبـــد ل تتعـــوق
حطـــه بـــاب البوابـــه
هنـــدي يـــا  �رشابتـــك 
والـــوردي ما هو عندي
ال�ـــرشه ي�ـــرش  اهلل 

راح خـــي عـــا حلـــب
يا مق�شوفة ما احلوكي
حمامك بقجـــة  حامل 
جمليـــه والطا�شـــات 
املزوق ال�شيـــف  جيب 
وال�رشابـــه بالعقـــده 
ياللي م�شك�شك بالوردي
ال�رشه عنـــد  الـــوردي 
بحداهـــا قاعـــد  وايل 

 ، ن�بل�سية  اأنه�  واالأغلب  اأخرى  �س�ميه  بلدات  من  واردة  املديحي�ت  بع�س  تكون  قد 
ومنه�:

�شنا�شل �شنا�شل
املعلم �شافـــر 
للجديده جاب 
للعتيقه جاب 

ذهب �شنا�شـــل 
حلب ع�شكـــه 
اأ�شـــاور ذهـــب
خ�شب اأ�شـــاور 

ومنه� حني و�سول املجموع لبيت العرو�س:
يا عمنا وافتح لنـــا البوابــــــه
لفينا بال�شيوف  الن�شامة  واحنا 

واحنا الن�شامة دوبنا لفينـــــــا
واحنا الن�شامة وال�شمع بايدينا

وحني ي�سلون دار العرو�س: 
اعطونا عرو�شتنا وال بنحرق هالبوابهعلبابـــه علبابـــه وال�شمـــع بالبابـــه

ويف جلوة العرو�س: ) اجللوة متن�قلة ومتواترة اإىل عمد قريب، وم� ن�سمعه ب�الذاعة 
فهو من امل��سي(

اتخـــدري ا�شـــم اهلل يــــا زينـه
عرو�شــــه يـــا  القرنفـــل  زهـــر 
العايل ق�ـــرشك  اطلعي  قومـــي 
بطلــــع مــــا  ابــــوى  بحيـــاة 
تنتـــني تفـر�ـــس لــــي فرا�شـــي
تنتـــني جتيــــب لــــي قبقابـي
الكحـل لــــي  تنتـــني يجيبـــوـ 

اجلنينــــه جــــوا  ورد  يــــا 
علينــــا خيــــم  والـفــــل 
هـالغـــايل اأبـوكــــي  بحيـــاه 
قدامـــي جـــواري  ع�شــــر  ال 
لــــي حلافـي تنتـــني تغطــــي 
اأزراي لــــي  احتــــل  تنتيــــن 
عينــــي فيهــــا  لكحــــل 

�شلبيه يـــا  عــا�ــشــانــك  كــلــه 
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ومنه: 
الأملا�ـــس بحلـــق  اتخـــدري 
الف�شـــة بحلـــق  اتخـــدري 
النا�ـــس �شبـــاب  يخلـــي  اهلل 

عالكتـــاف اجلدايـــل  واأرخـــي 
و�رشا�ـــس حواليـــك  واللولـــو 
يـــا �شلبيه �شانـــك  كله علـــى 

اأم� مدحية اخلت�ن: 
من اوجع يل ح�شن ل زعل عليه ..اختنـــه يا �شلبـــي و�شمي عليه

ومن املديحي�ت م� يق�ل لب�رشى احلمل، الطهور ، ودخول املدر�سه ، ومنه� مديحي�ت 
احلج 

احلجـــي نـــزل البحر
�شامل تعيـــده  رب  يا 
البحر نـــزل  واحلجي 
�شامل تعيـــده  رب  يا 

كيلـــه يبـــدو 
العيلـــه لهـــا 
قيتـــه بطا
فيتـــه بعا

التحنية ) الرتويدة( :. 3
تبداأ التحنيه وك�أنه� و�سيلة و�سكل خمتلف مت�مً�، وحتمل التحنية يف طي�ته� اأحزان 
املراأة وهمومه� واأمني�ته� وعذاب�ت�ته�، اأو كم� يق�ل ) ف�سة خلق ( فقول املراأة ب�لتحنيه كي 
تف�سي ا�رشاره� ملن ال يف�سى اال�رشار؛ الأنه من املعيب على املراأة اأن تف�سي ا�رشاره� خ�رج 
بيته�، اأو اأن ي�سمع اأحد �سكواه�، فهي ال تظهر يف املج�ل�س �سوى الفرح، وهذا يعزز الكبت 
التحنينة كو�سيلة  اإىل  تلج�أ  لذلك  االجتم�عي، فتبقى همومه� داخله� وغيظه� ال يف�رقه�، 

الإخراج اأحزانه�، ف�أحي�ن� تودع اأ�رشاره� لطفله� وهي تر�سعه فتقول:
يـــا مايـــال عالغ�شـــن عيني
يحـــرق قليبـــو الزمـــــــــان
�شمـــوك مـــا ق�ـــرشوا عيني
�شمـــوك مـــا ق�ـــرشوا عيني

البنيـــا يـــا  �شمـــرا 
فينــــا عمـــل  يـــا 
البـــان غ�شـــن  �شمـــوك 
حوريـــة �شمـــوك 

يحرق قليبو الزمان ياما عمل فيا
الر�س�عة  ت�س�حب  للطفل  والتحنية   ، لطفله�  واأمني�ته�  زوجه�  ذكر  على  وت�أتي 

،وت�س�عد الطفل على النوم. 
رم�س�ن  بعد  احلج  حتنية  بتزويد  الن�س�ء  تبداأ  حني  احلج،  مو�سم  يف  يق�ل  م�  ومنه� 
وبدء مو�سم احلج، و تردد التحنية كل وقت من ال�سب�ح حتى امل�س�ء ، وهي تغ�سل اأو تعجن ، 
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وتكون تبكي ا�ستي�قً� لزي�رة النبي فتقول:
احلنينه  ــــدوا  زي حننو  حــنــنــوا 
�شاملني يرجعوا  ال�شما  ــه  ال يــا 

�شاملني �شاملني على اهلل ال�شالممن حمبة النبـــي زيدو احلنينه

ويف وداع احلج�ج:
الـــوداع الـــوداع يامـــني يودع
يف حمبـــة النبي قلبـــي متولع
والوداع والـــوداع قومو ودعوين
الوداع مانامت عيوين وياليايل 
ودعته ميمتو مـــن بــــــره لربه

الـــوداع الـــوداع يامـــني يودع
ويف حمبة النبـــي قلبي متولع
الـــوداع الوداع قومـــو ودعوين
يا ليايل الوداع ما نامت عيوين
ودعته ميمتو مـــن بــــــره لربه

وهذه   . والطبله  النقرزان  ب�سحبة  احلج�ج  ا�ستقب�ل  اأغ�ين  تبداأ  احلج�ج  لقية  ومع 
االأدوات تكون يف االأغلب االأعم ح��رشة يف املن��سب�ت ك�فة من : اأعرا�س، وميالد، وطهور، 
ا�ستقب�ل  النم�ذج  وال�سعبوين�ت، وغريه�. ومن هذه  ومب�رك�ت، ويف رم�س�ن،  وا�ستقب�ل، 

تهنئة العرو�سة: 
عرو�شـــه مبارك
يا ريتها امباركه
مباركه عرو�شه 
يا ليتها امباركه

�رشاهـــا علـــى 
وحماها جوزها 
اخ�رش والقـــدم 
اكـــر وحتلـــى 

واال�ستقب�الت عند الن�س�ء من اأكرث املن��سب�ت طربً� وغن�ء يف ن�بل�س، تخ�س�س الن�س�ء 
فيه  فتح�رش  لال�ستقب�ل  �سهر،  كل  دوري  ب�سكل  يومً�  )االر�ستقراطية(  الذوات  بن�ت  من 

احللوي�ت واالأراجيل وتكون ب�لع�دة بعد �سالة الع�رش، ومن هذه االأغ�ين: 
ال�شكر را�س  يا 
وانك�رش وقـــع 
ي�شلم من جابه
وعياله فـــالن 
بـــاروده �شاند 
هـــو وجـــدوده

واهلل ايه 
واهلل  ايه 
واهلل  ايه 
واهلل  ايه 
واهلل  ايه 
واهلل  ايه 
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ومنه� م� يتعلق مبهنة نق�س احلجر ) دق احلجر( هي حتت�ج اإىل هدوء وبراعة وفن ، 
وحتت�ج اإىل ع�سالت وقوة ج�سدية ؛ الأنه� تعتمد على ال�رشب ب�ل�س�قو�س واالأزميل، يقولون 

وهم يف مهنتهم ي�سربون بع�سهم على امل�سقة والتعب :
هال�شـــرية ي�شمـــع  مـــن 
قب�شـــاي واحدعامـــل  عـــن 
ح�شـــني ابـــو  ا�شمـــه  قالـــو 
دخ�شـــه عالور�شـــة  بيطلـــع 

و�شغـــريه حلـــوه  حلـــوه 
ع�رشاويـــه بي�شـــوى  ومـــا 
وازملتـــني ور�شـــة  �شاحـــب 
ع�شيـــة. مـــن  وبـــريوح 

اأخرياً نقول اإّن احلديَث يف اأغ�ين ن�بل�س يطول، واإّن م� ذكر القليل القليل، وم� يجمعن� 
الكثري ،واأم� ب�س�أن الع�ر�سة الن�بل�سية فقد تفوقت على الع�ر�سة الدم�سقية ، ف�مللك عبداهلل 
حني زوج ابنه امللك طالل، ا�ست�س�ف ع�ر�ستني : ن�بل�سية ودم�سقية ؛ ف�أعجب ب�لن�بل�سية 
اأكرث، ولعل الف�رق اأن الع�ر�سة الدم�سقية حتمل الرج�ل على اخليول ، بينم� ب�لزفة الن�بل�سية 
على االأكت�ف، وكذا اختالف اللب��س واحلم��سة وهم� م� مييزان الع�ر�سة ) الزفة( الن�بل�سية.
اأنه انتقل من ن�بل�س اإىل مدن  اأو  واأن م� ذكر من االأغ�ين رمب� ورد من مدن �س�مية اأخرى 
�س�مية ، واأن لكل اأغنية دالالت اجتم�عية وثق�فية واقت�س�دية، ومنه� م� يرتبط ب�لع�دات 

والتق�ليد.
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احلناء يف الرتاث الشعيب الفلسطيين 
»نابلس منوذجاً«

د. طالب الصوايف

   أستاذ مساعد في التاريخ والحضارة/ مشرف غير متفرغ/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع يطا.
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احلناء يف الرتاث الشعيب الفلسطيين »نابلس منوذجاً«

خلفية الدراسة:
وتراثه�  اآث�ره�  ت�ركة  فل�سطني  اأر�س  على  تتع�قب  واالأمم  الكون  اهلل  خلق  اأن  منذ   
دلياًل على تواجده� على هذه االأر�س وتف�عله� معه�، فم� هو هذا الرتاث؟ واإىل متى يعود 
ت�ريخه؟ وم� مدى اأهميته ب�لن�سبة لن�؟ وم� عالقته بهويتن� الوطنية؟ وكيف ك�نت ع�داتهم 
اليومية،  حي�تهم  يف  الرتاث  هذا  وظفوا  وكيف  والتزين؟  وامللب�س  امل�أكل  يف  وتق�ليدهم 

وح�فظوا عليه حتى هذا الوقت؟.
فل�سطني  اأر�س  اإىل  العرب  الكنع�نيون  اأجدادن�  قدم  اآالف ع�م،  اأكرث من خم�سة  فقبل 
واأ�س�سوا فيه� مئ�ت القرى واملدن م� زالت اآث�ره� وتراثه� ب�دية للعي�ن حتى اأي�من� هذه، 
وم� زلن� مدينني لهم بكثري من هذا املوروث اخل��س بحي�تن� اليومية، والذي ا�ستمر ب�سكل 
اأو ب�آخر اإىل عهد قريب، حيث ا�ستعمل الفالح الفل�سطيني اأدوات احلراثة والزراعة واحل�س�د، 
كم� لب�ست الن�س�ء الزي ال�سعبي املطرز الذي يغطي ج�سمه� وراأ�سه�، وا�ستخدمت معه و�س�ئل 

الزينة االأخرى ك�حللي واحلن�ء والكحل وغريه�.

جماالت الدراسة:
اأورثه  م�  كل  وي�سكل  وعديدة،  متنوعة  الفل�سطيني  الرتاث  جم�الت  اأن  املعروف  من 
�سي�أتي  الوارثون ملن  اأولئك  يورثه  لكي  الب�رشي،  االإبداع  �ستى جم�الت  للخلف يف  ال�سلف 
بعدهم، ولهذا كان من ال�رشوري للباحث اأن يحدد جمال درا�شته من حيث املوا�شيع 

التي �شيعاجلها وهي:
االأ�س��سية  ● ومكون�ته  )الفلوكلور(  الفل�سطيني  ال�سعبي  ب�لرتاث  ع�م  تعريف  اأواًل: 

واأهميته، وطرق احلف�ظ عليه وتوثيقه.
ث�نيً�: اخللفية الت�ريخية ال�ستخدام احلن�ء يف الع�رش القدمي و الرتاث االإ�سالمي. ●
ث�لثً�: الوظيفة اجلم�لية- االجتم�عية والطبية للحن�ء وعن��رشه� الزخرفية. ●
رابعً�: من�ذج من ال�سعر والغن�ء ال�سعبي الفل�سطيني والن�بل�سي يف ليلة احلن�ء. ●

أهداف الدراسة:
ورمز . 1 ح�س�رتن�  مكون�ت  ك�أحد  وتوثيقه  الفل�سطيني  الرتاث  جوانب  من  ج�نب  درا�سة 

وجودن� على اأر�سن� منذ اآالف ال�سنني.



175موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

املح�فظة على تراثن� الذي يتن�ول ت�ريخ �سعبن� ون�س�الته ومواقفه الوطنية يف �ستى . 2
الع�سكري  والن�س�ل  ب�حل��رش  امل��سي  ربط  اأجل  من  الرتاث  هذا  ون�رش  املن��سب�ت، 

وال�سي��سي ب�لن�س�ل احل�س�ري.
دعوة االأجي�ل الن��سئة وتوعيته� الأهمية تراثهم، وطريقة حي�ة اآب�ئهم واأجدادهم على . 3

املح�فظة  وكيفية  وزينتهم،  حليهم  واأنواع  لب��سهم،  وطرز  مع��سهم،  وطريقة  اأر�سهم، 
عليه� من االندث�ر والطم�س.

واإع�دة . 4 الزينة وخ��سة احلن�ء،  اأدوات  اإىل بع�س  التعرف  اإىل  الدرا�سة  كم� هدفت هذه 
كل  اإىل  لي�سل  ون�رشه  ودرا�سته  وا�ستخدامه  وامل�دي،  الثق�يف  املوروث  هذا  اإحي�ء 
الطوابع  منظومة  يف  مثاًل  ا�ستخدامه�  طريق  عن  واخل�رج  الداخل  يف  فل�سطيني  بيت 

الفل�سطينية.

أوالً - مفهوم الرتاث الشعيب الفلسطيين وأهميته:
اأ�سبحت عملية االهتم�م ب�لرتاث ال�سعبي من الظواهر الب�رزة عند معظم ال�سعوب يف 
فنون  وموؤ�س�س�ت وجمعي�ت جلمعه وجمعت  الغر�س جل�ن  لهذا  و�سكلت  املع��رش،  ع�ملن� 
�سعبية كثرية، والفت كتب وحددت دوري�ت، واأقيمت مهرج�ن�ت واأن�سئت مت�حف، وكل ذلك 

بغر�س اإبراز الرتاث ال�سعبي الذي مييز ال�سعوب عن بع�سه�. 
االهتم�م  ف�إن  ال�سعوب،  لدى معظم  الطبيعية  االأمور  ب�لرتاث من  االهتم�م  واإذا ك�ن 
نع�ين  الذي  االحتالل  واقع  ب�سبب  اإ�س�يف  وبعد  ميزة خ��سة  له  الفل�سطيني  ال�سعب  برتاث 
منه يوميً�، مل� يقوم به من حم�والت انتح�ٍل لرتاثن�، وتذويب ملقوم�ت �سخ�سيتن�، وف�سل 

ح��رشن� عن م��سين�.
والتي  واأق�س�مه  ك�فة،  بفروعه  الفل�سطيني  الرتاث  اأهمية  من  الدرا�سة  اأهمية  وتنبع 
اأكدته� الدرا�س�ت العديدة التي ق�م به� العديد من الب�حثني الفل�سطينيني، وكذلك درا�س�ت 
املع�ي�سة  الفل�سطيني من ك�فة جوانبه من خالل  الرتاث  در�سوا  الذين  امل�ست�رشقني  بع�س 

اليومية له. 
القرون وم� زال م�ثاًل يف  اأنتجته اجلم�ع�ت املختلفة عرب  اأو  ف�لرتاث هو م� كونته 
والثق�فية،  والروحية  االجتم�عية  االإن�س�ن  حي�ة  ميثل  الرتاث  ف�إن  وب�لت�يل  ح��رشن�)1(، 

وميثل هذا الرتاث جانبني مهمني من حياة ال�شعوب وهما )2(:
ال�سعبية . 1 واالأغ�ين  ال�سعبية  االأمث�ل  ت�سمل:  ف�لقولية  القولية:  وغري  القولية  الفنون 

وال�سعر والق�س�س وال�سحر واالألغ�ز، والنوادر واللغ�ت، والنك�ت وغريه�، اأم� الفنون غري 
القولية فت�سمل الرق�س واملو�سيقى ال�سعبية وغريه�.
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مثل . 2 اليدوية  واحلرف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  وت�سمل:  اليدوية:  ال�شعبية  الفنون 
الن�سيج والتطريز واالأزي�ء واحللي واحلن�ء وغريه�.

كم� اأن للرتاث ال�سعبي اأهمية عظمى يف حي�ة ال�سعب الفل�سطيني، اإذ اإنه يعمق ال�سلة 
نحن  التي  ال�سلة  تلك  اأخرى،  جهة  من  �سعبه  وبني  وبينه  جهة،  من  ووطنه  االإن�س�ن  بني 
الفل�سطينيني اأحوج الن��س اإليه� اليوم، واإن �سب�بن� يفتقدون اإىل حلظ�ت جم�لية كثرية من 
ال  له، ومن  له ال ح�س�رة  تراث  اأن من ال  املعروف  العظيم)3(، فمن  الفل�سطيني  فولكلورن� 
ح�س�رة له، ال ت�ريخ له، ومن لي�س له ت�ريخ، لي�س له وجود، ف�لبحث عن الرتاث والتنقيب 
جوهري  �رشط  احلقيقة  يف  هو  والن�رش  والتحليل  وب�لدر�س  ب�جلمع  وخمزونه  جذوره  عن 

لتجديد ال�سخ�سية الفل�سطينية )4(.
امل�دية  القيم  بني  توازن  اإق�مة  يف  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  درا�سة  اأهمية  وتكمن 
والقيم االأخالقية االإن�س�نية، ذلك اأن طبيعة هذا الع�رش الذي نعي�سه يت�سم ب�لتقدم التكنولوجي 
يف ظل فقر القيم االإن�س�نية والروحية، ولهذا ال بد من ال�سري يف خطني متوازيني: خط ميثل 
القيم امل�دية واآخر ميثل القيم االأخالقية االإن�س�نية )5(. كم� اأن درا�سة الرتاث تعطين� فكرة 
االإن�س�ن مع بيئته  الب�رشي وتطوره عرب االأجي�ل، وكيفية تف�عل  الفكر  اأقرب للو�سوح من 
و�سور هذا التف�عل عرب الزم�ن من خالل �سم�ت االنت�س�ر والتداول والرتاكم التي يت�سم به� 

هذا الرتاث )6(.
تراثن�  »اإن  الفل�سطيني فيقول:  الرتاث  اأهمية  الربغوثي  اللطيف  الدكتور عبد  ويو�سح 
االإ�سالمي يف  العربي  الكنع�ين يف جذوره�، لت�سله مب��سين�  هو دوحة ت�ستوعب م��سين� 
م�ستقبلن�  حتمل  كم�  فروعه�،  على  الفل�سطيني  العربي  ح��رشن�  ثم�ر  وحتمل  جذوعه�، 
العربي الفل�سطيني على -اأغ�س�نه�، اأنه� �سجرة مب�ركة جذوره� يف االأر�س وفروعه� يف 

ال�سم�ء” )7(.
وان اإع�دة بعث الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني لي�س هو جتذير واقع انف�س�يل بقدر م� هو 
حم�فظة على �رشيحة من �رشائح هذا الرتاث العديدة ب�سورة ع�مة، الأن هذا الرتاث هو ثق�فة 
ال�سعب التي تراكمت منذ ن�س�أته، وانت�رشت، ولذلك فهي تك�سف بال �سك عن مالمح �سخ�سيته 
القومية من جميع جوانبه�)8(، وب�لرغم من توا�سع اجلهود املبذولة الإع�دة كت�بة الرتاث 
الفل�سطيني واإحي�ئه ب�ستى جوانبه وخمتلف اأ�سك�له بعد حرب ع�م 1948م، 1967م، فقد 
داأبت هذه احلركة على جمع ودرا�سة الرتاث الفل�سطيني الإدراك ال�سعب الفل�سطيني ب�أهميته 
واحلف�ظ على هويته الوطنية وتقرير منط حي�ته وتفكريه، واإذا ك�ن لكل �سعب �سم�ت معينة 
يظهر منه تراثه ال�سعبي، ف�إن عملية حفظه وبعثه ج�ءت لتوؤكد على هذه الثوابت، ال �سيم� 

اإن العدو غريب عن هذه الهوية وهذه ال�سخ�سية وهذا الرتاث )9(.
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وهكذا مل يكن االهتم�م ب�لرتاث وليد ال�سدفة، وال ثمرة اجته�د �سخ�سي، واإمن� ج�ء 
نتيجة طبيعية للظروف ال�سي��سية واالجتم�عية والثق�فية التي مر به� ال�سعب الفل�سطيني، 
العدو  اأم�م  ال�سعب،  هذا  خ��سه�  التي  الع�سكري  الن�س�ل  مرحلة  مع  متج�وبً�  ج�ء  كم� 
الغ��سب )10(. ولكن كيف ن�ستطيع املح�فظة على تراثن�؟ للو�شول اإىل ذلك ل بد من اتخاذ 

بع�س اخلطوات منها:
ال�سعبي  ♦ الرتاث  متييز  على  والعمل  االنتب�ه  ب�حث  كل  وعلى  علين�  يتوجب  اأواًل: 

الفل�سطيني عن غريه، والبحث يف اأ�سك�له التي انتحلت و�رشقت وادع�ه� اجل�نب االإ�رشائيلي 
املحتل، والعمل على رده� اإىل اأ�سوله� االأوىل.

ث�نيً�: التم�سك ب�الأ�س�لة والع�دات والتق�ليد االأ�سلية يف مواجهة التغري االجتم�عي  ♦
الذي يقود اإىل االبتع�د عن كل م� هو تقليدي وقدمي، لذلك ك�ن علين� اأن نعود اإىل التم�سك 

بهذه الع�دات والتق�ليد ال�سعبية.
متهيداً  ♦ عن��رشه  وجميع  وجوده  وت�أكيد  الفل�سطيني  الرتاث  بعث  يف  البدء  ث�لثً�: 

الإق�مة االحتف�الت ب�الأعي�د الوطنية واملن��سب�ت الدينية، والتم�سك ب�ل�سن�ع�ت التقليدية 
واحللي  ك�حلن�ء  الزينة  واأدوات  ال�سعبية  واالأزي�ء  اليدوية  ك�الأ�سك�ل  ال�سعبية  واملع�رف 

وغريه� )11(.
ك�سف  ♦ يف  جميعً�  العرب  واإ�رشاك  اإعالميً�،  ال�سهيونية  املح�والت  ف�سح  رابعً�: 

هذا  حتجيم  اأو  طم�س  اأو  ت�سويه  اأو  �رشقة  يف  واجلديدة(  )القدمية  االإ�رشائيلية  املم�ر�س�ت 
الرتاث.
له،  ♦ والرتويج  الرتاث  الإحي�ء  الفل�سطينية  املح�والت  وت�سجيع  تطوير  خ�م�سً�: 

واملح�فظة على م� يخ�ف على �سي�عه، مع �رشورة االأم�نة يف الت�سجيل خ��سة يف بع�س 
الق�س�ي� املن�فية للذوق، ف�لرتاث ملك ال�سعب وال يحق لفرد اأو الأ�سخ��س تخطي ذلك.

�س�د�سً�: حم�ربة التبديد واالقتالع، واملح�فظة امل�ستمرة على الزي ال�سعبي واأدوات  ♦
الزينة االأخرى ك�حلن� والكحل وغريه�، وعدم ال�سم�ح ب�ندث�ره اأم�م موجة االأزي�ء احلديثة 

واأدوات التجميل، وعدم اال�ستغن�ء على ال�سن�ع�ت التقليدية مبختلف اأ�سك�له� )12(.
وجلمع الرتاث الوطني الفل�شطيني وتوثيقه اأهمية بالغة، وذلك لالأ�شباب الآتية: )13(

الرتاث ال�سعبي �سجل ح�فل ب�لع�دات والتق�ليد التي ك�نت �س�ئدة يف كل الع�سور، . 1
االجتم�عية  احلي�ة  لطبيعة  ت�سجيل  ففيه  املختلفة،  الفل�سطينية  اجلغرافية  البيئ�ت  يف 

واالقت�س�دية وال�سي��سية.
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الرتاث ال�سعبي اأحد اأهم و�س�ئل الن�س�ل لنيل احلقوق، وبخ��سة يف ع�مل اليوم، الأنه . 2
اعتب�رات  الن�س�ل ن�س�اًل ع�سكريً� حربيً�، وفق  والعرقي، فلم يعد  االنتم�ء اجلغرايف  يثبت 
فقد  احلقوق،  ال�سرتج�ع  وحيدة  كو�سيلة  والقتل  والقوة  ال�سالح  يعتمد  امل��سية،  القرون 
النف�سي  الفل�سطينيني، يف املج�ل  الرتاث لوحة جينية، ُتربز يف ثن�ي�ه� خ�س�ئ�س  اأ�سبح 
واالجتم�عي واالقت�س�دي وال�سي��سي؛ الأن الرتاث ال�سعبي ي�سقل جمموع الع�دات والتق�ليد، 

وهو يوؤثر اأي�سً� يف ال�سلوك والوجوه واملالمح.
هو اأي�سَ�ً ر�س�لة للتوا�سل احل�س�ري بني الفل�سطينيني وغريهم من االأجن��س االأخرى . 3

يف الع�مل القدمي واحلديث، وهو اإثب�ٌت لالمتزاج بني احل�س�رات خالل الت�ريخ الطويل، مم� 
ي�س�عد على اإحالل ال�سلم االجتم�عي بني خمتلف االأجن��س واالأعراق.

االندث�ر،  الع�رش احل�يل جهوداً م�س�عفة حلم�يته من  تراثن� يقت�سي يف  ف�إن  وبعد، 
فكيف اإذا اجتمعت ملحوه عوامل الع�رش االعتي�دية وعوامل االحتالل غري االعتي�دية التي 
تتعمد الق�س�ء على مالمح ال�سعب الفل�سطيني للق�س�ء على وحدته وعروبته، واإذ ك�نت مهمة 
ت�سجيل مالمح ال�سعب الفل�سطيني �رشورية، ف�إن ت�سجيل هذه املالمح لي�س من �س�أن الت�ريخ 
وحده، بل هو م�س�لة مع�ي�سة يومية للرتاث على النحو الذي يحفظ لهذا ال�سعب ذاكرته يف 
امل�ستقبل، بل وجوده احلقيقي وكي�نه و�سخ�سيته ووحدته الثق�فية واالجتم�عية من خالل 
ال�سعبي  الرتاث  بت�سجيل  التبع�ت  الدار�سني  اأفواج  تتحمل  ولذلك  املوروث.  ال�سعبي  ن�سيجه 
�سيخلفه  وم�  الط�لع  اجليل  ب�إن�س�ء  التبع�ت  واملربني  االآب�ء  اأجي�ل  وتتحمل  فل�سطني،  يف 
اأجي�ل على تراث ال�سعب الفل�سطيني الب�قي ليحي� هذا الرتاث ال يف الكتب والدرا�س�ت  من 

وح�سب، بل يف كل عر�س ومولد وكل يوم ومو�سم.

ثانياً - اخللفية التارخيية ملادة احلناء:

أ تعريف احلناء واأ�شلها وانت�شارها وتطورها التاريخي:	.
اأن تتع�مل مع الطبيعة واأن ت�ستك�سف  درجت ال�سعوب طوال ت�ريخه� االإن�س�ين على 
اجلب�ل  ويف  واحليوان  النب�ت  ويف  واالأر�س،  ال�سم�ء  يف  به�  حتيط  وهي  جتلي�ته�، 
واالأنه�ر، واالأودية. وقد نظمت هذه ال�سعوب عالئق مع ذلك كله اأو بع�سه، ومل تتورع على 
اأن تخت�س لنف�سه� بخ�س�ئ�س ت�سبح من ثم من ميزاته� ومالحمه�، ف�إذا هي تغ�ير به� 
�سعوبً� اأخرى، وتب�ين اأممً� �سواه�. وقد ك�ن ينه�س على حرا�سة هذه اخل�س�ئ�س واحلف�ظ 
على  واملح�فظة  الثق�يف،  ب�ملوروث  التقيد  اإىل  الن�زع  ال�سعب  �سمري  امليزات  هذه  على 

القيم والع�دات والتق�ليد.



179موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

واحلن�ء اأو اخل�س�ب نب�ت معروف وهو ا�سم مل� يخ�سب به من حن�ء ونحوه، وخ�سب 
فهو  لونه  غري  م�  كل  غريه�،و  اأو  �سفرة  اأو  بحمرة  لونه  غرّي  اأي  خ�سبً�:  يخ�سبه  ال�سيء 
العربية  غري  القدمية  اللغ�ت  من  العديد  يف  احلن�ء  ا�سم  ورد  وقد  وخ�سيب)14(.  خم�سوب 
االأخرى  احلديثة  اللغ�ت  عنه�  اأخذت  ثم  والفرعونية حن� وحين�،  ب�ل�رشي�نية  عليه  ف�أطلق 
مثل الفرن�سية واالإجنليزية والرتكية وكله� تعود ب�الأ�سل اإىل م�ورد يف اللغة العربية وهي 

كلمة »ِحنَّ�«)15(.
الفل�سطينة  املدن  يف  ا�ستعم�له  و�س�ع  انت�رش  الذي  ال�سعبية  الفنون  من  يعد  واحلن�ء 
اأو يخبو وينح�رش بح�سب  يت�ألق وينت�رش،  �سعبي  َكَفنُّ  �سعبي م�دي، وهو  اأي فن  مثله مثل 
ظروف املجتمع والبيئة املحيطة به، وقد بقي احلن�ء ث�بتً� يف اأ�س�لته رغم كل م� اأح�ط به 
من ظروف، ورغم من�ف�سته من قبل �س�لون�ت التجميل واآالته وم�س�حيقه احلديثة، فقد بداأ 
من امل��سي ال�سحيق، وم� زال ق�ئمً� له معحبوه و�س�نعوه وم�ستخدموه، ومرتابطً� ترابطً� 
اً عن رغب�ت واأفك�ر  ت�مً� مع خمتلف الفنون ال�سعبية االأخرى ومتوارثً� جياًل عن جيل معربِّ

ومعتقدات هذا ال�سعب.
واأجن��سه�  الفلقتني،  نب�تية من ذوات  احلن�ئي�ت، وهي ف�سيلة  و�سجرته من ف�سيلة 
والتزييني،  وال�سن�عي  والطبي  الربي  اأي�سً�، منه�  واأنواعه� كثرية  تبلغ 25 جن�سً�،  كثرية 
اأبي�س  زهر  وله�  اأمت�ر،  اأربعة  اإىل  ارتف�عه�  ي�سل  ال�سدر  �سجرة  مثل  رفيعة  طويلة  وهي 
عنقودي، واأوراقه ن�عمة، وتنبت يف االأرا�سي احل�رة)16(. ويعد من النب�ت�ت العطرية التي 
عرفت منذ قدمي الزم�ن، وهو �سبيه بورق الزيتون غري اأنه اأعر�س منه واألني واأ�سد خ�رشة، 
اإىل اللون البني عند الن�سوج، وميكن اال�ستظالل به عند  اأوراقه  وهو طيب الرائحة تتحول 
ر  تعمِّ و ا�ستداد احلرارة، وهذا النوع ينت�رش كثري منه يف املغرب وم�رش واحلب�سة)17(.  
�سجرة احلن�ء ثالث �سنوات واأكرث، وهي يف معظمه� من نب�ت�ت املن�طق اال�ستوائية، حيث 
حتت�ج اإىل حرارة مرتفعة �سيفً�، وتدخل يف طور ال�سكون �ست�ًء، وحتت�ج اإىل تربة خ�سبة 

واأف�سله� ال�سفراء اخلفيفة)18(.
داوود  ذكر  فقد  احلن�ء،  ل�سجرة  االأ�سلي  املوطن  يف  والعلم�ء  الب�حثون  اختلف 
االأنط�كي اأن موطنه� االأ�سلي جزائر ال�سو�س)19( وم� يليه�، ثم حتمل اإىل ب�قي اأق�ليم الع�مل، 
ال�س�حلة يف نواحي  االأر�س  اأنه� تنبت يف  اإىل  االإ�سالمية  دائرة املع�رف  على حني ت�سري 
العرب  ب�أر�س  �سجره�  اأن  فيذكر  البيط�ر  ابن  اأم�  والهند،  ف�ر�س  وبالد  ال�سم�لية  اإفريقي� 
واأم� �س�حب  ف�ر�س،  العربية، وبالد  اجلزيرة  االأ�سلي  اأن مهده�  اإىل  اأ�س�ر  كثري، وبع�سهم 
الت�سمي�ت  اإىل  نظراً  احلن�ء  لنب�ت  قدمي  مهد  هي  العربية  اجلزيرة  اأن  فيذكر  العرو�س  ت�ج 
التي اأطلقت على عدة موا�سع تزرعه وتنمو فيه�، هذا ف�ساًل عن وروده يف كثري من االأ�سع�ر 
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العربية القدمية، وا�ستع�رة بع�س اللغ�ت املع��رشة اأ�سم�ء احلن�ء من العربية القدمية، ف�إن 
هذا كله ي�سري ب�حتم�ل كون اجلزيرة العربية هي املهد احلقيقي لهذا النب�ت)20(.

عرف  فقد  ب�مل�رشيني،  يرتبط  م�  احلن�ء  عن  لدين�  الت�ريخية  االإ�س�رات  اأقدم  ولعل 
الفطري�ت  يق�وم  نب�ت  الأنه  التحنيط،  يف  م�سحوقه  وا�ستعملوا  النب�ت  هذا  قدم�وؤهم 
اأيدي مومي�ت  اآث�ره على  اأظ�فرهم، حيث وجدت  ا�ستخدموه يف دهن  والبكتريي�)21(، كم� 
االأخرى  القدمية  ال�سعوب  عند  احلن�ء  ا�ستخدام  توا�سل  ثم  �سنة)22(.  اآالف  خم�سة  عمره� 
ك�لكنع�نيني والعربانيني واليون�ن والروم�ن الذين اتخذوا اأك�ليلهم اجلن�ئزية من فروعه 

املزهرة، ثم انت�رش يف بالد حو�س البحر املتو�سط االأخرى)23(.
والعرب يطلقون على احلن�ء ا�سم »ف�غية«، فهي ال تذوب كثرياً يف امل�ء الب�رد، ولذلك 
ت�ستخدم العرب بعجنه� يف امل�ء الدافئ، كم� اأن ف�ئدته� تنعدم يف امل�ء ال�س�خن، وقد اأ�س�ر 
اأبو حنيفة الدينوري،  اأقدمهم  اإىل هذا النب�ت يف كتبهم العديدة، ولعل من  علم�وؤن� العرب 
يف كت�به امل�سمى »النب�ت« حيث ق�ل عنه: »احلن�ء �سجرُه كب�ر مثل �سجر ال�سدر، وله ف�غية 
وهي نوره، وعن�قيده مرتاجفة، اإذا انفتحت اأطرافه� �سبهته� مب� ينفتح من الكزبرة، اإال اأنه 
اأطيب رائحة، والف�غية كل نورة طيبة الرائحة...، حتى اأن الف�غية غدت ا�سمً� اآخر للحن�ء....، 

وهي ب�أر�س العرب كثرية....«)24(.
احلناء يف الرتاث الإ�شالمي	.أ

يرجع ا�ستخدام احلن�ء اإىل زمن �سيدن� اإبراهيم عليه ال�سالم، فهو اأول من اخت�سب به 
من الب�رش، واأم� ب�لن�سبة للحن�ء يف القراآن وال�سنة فلم يرد ذكر لهذه امل�دة ب�ال�سم، اإال اأنه 
مرتبط  ال�سيب  اأن  بينت  عدة  قراآنية  اآي�ت  يف  ب�حلن�ء-  عالقة  له  الذي  ال�سيب-  ذكر  ورد 
بتقدم العمر وهو يف االأ�سل �سيب ال�سعر، وقد يكون هذا ال�سيب �سمة وق�ر وجالل، غري اأن 
مداراته واإخف�ئه قد يكون�ن م�ستحبني اأو مندوبً� اإليهم�، وهذا م� بينته ال�سنة ال�رشيفة، اأو قد 
يكون ال�سبب يف جعل اخل�س�ب م�ستحبً�، اأنه ذو اأثر ح�سن يف نفو�س املحيطني ب�ملخت�سب، 
وهذا االأمر يت�سح يف بع�س اأح�ديث الر�سول )�س( الذي ا�ستحب خ�س�ب ال�سيب ب�سفرة اأو 
�سعورهم  ال�سالم يف �سبغ  عليه  اإبراهيم  بجده  واأ�سح�به  الر�سول)�س(  اقتدى  كم�  حمرة، 
وحل�هم ب�حلن�ء)25(. اأم� طريقة اخت�س�ب ال�سعر فقد ذكرت امل�س�در اأن اأوراق احلن�ء غنية 
يف  منه  ي�ستف�د  �سب�غ  و�سحقه�-  جتفيفه�  بعد  منه�-  ي�ستح�رش  التي  ال�سبغية  ب�مل�دة 
ال�سبغة احلمراء اأو ال�سوداء، وتذكر تلك امل�س�در اأن بع�س ال�سعوب ك�نوا يخ�سبون ب�سب�غة 
�سعر الراأ�س واللحية، ف�إذا �سبغ به ال�سعر االأ�سود م�ل اإىل اللون القرمزي، اأم� ال�سعر الف�حت 
ال�سعر بعن�ية ويع�لج  ثم ينظف  دافئ  داكنً�، وميزج م�سحوق احلن�ء مب�ء  اأحمر  في�ستحيل 



181موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

اأن يظل املعجون مثبتً� ب�ل�سعر ملدة �س�عة، واإذا  ب�ملعجون الن�جت من هذا املزيج، ويجب 
اأريد اأن يكون اللون اأ�سود داكنً�، ف�إنه يجب اأن ي�سبغ مبعجون مركب من الرنك- وهو نب�ت 
ي�ستخرج منه النيلة- ثم يع�لج ال�سعر ث�نية ب�حلن�ء مدة ربع �س�عة بعد مع�جلته ب�لرنك 

للمح�فظة على الربيق امل�أثور عن احلن�ء)26(.
واأف�سل طرق ا�ستعم�ل احلن�ء هو اأن تو�سع يف كي�س بال�ستيكي على �سكل خمروطي به 
ثقب رفيع من االأ�سفل، ثم تخلط بقليل من �سبغة ال�سعر االأ�سود وقليل من م�سحوق املحلب، 
ويو�سع هذا اخلليط داخل الكي�س ويربط من اأعلى، ويرتك حتى يجف، ثم تزال ب�مل�سح بقليل 
من الزيت، اأم� ذوو الب�رشة اجللدية احل�س��سة والرقيقة، فتجنبً� حلدوث اأي الته�ب للب�رشة، 
تخلط ال�سبغة مع قليل من املحلب وامل�ء وت�سب يف الكي�س البال�ستيكي، وت�ستعمل مب��رشة 
و ترتك على اجل�سم ملدة ن�سف �س�عة ثم تزال وتغ�سل ب�ل�س�بون جيداً، وحتى تكون احلن�ء 
بنب�ت  احلن�ء  خلط  ميكن  كم�  الليمون،  اأو  ب�خلل  خلطه�  من  بد  ال  ال�سعر  �سبغ  يف  فع�لة 
الك�ستن�ئي  اللون االأ�سفر  اأم� للح�سول على  البندقي،  البني  اللون  الكركديه للح�سول على 
اللون الطوبي فتخلط احلن�ء  اأم� للح�سول على  ال�سيح والب�بوجن،  فتخلط احلن�ء بقليل من 

بقليل من ق�رش الب�ذجن�ن االأ�سود)27(.

ثالثاً - الوظيفة اجلمالية - االجتماعية والطبية )العالجية - الصحية( 
للحناء وعناصرها الزخرفية:

احلن�ء ب�عتب�ره فنً� �سعبيً�، يوؤدي كغريه من الفنون ال�سعبية وظ�ئف يف حي�ة االإن�س�ن 
واجلم�ع�ت، ومب� اأن احلن�ء من و�س�ئل الزينة لالإن�س�ن الفل�سطيني وخ��سة املراأة، فقد انت�رش 
انت�س�راً وا�سعً� يف وقت ك�نت و�س�ئل الزينة االأخرى قليلة، ولهذا اتخذ هذا االإن�س�ن و�سيلة 

اأثبت واأبقى لزينته وخ��سة عند املراأة)28(.
النابل�شي خ�شو�شية كونه  الفل�شطيني، ومنها املجتمع  وللحناء يف املجتمع 

يوؤدي العديد من الوظائف املتعددة منها:
أ الوظيفة الجتماعية� اجلمالية: 	.

العرو�س  اأن حتنى  )العر�س(  الدخلة  ليلة  ت�سبق  التي  الليلة  وقبيل  الع�دة  حيث جرت 
ْر احلن�ء على اجل�رات وال�سديق�ت  َ ع �رشُ وكذلك العري�س، وقبيل م�س�ء تلك الليلة ب�س�ع�ت تَوزَّ
والقريب�ت يف البلد من قبل اأهل العري�س بو�س�طة امراأة كبرية يف ال�سن تعرف »ب�لعّزامة«، 
ف�إذا و�سلت بيتً� من بيوت القرية بداأت ب�لزغ�ريد واالأغ�ين، وهذا اإ�سع�ر الأهل البيت اأنهم 
مدعوون جميعهم اإىل العر�س، فيقوم اأهل البيت بتقدمي القهوة له� ويف بع�س االأحي�ن قطع 
من احللي الذهبية، ف�إذا و�سلت بيت العري�س قدمت هذه احللي لهم، حتى اإذا م� انتهت مرا�سم 
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الزواج �سلمت »للعزامة« التي تقوم بدوره� برتجيعه� اإىل اأ�سح�به�)29(. وقد ا�ستعي�س يف 
وليمة  حل�سور  املدعوين  اإىل  دعوة  بط�ق�ت  بتوزيع  ال�س�بقة  املرا�سيم  عن  احل�يل  الوقت 

العر�س، وع�دة م� تكون اأغلب هذه الدعوات يف يوم اجلمعة الأنه� عطلة ر�سمية.
وقد تبداأ مرا�سم االحتف�ل يف امل�س�ء يف بيت العري�س اأواًل، وت�سرتك الن�س�ء والفتي�ت 
ب�لغن�ء والرق�س، ثم يحملن احلن�ء، ويذهنب يف موكب جم�عي ت�س�مني اإىل بيت العرو�س 
اأن ي�سلن يقمن ب�لغن�ء والرق�س ب�سكل جم�عي)30(. ويف املق�بل  الّزّفة، وبعد  فيم� ي�سبه 
يقوم الرج�ل على خمتلف م�ستوي�تهم ب�لتوافد اإىل بيت العري�س يف منزله زراف�ت ووحدانً�، 
فيحيون هذه الليلة ب�لدبكة وال�سحجة والزغ�ريد حتى وقت مت�أخر من الليل، فهي ليلة الوداع 
والتعليلة، حيث ي�سل الفرح فيه� اإىل اأعلى م�ستوى من االبته�ج وال�رشور، يتب�دل فيه اجلمع 
االأح�ديث املتنوعة حتى وقت مت�أخر من الليل، وخالل ذلك يقدم للرج�ل والن�س�ء املرطب�ت 
وامل�رشوب�ت)31(، وب�لت�يل ف�إن ليلة احلن�ء تعرب عن نوع من الت�س�من االجتم�عي بني اأهل 

البلد �سواء على م�ستوى الرج�ل، اأم على م�ستوى الن�س�ء وكذلك االأطف�ل.
و يالحظ اأن التم�سك بهذه الرتتيب�ت اأخذ يف االزدي�د رغم م� يجره على العري�س من 
تك�ليف، الأن العرو�س �س�رت ترى فيه تعبرياً عن مك�نته� االجتم�عية، وهي مك�نة يجب 
اأن تكون جديرة ب�الفتخ�ر، كم� اأن هذا اليوم يعد يومً� ف��ساًل بني حي�ة العزوبية وحي�ة 
يعدون  فهم  خرياً،  والعرو�س  العري�س  اأهل  من  كل  يتف�ءل  اأي�سً�  احلن�ء  ليلة  ويف  الزواج، 
اأ�سبحت حقيقية ال مراء فيه�، ولهذا ف�إن  اأن الفرح قد قرب واأن امل�س�هرة بني االأ�رشتني 
املجتمع الفل�سطيني بفئ�ته ك�فة، واأم�كن تواجده يعد احلن�ء ف�أاًل ح�سنً� وخرياً، واأنه اقتداء 
ب�الآب�ء واالأجداد الذين ك�نوا يتخ�سبون ب�حلن�ء يف اأي�م م�رشاتهم واأفراحهم، وال ير�سون 

عنه بدياًل)32(.
للتزيني  اأ�س��سية  كو�سيلة  احلن�ء  م�دة  ا�ستعملت  فقد  للحن�ء  اجلم�لية  الوظيفة  اأم� 
والتجميل، وخ��سة للن�س�ء يف ن�بل�س وبقية من�طق فل�سطني، وهي يف هذا الغر�س ت�ستخدم 

لنف�س االأ�سب�ب التي ت�ستخدم فيه� اأدوات الزينة االأخرى ك�لو�سم واحللي وغريه�.
واحلن�ء من مواد الزينة التي م� زالت ترتبع على عر�س اجلم�ل ال�ستعم�الته� كثرية يف 
�سبغ ال�سعر والتجميل، فهي تخلو من اأية اأ�رشار ج�نبية ك�لتي حتدثه� املواد الكيم�ئية، لذلك 
اأ�سبح ا�ستخدامه� يف ك�فة م�ستح�رشات التجميل هو ال�سغل ال�س�غل للمهتمني ب�الأمر)33(. 
ومل ينطفي �سحره� وجم�له� مع مرور الزمن لي�س بني ن�س�ء ال�رشق فح�سب، حيث موطن هذا 
التقليد، ولكن اأي�سً� بني ن�س�ء الغرب اللواتي اأحبنب التب�هي ب�ل�رشقي�ت يف اأخذهن زينتهن، 
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ولعل ال�رش يف هذه امل�دة يكمن يف ت�سميم�ته� املعقدة يف بع�س االأحي�ن، والتي ي�ستغرق 
برائحة  تفوح  التي  العطرة  ورائحته�  يتوهج،  الذي  الق�ين  االأحمر  ولونه�  �س�ع�ت،  ر�سمه� 

الطبيعة، ويكفين� فخراً اأن الر�سول )�س( اأو�سى به� لقيمته� اجلم�لية)34(.
ف��ستعملته�  كله�،  وامل�ستوي�ت  الطبق�ت  بني  للتجميل  م�دًة  ا�ستعم�له�  �س�ع  كذلك 
�سيدات الق�سور وحتى الن�س�ء االأكرث فقراً، ومل يقت�رش ا�ستعم�له� على الن�س�ء وحدهن، بل 
�س�ع ا�ستعم�له� اأي�سً� بني الرج�ل منذ اآالف ال�سنني، وقد ك�نت احلن�ء ت�ستخدم كم�ستح�رش 
تزيني  يف  �س�ع�ت  ب�سعة  يق�سني  الالئي  الن�س�ء  طريق  عن  الفرعونية  م�رش  يف  جتميل 
اأنف�سهن به�، وا�ستمر العمل به� يف تزيني الب�رشة وال�سعر واالأظ�فر واليدين واالأرجل وغريه� 
ال�رشق  منطقة  يف  النف�س  اإىل  حمببً�  جتميل  م�سدر  اأ�سبحت  وب�لت�يل  اجل�سم  اأع�س�ء  من 
االأو�سط)35(. واإذا م� تي�رش لن� زي�رة املت�حف واملع�بد التي ت�سم مومي�ت قدم�ء امل�رشيني 
االأ�س�بع يف  اأظ�فر  يغطي  احلن�ئي  اخل�س�ب  نرى  ذلك، حيث  دليل على  اأكرب  اأنه�  ف�سنجد 

اليدين والقدمني، وهذا يدل على ا�ستخدامهم للحن�ء كم�دة جتميلية)36(.
وتبدو الوظيفة اجلم�لية اأي�سً� يف مظ�هر الزينة ك�فة التي تهتم به� الفئ�ت ال�سعبية 
ويتم  والن�س�ء،  االأطف�ل  من  احلن�ء  ليلة  يف  العرو�س  تزيني  يف  الفل�سطينية  املن�طق  يف 
توزيع م�دة احلن�ء اأي�سً� على الن�س�ء واالأطف�ل يف من��سب�ت غري الزواج ك�خلت�ن وعودة 
احلج�ج)37(. كم� يعّد احلن�ء يف الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني من املواد اجل�لبة للف�أل احل�سن، 
ف��ستعم�له هو نوع من التعبري عن الفرح وال�رشور، لذا فقد ا�ستخدم يف بع�س املن��سب�ت 

االأخرى مثل حن�ء رجب واأي�م العيدين.
وم� زالت تق�ليد الزواج يف ن�بل�س وفل�سطني وكثري من الدول العربية تخ�س�س يومً� 
ك�ماًل للحن�ء، تتزين فيه العرو�س واأفراد اأ�رشته� و�سديق�ته� ب�أجمل ر�سوم�ت احلنة، ولعل 
هذا التقليد يعك�س اإىل اأي مدى ح�فظ املجتمع الفل�سطيني على تراثه وتق�ليده العريقة التي 
توارثه� جياًل بعد جيل، حيث اإن احلنة ب�لن�سبة لهذه الثق�فة لي�ست جمرد ر�سوم�ت ونقو�س 

جميلة، لكنه� تقليد يرتبط ارتب�طً� وثيقً� ب�لع�دات واالأعراف املتوارثة.
وغ�لبً� م� تقوم الن�س�ء املدعوات يف ليلة احلن�ء وخ��سة الكبريات يف ال�سن بتحنية 
اأنف�سهن والفتي�ت ال�سغريات، وكثري منهن يحر�سن على تزيني بن�تهن ب�حلن�ء، ويتف�ءلن 
بذلك حتى يعقب لبن�تهن ب�رشى خري، فيتزوجن يف امل�ستقبل ويكون لهن مثل هذه الفرحة، 
عن  تعبرياً  االأغ�ين  يكون م�سمون  م�  الن�س�ء ورق�سهن، وغ�لبً�  اأغ�ين  و�سط  يتم  ذلك  وكل 

جم�ل العرو�س وح�سن زينته� وحنته�)38(.



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 184
هوية وإنتماء

اأم� طريقة التزيني ب�حلن�ء وخ��سة للعرو�س يف ن�بل�س واأغلبية املن�طق الفل�سطينية 
الزفتة وبع�س  الب�سيطة يف عمله� مثل  االأخرى فتقوم امل��سطة ب�ال�ستع�نة ببع�س املواد 
اخليوط القطنية الغليظة حيث تقوم بت�سخني م�دة الزفتة، بينم� ت�أتي ب�خليط الغليظ وتربطه 
على �سكل دائرة حول الر�سغ مت�مً�، ثم تربط اخليط حول اإ�سبع االإبه�م وتنزله على امتداد 
االإ�سبع على ب�طن اليد، وتربطه ب�خليط امللتف حول الر�سغ، وهكذا تربط االأ�س�بع ك�فة، 
بحيث ت�سبح اليد كله� م�سبكة ب�خليوط املمتدة على امتداد االأ�س�بع حتى الر�سغ. وبعد ذلك 
ت�أتي امل��سطة مب�سم�ر رفيع وتبداأ بغم�سه ب�لزفتة امل�سهورة، ثم تر�سم على ب�طن اليد بني 
فراغ�ت اخليوط ر�سومً� متعددة ك�لدوائر واالأ�سك�ل الهند�سية االأخرى، ثم حت�رش امل��سطة 
بقطعة  تلفهم�  ذلك  وبعد  النواحي،  جميع  يف  اليدين  على  بل�سقه�  وتبداأ  املعجونة،  احلن� 
الت�يل  اليوم  واليدين يف  القدمني  فك  وعند  القدمني،  مع  تعمل  وكذلك  لفً� حمكمً�،  قم��س 
تكون اخليوط قد تركت فراغً� بني اليدين والقدمني تتخلل احلن� مم� يربز هذه الر�سوم�ت)39(.
للفتي�ت  ع�دة  وت�ستعمل  اليدين،  لتحنية  ال�س�بقة  من  اأب�سط  اأخرى  طريقة  وهن�ك 
اأيديهم  ويغلقون  احلن�ء،  عجينة  من  قطعة  اأيديهم  يف  تو�سع  حيث  واالأطف�ل،  ال�سغريات 
احلن�ء،  فوق  م�سمومة  وهي  اليد  وتربط  اأظ�فرهم،  فوق  اأخرى  قطعة  تو�سع  ثم  عليه�، 
وعند فكه� تكون اليد قد اكت�ست لون احلن�ء، بينم� هن�ك فراغ�ت مك�ن خطوط اليد وعقد 

االأ�س�بع)40(.
اأي�سً� ل�سبغ  ا�ستخدامه�  التزيني ب�حلن�ء على الكفني والقدمني، بل درج  وال يقت�رش 
اأو احلمراء بعد  �سعر الراأ�س لكب�ر ال�سن من الن�س�ء والرج�ل، وتتم حتنيته ب�حلن�ء ال�سمراء 
ب�لتدريج  ال�سعر  توؤخذ قطع احلن�ء وتو�سع بني خ�سالت  ال�س�ي، حيث  �سويً� مب�ء  عجنه� 
اإىل اأن يغطى احلن�ء كل ال�سعر، ثم ُيغطى ال�سعر بقطعة قم��س، ويرتك ل�س�ع�ت عدة، وبعد 
ذلك يزال القم��س ويغ�سل الراأ�س ب�مل�ء ال�س�خن وينظف من عجينة احلن�ء، ويكون بذلك قد 

اكت�سب لون احلن�ء)41(.

الوظيفة الطبية� العالجية:	.أ
بين�ه�،  التي  اجلم�لية  وظيفته  اإىل  ب�الإ�س�فة  اأي�سً�َ،  كدواٍء  احلن�ء  ا�ستخدام  درج 
ي�ستخدم  اأنه  البكتريي�، كم�  اأنواع  لكثري من  اجل�فة م�س�د حيوي  احلن�ء  اأوراق  فم�سحوق 
ل�سب�غة ال�سعر واجللد)42(. ويف ح�الت ال�سداع يتم اح�س�ر قليل من احلن� املعجون ب�مل�ء، 
الن�جت  ال�سداع  فيزول  �س�عة  ربع  ملدة  الراأ�س  فوق  وتو�سع  قم��س  قطعة  يف  تو�سع  ثم 
امليكروب�ت  من  الراأ�س  فروة  تنقية  على  تعمل  ف�إنه�  نف�سه  الوقت  ويف  احلرارة)43(،  عن 
اأي�سً�  العرق منه)44(. وله�  اإفراز  ال�سعر وتقليل  َق�رْش  الزائدة، ومنع  والطفيلي�ت واالإفرازات 
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ت�أثري ق�ب�س على الغدد الدهنية املوجودة يف فروة الراأ�س حيث تعمل على اإزالته�، كم� اأن 
احلن�ء ال تنفذ اإىل جذور ال�سعر، وعند ا�ستعم�له� ك�سبغة تظل يف الق�رشة اخل�رجية بعك�س 
بع�س اأنواع ال�سبغ�ت االأخرى الكيمي�ئية، كم� ت�س�هم يف تقوية ال�سعر وتغذيته مب� حتويه 
التق�سف  ب�سيالته وحتميه من  وتغذي  ال�سعر  وبروتين�ت تخرتق  كربوهيدراتية  مواد  من 
االأيدي  ت�سقق�ت  ومنع  مع�جلة  يف  ف�ئدة  وللحن�ء  الن�عم)45(.  وامللم�س  النعومة  وتعطيه 
اأيديهم ب�لت�سقق مثل  واالأرجل وخ��سة من اأ�سح�ب املهن اليدوية ال�سعبة، والتي ت�سيب 
�رة، وغريهم من اأ�سح�ب املهن التي ت�سيب اليدين ب�جلروح والت�سقق، حيث  البنَّ�ئني واحلجَّ

مت حتنيته� لفرتة من الوقت)46(.
اأ�س�بع  التي حتدث بني  اجللدية  االلته�ب�ت  اأنواع  احلن�ء يف عالج بع�س  وت�ستخدم 
االأ�س�بع، حيث  بني  العرق  اأي�سً�  ت�سبب  والتي  امل�سي،  نتيجة كرثة  ال�سيف  اأثن�ء  القدمني 
كم�  اجللد)47(.  وت�سقق  �سلخ  يوقف  الذي  االأمر  القدم  اأ�س�بع  بني  امللتهبة  املن�طق  حُتّنى 
يف  ت�س�عد  كم�  معينة(،  فطري�ت  عن  ن�جت  مر�س  )وهو  الري��سي  القدم  عالج  على  تعمل 
التئ�م البثور والقروح واجلروح الب�سيطة التي تظهر على اجللد وخ��سة اإذا خلطت مع م�دة 

الزفت)48(.
اأن احلن�ء له� ا�ستعم�ل يف مع�جلة بع�س االأمرا�س التي ت�سيب جلد  اأ�سف اإىل ذلك 
اإزالة  االأع�س�ء اخل�رجية ك�لفم والل�س�ن وغريه�، وهي مع�لج قوي يف  اأو بع�س  االإن�س�ن 
من  ال�سدر  وتنقية  احلرارة  وتخفي�س  املف��سل،  واآالم  والريق�ن  واجلدري  واجلرب  احلكة 
ك�لهندب�ء  الربية  االأع�س�ب  بع�س  مع  ُخلطت  اإذا  وخ��سة  االأمرا�س،  من  وغريه�  البلغم 
م�ستح�رشات  مثل  ال�سن�ع�ت  بع�س  يف  تدخل  كم�  وغريه�)49(.  الهندي  والتمر  والع�سل 
الن�سيج  و�سن�عة  ال�سف�ه،  واحمر  والكحل  العني  وواقي  و�سبغه�  االأظ�فر  وطالء  التجميل 

وبع�س العطور)50(. 
و مم� زاد انت�س�ر ا�ستعم�له� يف االأو�س�ط ال�سعبية الفل�سطينية هو اعتق�د هذه الفئ�ت 
اأن للحن�ء اأثراً يف زي�دة الف�علية اجلن�سية عو�سً� عن كونه م�دة للتخ�سيب له� لون جميل 

ورائحة طيبة)51(.
ويجمل داوود االأنط�كي يف كت�به »التذكرة« قبل اأكرث من اأربعم�ئة ع�م معظم هذه 
اال�ستعم�الت الطبية مل�دة احلن�ء بقوله: »... لي�س يف اخِل�س�ب�ت اأكرث �رشي�نً� منه، اإذا ُحّنيت 
َدْد، وطبيخه اأو �سحيقه عظيم  به اليد ا�ستدت ُحْمرة البول..، وبذلك َيْطرد احلرارة ويفَتْح ال�سُّ
ح�ل ويَفتُِّت  َدْد وُيْذِهب الرَيَق�ن والطِّ ْفع يف َقلْع الُبثور واأ�سن�ف القالع، وم�وؤُه يفتح ال�سُّ النَّ
ُب ِمْثق�ل من َزْهِرِه بثالِث اأوراِق من امل�ء والع�سل، َيْقطع النَّْزالت واأ�سن�ف  احل�سى...، َو�رُشْ
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اجلنني  اأوج�ع  َيِحلُّ  الَوْرد  وُدْهن  ال�سمن  مع  وهو  كثرية....،  الرُّطوب�ت  وُيجفِّْف  ال�سداع 
واملف��سل �سواء يف ذلك الزهر وغريه...، وَيْقطع اجَلَرْب امُلْزِمْن وَيْجلو االآث�ر ويلحم اجلراح، 
فر  ويحلل االأورام، ويذهب قروح الراأ�س، وي�سلح ال�سعر، واإذا ُعِجَن مب�ء الورد وَي�سرِي الُع�سْ

َخ به اأ�سفل الرجلني عند مب�دئ اجَلَدري ُحِفَظ العني منه«)52(. والزَّغفران، وُلطَّ
عنا�رشها الزخرفية:	.أ

اأن  اإال  وت�سميم�ته�،  احلن�ء  واأ�سك�ل  ر�سوم�ت  ابتداع  يف  واحدة  منطية  ثمة  لي�س 
قطعة  حول  و�سعه�  يتم  حيث  مت�مً�،  الزهور  مي�ثل  العربية  والدول  فل�سطني  يف  معظمه� 
متو�سطة مع ترك فراغ�ت من��سبة الإظه�ر الب�رشة بني الر�سوم�ت من خالله�، وقد ت�أثرت 
هذه الت�سميم�ت ب�لنم�ذج امل�ستخدمة يف املنحوت�ت واملن�سوج�ت العربية، وكذلك الر�سوم 

املوجودة على احلوائط القدمية)53(.
وع�دة م� تر�سم عندن� االأحرف االأوىل من ا�سم العري�س اأو العرو�س داخل قلب، اأو اأ�سك�ٍل 
اأخرى تقليدية ومنه� النجوم والدوائر وغريه�، اأم� الر�سوم�ت فهن�ك نقو�س متنوعة تن�سب 
اإىل مك�ن ن�س�أته� مثل النق�س ال�سوداين واخلليجي واملغربي، وهذه النقو�س له� األوان متعددة 
منه� االأحمر واالأ�سود، ومنه املزدوج من االأحمر مع االأ�سود، وع�دة م� يكون نق�س العرو�س 
تنق�س من  اليدين، حيث  الر�سوم�ت يف  الن�س�ء، وكذلك يف طريقة توزيع  بقية  يختلف عن 
م�رش  يف  اأم�  ظ�هرة)54(،  بنقو�س  الركبة  اإىل  القدم  من  واالأرجل  الذراع،  وحتى  االأ�س�بع 
للعني  للجم�ل كم� تظهر ر�سوم�ت  �س�ئع  »اللوت�س« كرمز  فيظهر يف احلن�ء ت�سميم زهرة 

التي ترمز لل�سم�س والقمر.

رابعاً- مناذج من الغناء والشعر الشعيب النابلسي يف ليلة احلناء:
يعد الزواج لدى ال�سعوب حقً� مقد�سً� مرتبطً� ب�خل�سب والن�سل والذرية، ولهذا فال عجب 
اأن االحتف�ء به يوجب اأنواعً� من ال�سلوك تن�سجم مع عق�ئد وتق�ليد كل واحد من ال�سعوب، 
وع�داتهم،  وتق�ليدهم  ت�سوراتهم  لهم  االأر�س  اأمم  مثل  الفل�سطينيون-  ومنهم  والعرب- 
وم�دام امل�سلمون عربً� وغري عرب يتفقون يف كثري من االأمور العق�ئدية، فال بد اأن يتحدوا 
جميعً� يف مظ�هر واأمن�ط و�سلوك تدل على االأهداف البعيدة له�، واإن اختلفت هذه املظ�هر 

قلياًل اأو كثرياً.
والزواج عمومً� يف ن�بل�س واملدن الفل�سطينية االأخرى يخ�سع لطقو�س م�سرتكة ُمزجت 
ب�لتق�ليد واالأعراف والت�سورات ال�س�ئدة يف املجتمع، وم� دامت احلن�ء عند الع�مة جتلب 
الربكة فال ب�أ�س من اال�ستع�نة به� من اأجل طق�س من طقو�س احلي�ة وهو الزواج، ومن هن� 

ارتبطت به وظهر م� ي�سمى »بليلة احلنة«.
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أ مرا�شيم يوم احلناء النابل�شية وطقو�شها:	.
تعّد ليلة احلن�ء من اللي�يل امل�سهورة يف االأعرا�س الفل�سطينية يف ك�فة اأنح�ء فل�سطني- 
مب� فيه� مدينة ن�بل�س- وهي الليلة التي ت�سبق ليلة العر�س )الزف�ف(، و�سميت كذلك الأنه 
يتم فيه� حتنية العرو�س متهيداً ليوم زف�فه�. وم� زالت تق�ليد هذه الليلة ومرا�سيمه� متبعة 
القرن  الربع االأخري من  الذي �س�د خالل  الع�م  اأن االجت�ه  اإال  الفل�سطينية،  يف كل املن�طق 
الفرق  تقدمه  احتف�ل  اإحي�ء  يف  تتمثل  املرا�سم،  تلك  يف  اأ�س��سية  تغريات  اأحدث  الع�رشين 
املو�سيقية، و�س�ر يكتفي يف حن�ء العرو�س ب�أن يكتب احلرف االأول من ا�سم العري�س ب�حلن�ء 
على راحة اليد الي�رشى للعرو�س، واحلرف االأول من ا�سمه� على راحة يده� اليمنى، واأ�سبح 
تزيينه� يتم يف �س�لون�ت التجميل احلديثة)55(. وب�لرغم من ذلك م� زال ع�لقً� يف الذاكرة 
الفل�سطينية اأن اليوم الذي ي�سبق يوم العر�س ي�سمى )ليلة احلنة(، ولعل هذا التقليد الذي ك�ن 
اأي مدى ح�فظ هذا  اإىل  ال�سنني يقي�س  اآالف  الفل�سطينية منذ مئ�ت ورمب�  �س�ئداً يف املدن 
املجتمع بفئ�ته وجتمع�ته على تراثه وتق�ليده العريقة التي توارثه� جياًل عن جيل، والذي 
يعد احلنة لي�ست جمرد ر�سوم�ت ونقو�س جميلة، لكنه� تقليد يرتبط ارتب�طً� وثيقً� ب�لع�دات 

واالأعراف التي توارثه�.
وتبداأ مرا�سيم يوم احلن�ء يف املجتمع الن�بل�سي بخروج موكب الن�س�ء من بيت العري�س 
اإىل بيت العرو�س يتقدمهن رج�ل احلمولة واأهل العري�س حيث ي�سري املوكب يف جمموع�ت 
�سرياً على االأقدام وتقوم فيه الن�س�ء بحمل االأواين التي فيه� احلن�ء مغط�ة ب�رشا�سف كبرية 
مطرزة ب�حلرير يغلب عليه� اللون االأحمر الغ�مق ويو�سع حوله� الزهور وال�سمع)56(. واأثن�ء 
الفرح  مدى  تبني  التي  واالأه�زيج  االأغ�ين  برتديد  الن�س�ء  جمموع�ت  تقوم  املوكب  �سري 
وال�رشور عند اأهل العري�س ب�لرغم من ال�سع�ب التي يالقونه�، وكذلك ال�سف�ت التي يتمتع 

به� اأهل العرو�س، ومن هذه االأغ�ين: )57(
لبلـــد بلـــد  مـــن  م�شينـــا   وحنـــا 
 وحنـــا م�شينـــا مـــن ال�شبـــح للع�رش
بيهـــا مـــن  البنـــت  وحنـــا خطبنـــا 
 وحنـــا خطبنـــا البنـــت مـــن خيهـــا
 وحنـــا ذبحنـــا علـــى �ـــرشب ذبيحة
 وحنـــا ذبحنـــا علـــى �ـــرشب احلايل

 وحنـــا م�شينـــا علـــى احل�شـــن والبلد
 وحنـــا م�شينا علـــى احل�شـــن والأ�شل
حلـــب قالعـــه  ي�شـــوى  بيهـــا   يـــا 
م�ـــرش قالعـــه  ي�شـــوى  خيهـــا   يـــا 
 متنـــا و�شلنـــا دار اأبـــوك يـــا مليحة
 متنا و�شلنـــا دار اأبوك يا بنت احلمايل
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وخالل م�سريهن يط�لبون الن��س امل�رين من عندهن بتمني احلي�ة ال�سعيدة للعر�س�ن 
بقولهم:)58(

 يـــال على احليطـــان اذكروا اهلل
يـــال علـــى احلذير ذكـــروا اهلل

هلعر�شـــان عـــن  اهلل   اذكـــرو 
هلعري�ـــس عـــن  اهلل  اذكـــرو 

وعند و�سول املوكب اإىل دار العرو�س تغني الن�س�ء)59(
ن�شايبنا يـــا  باخلري   م�شيكم 
ن�شايـــب  ن�شايـــب 
 واحنـــا مـــا هوينـــا الزيـــن
ن�شايـــب  ن�شايـــب 

 م�شيكم باخلري قومو بواجبنا
لينـــا بالكـــم   ديـــروا 
ما�شينـــا الأ�شـــل   علـــى 
لّيـــا بالكـــم   ديـــروا 

وع�دة م� جتتمع ن�س�ء احلي، و�سديق�ت العرو�س يف بيته� لوداعه� قبل انتق�له� اإىل 
بيت الزوجية، حيث تبداأ مرا�سم حتنية العرو�س من قبل امراأة متخ�س�سة يف تزيني الن�س�ء 
وحتنيتهن ت�سمى )امل��سطة( والتي تكون معروفة يف القرية اأو املدينة، اأو تقوم بع�س الن�س�ء 
ال�سعر وحتنية  العري�س بهذه املهمة، ويف بع�س االأحي�ن يتج�وزعمله� مت�سيط  اأق�رب  من 
القدمني والكفني، حيث تتوىل مهمة تزيني ج�سد العرو�س ك�ماًل مثل اإزالة ال�سعر الزائد عن 
الوجه واحلواجب وال�س�قني واليدين واأم�كن اأخرى من اجل�سد فيم� ي�سمى يف اللهجة الدارجة 

)التحفيف()60(.
وع�دة م� تقوم الن�سوة بو�سع قطع من القم��س على يدّي ورجليه� العرو�س حيث يلف 

حولهم�، واأثن�ء ذلك تردد االأغنية االآتية: )61(
 حنـــا يـــا حنـــا يـــا جليـــب احلنـــا
 حنا يـــا حنا يـــا جليبة علـــى الكفة

منـــا وخطيبتـــه  عري�ـــس  اأحمـــد 
منـــا وعرو�شتـــه  عري�ـــس   اأحمـــد 

ومم� هو متع�رف عليه اأن يقوم اأهل العرو�س ب�إبالغ امل��سطة مبوعد الزف�ف وموعد 
ليلة احلن�ء، ويتم االتف�ق معه� حول كيفية تزيني العرو�س، حيث تقوم يف نه�ر ليلة احلن� 
قبل امل�س�ء بعجن احلن�ء وحت�سريه� ح�سب الطلب وح�سب عدد الن�س�ء املراد حتنيتهن مع 
للحمرة،  امل�ئل  لونه�  تو�سيح  من  يزيد  الذي  ال�س�ي  مب�ء  ع�دة  احلن�ء  وُتعجن  العرو�س، 
ومتزج بخمرية وبع�س احل�م�س حتى ترفخ، اأم� اأهل ن�بل�س في�سيفون اإىل هذه املواد اأي�سً� 
ر حوايل 24 �س�عة)62(.  ال�سم�ق والكرنفل )القرنفل( وكذلك م�ء مغليً� بق�رش الرم�ن، وتخمَّ
ويف بع�س االأحي�ن ُيعجن احلن�ء ويح�رشَّ يف بيت اأهل العرو�س، اأو يف بيت امل��سطة التي 
حت�رش اإىل بيت اأهل العرو�س قبل امل�س�ء ب�س�ع�ت ومعه� احلن� املعجونة واأدواته� االأخرى 

التي ت�ستعمله� يف تزيني العرو�س واملتواجدات معه�)63(. 
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ة املتوارثة يف املجتمع الفل�سطيني،  ويعد حم�م العرو�س يف ن�بل�س من التق�ليد املهمَّ
حم�م  اإىل  ر�سمي  موكب  يف  يح�رشونه�  ك�نوا  عر�سه�  فع�سية  العر�س،  مرا�سم  اأهم  ومن 
عمومي برفقة ن�س�ء الع�ئلتني وهن يغنني وي�سفقن ويزغردن متب�ري�ت ورمب� بلغ عددهن 
مئة، ويف احلم�م تقدم امل�رشوب�ت وتتوىل غ�سل العرو�س امراأة خبرية بهذا الطق�س، ثم تع�د 

اإىل منزل والده� يف موكب احتف�يل)64(.
وغ�لبً� م� تقوم الن�س�ء املدعوات يف ليلة احلن�ء وخ��سة الكبريات يف ال�سن بتحنية 
بن�تهن  حتنية  على  يحر�سن  الن�س�ء  من  وكثريات  ال�سغريات،  الفتي�ت  حتنية  اأو  اأنف�سهن 
لبن�تهن ب�رشى خري  العرو�س، ويتف�ءلن بذلك حتى يكون  اأهل  املر�سلة لهن من  من احلن� 
الن�س�ء  اأغ�ين  و�سط  يتم  ذلك  الفر�سة، وكل  لهن مثل هذه  امل�ستقبل وتكون  التزوج يف  يف 

ورق�سهن)65(.
اليوم بحيث�ته مع  متوارثً� ال يعمل  اأ�سبح تقليداً  اأن احلن�ء  اإليه  االإ�س�رة  ومم� جتدر 

بق�ء وجود ليلة احلن�ء ومم�ر�سته عملية التحن�ية.
مناذج من الأغاين ال�شعبية النابل�شية يف ليلة احلناء:	.أ

َعَرَفْت ليلة احلن�ء اأغني�ت �سعبية وتراثية خ��سة به�، وغ�لبً� م� يكون م�سمون االأغ�ين 
تعبرياً عن جم�ل العرو�س، وح�سن زينته� وحنته�، وع�دة م� تردده� الن�س�ء الفل�سطيني�ت 
يف معظم املدن والقرى الفل�سطينية مب� يف ذلك مدينة ن�بل�س وريفه�، مع بع�س االختالف 
الب�سيط اأو تغري بع�س الكلم�ت، ومنه� مثاًل م� تردده الن�س�ء الفل�سطيني�ت يف ليلة احلن�ء من 
االأغنية التي قيلت يف االأمرية قطر الندى ابنة ال�سلط�ن ُخم�روية اأمري م�رش الطولوين التي 
زفت اإىل اخلليفة املعت�سد العب��سي يف الن�سف من القرن الت��سع امليالدي.)66( ومنذ ذلك 

الوقت اأطلقت االأغنية ال�سعبية التي تقول:
ياحلنـــة  ياحلنـــة 
 يـــا �شبـــاك حبيبـــي يا
�شعـــري يف  ـــك  حلطهَّ

النـــدى قطـــر   يـــا 
الهـــوى  عينـــي جـــاّلب 
عليـــك)67( وا�شفـــر 

ومع البدء بتح�سري احلن�ء واالحتف�ل بتحن�ية العرو�س تغني الن�س�ء على �سكل تراويد )68(
 ياهلل تنخطـــب يا خيتي
 احمـــرو ومرطـــب حنانا
 مـــدى دياتـــك يالعرو�س
نريـــدك خياتـــك  مثـــل 

انخطـــب تـــا   يـــاهلل 
ومرطـــب  واحمـــر 
دياتـــك  مـــدي 
خياتـــك مثـــل 
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وعلى ل�س�ن املراأة التي تقوم بتحن�ية العرو�س تغني الن�س�ء )69(
بنـــات يـــا   مرقنـــي 
مديها اإيديـــك  ـــّدي   ميِ
 والوجـــه دورة قمـــر
 الغـــرة ري�شـــة نعام
كالعزال مثلك   واللي 
بيلة �شيلـــه   حنـــاك 
م�شعد اأخـــذك   واللي 

اأحنّيهـــا  تامّنـــي 
اأحنيهـــا  متنـــي 
فيها  والنجـــم حايط 
 م�شعد يللـــي �شاريها
 والقلـــب هـــامي فيها
 وانقو�شك مال الفنجان
 واللي د�ـــرشك ندمان

وتغني الن�س�ء بطريقة توحي ب�لت�رشيع ب�الحتف�ل بليلة احلن�ء فيقلن: )70(
 يـــا حمنيـــة العراي�ـــس بن�ـــس الليل
يا حمنيـــة العراي�س وام�شـــي بالنهار
يـــا حمنيـــة العراي�س تعـــايل الع�رش

 وادع�شي عاملاكينة وعلى �رشوج اخليل
 وادع�شـــي عاملاكينة وعلى كنوز املال
وادع�شي عاملاكينة من�شان بنت الأ�شل

ومن هذه االأغ�ين م� يعرب عن جم�ل العرو�س والتي ت�أتي على ل�س�ن �سديق�ته� اأثن�ء 
احلن�ء حيث تقول الن�س�ء: )71(

اْبنّيـــة يـــا  اإليـــكيِ  مـــا  ْيـــكيِ   ليِ
فالنـــة يـــا  امرطـــب   حّنـــاك 
ـــب يـــا فالنـــة ـــي املَق�شهَّ َفْر�شيِ

ـــا باحلنهَّ اإيِيديـــكيِ  بـــوا   َخ�شهَّ
هّيـــة يـــا  مرطـــب   حنـــاك 
ـــب يـــا فالنـــة فر�شـــي املق�شهَّ

وتقول اأي�سً�: )72(
دياتـــك مـــدي  دياتـــك   مـــدي 
بدالـــك واأمـــي  بدالـــك  واأنـــا 

الع�شليـــة العيـــون  اأم   يـــا 
الع�شليـــة العيـــون  اأم  يـــا 

عن  تعبري  وفيه�  احلن�ء،  ليلة  العرو�س  ل�س�ن  على  اأنه�  املفرت�س  من  اأغ�ٍن  وهن�ك 
حزنه� على فراق اأهله� وحبً� لهم، وكذلك ت�سبث اأمه� و�سديق�ته� به� ومن هذه االأغ�ين: )73(

 قولـــوا َلبـــوْي اهلل ْيخلِّي اأولده
 قولـــوا َلبـــوْي اهلل ْيخلِّـــي َولده

ْن بالُده َتْعَجْل عليِّ وَطلّعني ميِ ا�شيِ
ْن بلده  َتْعَجْل عليِّ واأطلعني ميِ كم� يق�ل على ل�س�ن العرو�س خم�طبة اأمه�، ط�لبة منه� اأن حت�رش له� االأمتعة التي  ا�شيِ

ع�دة م� ت�أخده� العرو�س معه� اإىل بيته� اجلديد، اإذ ك�نت الع�دة اأن تخرج العرو�سة من بيت 
والده� ومعه� ال�سي كثري اإىل بيته� اجلديد ك�لفرا�س واأدوات املطبخ وغريه�)74(.

اتـــي دهَّ  يـــا الإمِّ يـــا المِّ �شـــدهَّي يلهَّ خَمَ
 واطلعت يـــا الم ما وّدعـــت ْرفيقاتي
 واطلعـــت يـــا الم ما وّدعـــت جاراتي

 يـــا الم يـــا الم �شـــدي يل خمداتـــي
 واطلعت يـــا المِّ ما ودعـــت ْرفيقاتي
 واطلعـــت يـــا الم ما وّدعـــت جاراتي
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واإذا ك�نت العرو�س »غريبة« مبعنى اأنه� �ستتزوج من �س�ب من غري بلده� تقول الن�سوة 
على ل�س�نه�: )75(

 يا اأهـــل الغريبة طلوا علـــى غريبتكم
يا اأهـــل الغريبة طلـــوا يف ال�شنة مرّة

تكم  واإن ق�ـــرشت خيولكـــم �شـــدو ْمريِوِّ
اهلل يعينكـــم  خيولكـــم  ق�ـــرشت  واإن 

ويقلن اأي�سً�)76(
 يـــا اأهل الغريبـــة ل يجريلكـــم خاطر
�شـــو عمامكم عـــن ابن اخلـــال والعم

اطر  و�شو عمامكـــم عن ابن اخلال هال�شهَّ
يـــا اأهـــل الغريبـــة ل يربى لكـــم ذَمة

وتتح�رش رفيق�ت العرو�س على رفيقتهن التي �ستتزوج وتذهب اإىل بيت الزوجية ت�ركة 
اإي�هن دون اأن ت�ستطيع اأن تعطيهن من وقته�: )77(

 يـــا ميخـــذ ارفيقتـــي اهلل يبـــارك لك
 والبارحـــة يا ارفيقتي كنـــت انا وانت
والبارحـــة يا رفيقتي كنـــا يف الهي�س

 يطـــول عمـــريك وتظل رفيقتـــي عندك
يا رفيقتـــي تاجتوزتي العمـــل   واي�س 
واليوم اأ�شبحت مع الع�شفور اأبو الري�س

وتتغزل الرفيق�ت اأثن�ء حتنية العرو�س بجم�له� و�سقرة �سعره�: )78(
فالنـــة يـــا  مرطـــب  ّنـــاك   حيِ
فالنـــة يـــا  ن�شـــب  ق�شـــب   �َشْعـــرك 
فالنـــة يـــا  اأ�شقـــر  �شعـــر  اأم  يـــا 

هـــيهَّ يـــا  مَرّطـــب  ّنـــاكيِ  حيِ
 يا خيمـــة البا�شا يومـــن ن�شب يا هي 

هـــي يـــا  وتفكـــر  قلـــب 

وتوا�سل الرفيق�ت التغزل برفيقتهن وجم�له�، في�سفن مالب�سه� واحل�سور الكبري يف 
هذا العر�س الذي يتحدث عنه الن��س )79(
 يـــا لب�شة الأحمـــر عليكي ليك
يا لب�شة الف�شتان مر�شو�س بريحة

 عر�شـــك ح�رشته اخلاليق
مليحـــة واهلل  زفـــة 

اأم� يف منزل العري�س اأثن�ء حت�سري قريب�ته للحن� تردد احل��رشات)80(:
جبلناه اللـــي   هاحلنـــا 
كلـــه يف عر�ـــس هاظـــا

واوقية رطلـــني   بيجـــي 
الذريـــة مّنـــه  ياريـــت 

وعند غروب ال�سم�س �سم�س اخلمي�س حتمل قريب�ت العري�س احلن� اإىل بيت والد العرو�س 
وهن يغنني: )81(

افالنـــة يـــا  حنـــاكيِ   الليلـــي 
افالنـــة يـــا  احفوفـــك  الليلـــي 

فالنـــة يـــا  اإْبـــراْكيِ  خـــري   علـــى 
فالنـــة يـــا  بن�شوفـــك  خـــري  علـــى 
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الدبكة  الرج�ل يف  احتف�الت  ت�ستمر  العرو�س،  بيت  الن�سوة يف  ت�سهر وحتتفل  وبينم� 
والعت�ب�، حيث يغني القوِّيل اأثن�ء الدبكة يف ال�س�حة: )82(

حناهـــا ليلـــة  اأكـــرب   اهلل 
يا جنـــوم ال�شما َي�ْشمـــع ُلغاها

نراهـــا ول  تتحّنـــى   ليلـــة 
املزيونا احللوة  ال�شقرا  هالبنت 

ويغني الرج�ل على ل�س�ن العري�س: )83(
احلّنـــا ليلـــة   والليلـــي 
حنـــا بـــال  وهاتوهـــا 

ي�ْشّتّنـــا العـــزب   وبـــات 
�شتعجـــل ميِ رجـــال  واأنـــا 

وال تخلو تلك الليلة من حتنية العري�س اأي�سً�، حيث يلتف حوله ال�سب�ن من اأ�سح�به 
واأقرب�ئه ليحّنوا له يديه، بينم� ت�سطف الفتي�ت خلفهم مطلق�ت االأه�زيج للعري�س، وهو ميد 

يديه للحن�: )84(
 وطفـــل زغري ما حـــل اأهلـــو يبيعونه �شّبـــل عيونـــو ومـــد اإيـــدو يحنونـــو

وتغني الن�سوة اأي�سً� للعري�س حيث يذكرن �سف�ته والتمني له بح�سن اخل�متة: )85(
للعري�س احلنـــة   جبنا 
 ونذكر اهلل ونخزي ابلي�س
للعري�س احلنة   وجبنا 
 ونذكر اهلل ونخزي ابلي�س

عبدلتـــه  والعطـــر 
 وجينـــا نهنـــي خواته
عقم�شانـــه  والعطـــر 
 وجينـــا نهنيله خواله

حتى اأن اأغ�ين ليلة احلن� يف العر�س الفل�سطيني يف ن�بل�س تذكر اأ�سم�ء بع�س االأم�كن 
التي ك�ن ي�أتي منه� احلن�ء ومن هذه الرتاويد: )86(

احلنة  منـــني جبـــت 
من كل عطـــار �شوية

الأ�شـــل طيـــب   يـــا 
واأكرتيـــه مـــن م�رش

اإىل مك�ن جلب احلن�ء  للعرو�س ب�الإ�س�فة  الك�سوة  اأي�سً� مك�ن جلب  ومنه� م� يذكر 
حيث تردد الن�س�ء يف ن�بل�س بع�س االأغ�ين التي تدل على ذلك ومنه�: )87(

 منـــني جبت احلنـــا يا ولد يـــا عري�س
 منـــني جبـــت احلنا يـــا ولد يـــا ريان
 منني جبـــت احلنا يا ولد يـــا مب�شوط

 احلنا مـــن عنـــا والبدلة مـــن باري�س
 احلنـــا مـــن عنـــا والبدلة مـــن عمان
 احلنا مـــن عنـــا والبدلة مـــن ال�شوق
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وهذه االأبي�ت رمب� ال تكون امل�سدر احلقيقي، فلرمب� اإن هذا نوع من االإطراء لي�س اأكرث 
اأو اأنه� ج�ءت لتن��سب ال�سجع يف البيت، ومنه� اأي�سً� على �سبيل املث�ل: )88(

 مـــن ويـــن جبت احلنـــا يا... يـــا �شبع
 مـــن وين جبـــت احلنا يا... يـــا عري�س
 من ويـــن جبت احلنـــا يا... يـــا �شملة
 مـــن ويـــن جبت احلنـــا يا... يـــا اأمني
 مـــن وين جبت احلنـــا يا... يـــا اأ�شتاذ

 احلنـــا من يافـــا والك�شوة مـــن ال�شبع
 واحلنـــا من يافا والك�شـــوة من باري�س
 واحلنـــا من يافا والك�شـــوة من الرملة
 واحلنا مـــن يافا والك�شـــوة من جنني
 واحلنا من يافـــا والك�شوة من احلجاز

الفل�سطيني  العر�س  يف  احلن�ء  ليلة  اأغ�ين  من  لنم�ذج  مط�لعتن�  خالل  -ومن  وهكذا 
يف املدن الفل�سطينية ومنه� مدينة ن�بل�س- جنده� اأغ�ين �سبه �س�ملة، فهي ال تقت�رش على 
العرو�س  و�سديق�ت  واملن��سب�ت،  واالأق�رب  االأهل  اإىل  تتعداهم�  بل  العري�س،  اأو  العرو�س 
اأنن� نلم�س يف بع�سه� م�سحة من احلزن املمزوج  العري�س، و�سحيح  من جيله�، واأ�سدق�ء 
ب�لفرحة، ذلك انه� تق�ل يف الليلة االأخرية من حي�ة البنت يف بيت اأهله�، وهي متد يديه� 
للحن�ء ودموعه� ت�سكب على خديه� اأملً� الأنه� �ستخرج من بيت لبيت، وي�سبح والوؤه� منذ 
الليلة لزوجه� وعمله� يف بيت الزوجية اجلديد، لكنه� يف الوقت ذاته ت�سع الفرحة من خالل 
دموعه�، فكم متنت وحلمت بف�ر�س االأحالم واإجن�ب االأطف�ل، وه� هو االأمل يتحقق. ومن 
اأخواته�  مثل  وب�أنهن  العهد،  على  موؤكدات  له�  يرددن  الفت�ة  ف�إن �سديق�ت  ث�نية،  ن�حية 
مت�مً�، ولن تنقطع العالقة به� بعد الزواج، وهن يرفعن من �س�أنه� اأي�سً�، فهي ك�ل�سيد يف 
اآخر، لكنهن  اإىل مك�ن  اأنه� �ستذهب مع زوجه�  اأخالقه�، ومع  العري�س جلم�له� وح�سن  يد 

يو�سينه� ويذكرنه� اأن حت�فظ على �رشف الع�ئلة وال�سداقة فهي عزيزة النف�س.
ولعل كل فت�ة ت�س�رك ليلة احلن�ء تلك تتخيل اليوم الق�دم ي�أتي بف�ر�سه� فوق ح�س�نه 
االأبي�س. واإن ك�نت تزوجت فلعل ذاكرته� تعود به� اإىل الوراء اإىل تلك الليلة التي تبداأ بعده� 
يف  لكنه�  ترح،  اأو  �سع�دة  من  الغد  يخبئه  م�  وفيه�  والعمل،  االإجن�ب  فيه�  جديدة،  حي�ة 

النه�ية على كل ح�ل ليلة ال تنمحي من عقل الفت�ة الب�طن اأبداً.
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احلكاية الشعبية النابلسية

الفصل األول: أدب احلكايات الشعبية

األدب الشعيب: 
ك�ن القدم�ء يعمدون يف تربية اأطف�لهم من خالل حك�ي�ت اجّلدة وق�س�س االأمه�ت 
ال�سحيح  الطريق  اإىل  االأبن�ء  اإىل توجيه  ت�سعى  ب�سيطة  التي حتمل مف�هيم تربوية  واالآب�ء 
،ويواجه الرتاث ال�سعبي اليوم خطر التال�سي فعلين� اإحي�ء الرتاث؛ الأنه عمل ه�دف للحف�ظ 

على الثق�فة ال�سخ�سية الوطنية. 
ومن اأ�سك�ل الرتاث ال�سعبي: احلك�ية ال�سعبية التي يزخر به� االأدب العربي فهي ذاكرة 
ف�لرتاث  وتفكريه�؛  وح�س�رته�  ثق�فته�  يعك�س  الذي  املكتوب  غري  الت�ريخ  وهي  االأمة 

ال�سعبي هو عب�رة عن نت�ج�ت متنوعة موروثة من امل��سي.

احلكاية لغة واصطالحاً: 
ح�دثة  من  ُيق�س  م�  وهي  تخّياًل،  اأو  واقعً�  ويق�س  يحكى  م�  »هي   : لغة  احلكاية 
املج�ل  هذا  يف  الب�حثني  اأحد  وهو  يون�س  ذكر  وقد   ، �سف�هً�  اأو  كت�بًة  خي�لية  اأو  حقيقية 
العن��رش االأ�س��سية لهذا النوع من االأدب ال�سعبي فق�ل : اأن احلك�ية متت�ز ب�لطرافة واملرونة 
وحرية الرواية ال�سفوية ب�لزي�دة واحلذف عرب الع�سور والبيئ�ت«، وترتكز احلك�ية ال�سعبية 
على الواقع الذي يعي�سه ال�سعب �سي��سيً� واجتم�عيً� يف جو واقعي معروف الزم�ن واملك�ن . 
اأما احلكاية ا�شطالحاً فهي : �سكل تعبريي ين�سجه اخلي�ل ال�سعبي حول حدث مهم له� 
�سيوع وذائعة ال�سيت يف كل املجتمع�ت، ويف كل االأمكنة واالأزمنة، وقد يكون بع�سه� ب�سيطً� 
ب�س�طة املجتمع وبع�سه� قد يكون معقداً، والع�مل امل�سرتك بني الب�س�طة والتعقيد هو وجود 
الراوي واملتلقي؛ ف�حلك�ية ال�سعبية متنح راويه� حرية �سبه مطلقة فيم� يت�سل مب�سداقيته� 
وتنتقل ع�دة بي�رش و�سهولة من راٍو اإىل اآخر؛ الأنه� ال متت�ز ب�سكله� اللفظي،وللحك�يةال�سعبية 
رواي�ت كثرية وكله� مقبولة و�س�حلة لدى اجلمهور، مم� يعني اأنه� يف تغري م�ستمر، مع هذا 

ف�إن له� بنية ا�س��سية. 

جذور احلكاية الشعبية:
من اأ�سول احلك�ي�ت ال�سعبية يف املجتمع�ت املختلفة: الدي�ن�ت البدائية القدمية واإذا 
اإن مل يكونوا قد وجدوا  اأ�سخ��س  اأنه� تدور حول  بحثن� عن اأ�سول هذه احلك�ي�ت لوجدن� 
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االجتم�عية  الن��س  وتدور حول مواقف  احلي�تية،  امل�سكالت  وتع�لج  ب�رشية  ف�إنهم من�ذج 
وال�سي��سية والفكرية . 

فمن الن�حية االجتم�عية، فهي تطلعن� على قيم ال�سعب وحتدثن� عن تق�ليد ال�سعوب 
وع�داتهم وقيمهم املتوارثة عرب االأجي�ل وعن �سمري ال�سعب، من الن�حية ال�سي��سية ف�حلك�ية 
ال�سعبية ح�فلة بدف�ع القبيلة عن حم�ه� ب�لنف�س والنفي�س، وح�فلة بق�س بطوالت وطنية 
اأم� من الن�حية الفكرية ف�حلك�ية ال�سعبية تنّمي الفكر   ، هبت للدف�ع عن الوطن واالأر�س 

وتهّذب النف�س وتزهو ب�لعقل . 

مميزات احلكاية الشعبية:
االإ�س�فة واحلذف ح�سب ذاكرة الراوي فرنى اأن احلك�ية ال�سعبية تختلف يف طوله� . 1

وق�رشه� من راٍو الآخر، فمنهم من يزيد ومنهم من ينق�س االأحداث . 
هي مراآة ع�رشه� ومبينة اأفك�ر االأمم وع�داتهم . . 2
عدم الثب�ت اأو اال�ستقرار يف مك�ن واحد، بل تنتقل دائمً� عن طريق الراوي . . 3
لي�س لديه� موؤلف خ��س فوجدت احلك�ي�ت ال�سعبية جمهولة املوؤلف فهي تنتقل . 4

عرب االأجي�ل واالأمكنة لكن ال يذكر موؤلفه� . 
تدور حول حوادث مهّمة اأو اأ�سخ��س اأبدعهم اخلي�ل . . 5
هدفه� ت�أ�سيل القيم والعالق�ت االجتم�عية.. 6
ال تخرج ع�دًة عم� هو �س�ئد يف املجتمع . . 7
احلك�ية ال�سعبية تت�س�به يف اأنح�ء الع�مل املختلفة . . 8
احلك�ية اأجمل امل�أثورات واأحفله� ب�حلكمة مب� حتتويه من خي�ل اأو واقع واأكرثه� . 9

القتب��س  ثمينً�  م�سدراً  زالت  وم�  التلف�ز،  ع�رش  قبل  م�  اإىل  وال�سغ�ر  الكب�ر  بني  تداواًل 
الفن�نني يف الق�سة والرواية وامل�رشحية احلديثة . 

أهمية احلكاية الشعبية: 
تعمل على تنمية الفكر، وتعرب عن ذاتية ال�سعوب، وحتفظ احل�س�رة، وت�س�عد على . 1

فهم الكون، واإع�دة نظم احلي�ة وخلق التوازن فيه� . 
التعوي�س عن عدم مقدرة االإن�س�ن عن حتقيق بع�س رغب�ت معينة ك�ن من ال�سعب . 2

عليه حتقيقه� . 
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يف  نرى  ف�إنن�  ولذلك  التف�سري؛  هذا  عن  مبعزل  لي�ست  الن�بل�سية  ال�سعبية  واحلك�ية 
بع�س حك�ي�تن� تعوي�سً� عن اجلوع وعن العجز، اإم� املر�س الع�س�ل واإم� االن�سح�ق واإم� 
الن��س  اأهمله  الذي  الفقري امل�سطهد  ال�س�ب  ثن�ي� احلك�ي�ت من مثل  اال�سطه�د؛ فنجد يف 
واأهدروا حقوقه يجد خ�دمً� ذا قوة خ�رقة يعينه على اأن يربز نف�سه، وين�ل اإعج�ب اجلميع 

بتحقيقه للمعجزات .

أمناط احلكاية الشعبية: 
اأولً � حكاية الواقع الجتماعي  ♦

وقد متيز هذا النمط من احلك�ية ال�سعبية عن �س�ئر االأمن�ط، وذلك الأن �سم�ت احلي�ة 
الواقعية ب�رزة فيه وهي زم�ن ومك�ن و�سخو�س.

ثانياً � احلكاية اخلرافية:  ♦
�سفوية  برواية  متوترة  »اأحدوثة   : ب�أنه�  اخلرافية  احلك�ية  الب�حثني  بع�س  ويعرِّف 
منثورة وله� قدر من القوام وهذه االأحدوثة تتمركز حول بطل وبطلة، ويكون البطل فقرياً 
اأو وحيداً يف بداية االأحدوثة، وبعد �سل�سلة من املغ�رات توؤدي فيه� اخلوارق دوراً ملمو�سً� 

ي�ستطيع البطل اأن ي�سل اإىل هدفه فيعي�س حي�ته �سعيداً اإىل النه�ية«. 
ثالثاً � احلكاية املرحة:  ♦

احلك�ية املرحة هي : االأحدوثة الق�سرية املنثورة غ�لبً� التي حتكي ن�درة اأو �سل�سلة 
الن��س مو�سوع�ته� من احلي�ة  وي�أخذ  اإىل موقف فكه مرح،  امل�سلية، وتنتهي  النوادر  من 

اليومية.

رابعاً - حكاية احليوان:
وهذا النوع يق�سم اإىل ق�سمني : حك�ية احليوان املف�رشة اأو ال�س�رحة وحك�ية احليوان 
خ��سة،  احليوان  ويف  ع�مة،  الطبيعة  يف  مظ�هر  تف�رش  التي  فهي  املف�رشة  اأم�   ، اخلرافية 
وخ�س�ب  الغراب  �سواد  مثل  املعني،  احليوان  يف  املعينة  اخللقة  اأ�سب�ب  للن��س  وحتكي 
رئي�سً�  �سخ�سً�  احليوان  من  التي جتعل  فهي  اخلرافية  احليوان  اأم� حك�ية   ، احلم�مة  عنق 
من �سخو�س الق�سة، فيت�رشف ت�رشف�ت االإن�س�ن الع�قل، وت�ستخدم هذه احلك�ية احليوان 

للوعظ واالإر�س�د عن طريق الرمز ب�حليوان مثل حيل الثعلب ومكره.
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خامساً - حكاية املعتقدات: 
حتمل هذه احلك�ية ال�سعبية بع�س االأفك�ر ذات االأ�سول الدينية، وتروي يف ثن�ي�ه� 

بع�س املم�ر�س�ت التي تدل على احرتام القوى الغيبية.

سادساً - حكايات الشطار:
الطرق  قطع  جم�ع�ت  اإىل  وهم  الرتاث،  حك�ي�ت  من  ن�سيب  لهم  وال�سط�ر  العي�رون 
اأقرب ولهم حك�ي�ت يتندر به� الرواة، ويت�سلى به� اجلم�هري؛ مل� فيه� من عر�س ع�سالت 

ج�سدية، اأو عر�س افك�ر خ��سة ب�أبط�ل هذا النوع من احلك�ي�ت.

وظيفة احلكاية الشعبية: 
اأواًل : يروي بع�س الن��س احلك�ية ال�سعبية للت�سلية واملتعة.  ♦
على  ♦ ب�لطريان  اجل�سد  قيود  عن  للخروج  املكبوتة  الرغب�ت  فيه�  يبدون   : ث�نيً� 

الب�س�ط، اأو يف قطع م�س�ف�ت يف اأزم�ن قي��سية . 
ث�لثً� : تقوم احلك�ية يف املجتمع بوظيفة تعليمية تثقيفية عن طريق غر�س القيم  ♦

والع�دات املتنوعة .

دور حمافظة نابلس يف احملافظة على احلكاية الشعبية:
اأدت عهود االحتالل املتع�قبة واحلروب التي دارت على اأر�س فل�سطني اإىل �سي�ع جزء 
كبري من تراثه و�رشقة مع�مل كثرية منه� وتدمريه�، ف�الإهم�ل الذي ع�نى منه تراثن� ب�سبب 

ظروف منطقتن� ال�سي��سية منذ ع�سور خلت اأّدى اإىل �سي�ع جزء كبري من تراثن�.
ونحن ك�سعب فل�سطيني يبحث عن م�ستقبله ال بد لن� من اإحي�ء تراثن� ت�أ�سياًل لهويتن�، 
الرتاث �سوف  ال�سنني. هذا  ال�س�ربة بجذوره� اَلالف  العربية  على ذاتية احل�س�رة  وت�أكيداً 
يذهب ويزول اإذا مل نحفظه ب�العتن�ء والرتميم والت�سجيل والت�سوير ليكون نربا�سً� و�سه�دة 
ك�سه�دة الط�بو الأجي�لن� الق�دمة ؛ لذا ت�سعى حم�فظة ن�بل�س دومً� اإىل احلف�ظ على تراثن� 

من خالل م� تقوم به مهرج�ن�ت وندوات وموؤمترات حتي به تراثن�العريق من جديد.
واحلك�ية ال�سعبية قد تراجعت يف االآونة اخلرية ب�سبب التطور التكنولوجي الذي �سيطر 
املوؤ�س�س�ت  على  واجبً�  ك�ن  ولذلك  اأي�سً�،  وعقوله�  والق�دمة  اجلديدة  االأجي�ل  قلوب  على 
واالأفراد اأن ت�سعى اإىل احلف�ظ على هذا املوروث الثق�يف، ليبقى متداواًل بني االأجي�ل مهم� 

تق�دمت.
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الفصل الثاني - مناذج من احلكايات الشعبية النابلسية:

احلكاية األوىل: 

حكاية ال�شيخ حردون:  ♦
»ك�ن ي� م� ك�ن، ك�ن يف ه�ملرة متزوجة واحد اأهبل على ني�ته واملرة اأوية، وك�ن يف 
عندهم ه�لِعجل، وبيوم من االأي�م اآلت املرة لزوجه� : �سو راأيك توخذ ه�لِعجل وتروح اتبيعه 

يف �سوء الب�أر يف ن�بل�س« ؟
األه� : »طيب« �

........ واهلل ربط ه�لِعجل بدنب احلم�ر – بعيدن عنكم – وركب احلم�ر وهو م��سي يف 
الطريء �س�ف ه�حلردون ..... 

اآل : »ي� فت�ح ي� عليم ي� رزاء ي� كرمي ، ي� �سيخ حردون ت�سرتيلك ه�لِعجل« ؟ 
...... حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت .....  �
اأّله الزملي : »هدا العجل ب�سبعط��رش دهبة« .  �
...... حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت ..... �
اأّله الزملي : »يعني ا�سرتيت العجل ب�سبعط��رش دهبة » ؟  �
...... حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت ..... �
اأّله الزملي : »يعني اتفئن�« ؟  �
...... حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت ..... �

– ونزل ربط الِعجل بعرء الزيتونة اللي بحد ال�سن�سلة  ... واأف احلم�ر - بعيدن عنكم 
واأّرب احلردون ع�س�ن يوخذ ح�أ العِجل ، فهرب احلردون ب�ل�سن�سلة اآم الزملي حِلئ احلردون 
ف�س�ر يحفر يف ه�ل�سن�سلة، اآم لقي �سندوء ملي�ن ذهب ، اَل:«واهلل م�س األيل ي� �سيخ حردون 
و�سّكر  الب�ئي  ال�سبعط��رش دهبة ورجع  .. ط�ل   ، الن��س«  اأكرت من كل  ، واهلل معه م�س�ري 

ال�سن�سلة واأله : »ه�ي العجل مربوك عليك واأن� اأخدت ب�س حئي .
.. الدني� بعده� ال�سبح رجع عند مرته ...

اَلتله : »ي� �سب�ح ي� عليم بعته« ؟  �
األه� : »اآه ، اأم� �سو بيعة ممت�زة« �
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اَلتله : »مني ا�سرتاه« ؟  �
األه� : »ال�سيخ حردون« �
اَلتله : »�سو بتوؤول« ؟!  �
األه� : »متل م� ا�سمعتي ، لل�سيخ حردون اأم� �سو معه م�س�ري«!!! �
اَلتله : »اهلل يرمل مرتك ، وين بعته«؟ �
�  ، را�سه  اآم هّزيل  ت�سرتي ه�لِعجل  األتله  ال�سيخ حردون  ي� مرة الآين  »ا�سكتي   : األه� 

فنزلت ع�س�ن اأعطيه الِعجل اآم هرب ب�ل�سن�سلة ، حفرت ب�ل�سن�سلة واّل �سندوء م�س�ري ُطلت 
حئي واأعطيته الِعجل«

اَلتله : » يخلف عليك » �
حمل  � وين  وعرفت  ع�لدار  ورّوحته  العجل  وحّلت  زوجه�  األه�  م�  حمل  راحت   ...

امل�س�ري ورجعت ب�لليل ، اَلت لزوجه� :
اأوم ، اأوم ال�سيخ حردون رّجع الِعجل وبدّو م�رّشي�ته �
ورّوحتهن  � الدهب�ت  وط�لت  وحفروا   – ال�س�معني  عن  بعيدن   – احلم�ر  ...اأخدوا 

عنده� ....
...وط�ر الطري واهلل مي�سيكم ب�خلري .... �

احلكاية الثانية:

حكاية ال�شاطر حممد:  ♦
ك�ن يف ه�ملدينة ملك واإله بنت حلوة كتري، هدا امللك اآل اإنه بدو يزوج بنته للي بئدر 
اإزا  را�سه  �سعرات من  تلت  يتطول  الواحد  يئدر  ، وهو مل�  �سهل  اأتله  اإنه  واأّلهم  الغول،  ُيوؤتل 
بتطولهم مبوت ، هدا الغول ك�ن ي�كل منهم، ومن دوابهم والغول اأريب من املدينة �س�كن يف 

مغ�رة يف الغ�بة . 
امللك  ين��سب  وم�بئدر  كتري  البنت  وبحب  فئري  وك�ن  ا�سمه حممد  ه�ل�سب  �سمع  مرة 
الأنه فئري، وداميً� ك�ن يحكي الأمه زوجيني بنت امللك، وك�نت اأمه داميً� توؤله : »اللي عنده 
فلو�سه بنت ال�سلط�ن عرو�سه« ، اج� واف�أ على اأتل الغول وهو م�س ع�رف برجع وال الأ م� حدا 
ا�ستجرى يوافق عه�ل�رشط اإاّل هو .ومل� اأرب ع�ملغ�رة والدني� ك�نت نه�ر م�لئي الغول، الأنه 
ك�ن ط�لع يدور على حدا ي�كله، ولئي يف املغ�رة مرة الغول، وك�نت وحدة من بن�ت املدينة 

حبه� الغول وخطفه� وتزوجه� . 
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ومل� �س�فت ه�ل�سب ن�سحته واَلتله :«اإرجع الأنه ازا �س�فك رح ي�كلك« ،، م� ر�سي و�سل 
اللي خطفه�، وهي  الغول  البنت واف�أت ت�س�عده الأنه� ك�نت تكره   ، اإ�سته�  عنده� وحكتله 
ك�نت مطلوبة البن عمه� اللي بتحبه وبحبه� وهيك ميكن تتخل�س من الغول وترجع البن 

عمه� وتعي�س معه ب�ئي حي�ته� . 
حممد  ال�س�طر  الغول  مرة  خبت  ي�كله،  حدا  م�لئي  الأنه  اجلوع  من  ميت  الغول  اأج� 
ب�خلزانة ومل� دخل الغول اأّله� : »ريحة ان�س« األتله : »االن�س فيك ويف دي�لك« اآم اتع�سى من 

ه�ملوجود وبعد ا�سوي ن�م وهي ن�مت بحده ومل� غفي األعت �سعره من را�سه . 
األه� : »م�لك« ؟ 

اَلتله : »حلمت اين ان� واإي�ك م�س�فرين يف البحر وان� وئعت يف البحر ولوال م� تعلئت 
يف �سعر را�سك لك�ن متت، ومل� فئت لئيت ح�يل م��سكة �سعرك« ، الغول من هب�لته �سداأه� 
ون�م واآلت املرة بنف�سه� الزم اأدبر ح�يل واأاألع اأخرى �سعرتني مهو حيل الن�سوان غلبوا حيل 
 : األتله  األه� م�لك ي� مرة  اآم متل املجنون  الت�نية،  ال�سعرة  الغيالن، ومل� غفي ردت خلعت 
حلمت انك بتغراأ وم�س مبني منك اإاّل �سعر را�سك اأومت اأنقزك من الغراأ �سحبت �سعرك، ومل� 
ال�سعرة  األعت  اَمت  الغول �سّداأه� ون�م ومل� غفي  .. ورّد  �سعراتك  فئت الئيت ح�يل م��سكة 

الت�لتة م�ت الغول تريحت منه هي واأهل املدينة . 
وال�سبح جهزت ح�له� وحملت هي وال�سب ايل بئدروا على حمله من ه�ملغ�رة واأخدوا 
معهم ال�سعرات ، امللك وامللكة واالأمرية واأهل املدينة ا�ست�أبلوهم وفرحوا مل� �سمعوا ب�للي 

�س�ر والبنت زوجوه� الإبن عمه� وال�س�طر حممد اتزوج االأمرية . 
... واآموا ه�الأفراح واللي�يل املالح ... 

احلكاية الثالثة:
حكاية جبينة:  ♦

االأي�م �سمعت  مبرة من املرات ك�نت يف ه�ملرة ال حتبل وال جتيب والد، وبيوم من 
بّي�ع ببيع جبنة ، اّطلعت من ال�سب�ك �س�فت اإاإرا�س اجلبنة اآلت : 

»ي� رب تطعمني بنت يكون وجه� اأبي�س متل اأُر�س ه�جلبنة«
.. وربن� �سمع منه� حبلت وج�بت بنت وجهه� ابي�س متل اأر�س اجلبنة، اآمت �سمته� 
»جبينة«، كربت ه�لبنت و�س�رت اأحلى من كل بن�ت البلد، وبيوم من االأي�م ك�ن يف عر�س 
، بن�ت احل�رة بدهن يوخدن  ت�نية  بلد  العرو�س من  الف�ردة جتيب  البلد، وبده� تروح  يف 
جبينة معهن ع�لف�ردة اَلتلهن جبينة : »روحوا اأولوا مل�م�« ، راحوا الإم جبينة األوله� : »ي� ام 

جبينة بحي�ة جبينة تخلي جبينة تيجي معن� ع�لف�ردة«
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اآلتلهن : »ان� م� مبون ، روحوا اأولوا الأبوه�« �
معن�  � تيجي  جبينة  تخلي  جبينة  بحي�ة  جبينة  اأبو  »ي�   : األوله  الأبوه�  ....راحوا 

ع�لف�ردة« . 
األهن : »اأن� م� مبون روحوا اأولوا ل�سيده�« ... �
معن�  � تيجي  جبينة  تخلي  جبينة  بحي�ة  جبينة  �سيد  »ي�   : ل�سيده�  اأولوا  راحوا 

ع�لف�ردة« 
األهن : »طيب خليه� تروح« �
»اإزا  �  : لبنته�  واَلت  وبعتت معه� ه�لعبدة  واأعطته� ه�خلرزة  لب�سته�  امه�  ..راحت 

�س�ر معك �سي ب�س احكي للخرزة واأن� ب�سمعك«
..م�سوا و�س�رت العبدة كل ا�سوي توؤله� : »اإنزيل ع�س�ن اركب مك�نك«

وتركب  اتنزلني  بده�  العبدة  ه�ي  م�م�  »ي�   : وتوؤول  ه�خلرزة  تطول  جبينة  تيجي 
مك�ين« ،، ترد اخلرزة توؤول : »�سريي ي� عبدة« ، مي�سوا �سوي ترجع العبدة توؤوله� : »انزيل 
ع�س�ن اأركب مك�نك« ، اإتطول جبينة اخلرزة وتوؤول : »ي� م�م� العبدة بده� اتنزلني وتركب 
مك�ين« ترد اخلرزة توؤول : »�سريي ي� عبدة« ،، �سلوا حتى و�سلوا عند بركة مي ، نزلت جبينة 
ت�رشب اآمت وئعت اخلرزة ب�لربكة ، راحت العبدة ركبت مك�نه� وهي م�سيت حتى و�سلو البلد 
.. اآمت العبدة دهنت ح�له� برتاب اأبي�س ف�س�رت بي�سة ودهنت جبينة ب�سخ�م وراحوا اأعدوا 
بفّية الق�رش .. �س�فهن ابن ال�سلط�ن اَل للعبد : »روح ن�دي عل هدول البن�ت« اَلتله جبينة : »ال 
ب�ب� عبد وال م�م� عبدة حتى اأم�سي مع العبيد« ، رجع العبد عند ابن ال�سلط�ن واّله �سو بتوؤول 
جبينة ، اآم ابن ال�سلط�ن رجع بعت العبد ع�س�ن يجيب البن�ت .. اَلتله جبينة : » ال ب�ب� عبد وال 
م�م� عبدة حتى اأم�سي مع العبيد » األه� العبد : »بحكيلكم �سيدي تع�لوا« .. م� اإبلت جبينة ، اآم 
ابن ال�سلط�ن نزل برا�سه وج�بهن اأعّدوا العبدة على الفرا�س واأعّدوا جبينة على العتبة .. بعد 
فرتة ابن ال�سلط�ن ازوج العبدة وجبينة �س�رت ترعى الغنم كل يوم .. و�س�رت ه�لغنم�ت 
كل يوم ت�سعف يوم عن يوم وم� حدا ع�رف لي�س ... يوم اآل ابن ال�سلط�ن : »واهلل اإال األحء 
الغنم�ت واأ�سوف لي�س م� بت�كل وبت�سل ت�سعف كل يوم عن يوم »، راح ورا الغنم�ت ورااأب 

جبينة واتخب� ورا �سجرة ف�سمع �سوت حزين بغني اإطلَّع لئي جبينة اآعدة بتبكي وبتوؤول :
طايـــــرة طــيـــورن  يــــا 
وبابـــا عمامـــا  �شلّمـــن 
نــــوق ترعـــى  غنـــم  ترعــــى 

�شـايـــــرة وح�شـــــن  ويـــا 
راعيـــــة جبينــــة  واأولــــن 
الدالـيـــة حتــــت  وتنـــام 

تبكي  و�ــشــارت  تاكل  بطلت  وهالغنم 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 212
هوية وإنتماء

اآم ابن ال�سلط�ن اأّرب على جبينة و�س�أله� اآمت األتله احلئيئة اآم رّوح واآل : 
»اللي بحب ابن ال�سلط�ن يجيب حمل حطب و�سئفة ن�ر« ،، وّلع ه�لن�ر وحط العبدة فيه� 

وازوج جبينة وع��سوا بثب�ت ونب�ت وخلفوا والد وبن�ت وع��سوا �سعيدين« ..
احلكاية الرابعة:

حكاية العنزة العنزية: ♦
ك�ن مبرة من املرات ه�لعنزة واإله� تلت والد : �سندل ومندل وجنمة ال�سبح ... ه�دي 
�سكُروا الب�ب وراه� وتو�سي  العنزة ك�نت كل يوم ت�رشح من ال�سبح تروح ت�كل ووالده� ِيِ
اأرونه�  على  ه�حل�سي�س  �سوية  ح�ملة  ترجع  النه�ر  واآخر  حلدا،  الب�ب  يفتحوا  م�  والده� 

وتوؤول : 
افتحويل يا وليداتي .. جبتلكم احل�شي�شات عاأروناتي

والوالد يعرفوا �سوت اأمهم ويفتحوله� وي�كلو وير�سعوا وينب�سطوا وبعدين ين�موا .. 
ويوم من االأي�م اأج� ه�لديب داأ ع�لب�ب واآل : 

افتحويل يا وليداتي .. جبتلكم احل�شي�شات عاأروناتي
اآلوله : »روح اإنت مو م�م� ، م�م� مو هيك �سوته�«

...ت�ين يوم رجع وعمل �سوته متل �سوت امهم وداأ ع�لب�ب و�س�ر يوؤول : 
افتحويل يا وليداتي .. جبتلكم احل�شي�شات عاأروناتي

اآلوله : »م�م� دنبه� م�أطوع لف �سهرك حتى ن�سوف« ؟ ، لف �سهره اَلوله : »روح انت 
مو م�م� دنبك مو م�أطوع« ..

..راح اأطع دنبه وت�لت يوم رجع داأ الب�ب و�س�ر يوؤول : 
افتحويل يا وليداتي .. جبتلكم احل�شي�شات عاأروناتي

اآلوله : » لف �سهرك حتى ن�سوف » لف �سهره �س�فوا دنبه م�أطوعه اَلوا : »اأي واهلل ه�ي 
م�م�«

�س�طرة  ك�نت  ال�سبح  جنمة  اأم�  ومندل  �سندل  اأكل  الديب  ف�ت  الب�ب  فتحوا  راحوا   ..
اتخبت حتت التخت وم� �س�فه� الديب. 

 : �س�ألته�   ،، بتبكي  اَعدة  ال�سبح  الب�ب مفتوح وجنمة  لئيت  االإم  املغربي�ت رجعت   ..
�سو اللي �س�ر ؟ وين �سندل ومندل ؟ ،، فعرفت �سو �س�ر وراحت عدار الديب طلعت ع�حليط 

و�س�رت ِتْدِبْك �س�ر الديب ي�سيح ويوؤول : 
مني اللي بدبك ع�شهر حيطي 

بك�رش خوابي زيتي
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الفصل الثالث - حتليل حكاية شعبية نابلسية:

أوجه الشبه واالختالف بني احلكاية الشعبية والقصة القصرية: 
اأولً � من حيث العنا�رش : ◄
ال�شخو�س: . 1

اأن  اإم�  نوعني،  ال�سخ�سي�ت  تكون  و  مركزية  اأهمية  الق�سرية  الق�سة  يف  لل�سخو�س 
تكون �سخ�سي�ت ب�سيطة م�سطحة، وهذا النوع غري معقد يف �رشاعهً� ، اأم� النوع الث�ين من 

ال�سخ�سي�ت فهو �سخ�سي�ت ن�مية معقدة . 
االأغلب  على  وهي  حمددة  وا�سحة  ال�سخ�سي�ت  فتكون  ال�سعبية  احلك�ي�ت  يف  اأم� 
�سخ�سي�ت منطية تتحدد يف موقعه� ب�الأ�رشة، وال تو�سف ال�سخ�سي�ت، وال حتدد مالحمه� 
اجل�سم�نية اأو النف�سية اإال اإذا ك�ن فيه� عيب من عرج اأو ق�رش مثاًل اأو بخل، وغ�لبً� م� يكتفي 

ب�سفة واحدة تتحدد به� ال�سخ�سية . 
البنية الزمانية واملكانية:. 2

تقوم الق�سة الق�سرية ع�دة على ح�دثة واحدة اأو جمموعة قليلة من احلوادث تنجم عن 
موقف واحد ح�سل يف زمن معني ومك�ن معني، اأم� احلك�ية ال�سعبية فهي متتد طوياًل يف 

الزم�ن، وت�سغل حيزاً كبرياً يف املك�ن .
الأحداث:. 3

االأحداث  وتختلف  به،  اإال  احلك�ية  اأو  الق�سة  تقوم  وال  بزمن  فعل  اقرتان  هو  احلدث 
تبعً� لنوع الق�سة: ف�لق�سة الطويلة يعر�س فيه� احلدث مف�ساًل متطوراً يف حني اأن الق�سة 
الق�سرية تكتفي ب�حلدث نف�سه دون مقدم�ته، اأم� احلك�ية ال�سعبية فريتبط احلدث ب�الأفك�ر 
اخلرافية، واإم� اأن يكون احلدث كبرياً، اأو اأن يكون حدثً� �سغرياً لي�س له ت�أثري كبري يف م�س�ر 

احلك�ية. 
املغزى:. 4

اإن املغزى لكل من احلك�ية ال�سعبية والق�سة جزء ال ينف�سل ب�أي ح�ل من االأحوال عن 
بقية العن��رش، فهو جزء ال يتجزاأ من ال�سخو�س واحلدث والبيئة.

ال�رشاع والعقدة واحلل:. 5
خطوة  االأحداث  تتواىل  وفيه  وللحك�ية،  للق�سة  الرئي�س  الهيكل  العن�رش  هذا  ي�سكل 

بخطوة لت�سل اإىل نه�يته� املتوقعة. 
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البداية واخلامتة:. 6
فتبداأ  البداية  يف  اأم�   ، حمفوظتني  ث�بتتني  وخ�متة  ببداية  ال�سعبية  احلك�ية  تتميز 
بدر  حممد  على  ن�سلي  واّل  �م  نَّ واّل  نحكي  الزم�ن  قدمي  يف  مك�ن  ي�  »ك�ن  مثاًل  احلك�ية 
التم�م« اأو بداية اأخرى مثل »ك�ن ي� مك�ن ي� م�ستمعني الكالم اللي بحب النبي يرمي عليه 

ال�سالم« . 
اأم� اخل�متة فهي خ�متة ث�بتة حمفوظة مثل : »توتة توتة خل�ست احلدوتة حلوة واّل 
اأو »وق�موا ه�الأفراح واللي�يل  اأو خ�متة اأخرى »ط�ر الطري واهلل مي�سيكم ب�خلري«  فتفوتة« 

املالح. 
ثانياً � من حيث اللغة: ◄

ال�سعبية  نف�سه، لكن متيزت احلك�ية  االأديب عن  به�  التي يعرب  الو�سيلة  اللغة هي  اإن 
عن الق�سة الق�سرية بلغته� اخل��سة التي تعرب عن اأفك�ره� ونظرته� اإىل امل�ستقبل و�سلوك 
االإن�س�ن ، فع�مل احلك�ية مليء ب�الأ�رشار وال�سعور واالأح��سي�س يعتمد على اللغة املحلية بنت 

البيئة، وفيه� الرمز وجمموعة من العن��رش جتتمع لتوؤدي دوره� يف املجتمع . 
ثالثاً� الرمز يف احلكاية ال�شعبية: ◄

احلك�ية ال�سعبية ال تعمل اإاّل ب�لرمز، ف�إذا نزع الرمز اأ�سبحت اأحداثً� مرتاكمة ال معنى 
له�:

أ الغول : فهو يرمز اإىل القوى اخلفية التي تتالعب مب�سري االإن�س�ن . 	.
امللك : فهو يرمز اإىل القوة التي تخدم االإن�س�ن . 	.أ
االأم : ترمز اإىل احلن�ن والدع�ء ال�س�دق.	.أ
رابعاًً� اختالف رواية احلكاية ال�شعبية من منطقة لأخرى:  ◄

وذلك ب�سبب امل�س�فهة على عك�س رواية الق�سة فهي ث�بتة ال تختلف من منطقة الأخرى؛ 
الأنه� تعتمد على اللغة الف�سحى ال على اللهجة الع�مية، وال يعرف وا�سع احلك�ية ال�سعبية 
االأول كم� ال يعرف راويه� االأول ، ف�حلك�ية ال�سعبية ال تلقى �سيئً� من التوثيق يف الرواة، 
واإذا م� ذكر اأحد منهم، فغ�لبً� م� يذكر الراوية االأخري الذي هو اأحد اأفراد االأ�رشة وال �سيم� 

اجلدة. 
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حتليل حكاية جبينة:
الأحداث:. 1

احلدث هو اقرتان فعل بزمن، وال تقوم احلك�ية ال�سعبية اإاّل به ، واحلك�ية عب�رة عن 
جمموعة من االأحداث تدور حول مو�سوع معني وينتهي اإىل نتيجة طبيعية . 

اأمه� تدعى )جبينة(  : ان هن�ك فت�ة جميلة وحيدة  اأحداث حك�ية جبينة فك�نت  اأم� 
هذه  لتدمري  رن خطة  فدبَّ  ، البلدة  فتي�ت  اإىل غرية  اأدى  وهذا  بجم�له�  الفتي�ت  ف�قت  وقد 
الفت�ة، ف�أخذن )جبينة( معهن اإىل الف�ردة ويكمن احلدث الرئي�س يف هذه احلك�ية يف قدرة 
االأبي�س وتبديل  اإىل  لونه�  تبدو قبيحة ويف تغيري  )العبدة( على حتويل )جبينة( وجعله� 
االأدوار حيث اأ�سبحت )جبينة( تبدو كج�رية اأم� )العبدة( فك�أنه� هي ال�سيدة وبعده� اأخذت 

)جبينة( ترعى االأغن�م وتعتني به� . 
ال�شخو�س:. 2

االأغلب  ال�سعبية »تكون �سخ�سي�ت وا�سحة حمددة وهي على  ال�سخو�س يف احلك�ية 
�سخ�سي�ت منطية يتحدَّد موقعه� يف االأ�رشة اأو مبك�نته� يف املجتمع. 

اأما ال�شخو�س يف هذه احلكاية : 
ك�نت ال�سخ�سية الرئي�سة هي )جبينة( الفت�ة ال�سعيفة املظلومة، اأم� )العبدة( فك�نت 
ال�سلط�ن(  )ابن  �سخ�سية  اأن حتتلَّ مك�ن )جبينة( وج�ءت  �س�ءت  التي  الث�نوية  ال�سخ�سية 
�سخ�سية ث�نوية اأي�سً� حيث اأنه مل يعرف حقيقة االأمر اإاّل يف النه�ية، وعنده� ق�م يف حل 

امل�سكلة، واأع�د احلقوق اإىل اأ�سح�به� وحرق )العبدة( . 
الزمان واملكان:. 3

وحدة الزم�ن عن�رش اأ�س��سي من عن��رش الق�سة اأو احلك�ية ، واملك�ن عن�رش مهم من 
عن��رش الق�سة، وهو يف احلك�ية ال�سعبية حمدود من��سب للحدث الذي تعر�سه احلك�ية . 

اأم� الزم�ن واملك�ن يف حك�ية جبينة، فلم تقم اجلدة بتحديدهم�، لكن يفهم من ال�سي�ق 
الع�م للحك�ية اأنه� حدثت قبل اأن يخرتع االإن�س�ن و�س�ئل النقل احلديثة، حيث اإن )جبينة( 

انتقلت من بلدته� اإىل البلدة املج�ورة وهي تركب على دابة . 
جبينة  اأم  من  الفتي�ت  طلبت  عندم�  البداية  يف  )جبينة(  بلدة  يف  فك�ن  املك�ن  اأم� 
اإىل  ثم  بلدة جم�ورة  اإىل  االأحداث  انتقلت  ثم   ، برفقتهن  )جبينة(  تقوم  اأن  واأبوه� وجده� 
ق�رش ابن ال�سلط�ن، ولكن مل تذكر اجلدة اأ�سم�ء تلك البالد، وب�عتق�دي حتى تكون احلك�ية 

�س�حلة يف كل مك�ن وزم�ن، واأن تروى بطرق عدة. 
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ال�رشاع والعقدة واحلل:. 4
قد ال يظهر  التي  اأو احلك�ية  الق�سة  االأحداث يف  املت�س�بكة بني  العالقة  ال�رشاع هو 
ارتب�ط بع�سه� ببع�س، ولكن كل حدث يوؤثر يف االآخر، وبهذه العالقة املعقدة ت�سري احلك�ية 

يف حبكته� الدرامية لت�سل اإىل ذروة الت�أزم . 
وال�رشاع يف حك�ية جبينة ك�ن بني �سخ�سية )العبدة( و�سخ�سية )جبينة(، حيث ك�ن 
بني اجلم�ل والقبح ف�أرادات العبدة اأن ت�سبح جميلة، واأن تكون هي ال�سيدة، وتبدل الدور مع 

�سيدته� ف�أ�سبحت هي ال�سيدة ، اأم� جبينة ف�أ�سبحت العبدة
اأم� العقدة :حدثت عندم� بداأت االأغن�م ب�لرتاجع يومً� بعد يوم، واأح�س ابن ال�سلط�ن اأن 

االأغن�م اأ�سبحت هزيلة.
اأم� احلل:عندم� اكت�سف ابن ال�سلط�ن احلقيقة ف�أرجع احلق اإىل اأ�سح�به فع�دت جبينة 

هي ال�سيدة، اأم� العبدة فق�م ال�سلط�ن بحرقه� وتزوج جبينة.
اللغة:. 5

متيزت حك�ية جبينة اأنه� رويت ب�للهجة الع�مية اخل��سة التي تربز اللهجة الن�بل�سية 
التي ترويه� اجلدات حيث تظهر خ�سو�سيته� بهذه اللهجة . 

وحتكى  العربي  الق�س�سي  الرتاث  من  جزءاً  الفل�سطينية  ال�سعبية  احلك�ي�ت  ت�سكل 
الفالحية  احلك�ي�ت  ويرجع طغي�ن  واملدين،  الفالحي   : الفرعني  ذات  الفل�سطينية  ب�للهجة 

على املدنية ب�سكل ع�م . 
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اخلامتة 

الدقيق  الوقوف  بعد   ، الدرا�سة  ف�أكملت هذه  واأع�نني   ، اأمت علّي نعمه  الذي  احلمد هلل 
�سك�ن  اإحدى  مع  واملق�بلة   ، ال�سعبية  ب�حلك�ي�ت  اهتمت  عدة  لكتب  امل�ستفي�سة  والدرا�سة 

حم�فظة ن�بل�س خل�شت اإىل نتائج عدة اأهمها: 
العربية يف فل�سطني، . 1 الثق�فة  ال�سعبية قد �س�همت يف درا�سة ت�ريخ  اأن احلك�ي�ت 

وكذلك احلي�ة االجتم�عية وال�سي��سية . 
الفل�سطينية ب�سكل ع�م، ويف حم�فظة ن�بل�س ب�سكل . 2 البيئة  ال�سعبية يف  احلك�ي�ت 

خ��س مل تكن مغلقة، ومل تكن منعزلة، لذلك نراه� كثرياً من االأحي�ن قد عرّبت عن م�س�عر 
ال�سعب الفل�سطيني ومع�ن�ته . 

قيمن� . 3 من  جزء  هي  ال�سعبية  واحلك�ي�ت  والتق�ليد  والع�دات  ال�سعبية  امل�أثورات 
ودينن� االإ�سالمي والتم�سك به� يعني التم�سك ب�الأر�س واحلرية واال�ستقالل . 

ان مدينة ن�بل�س له� خ�سو�سية من حيث لهجة �سك�نه� وخ��سة كب�ر ال�سن منهم . . 4
وال �سك يف اأن هن�ك فوائد اأخرى �سيلم�سه� الق�رئ من خالل مط�لعته لهذه الدرا�سة . . . 

اأ�س�أل اهلل اأن يجعله� خ�ل�سة لوجهه واحلمد هلل اأواًل واأخراً





واقع املصنوعات القشية الشعبية الرتاثية 
بني األصالة واالنتماء أو الطمس واالندثار 

د. إدريس حممد صقر جرادات

   مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي/ سعير/ الخليل.
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واقع املصنوعات القشية الشعبية الرتاثية
بني األصالة واالنتماء أو الطمس واالندثار 

ملخص:
�شعت الدرا�شة اإىل العمل على حتقيق ما ياأتي:

ال�سعبية . 1 ال�سن�ع�ت  وهو  الفل�سطيني،   الرتاث  من  مهم  ج�نب  اإحي�ء  على  العمل 
الرتاثية،  واحلرف التقليدية لتنميته� ، واملح�فظة عليه�.

اإبراز البعدين الرتاثي واحل�س�ري لل�سن�ع�ت ال�سعبية التي تعرب عن ت�ريخ ال�سعب . 2
الفل�سطيني وثق�فته،  حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني على اأر�سه.

ال�سن�ع�ت ال�سعبية هي �سن�ع�ت �سديقة البيئة ، وموجهة لل�سي�حة،  واملجتمع . 3
املحلي.
وتزوير . 4 وانتح�ل،    ، �رشقة  يف  وتعريته�   ، االإ�رشائيلي  اجل�نب  مم�ر�س�ت  ف�سح 

املنتج�ت،  واملقتني�ت الرتاثية الفل�سطينية. 
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي الذي ي�سري وفق اخلطوات االآتية:اجل�نب الو�سفي لواقع 
ال�سن�ع�ت ال�سعبية الق�سية،  ومن اأفرع واأغ�س�ن النب�ت�ت ، واملنهج املكتبي ب�لرجوع اإىل 

الكتب واملجالت وم� كتب عن ال�سن�ع�ت املنقر�سة خ��سة.
م�  حول  اخلربات  لتجميع  وذلك  املب��رشة،   املق�سودة  املالحظة  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
ن�س�هده،  اأو ن�سمع عنه،  اأو نع�ي�سه،  وذلك للتعرف اإىل واقع ال�سن�ع�ت ال�سعبية التي ك�ن ، 
اأو م� زال مي�ر�سه� االآب�ء،  واالأجداد،  كم� ا�ستخدمت املق�بلة املب��رشة مع اأرب�ب ال�سن�ع�ت،  

واحلرف ال�سعبية،  واملهن التقليدية.
بعد هذا العر�س،  والإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة،  وعليه ميكن الإ�شارة اإىل النتائج 

الآتية:
واأ�رشي،  . 1 ع�ئلي،   بعد  ذات  والتقليدية  ال�سعبية،   واحلرف  الرتاثية،   ال�سن�ع�ت 

وتنت�رش يف من�طق حمددة ح�سب توافر املواد االأولية.
تعمل على تلبية احتي�ج�ت االأ�رشة بطرق فنية مبتكرة،  ب�أ�سك�ل واأحج�م متنوعة.. 2
مواده� االأولية،  واملواد اخل�م متوافرة يف البيئة املحلية.. 3
امل�ستوردة،  . 4 الب�س�ئع  وجه  يف  ال�سمود  عدم  نتيجة  انقر�ست  ال�سن�ع�ت  بع�س 

و�سوق العمل املن�ف�س.
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امل�سنوع�ت الق�سية حتفظ املواد الغذائية من الرطوبة،  والعفن واخلمج،  والتلف،  . 5
والتعريق.

امل�سنوع�ت الق�سية،  �سن�عة ن�سوية،  ولكن طور الرجل بع�س ال�سن�ع�ت لزي�دة . 6
العر�س،  والطلب عليه�،  و ال�سن�ع�ت الق�سية من اأمن�ط التكنولوجي� املحلية،  وامل�سنعة 

ب�أيد فل�سطينية .
يف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة فاإنها تو�شي مبا ياأتي:

تو�شيات بحية واأكادميية لإجراء بحوث ودرا�شات مقرتحة م�شتقبلية: ♦
اإجراء درا�س�ت و�سفية،  وحتليلية ملعطي�ت الواقع،  وحق�ئقه،  من خالل اأ�سلوب . 1

حتليل النظم- مدخالت-عملي�ت-خمرج�ت.
وال�سن�ع�ت . 2 ال�سعبي،   الرتاث  الإحي�ء  عملية  جت�رب  مع  مق�رنة  درا�س�ت  اإجراء 

التقليدية يف الدول العربية،  واالأجنبية.
تفعيل دور مراكز البحوث يف اجل�مع�ت الفل�سطينية،  والهيئ�ت التدري�سية،  بتوجيه . 3

طلبة اجل�مع�ت يف الكلي�ت املختلفة،  بعمل البحوث،  وم�س�ريع التخرج يف املوروث ال�سعبي 
الفل�سطيني.

تو�شيات للموؤ�ش�شات احلقوقية والإن�شانية وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي: ♦
االإ�رشائيلي،  . 1 اجل�نب  ومالحقة  العمل،   اأرب�ب  لدى  الق�نونية  املعرفة  درجة  رفع 

والذي ينتحل ال�سن�ع�ت ال�سعبية الرتاثية،  وي�سوقه� يف املح�فل الدولية على اأنه� �سن�ع�ت 
اإ�رشائيلية .

تكثيف العمل على الربامج االإعالمية يف حمط�ت االإذاعة،  والتلفزة املحلية.. 2
عقد ور�س�ت عمل متخ�س�سة يف املوروث ال�سعبي الفل�سطيني،  واآلية الدف�ع عنه،  . 3

وحم�يته من الطم�س،  واالندث�ر.
تو�سي�ت للوزارات احلكومية: العمل،  واالقت�س�د والتج�رة،  والثق�فة،  والرتبية،   ♦

واالأوق�ف واالإعالم،  وال�سي�حة الفل�سطينية :
التقليدية ومتويله� م�ليً�،  من خالل ت�أ�سي�س . 1 ال�سعبية،  واحلرف  دعم ال�سن�ع�ت 

والتج�رة،   والثق�فة،   ك�ل�سي�حة  املعنية،   الوزارات  عليه  ت�رشف  لذلك،   خ��س  �سندوق 
وال�سن�عة،  والرتبية.
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الإدخ�ل . 2 التقليدية،   احلرفية  ال�سن�ع�ت  الأ�سح�ب  وتدريب  عمل،   ور�س�ت  تنظيم 
حت�سين�ت تكنولوجية عليه�.

عقد ندوات،  واأي�م درا�سية،  لتوعية اجليل،  والن�سء،  ب�أهمية ال�سن�ع�ت الرتاثية،  . 3
وتعزيز االهتم�م به�.

و�سع خطة ت�سويقية للمنتج�ت املحلية،  ومنحه� الت�سهيالت ال�رشورية.. 4
تبني الوزارات املعنية مع القط�ع اخل��س،  اإن�س�ء قرية حرفية �سي�حية،  اأو تراثية . 5

�سعبية،  ت�سم ال�سن�ع�ت التقليدية،  واحلرف ال�سعبية.
تنظيم،  وعمل مع�ر�س لل�سن�ع�ت ال�سعبية،  واحلرف التقليدية ب�لتن�سيق مع الدول . 6

العربية،  واالأجنبية،  ب�سكل دوري للرتويج للمنتج�ت املحلية.
العمل على تطوير امل�س�ريع ال�سغرية مبنحه� القرو�س،  واملنح امل�لية.. 7
ختم ال�سن�ع�ت ال�سعبية ب�سع�ر خ��س منعً� للتزوير .. 8
تنمية العالقة ب�ملجتمع املحلي،  وتعزيزه�،  بخلق قنوات ات�س�ل فع�لة.. 9

و�سع خطة اإعالمية للرتويج لل�سن�ع�ت،  واحلرف ال�سعبية.. 10
و�سع برن�مج تربوي لتنمية اإدراك الن��س ب�أهمية الرتاث،  واالأثر االإيج�بي الذي . 11

حتمله هذه ال�سن�ع�ت على البيئة،  والقط�ع ال�سي�حي،  واحلف�ظ على الهوية الوطنية.
12 .

عرض المصنوعات المحلية تحت راية العلم 
االسرائيلي وبيعها على أنها صناعة اسرائيلية

 المحلية تحت راية العلم المنتوجاتعرض 
االسرائيلي
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الفصل األول - اإلطار العام للبحث:

مقدمة:
تعّد منطقة ن�بل�س من املراكز التج�رية وال�سن�عية الرئي�سة يف فل�سطني منذ الع�سور 
العربية،  واالإ�سالمية،  واالأجنبية بت�سدير  الدول  القدمية،  وا�ستهرت ن�بل�س ب�لتج�رة مع 

املنتج�ت،  وال�سن�ع�ت املحلية،  وا�سترياد املواد االأولية لل�سن�عة.
وحل  العمل،   لتنظيم   - �سيخ  ممثل-  ن�بل�س  مدينة  يف  حرفة  اأو  �سنعة،   لكل  ك�ن 
النزاع�ت،  ويعني من قبل امُلت�َسِلْم يف املدينة،  ويلب�سه لب��سً� خ��سً� به،  وحمل �سيخ ال�سنعة 

األق�بً� عدة منه�:« اخلواجة،  اأو العمدة،  اأو املعلم،  ويقوم مبق�م الغرفة التج�رية اليوم.
واحلي�كة،   والن�سيج،   والدب�غة،   ال�س�بون،   ب�سن�ع�ت  ن�بل�س  مدينة  ا�ستهرت 
اأو احلرفة،   ا�سم ال�سنعة،   الع�ئالت  العديد من  النب�ت�ت،  وحملت  وا�ستخراج االأ�سب�غ من 
ودروزة،   وال�سوركجي،   واحلداد،   ف�سه،   و  الف�سف��س،   الثوب  مبعنى  :ال�سخ�سري  ومنه� 

واجلواهري،  وال�س�يغ،  واخلي�ط،  واأبو احلالوة،  واأبو ق�س،  واأبو �سل .
واملحالت  واخل�ن�ت،   االأ�سواق،   وهدم  مدمر،   زلزال  1927م  �سنة  فل�سطني  �رشب 
التج�رية،  وال�سن�عية،  وت�أثرت مدينة ن�بل�س ب�لزلزال فقتل 150 �سخ�سً�،  وجرح 250،  
مم� حدا ب�ل�سن�ع،  والتج�ر،  واأ�سح�ب احلرف ب�لنزول اإىل القرى،  والريف،  واأق�موا فيه� 
املراكز ال�سن�عية،  والتج�رية،  واأهم القرى:بورين،  �رشه،  عورت�،  رفيدي�،  اجلنيد،  حجه،  
فوريك،   بيت  وال�سم�لية،   القلية  ع�سرية  اأم�تني،     ، جم�عني،  حواره،   عينبو�س،   جيت،  
املجدل،  طوب��س،  بيت امرين،  برقه،  اجن�سيه،  جبع،  طمون،  ي��سيد،  طلوزه،  قلن�سوه،  

جيو�س،  عزون. »اإح�س�ن النمر يف كت�به ت�ريخ �سوري� والبلق�ء �سفحة 284«.

 الصورأمنأشبكةأاالنترنت-موقعأالوسائطأالتعليميةأ–زلزالأفلسطين
/http://www.alwasett.com/vb/wasett1337
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نزل التج�ر اإىل هذه القرى،  والتجمع�ت ال�سكنية،  والت�جر،  اأو ال�س�نع متعلق بحرفته،  
الرخي�سة،   الع�ملة  واالأيدي  اخل�م،   املواد  تتوافر  حيثم�  وي�ستغل  عي�سه،   لقمة  وم�سدر 

واال�ستهالك الع�يل،  والعر�س والطلب.
ا�ستقدم اأهل مدينة ن�بل�س ال�سن�ع املهرة من حلب،  وحم�ه،  وحم�س،  وا�ست�نبول،  
والنج�رة،   واحلي�كة،   ك�ل�سي�غة،   الدقيقة:  لل�سن�ع�ت  منهم  الن�س�رى  �سيم�  ال  ودم�سق 
النمر حتى  اآل  راية  ن�بل�س ح�ملة  ق�فلة دم�سق تخرج من  وال�سب�غة،  واحلدادة،  وك�نت 
املح�ميد،  حتى  راية  تدخل حوران،  فرتفع  الفريح�ت حتى  راية  تدخل عجلون،  فرتفع 
تدخل دم�سق وهكذا يف العودة .«اإح�س�ن النمر يف كت�به ت�ريخ �سوري� والبلق�ء �سفحة 274،  

.213
اأم� ال�سن�ع�ت الق�سية ارتبطت ب�ملوا�سم الزراعية –موا�سم احل�س�د وجني املح�سول 
على البي�در،  وك�نت تخزن،  وحتتفظ املراأة ب�أكرب كمية ممكنة من الق�س،  و�سيق�ن النب�ت�ت 
يف ف�سلي الربيع،  وال�سيف،  ويكون الت�سنيع غ�لبً� يف ف�سلي اخلريف،  وال�ست�ء. لتلبية 
ح�جة البيت من االأدوات الق�سية،  اأو تلبية طلبية بع�س ال�سك�ن الذين يطلبون هذه االأدوات،  

اأو ا�ستخدامه� هداي� يف من��سب�ت االأفراح .
امل�سنوع�ت الق�سية هي �سن�عة ن�سوية،  وطور الرجل بع�س ال�سن�ع�ت نظراً للطلب 
واملك�ن�س،   والريغول،   وال�سب�بة،   متنوعة،   واأحج�م  ب�أ�سك�ل،   ال�سالل  خ��سة  عليه� 
تلبية الحتي�ج�ته  ال�سيد-  ال�سيد-حفرة  وموكرة  الكتب،   والرباذع،  وجتليد  والعرائ�س،  

الذاتية،  وو�سيلة للتك�سب.

مشكلة الدراسة:
مل�س�ق  درا�سته  خالل  ومن  ع��سه�،   التي  االجتم�عية  احلي�ة  من  الب�حث  اكت�سب 
علم النف�س ال�سن�عي يف مرحلة البك�لوريو�س،  ومع�ي�سة جو الريف،  وم�س�هدته الأرب�ب 
ال�سعبية،   ال�سن�ع�ت  ال�سبيل ملت�بعة  الذي مهد  االأمر  ال�سعبية عالق�ت وثيقة،   ال�سن�ع�ت 

ور�سد مالحظ�ت ك�ن يح�س به� اأو ي�سجله� .
اأم�م هذا الو�سع،  وجد اأن هن�ك ح�جة م��سة لدرا�سة هذا النمط من املوروث ال�سعبي،  

وعليه ميكن الإ�شارة اإىل ما ياأتي :
ع�رش  ♦ ظل  يف  ال�سعبية  ال�سن�ع�ت  مم�ر�سة  فع�لية  حول  وا�سح  ت�س�وؤل  هن�ك 

العوملة،  وا�سترياد الب�س�ئع الرخي�سة الثمن واالأكرث دقة،  وجودة،  وم�سنعة اأوتوم�تيكي�.
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هن�ك �سعور ي�سود اأن الق�ئمني على �سن�عة القرار يف الدوائر احلكومية الر�سمية ال  ♦
تعطي ال�سن�ع�ت ال�سعبية االهتم�م الك�يف.

تذمر العديد من اأرب�ب ال�سن�ع�ت فيم� يتعلق بت�سويق منتج�تهم. ♦
تن�ق�س عدد احلرفيني الع�ملني يف ال�سن�ع�ت ال�سعبية. ♦
تال�سي،  وانقرا�س بع�س احلرف ال�سعبية،  وذلك لعدم قدرته� على من�ف�سة الب�س�ئع  ♦

امل�ستوردة.
تدين وانعدام التخطيط الفعلي، والواقعي لدعم ال�سن�ع�ت، وتدين احل�جة لل�سن�ع�ت  ♦

التقليدية الرتف�ع التكلفة.
م�س�درة هوية ال�سن�ع�ت التقليدية،  وفقدانه� لروحه� الرتاثية،  حيث ت�سوق عرب  ♦

التج�ر االإ�رشائيليني على اأنه� �سن�عة اإ�رشائيلية.

أسئلة الدراسة:
م� املراحل التي متر به� ال�سن�ع�ت ال�سعبية الق�سية ؟. 1
م� اأهم االأدوات الرتاثية امل�سنوعة من الق�س والنب�ت�ت ؟. 2
عملي�ت . 3 من  ال�سن�ع�ت  هوية  على  ب�ملح�فظة  ب�لرتاث  املهتمني  ودور  مدى  م� 

الت�سويه واالنقرا�س واالنتح�ل؟
م� املفردات وامل�سطلح�ت املرتبطة ب�الأدوات امل�سنوعة من الق�س واملواد االأولية . 4

النب�تية؟

حدود الدراسة:

يحدد البحث واإمكانية تعميم نتائجه يف �شوء املحددات الآتية:
احلدود املو�سوعية:ويت�سمن مم�ر�سة ال�سن�ع�ت ال�سعبية واإجراءاته�. ♦
والقرى  ♦ ن�بل�س  منطقة  يف  ال�سن�ع�ت  اأرب�ب  على  البحث  الب�رشية:يطبق  احلدود 

املج�ورة.
الع�م  ♦ يف  الرتاثية  ال�سعبية  ال�سن�ع�ت  جمع  ا�ستكم�ل  الزمنية:  احلدود 

2013/2012م.
احلدود املك�نية:طبق الدرا�سة يف منطقة ن�بل�س واملن�طق املج�ورة. ♦
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أهداف الدراسة:

�شعت الدرا�شة اإىل العمل على حتقيق ما ياأتي:
ال�سعبية . 1 ال�سن�ع�ت  وهو  الفل�سطيني،   الرتاث  من  مهم  ج�نب  اإحي�ء  على  العمل 

الرتاثية،  واحلرف التقليدية لتنميته�،  واملح�فظة عليه�.
اإبراز البعدين الرتاثي واحل�س�ري لل�سن�ع�ت ال�سعبية التي تعرب عن ت�ريخ ال�سعب . 2

الفل�سطيني وثق�فته،  حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني على اأر�سه.
ال�سن�ع�ت ال�سعبية هي �سن�ع�ت �سديقة البيئة،  وموجهة لل�سي�حة،  واملجتمع . 3

املحلي.
وتزوير . 4 وانتح�ل،   �رشقة،   يف  وتعريته�  االإ�رشائيلي،   اجل�نب  مم�ر�س�ت  ف�سح 

املنتج�ت،  واملقتني�ت الرتاثية الفل�سطينية. 

أهمية الدراسة: 

التي . 1 فل�سطني  يف  والن�درة  القليلة،   والبحوث  الدرا�س�ت،   من  الدرا�سة  هذه  تعّد 
تتن�ول هذا املو�سوع.

ُيرجى اأن تعطي هذه الدرا�سة اإ�س�فة علمية اإىل املكتبة املحلية،  والتي هي بح�جة . 2
اإىل مثل هذا النوع من الدرا�س�ت.

ا�ستف�دة املعنيني و�سن�ع القرار من هذه الدرا�سة وتطبيق�ته� العملية.. 3
اإبراز العالقة الوطيدة بني العمل التقليدي،  والفن الأنه يعرب عم� تت�سمنه البيئة من . 4

تغريات ثق�فية،  واجتم�عية،  واقت�س�دية،  و�سي��سية.
الظروف،  ووقفت �س�مدة يف . 5 الزم�ن،  وتغريات  ال�سن�ع�ت واجهت تقلب�ت  هذه 

وجه الغزاة،  وق�ومت االنقرا�س،  وك�ن له� دور اأ�س��سي يف ن�رش الثق�فة،  وكذلك يف ت�سغيل 
االأيدي الع�ملة.

ازدي�د اإدراك اأهمية الرتاث،  والتعبري ال�س�دق عن الثق�فة،  واالآث�ر االإيج�بية على . 6
البيئة،  والقط�ع ال�سي�حي.

هذه العوامل جمتمعة تعطي اأهمية للدرا�سة.
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مصطلحات الدراسة:
ب�ل�سن�عة،   ◄ ال�سيء:ح�سنه  ال�سيء:عمله:�سنع  �سنعً�،   ي�سنع  �سنع  من  ال�شنعة: 

حوله من م�دة خ�م اإىل �سلعة م�سنوعة ج�هزة لال�ستعم�ل . ال�سنعة عمل ال�س�نع.
ال�شناعة: جمع �سن�ئع و�سن�ع�ت: العلم احل��سل مبزاولة العمل. ◄
ال�شانع: جمع �سن�ع: من يعمل بيده اأو ب�الآلة. ◄
امل�شنع: جمع م�س�نع: دار ال�سن�عة. ◄

املرجع »د.عبد اللطيف الربغوثي:الق�مو�س العربي ال�سعبي الفل�سطيني،  اجلزء الث�ين،  
جمعية اإنع��س االأ�رشة-البرية1993م-�سفحة 171.

ال�شناعة احلرفية�احلرف ال�شناعية: «كل ن�س�ط يف جم�ل االإنت�ج،  اأو ال�سي�نة،   ◄
ويعتمد على امله�رات اليدوية،  وت�ستخدم االآلة فيه ب�سكل ب�سيط،  وتكون املنتج�ت يف هذا 
املج�ل غري منطية. املرجع »)د.علي �س�لح النج�دة،  واقع ال�سن�ع�ت واحلرف التقليدية يف 
دولة الكويت،  ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر ال�سن�ع�ت التقليدية يف الوطن العربي-الرب�ط-

17-2005/9/19م(.
ب�أب�سط  الطبيعية  املوارد  حتويل  يف  الب�رشية  االأيدي  على  تعتمد  احلرفية  ف�ل�سن�عة 

الو�س�ئل،  ومبه�رات اإن�س�نية ع�لية،  وفنية،  واإبداعية.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

اتبعت الدرا�سة املنهج الو�سفي الذي ي�سري وفق اخلطوات االآتية:اجل�نب الو�سفي لواقع 
ال�سن�ع�ت ال�سعبية الق�سية،  واملنهج املكتبي ب�لرجوع اإىل الكتب واملجالت وم� كتب عن 

ال�سن�ع�ت املنقر�سة خ��سة.
وا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة املق�سودة املب��رشة،  وذلك لتجميع اخلربات حول م� 
التي ك�ن،   ال�سعبية  اإىل واقع ال�سن�ع�ت  اأو نع�ي�سه،  وذلك للتعرف  اأو ن�سمع عنه  ن�س�هده 
ال�سن�ع�ت واحلرف  اأرب�ب  االآب�ء،  واالأجداد،  واملق�بلة املب��رشة مع  اأو م� زال مي�ر�سه� 

ال�سعبية واملهن التقليدية.
اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة اأرباب ال�شناعات ال�شعبية وممار�شتها 

من حيث:
املواد اخل�م.. 1
االأدوات امل�ستخدمة.. 2



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 228
هوية وإنتماء

خطوات التنفيذ-مراحل الت�سنيع-االإجراءات.. 3
زم�ن مم�ر�سته�-الوقت-.. 4
املك�ن.. 5
اال�ستعم�ل.. 6
ال�س�نع.. 7
منطقة االنت�س�ر.. 8

مصادر الدراسة:
الر�س�ئل العلمية والبحوث املتوفرة.. 1
الندوات وور�س العمل املتعلقة ب�ملو�سوع.. 2
�سبكة االإنرتنت.. 3
الكتب والدوري�ت واملراجع املتخ�س�سة.. 4
اأر�سيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية اإنع��س االأ�رشة يف البرية.. 5
اأر�سيف ومكتبة مركز ال�سن�بل للدرا�س�ت والرتاث ال�سعبي يف �سعري.. 6
امل�س�هدات العينية.. 7
املق�بالت ال�سخ�سية.. 8
الزي�رات امليدانية.. 9

خطة الدراسة:
واأهدافه،  . 1 البحث،   واأهمية  البحث،   وم�سكلة  املقدمة،   ي�سمل  الذي  الع�م  االإط�ر 

وحدوده . م�س�دره واأدواته،  وم�سطلح� ته. 
الدرا�س�ت ال�س�بقة واالأدب الرتبوي . . 2
اإجراءات الدرا�سة-العينة واملجتمع واالأداة. . 3
عر�س النت�ئج وحتليله�.. 4
من�ق�سة النت�ئج والتو�سي�ت.. 5
ق�ئمة املراجع وامل�س�در.. 6
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�سور ال�سن�ع�ت ال�سعبية.. 7
املالحق.. 8

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:

درا�شة د.�شلمى الربزي2000م ◄
�سن�عة  من  فل�سطني  يف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  بواقع  التعريف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 

اخلزف،  وخ�سب الزيتون،  والزج�ج اليدوي،  وال�سدف،  والفخ�ر،  والتطريز،  واخليزران .
كم� اأ�س�رت الدرا�سة اإىل املعوق�ت التي تواجه قط�ع ال�سن�ع�ت التقليدية يف فل�سطني 
ملوؤمتر  مقدمة  عمل  )املرجع:«ورقة  القط�ع.  هذا  تطوير  يف  الفل�سطينية  ال�سلطة  دور  وعن 

ال�سن�ع�ت التقليدية يف الق�هرة املنعقد يف الفرتة 11-2000/9/14م
درا�شة د.علي �شالح النجاده2005م ◄

هدفت درا�سته اإىل التعرف اإىل واقع ال�سن�ع�ت،  واحلرف التقليدية يف دولة الكويت،  
وا�ستعرا�س  الكويت،   التقليدية يف  ال�سن�ع�ت،  واحلرف  ت�ريخ  نبذة عن  درا�سته  و�سملت 
واقع ال�سن�ع�ت احلرفية،  وعر�س بع�س امل�س�ريع الرائدة،  وبرامج التدريب،  وم� توفره 

دولة الكويت من دعم لهذا القط�ع،  وا�ستعرا�س القوانني والت�رشيع�ت الداعمة .
اإىل وجود فجوة كبرية يف االت�س�الت،  وتب�دل املعلوم�ت بني  اأ�س�رت الدرا�سة  كم� 
تن�سيق بني اجله�ت  التقليدية،  وكذلك ال يوجد  ب�ل�سن�ع�ت  احلرفيني،  واجله�ت املعنية 

الداعمة،  واملن�سقة الأن�سطة ال�سن�ع�ت التقليدية.
املرجع«ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر ال�سن�ع�ت التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف 

الري��س يف الفرتة الواقعة بني 17-2005/9/19م«
درا�شة نادر جالل التميمي 2007م ◄

درا�سته  واأ�س�رت  فل�سطني،   يف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  بواقع  التعريف  درا�سته  هدفت 
فروع  بني  خ��سة  مك�نة  له�  والتي  التقليدية،   لل�سن�ع�ت  والرتاثي  احل�س�ري  للبعدين 

ال�سن�عة يف فل�سطني،  واأنه� ارتبطت منذ زمن طويل ب�ل�سي�حة.
كم� اأ�س�رت اإىل املعوق�ت التي تواجه قط�ع ال�سن�ع�ت التقليدية من ح�الت مد وجزر 
ب�سبب االحتالل االإ�رشائيلي،  وح�الت الركود االقت�س�دي،  وم� اأ�س�ب بع�س ال�سن�ع�ت من 
العربي  الوطن  يف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  ملوؤمتر  مقدمة  عمل  واندث�ر.)املرجع:ورقة  انهي�ر 

املنعقد يف ف��س-املغرب العربي- يف الفرتة 17-2007/9/19م(
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احلرفية  ◄ ال�شناعات  تطوير  مركز  اإن�شاء  الفل�شطينية:  العمل  وزارة  درا�شة 
التقليدية يف فل�شطني

ال�سن�ع�ت  الفل�سطينية م�رشوع  العمل  وزارة  القد�س يف  ت�سغيل حم�فظة  اأعد جمل�س 
احلرفية التقليدية،  وركز امل�رشوع على ال�سي�حة،  واأهميته� كقط�ع ري�دي،  ودور ال�سن�ع�ت 
واحلرف التقليدية ك�إحدى اأعمدة ال�سن�عة ال�سي�حية،  وحول فكرة املركز الذي يعتمد على 
ويتمركز    ،- التقليدية  احلرفية  ال�سن�ع�ت  لتطوير  متخ�س�س  -مركز  الب�رشي  العن�رش 
حول تقدمي التدريب،  وتطوير املنتج،  وت�سويقه،  و�سبل مواجهة ال�سي��سة االإ�رشائيلية يف 
طم�س،  ودثر ال�سن�ع�ت احلرفية،  وكذلك احلديث عن اإدارة امل�رشوع واأن�سطته،  اأنظر:«الدليل 
ال�سن�عي يف حم�فظة اخلليل ال�س�در عن الغرفة التج�رية ال�سن�عية �سنة 1995-1996م(

تو�شيات موؤمتر ال�شناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س� ◄
املغرب�2007م

عقد بدعوة من املنظمة العربية للرتبية،  والثق�فة،  والعلوم،  واملنظمة االإ�سالمية للرتبية 
والعلوم والثق�فة،  ب�لتع�ون مع وزارة ال�سي�حة وال�سن�عة التقليدية،  واالقت�س�د االجتم�عي 
يف اململكة املغربية،  ومب�س�ركة 18 دولة عربية،  حيث نوق�ست حم�ور عدة اأهمه�:« واقع 
ال�سن�ع�ت التقليدية،  وامل�س�ريع الرائدة،  ودور القط�ع الع�م ب�لنهو�س ب�ل�سي�حة الثق�فية،  

والقوانني،  والت�رشيع�ت الداعمة لقط�ع ال�سن�ع�ت احلرفية والع�ملني فيه.
واأهم التو�شيات التي اأقرها املجتمع وهي:

تدريب،   � يف  متخ�س�سة  مراكز  واإن�س�ء  احلرفية،   للدرا�س�ت  حملية  مراكز  اإن�س�ء 
وت�أهيل احلرفيني .

يف  � متخ�س�سة  مع�هد  واإن�س�ء  الع�ملة،   واجلمعي�ت  للموؤ�س�س�ت،   الدعم  زي�دة 
التعليم احلريف.

اإدخ�ل م�دة الرتاث -ال�سن�ع�ت التقليدية- يف من�هج التعليم . �
اإن�س�ء قواعد بي�ن�ت ت�سمل �سفح�ت الكرتونية عن ال�سن�ع�ت،  واحلرف ال�سعبية. �
اإ�سدار قوانني،  وت�رشيع�ت ملراقبة جودة املنتج�ت من ال�سن�ع�ت التقليدية. �
اإن�س�ء مت�حف احلرف،  وفتح االأ�سواق اأم�م ت�سدير املنتج�ت. �
قائمة باأ�شحاب ال�شناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل2007م ◄

ت�سجيل معتمدة من  �سه�دة  ر�سميً� ولديهم  امل�سجلني  التج�رية  الغرفة  اإح�س�ئية  يف 
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والفخ�ر 16،  وطبالت    ،4 والزج�ج  اخلزف 14،   اخلليل  ال�سن�عية يف  التج�رية  الغرفة 
الفخ�ر 1،  والنح��سي�ت 1،  والفراء 1.

م�رشوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�شطني/وزارة الثقافة 2008م ◄
هدف امل�رشوع اإىل تنمية املوؤ�س�س�ت الع�ملة يف جم�ل تطوير ال�سن�ع�ت،  واحلرف 
ور�س�ت عمل  عقد  واملطرزات من خالل  والفخ�ر،   الق�سية،   ال�سن�ع�ت  و�سمل  التقليدية،  
من  عليه�  واملح�فظة  ال�سن�ع�ت  هذه  اإحي�ء  الإع�دة  اليون�سكو،  من  بدعم  متخ�س�سة، 

االنقرا�س،  واأن تكون رديفً� لل�سي�حة.

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
االهتم�م،   اأولته  الذي  للدرا�سة  النظري  واالإط�ر  ال�س�بقة،   الدرا�س�ت  من  ا�ستخال�س� 

والذي ُيَعْد حقال وا�سع�،  فقد تو�شلت الدرا�شة اإىل جمموعة من املوؤ�رشات الآتية:
اأن ال�سن�ع�ت ال�سعبية،  ومم�ر�سته� ترتبط ب�لبعدين احل�س�ري،  والرتاثي لل�سعب  ♦

الفل�سطيني.
احلرم�ن من املك��سب امل�دية الفعلية يف ح�ل ت�سدير املنتج�ت للخ�رج،  حيث  ♦

يقوم التج�ر االإ�رشائيليون ببيعه� على اأنه� منتج�ت اإ�رشائيلية.
ا�سمه�  ♦ الع�ئالت  بع�س  واأخذت  الع�ئلة  يف  الوراثة  تعتمد  ال�سعبية  ال�سن�عة 

منه�:الف�خوري،  والرباذعي،  وال�سك�يف،  واأبو قدح،  واأبو �سل،  واأبو قبعة،  واأبو ق�س،  ...

عرض النتائج ومناقشتها:
و  ◄ الق�سية،   للم�سنوع�ت  الت�سنيع  عملية  مبراحل  املتعلق  ال�سوؤال  عن  لالإج�بة 

اأغ�س�ن واأفرع النب�ت�ت على النحو االآتي:

املرحلة األوىل-مرحلة التقشيش:«التجميع«:
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اخلربة . 1 ذوات  من  خ��سة  الع�رش  �سالة  بعد  البيدر  على  ب�لتجمع  الن�سوة  تتفق 
الطويلة يف العملي�ت الزراعية،  والن�سيج،  والتي متت�ز ب�خلفة،  والر�س�قة،  و�رشعة احلركة.

اختي�ر ُظَمْم-ب�قة اأو �سمل- الق�س ال�سمني،  والطويل.. 2
والرفيعة . 3 والتخينة،   ال�سمينة،   الت�سنيع-الق�سة  الطويلة–ق�س  ال�سالمة  اختي�ر 

الطويلة.
اختي�ر اأ�سفل ال�سنبلة بعد ق�س ال�سبلة عنه�-ك�رش اأو ق�سف ال�سبلة من راأ�س الق�سبة.. 4
جمع الق�س املهذب مع�-طول الق�سبة من 4-5 عقد -تقديرية -.. 5
جمع ظمم الق�س غري املهذب كح�سوة.. 6
لف الظمة يف وع�ء خي�س.. 7
االحتف�ظ بظمة الق�س يف الظل بتعليقه� على اجلدار حلني اال�ستعم�ل،  اأو يف املك�ن . 8

املخ�س�س له�.

املرحلة الثانية-عملية البدوة:

تليني ظمة الق�س بنقعه� يف امل�ء.. 1
�سب�غة كمية حمددة من الق�س ب�ألوان زاهية.. 2
حت�سري املخرز اخل��س بعملية ن�سج الق�س-ق�سيب معدين رفيع ومدبب من االأعلى . 3

مثبت على قطعة خ�سبية من االأ�سفل..
عمل �سليب من اأربع ق�س�ت من اجله�ت االأربع،  وتثبت مع بع�سه� بع�سً� بو�س�طة . 4

خيط قوي،  اأو �سلك معدين.
جدل الق�س�ت مع�.. 5
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املرحلة الثالثة:عملية بناء األدوار والصف:

عمل فتحة �سغرية يف الق�س املجمع مع� لتثبيت الدور عليه�.. 1
عقد 4-6 ق�س�ت على �سكل دائرة قطره� 2-3 �سم.. 2
بن�ء �سفوف دائرية مكونة من ح�سوة مثبتة من اخل�رج بق�سة تلتف حوله� ب�إحك�م.. 3
تثبيت االأدوار بع�سه� اإىل بع�س،  عرب اإحداث ثقب �سغري بو�س�طة املخرز يف الدور . 4

ال�س�بق.
اإدخ�ل ق�سة الن�سيج يف الفتحة،  وتثبيته� ب�سكل دائري حول الدورين ال�س�بق والالحق.. 5
اإنت�ج دوائر مرتا�سة ومن�سجمة ب�سمك 4-5 ملم حتى ي�سل الن�سيج اإىل 70 �سم.. 6
اإبق�ء الق�سة بطول ثلثي االأ�سبع من ال�سالمة كح�سوة يف الدور الالحق.. 7

املرحلة الرابعة:عملية الدرابة:

زخرفة االأدوار،  وال�سفوف ب�ألوان الق�س الزاهية،  ب�أ�سك�ل هند�سية متنوعة-مثلث،  . 1
هرم،  مربع.
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املرحلة اخلامسة:عملية اخلتم واحلبكة:
ختم االأداة امل�سنوعة من الق�س بدور حمبوك جيداً.. 1
تغطية الدور املحبوك بقطعة قم��س ب�سمك 4-5 �سم،  حلفظ نه�ية الدور الرئي�سي . 2

واإبق�ء الن�سيج ك�مال.
عمل مثلث �سغري ب�رتف�ع 3�سم يف الطرف العلوي،  اأو بج�نب االأداة لتعليقه� على . 3

الْب اخل��س به�. احل�ئط،  اأو يف الُكّ
جتليده� بجلد امل�عز املنظف، واململح جيداً، حلفظه� فرتة طويلة من الزمن.. 4
الروح . 5 الإ�س�فة  املنقلة  من  االأخري  ب�ل�سف  وربطه�  اخليط�ن  من  ُظّب�حة  عمل 

اجلم�لية عليه�.

لالإج�بة على ال�سوؤال الث�ين :م� اأهم االأدوات الرتاثية امل�سنوعة من الق�س واأغ�س�ن،  ◄
واأفرع النب�ت�ت على النحو االآتي:

صناعة املكانس:
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الصورأمنأشبكةأاالنترنت

املواد اخلام : �سيق�ن نبتة املك�ن�س، اأو الزحيف، اأو اللفيته، اأو نبتة النت�س. ♦
الأدوات امل�شتخدمة : املنجل، برميل للنقع، حبله لل�سد، �سلك معدين، زراديه ل�سد  ♦

ال�سلك املعدين، م�سله معدنية للتخييط، خيط بال�ستيك من النوع املقوى، املق�س، بلطة لقطع 
الزائد، مفرمة خ�سبية .

املكان : يف البيت . ♦
الزمان : �س�عة اإىل ثالث �س�ع�ت . ♦
خطوات الت�شنيع ، والإجراءات العملية : ♦
تزرع بذور املك�ن�س يف االأر�س ،وتقطف حني ن�سجه� بعد مرور ثالثة اأ�سهر على  �

زراعته� .
ُتق�س العراني�س على طول مرت واحد . �
فرط البذور عن العراني�س - َكِته� . �
ثالث  � اإىل  �س�عة  من  ترتاوح  ملدة  ،واال�ستعم�ل  الطراوة  اأجل  من  امل�ء  يف  تنقع 

�س�ع�ت .
تق�سم اإىل اأ�س�بع من اإ�سبع اإىل اأربعة اأ�س�بع . �
ت�سم االأ�س�بع االأربعة مع بع�سه� بع�سً� بو�س�طة �سلك معدين . �
تخ�ط بخيط بال�ستيك ب�سكل عر�سي ثالثة اأ�رشاب . �
مع�دلة  � الراأ�س،  لت�سوية  بلطة  اأو  مق�س  بو�س�طة   - املكن�سة  راأ�س   - الراأ�س  ق�س 

الزائد مع الن�ق�س يف الطول .
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لتجف  � �س�ع�ت  ثالث  اإىل  �س�عة  بني  م�  ترتاوح  ملدة  ال�سم�س  يف  املكن�سة  تو�سع 
من امل�ء .) جملة ال�سن�بل - املجلد االأول - االأعداد من 1-4 - العدد االأول - حزيران 

1997م، �س 28(. 
ال�شتعمال: الأعم�ل النظ�فة . ♦
ال�شانع: الرج�ل. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

ترتكز هذه ال�سنعة يف منطقة ن�بل�س - وجنني.
ت�ستهر منطقة روجيب بهذه ال�سن�عة، وت�سدر اإىل جميع اأنح�ء فل�سطني.

املقشة - املَْهَفة:

نبتة خ�س  ♦ ،اأو  الزحيف  اأو  احللف�،  اأو  النت�س،  �سجرية  ،اأو  القمح  ق�س  اخلام:  املواد 
احلمري، اأو الفجيلة.

 قد تختلف امل�سمي�ت من منطقة اإىل اأخرى 
الأدوات امل�شتخدمة: املخرز،خيط ،ع�س�. ♦
املكان: يف البيت . ♦
الزمان: �س�عة-وح�سب مه�رة املراأة . ♦
خطوات الت�شنيع: نف�س خطوات �سنع املك�ن�س، ولكن بحجم اأ�سغر، وتكون كبرية  ♦

احلجم اإذا ك�نت م�سنوعة من �سجرية النت�س، حيث يو�سع له� ع�س� طويلة.
بعد  ♦ ال�سوائب  من  لالأرز  كم�سف�ة  ت�ستعمل  واأحي�ن�  النظ�فة،  الأعم�ل  ال�شتعمال: 

نقعه ب�مل�ء اأو لتحريك الهواء بعد عمل مقب�س خ��س له�..
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦
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السالل

الصورة من شبكة االنترنت.

املواد اخلام : الق�س من �سيق�ن القمح، اأو نب�ت احللف� ،اأو الزحيف، اأو اللفيتة، اأو  ♦
الق�سب، اأو البو�س ،اأو اأفرع الزيتون،-ال�سغ�نيف-، واأفرع اخلروب الطرية، اأو ال�رشي�س، اأو 

العذق، اأو العرقد .
 يهتم اليهود ومنهم ط�ئفة ال�سمرة يف ن�بل�س بدرجة ع�لية جدا بنبتة العرقد وهي 
نبته مقد�سة عندهم الأنه� حتمي اليهودي يف نه�ية الزم�ن من امل�سلمني ح�سب اعتق�دهم 
واأ�س�طريهم-. ي� عبد اهلل ي� م�سلم هذا يهودي ورائي فتع�ل ف�قتله اإال الغرقد ف�نه من �سجر 

اليهود.
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الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : 3-4 اأي�م . ♦
خطوات الت�شنيع : ♦
يف البداية ي�سنع ق�عدة له� قد تكون على �سكل دائري ،واإم� على �سكل م�ستطيل،  �

وغ�لبً� م� تكون على �سكل م�ستطيل، وخطوات ت�سنيع الق�عدة هي خطوات ت�سنيع املنقلة 
نف�سه�.
 ثم ترفع ال�سفوف على جوانب الق�عدة بحجم غري كبري مثل القوطية، ولكن مل�ستوى  �

ميكن اأن يو�سع فيه االأغرا�س، وي�سع له� عالق�ت حتى ي�سهل حمل ال�سلة ب�ليد .
ال�شتعمال: لنقل اخل�س�ر والفواكه. ♦
ال�شانع: املراأة واأحي�ن� الرجل بق�سد البيع ،والتج�رة.  ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

ت�ستهر منطقة وادي الب�ذان يف ن�بل�س ب�سن�عة وعر�س ال�سالل مبح�ذاة املتنزه�ت .
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الباطيه )القدح(:

الصورتان من شبكة االنترنت.

املواد اخلام : الق�س من �سيق�ن القمح ،اأو نب�ت احللف� ،اأو الزحيف، اأو اللفيته، اأو  ♦
الق�سب، اأو البو�س، اأو اأفرع الزيتون ،اأو اأفرع اخلروب الطرية .

الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : اأ�سبوع . ♦
خطوات الت�شنيع واإجراءاته :  ♦
يف اأي�م احل�س�د- البي�در تقوم املراأة ب�أخذ ال�سالمه العلي� من �س�ق القمح بعد قطع  �

ال�سنبلة ،وتخت�ر ال�سالم�ت الطويلة البي�س�ء ،وحتزمه� يف رزم اإىل حيث احل�جة .
بعد ذلك تقوم بنقع هذه احلزم يف امل�ء ،وقد يتم �سبغه ب�ألوان عدة.  �
تقوم املراأة بعد ذلك بن�سج الق�س حول حزمه �سغريه من الق�س الغليظ ،وت�ستعمل  �

االأدوار احللزونية ببع�سه�، وي�سنع من  الق�سة اجلديدة ،وربط  املخرز لعمل فتحه الإدخ�ل 
الق�س الب�طية، اأو القدح، وهو على �سكل �سحن جموف .

ال�شتعمال: لو�سع االأكل فيه من حلم وفت-القديد والرثيد. ♦
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

 ارتبطت الب�طيه قدمي� ب�ل�سي�فة والكرم.
 انقر�ست هذه االأداة ولكنه� موجودة يف املت�حف والزينة.
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املنقلة - الصينية - الطبق:

املواد اخلام : ق�س ) �سيق�ن القمح ( . ♦
الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : 4-5 اأي�م . ♦
خطوات الت�شنيع : ♦
نقع الق�س يف امل�ء يوم وليله، حتى ي�سبح الق�س طريً� ال يتق�سف اأثن�ء لفه . �
بعد ذلك يوؤتى بحزمه من الق�س تعدُّ النواة ،اأو البداية للمنقلة . �
تقوم املراأة بلف الق�س حول هذه احلزم ب�سكل دائري . �
بعد اأن تكرب �سيئً� ف�سيئً� ت�أخذ هذه املراأة بعمل �سفوف دائرية فوق بع�سه� بع�سً�  �

حتى ت�سبح على �سكل املنقلة دائريً� ،وت�ستخدم املخرز بثقب ال�سف الذي يكون حم�سواً من 
الداخل ب�لق�س االأقل جوده، من الق�س التي تلف به ال�سفوف . 

تقوم ب�إدخ�ل الق�سة يف هذا الثقب، وتعمل على لفه�، وهكذا حتى ت�سل اإىل احلجم  �
التي نريده، ويف النه�ية تعمل على �سكل مثلث لتعليق املنقلة .

الطع�م  ♦ لتقدمي  اأو  القط�يف،  اأو  االأغرا�س  اأو  عليه�،  اخلبز  لو�سع  ال�شتعمال: 
لل�سيوف، اأ، تغطية العجني، اأو تن�سيف امللوخية، اأو عمل ال�سعريية من العجني.

ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦
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ويج - بكسر التاء: مكيال الطحني - الرترِرِ

املواد اخلام : الق�س من �سيق�ن القمح ،اأو نب�ت احللف�، اأو الزحيف، اأو اللفيته، اأو  ♦
الق�سب ،اأو البو�س اأو اأفرع الزيتون اأو اأفرع اخلروب الطرية ..

الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : يوم-ثالثة اأي�م . ♦
هي خطوات �سنع املنقلة نف�سه�، ولكن يكون �سكل املكي�ل  ♦  : الت�شنيع  خطوات 

جموف حتى ي�ستطيع و�سع الطحني فيه .
ال�شتعمال: لكيل الطحني، حلمل الدقيق عند اخلبز - وجه العجني. ♦
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

الصواني:
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املواد اخلام : الق�س . ♦
الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : يوم اإىل يومني . ♦
خطوات الت�شنيع : هي خطوات املكي�ل نف�سه� ولكن يكون التجويف قلياًل ) اأقل  ♦

من املكي�ل (، وتكون له� ق�عدة مربعة، اإمن� املكي�ل تكون الق�عدة دائرية .
ال�شتعمال: لو�سع اأرغفة اخلبز وغم��س-ال�سحون- االأكل عليه�. ♦
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

القوطيه - القوطه -:

الصورة من شبكة االنترنت. 

املواد اخلام :. الق�س من �سيق�ن ،القمح ،اأو نب�ت احللف� ،اأو الزحيف ،اأو اللفيته، اأو  ♦
الق�سب ،اأو البو�س، اأو اأفرع الزيتون،اأواخلروب الطرية ،اأو ال�رشي�س .

الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : 2-3 اأي�م . ♦
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خطوات الت�شنيع :  ♦
الق�عدة تكون دائرية، ويكون �سكله� مثل ق�عدة املنقلة مت�مً� . �
ال�سفوف  � هذه  وت�أخذ  الق�عدة،  فوق  دائري  ب�سكل  ال�سفوف  ترفع  ذلك  بعد  ثم 

ب�لت�سغري كلم� ارتفعن� اإىل فوق، حتى ي�سل اإىل حد ي�س�وي حجم رغيف اخلبز، وهذا ي�سمى 
ب�ب القوطية، ويبقى مفتوحً�، وُي�سنع له غط�ء منفرد على �سكل دائري، وخطوات ت�سنيعه� 

هي خطوات ت�سنيع املنقلة نف�سه�.
ال�شتعمال: حلفظ اخلبز، اأو الفواكه، واخل�س�ر، واملواد الغذائية ك�للوز، والف�ستق،  ♦

واحللوى، والقطني، والزبيب.
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

بيت البيض - املعالق - الُقْبَعه - امللقط - القرطل:

املواد اخلام : الق�س من �سيق�ن القمح، اأو نب�ت احللف�، اأو الزحيف، اأو اللفيته، اأو  ♦
الق�سب، اأو البو�س، اأو اأفرع الزيتون، اأو اأفرع اخلروب الطرية، اأو ال�رشي�س.

الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : يوم اإىل يومني . ♦
خطوات الت�شنيع : خطوات ت�سنيع ال�سالل نف�سه�، ولكن تكون بحجم اأ�سغر من  ♦

ال�سالل .
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ال�شتعمال: حلفظ البي�س، اأو التني اأو جمع املح��سيل الزراعية، ونقله�، وحفظه�  ♦
وتت�سع ل 3-40 كغم.

ال�س�نع:املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

الطبق:

املواد اخلام : ق�س القمح . ♦
الأدوات امل�شتخدمة : املخرز . ♦
املكان : يف البيت . ♦
الزمان : ح�سب مه�رة املراأة، و�رشعته� يف الت�سنيع . ♦
 خطوات الت�شنيع: نف�س خطوات ت�سنيع ال�سالل، ويكون على �سكل وع�ء م�ستدير  ♦

قطره حوايل املرت، وك�نت املراأة ت�سبغ الق�س ب�ألوان عدة، بحيث ي�سبح الطبق زاهيً� جمياًل .
كلمة  ♦ �س�رت  بحيث  لل�سيوف  وخ��سة  عليه،  االأكل  لو�سع  ي�ستعمل  ال�شتعمال: 

طبق تعني الطع�م الذي يقدم لل�سيوف على الطبق .
ال�شانع: املراأة. ♦
منطقة النت�شار: املن�طق الزراعية. ♦

الشبابة والريغول:
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الصور من شبكة االنترنت 

املواد اخلام : الق�سب، جذوع االأ�سج�ر-العقد ال�سن�رية. ♦

الأدوات امل�شتخدمة : املخرز ♦

املكان : يف املرعى ن اأو يف البيت. ♦

منطقة النت�شار: الريف والب�دية ♦

خطوات الت�شنيع: ♦

اختي�ر ق�سب�ت بطول ت�سع قب�س�ت ب�ليد 40-50 �سم �

فتح الق�سب�ت من الطرفني. �

تتكون من ثالثة اأق�س�م:اجل�سم والرقبة والق�ع �

عمل فوهة لل�سب�بة بني 1:5-2:5 �سم . �

عمل ثقوب ترتاوح بني 5-7 ثقوب. �

ال�شتعمال: مرافقة للراعي يف حله وترح�له، ومرافقة للدبك�ت ال�سعبية، واالأفراح،  ♦
واللي�يل املالح.

ال�شانع: الرجل-الراعي اأو النج�ر العربي. ♦

الزمان : ف�سل الربيع. ♦



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس 246
هوية وإنتماء

ال�سب�بة  العزف بو�سع فوهة  والزج�ج، ويكون  الق�سب،  ال�سب�بة   دخل يف تركيب 
على �سفة الع�زف، اأو على �ِسنه، وا�ستخدام ال�ِسن يف تثبيت ال�سب�بة، وو�سع اليد الي�رشى على 

الثقوب ال�سفلى للتحكم به�، واأ�س�بع اليد اليمنى على الثقوب العلي�. 

العريشة:

الصورة بعدسة الباحث د.إدريس جرادات على شاطئ البحر الميت

الصورة من شبكة االنترنت.

املواد اخلام : البو�س، والق�سب، والق�س، واأغ�س�ن واأفرع االأ�سج�ر. ♦
الأدوات امل�شتخدمة : ال�س�كو�س، واملطرقة، واملخرز. ♦
املكان : طرف احلقل، اأو على تلة م�رشفة. ♦
منطقة النت�شار: احلقول الزراعية. ♦
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خطوات الت�شنيع، واإجراءاتها: ♦
اختي�ر قطعة اأر�س م�ستوية، واإزالة احلج�رة، والرتبة منه� �
ن�سب اأعمدة خ�سبية على �سكل م�ستطيل. �
�سف البو�س، اأو الق�سب بج�نب بع�سه� بع�س�. �
تثبيته� ب�أ�سالك معدنية. �
اإىل  ♦ اأو مك�ن خلزن املح�سول حلني نقله  القيلولة،  اأو  للكروم،  ال�شتعمال: منطرة 

مك�ن التخزين، و�سور ا�ستن�دي حلديقة املنزل، اأو حظرية الإيواء احليوان�ت.
ال�شانع: الرجل ♦
الزمان : ف�سلي الربيع وال�سيف  ♦

حفرة الصيد - املوكرة:

وبق�ي�  ♦ والفجيلة،  والزحيف،  واحللف�،  واللفيتة،  والنت�س،  الق�س،  اخلام:  املواد 
القث�ئي�ت، واأغ�س�ن واأفرع االأ�سج�ر.

الأدوات امل�شتخدمة : اأدوات احلفر من ف�أ�س، وجمرفة. ♦
املكان : الربية، واملن�طق التي ينت�رش فيه� ال�سيد. ♦
خطوات الت�شنيع، واإجراءات العمل: ♦
حفر حفرة م�ستطيلة بعمق 1-2م. �
و�سع اأعمدة خ�سبية ب�سكل اأفقي. �
تغطية احلفرة ب�لق�س، وخملف�ت النب�ت�ت. �
تغطية الق�س الذي يغطي احلفرة ب�لرتاب. �
ال�شتعمال: الإيق�ع الفر�س�ن يف �س�حة املعركة، واإلق�ء القب�س على الفري�سة. ♦
ال�شانع: الرجل ♦
الزمان: على مدار ال�سنة . ♦

 ا�ستخدمت املوكرة ب�سكل وا�سع يف ال�سهول، يف وقت احلروب، وامل�س�كل بني الع�ئالت 
االإقط�عية .
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صندوق العروس:

املواد اخلام : البو�س والق�سب، واخليزران. ♦

الأدوات امل�شتخدمة : ال�س�كو�س، واملخرز، وال�سلك املعدين. ♦

املكان : حمل النج�ر العربي-امل�سغل. ♦

منطقة النت�شار: الريف ♦

خطوات الت�شنيع، واإجراءات العمل: ♦

حتديد ال�سكل، والطول، والعر�س. �
�سف الق�سب بج�نب بع�سه، وق�س الزوائد. �
عمل غط�ء ال�سندوق مع زرفيل-�سكرة. �
ال�شتعمال: لو�سع مالب�س العرو�س و�سيغته� فيه، واالأ�سي�ء الثمينة. ♦

ال�شانع: النج�ر العربي. ♦

الزمان : ح�سب الطلب-ف�سلي الربيع وال�سيف. ♦

 هن�ك اأنواع عديدة من ال�سن�ديق اخل�سبية، وب�أحج�م خمتلفة.
واالأث�ث، ولكن توجد يف  النوم، واملوبيلي�،  ال�سن�عة النت�س�ر غرف  انقر�ست هذه   

املت�حف.
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الُقُبْع - الطاقية الشمسية:

املواد اخلام : البو�س، والق�سب. ♦
الأدوات امل�شتخدمة : املخرز ♦
املكان : البيت ♦
منطقة النت�شار: الريف ♦
خطوات الت�شنيع، واإجراءات العمل: ♦
حتديد حجم، و�سكل القبعة. �
اختي�ر نوع الق�س، وعمل البدوة. �
عمل ال�سفوف والدوائر حبك ال�سف االأخري �
اال�ستعم�ل:تغطية الراأ�س. ♦
ال�س�نع:املراأة ♦
الزم�ن : ف�سلي الربيع وال�سيف  ♦

الربذعة:

املواد اخلام: اأكي��س اخلي�س، ال�س�در، الق�سل والتنب،  ♦
الأدوات: امليربة، املخرز، الق�لو�س، اخليوط واحلب�ل.املدق، ال�س�كو�س. ♦
املكان: امل�سغل. ♦
الزمان: خالل الع�م-مو�سم النقل، واحل�س�د. ♦
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خطوات الت�شنيع، واإجراءات العمل: ♦
ق�س اخلي�س، وال�س�در ح�سب حجم احلم�ر، اأو البغل. �
تخييط اخلي�س مع ال�س�در. �
ح�سو ال�س�در ب�لق�س، والق�سل. �
ال�شتعمال: وق�ية لظهر احلمري، والبغ�ل، للركوب، والتحميل. ♦
ال�شانع: الرباذعي. ♦
منطقة النت�شار: البلدة القدمية يف املدن الرئي�سية. ♦

ارتبط ا�سم ع�ئلة الرباذعي، واحلل�س بهذه ال�سنعة، وهي وراثة يف الع�ئلة.
برذعة  وزي  ومهلهل.،  تعب�ن  و�سعه  الرح�ل«.اأي  ح�سو  احل�ل  �سعبي:«كيف  مثل   

احلم�ر.

الصورتان من شبكة االنترنت

جتليد الكتب:

املواد اخلام: الورق، الكرتون املقوى، ال�سمغ، امل�سمع. ♦

الأدوات: املق�س، امل�سطرة، ثقل من احلديد، اأو احلجر، فر�س�ة. ♦

املكان: امل�سغل. ♦

الزمان: خالل الع�م. ♦
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خطوات الت�شنيع، واإجراءات العمل : ♦

ق�س الورق، اأو الكرتون املقوى ح�سب حجم الكت�ب. �
م�سحه ب�ل�سمغ، وتركه ليجف. �
ل�سق الورق املقوى على كعب الكت�ب. �
�سغط الكرتون املقوى على وجهي الكت�ب. �
و�سع ثقل على وجه الكت�ب، وتركه حتى مي�سك بقوة. �
ال�شتعمال: حلفظ اأوراق الكت�ب من التلف والرطوبة. ♦

ال�شانع: الرجل-الَوراق-. ♦

منطقة النت�شار: البلدة القدمية يف املدن الرئي�سة. ♦

ال�سنعة  وتنتهي  االآيل،  والتجليد  احلديثة،  املط�بع  النت�س�ر  ال�سنعة  هذه  انقر�ست   
بوف�ة الوراق الذي يقوم بعملية التجليد اإذا مل يورثه� الأبن�ئه.

الصورة من شبكة االنترنت. 

ب�ملح�فظة  ◄ ب�لرتاث  املهتمني  ودور  مدى  م�  الث�لث  ال  ال�سوؤ عن  ولالإج�بة 
واالنتح�ل  واالنقرا�س  الت�سويه  عملي�ت  من  ال�سعبية  ال�سن�ع�ت  هوية  على 
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تي: الآ النحو  على  كانت 
اأو االحتف�ظ . 1 جمع وتوثيق املواد العينية الرتاثية، واملقتني�ت يف متحف �سعبي، 

به� يف البيت.
ال�سحف . 2 يف  ون�رشه�  واأهميته،  الرتاث،  حول  املق�الت  وكت�بة  درا�س�ت،  اإجراء 

واملجالت املحلية والعربية والع�ملية وعلى املواقع االلكرتونية.
امل�س�ركة يف املع�ر�س املحلية، والعربية، وحتفيز طلبة اجل�مع�ت، واملوؤ�س�س�ت . 3

على اإق�مته� ب�سكل دوري.
التوعية عن طريق الربامج االإذاعية، والتلف�زية، ب�أهمية املح�فظة على املقتني�ت . 4

الرتاثية.
ال�سعبي . 5 الرتاث  يف  متخ�س�سة  الكرتونية  و�سفح�ت  و�سحف  جمالت  اإ�سدار 

وال�سن�ع�ت واحلرف التقليدية مثل : جملة الرتاث واملجتمع، التي ت�سدر عن مركز اأبح�ث 
الرتاث يف جمعية اإنع��س االأ�رشة يف البرية، وجملة ال�سن�بل الرتاثية، التي ت�سدر عن مركز 

ال�سن�بل للدرا�س�ت والرتاث ال�سعبي يف �سعري.
الرتاث . 6 يف  متخ�س�سة  واأندية  وجمعي�ت،  ثق�فية،  ومراكز  بحوث،  مراكز  ت�أ�سي�س 

ال�سعبي.
عقد الندوات، وور�س العمل، واالأي�م، واحللق�ت الدرا�سية حول الرتاث ال�سعبي.. 7
حول . 8 والدولية،  املحلية  املوؤمترات  يف  متخ�س�سة  عمل  واأوراق  درا�س�ت  تقدمي 

الرتاث ال�سعبي.
هذا املوؤمتر وغريه يعترب ب�سمة نوعية يف االإ�س�رة اإىل الرتاث، واأهميته، الذي يعرب . 9

عن هوية هذا ال�سعب.
والفني، . 10 االأدبي  اإنت�جهم  بن�رش  وحتفيزهم  ال�سعبي  الرتاث  يف  الب�حثني  تكرمي 

واملهتمني بجمع املقتني�ت الرتاثية.
ن�رش الرتاث وتعميمه على �سبكة االنرتنت ومواقع التوا�سل االجتم�عي.. 11
لالإج�بة عن ال�سوؤال الرابع م� املفردات وامل�سطلح�ت املرتبطة ب�ل�سن�ع�ت الق�سية  ◄

واملواد االأولية من اأغ�س�ن واأفرع النب�ت على النحو االآتي:



253موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

املفردات واملصطلحات:
ة:ربطة اأو حزمة ♦ ُظمَّ
�ِسِمل: ب�قة �سن�بل كبرية. ♦
الِغمر:جمموعة من ال�سمولة اأو ال�سملة .  ♦
احَللة:جمموعة من الغمور. ♦
ال�سالمة:ال�سبلة الطويلة ال�س�حلة لال�ستعم�ل ♦
الَعرنو�س:راأ�س ال�سبلة ♦
ال�َسحمية:بق�ي� اجلرن من ق�سل وحب ♦
ترابية اجلرن: بق�ي� احلب املخلوط ب�لرتاب ♦
التذرية:عملية ف�سل الق�س والتنب عن احلب ♦
الَكْرَبلة والغربلة:عملية تنقية احلبوب من ال�سوائب ♦
اجُلْرن:البيدر ♦
الطرحة:كومة الق�س املفرود على اجلرن. ♦

 قد تختلف امل�سمي�ن من منطقة اإىل اأخرى.

النتائج والتوصيات :
بعد هذه العر�س والإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة عليه ميكن الإ�شارة اإىل النتائج 

الآتية:
ال�سن�ع�ت الرتاثية واحلرف ال�سعبية والتقليدية ذات بعد ع�ئلي واأ�رشي، وتنت�رش . 1

يف من�طق حمددة ح�سب توافر املواد االأولية.
تعمل على تلبية احتي�ج�ت االأ�رشة بطرق فنية مبتكرة، ب�أ�سك�ل واأحج�م متنوعة.. 2
مواده� االأولية واملواد اخل�م متوافرة يف البيئة املحلية.. 3
بع�س ال�سن�ع�ت انقر�ست نتيجة عدم ال�سمود يف وجه الب�س�ئع امل�ستوردة و�سوق . 4

العمل املن�ف�س.
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والتلف . 5 واخلمج  والعفن  الرطوبة  من  الغذائية  املواد  حتفظ  الق�سية  امل�سنوع�ت 
والتعريق.

لزي�دة . 6 ال�سن�ع�ت  بع�س  الرجل  طور  ولكن  ن�سوية،  �سن�عة  الق�سية  امل�سنوع�ت 
وامل�سنعة  املحلية،  التكنولوجي�  اأمن�ط  من  الق�سية  ال�سن�ع�ت  ،و  عليه�  والطلب  العر�س، 

ب�أيد فل�سطينية .
يف �شوء النتائج التي تو�شلت اإليها الدرا�شة فاإنها تو�شي مبا ياأتي:

تو�شيات بحثية واأكادميية لإجراء بحوث ودرا�شات مقرتحة م�شتقبلية. 1
اأ�سلوب  � خالل  من  ،وحق�ئقه،  الواقع  ملعطي�ت  وحتليلية  و�سفية،  درا�س�ت  اإجراء 

حتليل النظم- مدخالت-عملي�ت-خمرج�ت.
وال�سن�ع�ت  � ال�سعبي  الرتاث  الإحي�ء  عملية  جت�رب  مع  مق�رنة  درا�س�ت  اإجراء 

التقليدية يف الدول العربية، واالأجنبية.
تفعيل دور مراكز البحوث يف اجل�مع�ت الفل�سطينية، والهيئ�ت التدري�سية، بتوجيه  �

طلبة اجل�مع�ت يف الكلي�ت املختلفة ،بعمل البحوث ،وم�س�ريع التخرج يف املوروث ال�سعبي 
الفل�سطيني.

تو�شيات للموؤ�ش�شات احلقوقية والإن�شانية:. 2
االإ�رشائيلي  � اجل�نب  ،ومالحقة  العمل  اأرب�ب  لدى  الق�نونية  املعرفة  درجة  رفع 

،والذي ينتحل ال�سن�ع�ت ال�سعبية الرتاثية، وي�سوقه� يف املح�فل الدولية على اأنه� �سن�ع�ت 
اإ�رشائيلية .

تكثيف العمل على الربامج االإعالمية يف حمط�ت االإذاعة، والتلفزة املحلية. �
الدف�ع عنه  � واآلية  الفل�سطيني،  ال�سعبي  عقد ور�س�ت عمل متخ�س�سة يف املوروث 

،وحم�يته من الطم�س واالندث�ر.
تو�شيات للوزارات احلكومية: العمل، واالقت�س�د، والثق�فة ،وال�سي�حة الفل�سطينية . 3

،وموؤ�س�س�ت املجتمع املحلي:
ت�أ�سي�س  � خالل  ،من  م�لي�  ومتويله�  التقليدية  ،واحلرف  ال�سعبية  ال�سن�ع�ت  دعم 

،والتج�رة  والثق�فة  ك�ل�سي�حة  املعنية،  الوزارات  عليه  ،ت�رشف  لذلك  خ��س  �سندوق 
،وال�سن�عة،والرتبية.
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،الإدخ�ل  � التقليدية  احلرفية  ال�سن�ع�ت  الأ�سح�ب  ،وتدريب  عمل  ور�س�ت  تنظيم 
حت�سين�ت تكنولوجية عليه�.

الرتاثية،  � ال�سن�ع�ت  ب�أهمية  ،والن�سء،  اجليل  ،لتوعية  درا�سية  واأي�م  ندوات،  عقد 
وتعزيز االهتم�م به�.

و�سع خطة ت�سويقية للمنتج�ت املحلية ومنحه� الت�سهيالت ال�رشورية. �
تبني الوزارات املعنية مع القط�ع اخل��س، اإن�س�ء قرية حرفية �سي�حية، اأو تراثية  �

�سعبية، ت�سم ال�سن�ع�ت التقليدية، واحلرف ال�سعبية.
تنظيم وعمل مع�ر�س لل�سن�ع�ت ال�سعبية واحلرف التقليدية ب�لتن�سيق مع الدول  �

العربية، واالأجنبية ،ب�سكل دوري للرتويج للمنتج�ت املحلية.
العمل على تطوير امل�س�ريع ال�سغرية مبنحه� القرو�س واملنح امل�لية. �
ختم ال�سن�ع�ت ال�سعبية ب�سع�ر خ��س منع� للتزوير . �
تنمية العالقة ب�ملجتمع املحلي ،وتعزيزه� ،بخلق قنوات ات�س�ل فع�لة. �
و�سع خطة اإعالمية للرتويج لل�سن�ع�ت واحلرف ال�سعبية. �
االإيج�بي  � ،واالأثر  الرتاث  ب�أهمية  الن��س  اإدراك  لتنمية  تربوي  برن�مج  و�سع 

الهوية  على  واحلف�ظ   ، ال�سي�حي  والقط�ع   ، البيئة  على  ال�سن�ع�ت  هذه  حتمله  الذي 
الوطنية.
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املالحق

ملحق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�شابع ع�رش امليالدي

احلف�رون،  احلدادون،  اخلب�زون،  املع��رشية،  الق�س�بون،  الطح�نون،  ال�سوقة، 
ال�سي�جون،  ال�سالخون،  ال�سق�ئون،  الزب�لون،  الدب�غون،  اخلي�طون،  احلي�كون،  احللوانية، 
البي�طرة،  الكتب،  االأطب�ء واحلكم�ء، ب�ئعو  ال�سي�غون،  ال�سب�غون،  ال�سم�عون،  ال�سع�رون، 
الدالون،  الرتابون-دفن املوتى-، حم�لو املوتى، احلم�ميم، احلالقون، احل�رشية،  التج�ر، 

الداللون-الدالل-، البوابجية، الك�كينية، ال�سيوفية، البي�رية-البي�رة.
ال�س�بع  القرن  القد�س يف  الطوائف احلرفية يف  اهلل:وث�ئق  )اأنظر:«د.حممود علي عط� 
التوثيق  مركز  االأول،  اجلزء  ال�رشعية،  القد�س  حمكمة  �سجالت  خالل  من  امليالدي  ع�رش 

واملخطوط�ت، ج�معة النج�ح الوطنية، طبعة اأوىل 1991م«(.
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ملحق ال�شنعة يف الأمثال واملاأثورات ال�شعبية

من ملك �سنعه ملك قلعه. ♦
من رقعت م� عرت. ♦
من وفرت م� ج�عت. ♦
اللي بتعجبه الكروة بريجع على امل�ر�س. ♦
عن الف�خوري ال متر ي� ب�سغلك ي� ب�سغل الكر. ♦
ال�سغل م�س عيب. ♦
دوده من عوده. ♦
�سبع �سن�يع والبخت �س�يع. ♦
مل يهلك من اقت�سد. ♦
مل يفتقر من زهد. ♦
ابن بن� وا�ستهى علية. ♦
غب�ر العمل وال زعفران البط�لة. ♦
ابن ال�سك�يف ح�يف. ♦
ب�ب النج�ر خملع. ♦
قمح وزيت اأ�سدين يف البيت. ♦
اأعط خبزك للخب�ز ولو ي�كل ن�سه. ♦
الك�سل اآفة ال�س�نع. ♦
العجول خمطئ ولو ملك. ♦
املت�أين م�سيب ولو هلك. ♦
ا�س�أل جمرب وال ت�س�أل حكيم. ♦
كن خمل�س� يف عملك تبلغ اأق�سى املك. ♦
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برد ال�سبل يهد اجلبل. ♦
قمح ديرب�ين وهبت ريح جالبك.

ق�لوا ي� حم�ر معزوم على الفرح:ق�ل ي� م�سوار طويل ي� حمل ثقيل ، ي� حمل،  ي�  ♦
نقل،  ي� �سق� ي� حط�ب.

املقرو�س يخ�ف من جرة احلبل. ♦
قوم ي� عبدي الأقوم مع�ك، واإن م�قمت م� بنفعك. ♦
الري�س ال�س�طر يجيب الريح من قرونه. ♦
ا�ستغل ب�ملق�سو�س ليجيك الطي�ر. ♦
الو رغيف مقر�س من دقن معر�س. ♦
اللي الو بلعوم يحت�ج يقوم. ♦

اأبو نيه �س�ر وابو نيتني احت�ر –ر�سى.
الهفة بتقتل �س�حبه�. ♦
مثل حراث اجلم�ل اللي بحرثه بر�سه-بدكه. ♦
ال�سنعة اإن م� اغنت بت�سرت. ♦
ال�سك�يف ح�يف واحل�يك عري�ن وبيت البن� مالن فريان. ♦
العمر بخل�س وال�سغل م� بخل�س. ♦
يف ومرعى وقلة �سنعه. ♦
الرج�ل بتنعري وبتنك�سيز ♦
يد الع�مل ثمينة م� دامت امينة ف�إن خ�نت ه�نت. ♦
مو�سع-حمل –م� ترزق الزق. ♦
اللي ي�خذ االجرة يتح��سب ب�لعمل. ♦
ن�بل�س  ♦ جبل  ت�ريخ  النمر  اإح�س�ن  كت�ب  من  خ�ين.)  كنت  لو  تخونه  ال  اأمنك  من 

والبلق�ء �سفحة 287-286(
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ملحق القمح الديرباين يف الأغنية ال�شعبية

يا قمح ديرباين يا طالع على امليه.
يا قمح ديرباين يا غايل عليه.

عرفه زي ال�شوان.
عمري ما اريت زيه.
يا طوله عود الزان.

غاوي و�شبعان ميه.
. يا خايل من الزيوان

الكي�س ي�شوى ميه.

 دير أبان:قرية مهدمة في العام 1948م،  كانت ضمن قرى العرقوب من قضاء القدس.
 أريت:رايت

 غاوي:يتباهى
 الزيوان:الشوائب

 الراوي كعبد العزيز أبو هدبا من مواليد قرية دير أبان 1935م ويعمل باحثا في جمعية إنعاش األسرة-البيرة:تمت 
المقابلة بتاريخ 2009/4/5م.انتقل إلى رحمة هللا تعالى في العام 2011م.
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املصادر واملراجع:

اأحوال عهد االإقط�ع،  مطبعة . 1 الث�ين  النمر: ت�ريخ جبل ن�بل�س والبلق�ء-اجلزء  اإح�س�ن 
الن�رش التج�رية ن�بل�س 1961م.

د.اإبراهيم الفني:ن�بل�س يف احل�س�رتني الروم�نية واليون�نية ، بلدية ن�بل�س ك�نون ث�ين . 2
1999م.

عمر حمدان:العم�رة ال�سعبية يف فل�سطني، ط 1، مركز الرتاث ال�سعبي –جمعية اإنع��س . 3
االأ�رشة 1996م.

4 .– ال�سعبي  الرتاث  مركز  الفل�سطيني،   التطريز  فن  من�سور:دليل  و�سليم�ن  عن�ين  نبيل 
جمعية اإنع��س االأ�رشة.

5 . ، اأر�سن�، ط2  �سكري عراف:االأر�س واالإن�س�ن واجلهد-درا�سة حل�س�رتن� امل�دية على 
اجلليل للتجليد-مطبعة اأخوان-تر�سيح�، 1993م.

جملة . 6 وقراه�،  العربية  القد�س  يف  ال�سعبية  الق�سية  جرادات:امل�سنوع�ت  د.اإدري�س 
الزيزفونة-رام اهلل عدد خ��س مبن��سبة احتف�لية القد�س ع��سمة الثق�فة العربية متوز 

2012م.
اأعداد1-12 من جملة ال�سن�بل التي ت�سدر عن مركز ال�سن�بل للرتاث ال�سعبي.. 7
اأعداد1-40 من جملة الرتاث واملجتمع التي ت�سدر عن مركز الرتاث ال�سعبي يف جمعية . 8

اإنع��س االأ�رشة-البرية.
جمعية . 9 الث�ين،  اجلزء  الفل�سطيني،  ال�سعبي  العربي  الربغوثي:الق�مو�س  اللطيف  د.عبد 

اإنع��س االأ�رشة-البرية1993م-�سفحة 171.
د.علي �س�لح النج�دة، واقع ال�سن�ع�ت واحلرف التقليدية يف دولة الكويت،  ورقة عمل . 10

مقدمة ملوؤمتر ال�سن�ع�ت التقليدية يف الوطن العربي-الرب�ط-17-2005/9/19م(.
11 .-11 الفرتة  يف  املنعقد  الق�هرة  يف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  ملوؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة 

2000/9/14م
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«ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر ال�سن�ع�ت التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف الري��س . 12
يف الفرتة الواقعة بني 17-2005/9/19م«

ف��س-. 13 يف  املنعقد  العربي  الوطن  يف  التقليدية  ال�سن�ع�ت  ملوؤمتر  مقدمة  عمل  ورقة 
املغرب العربي- يف الفرتة 17-2007/9/19م

�سنة . 14 ال�سن�عية  التج�رية  الغرفة  عن  ال�س�در  اخلليل  حم�فظة  يف  ال�سن�عي  الدليل 
1995-1996م(

اإنع��س . 15 جمعية  يف  ال�سعبي  الرتاث  متحف  غو�سه:دليل  وعدله  اجلب�ر  عبد  ن�جي  د. 
االأ�رشة-البرية

الرتاث . 16 مركز   ، ظ4  الفل�سطيني،  التطريز  من�سور:دليل  و�سليم�ن  عن�ين  .)املرجع:نبيل 
ال�سعبي يف جمعية اإنع��س االأ�رشة، 2004م(.

د. �سكري عراف - احلرير - من م�س�در االقت�س�د الفل�سطيني - الطبعة االأوىل - بت�ريخ . 17
ك�نون ث�ين 1997،  �س 304 - 311 ) مقتب�س ( . 

18 . - املزارع  دليل   - التطبيقي  والبحث  الزراعي  واالإعالم  لالإر�س�د  الع�مة  املديرية 
1999�س 200 » �س�در عن وزارة الزراعة«.) مهند�سة زراعية �سحر ال�سعراوي (. 

ع�رش . 19 ال�س�بع  القرن  يف  القد�س  يف  احلرفية  الطوائف  اهلل:وث�ئق  عط�  علي  د.حممود 
التوثيق  مركز  االأول،  اجلزء  ال�رشعية،  القد�س  حمكمة  �سجالت  خالل  من  امليالدي 

واملخطوط�ت، ج�معة النج�ح الوطنية، طبعة اأوىل 1991م«(.

الفل�سطينية . 20 الثق�فة  التقليدية-وزارة  وال�سن�ع�ت  احلرف  وتطوير  حم�ية  م�رشوع 
2008م.

ث�ئر العط�ري وع�دل يحيى:احلرف اليدوية التقليدية الفل�سطينية-املوؤ�س�سة الفل�سطينية . 21
للتب�دل الثق�يف، رام اهلل 2008م.
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املراجع احلية:

موظفي . 1 اأو  واأ�سح�ب  ال�سعبية  ال�سن�ع�ت  واأرب�ب  واملهتمني  الب�حثني  مع  مق�بالت 
املت�حف الرتاثية.

حممد فهد االأعرج-ال�سواحره ال�رشقية-80 ع�م�-2009/2/22م. �
د.�رشيف كن�عنه:2009/4/5م الب�حث املحرر امل�سئول ملجلة الرتاث واملجتمع  �

يف جمعية اإنع��س االأ�رشة-البريه.
عبد العزيز اأبو هدب�:23 /2009/2م و2009/4/5م الب�حث يف جمعية اإنع��س  �

االأ�رشة –البرية«من مواليد دير اأب�ن القرية املدمرة يف الع�م 1948 ق�س�ء القد�س«.
فل�سطني- � يف  واحلرفية  التقليدية  ال�سن�ع�ت  احت�د  التميمي:رئي�س  جالل  ن�در 

اخلليل-2009/2/22م.
اأر�سيف مركز ال�سن�بل للدرا�س�ت والرتاث ال�سعبي-�سعري اخلليل. 2
الزي�رات امليدانية.. 3
املق�بالت ال�سخ�سية.. 4
ال�سور من اأر�سيف مركز ال�سن�بل للدرا�س�ت والرتاث ال�سعبي يف �سعري-اخلليل .. 5



طقوس احلمامات الشعبية 
يف مدينة نابلس

أ. رائدة زهدي عيسى 

   عضو هيئة تدريس غير متفرغة/ جامعة القدس المفتوحة/ فرع نابلس.
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طقوس احلمامات الشعبية يف مدينة نابلس

مقدمة:
ال ميكن جت�هل اأهمية الطقو�س ال�سعبية كجزء لي�س بب�سيط من الرتاث ال�سعبي، الذي 
اقت�س�دية  ظروف  ويف  معينة،  جغرافية  بقعة  يف  معينة  �سعب  حي�ة  جمموعه  يف  يعك�س 

واجتم�عية مميزة.
ولعل احل�جة امللحة حلفظ تلك املعتقدات م��سة يف الوقت احل��رش قبل اأي وقت م�سى 
وذلك الندث�ر تلك املعتقدات يف ظروف �سي��سية يف بع�س االأحي�ن واأخرى ح�س�رية، ولعّل 
احل�س�رة اأهمه�؛ لكونه� اأتت مبعطي�ت ومف�هيم وغريت من ظروف البيئة واملجتمع ال�سيء 

الكثري.
وجممل القول اإن الع�دات والتق�ليد واملعتقدات القدمية يف طريق االندث�ر، ولعّل هذا 

القول اأكرث �سدقً� وانطب�قً� على فل�سطني من اأي بلد اآخر.
الذي يعك�س يف جمموعه  ال�سعبية،  الطقو�س اخل��سة ب�حلم�م�ت  البحث  يتن�ول هذا 
مميزة،  واجتم�عية  اقت�س�دية  ظروف  ويف  معينة،  جغرافية  بقعة  يف  معني  �سعب  حي�ة 
واحل�جة م��سة حلفظ تلك الطقو�س التي مت�ر�س يف احلم�م�ت ال�سعبية يف الوقت الذي اأخذت 
فيه االآالت املو�سيقية احلديثة حمل الغن�ء ال�سعبي الرتاثي، مم� جعلن� على اأعت�ب مرحلة 
اندث�ر تلك الطقو�س املرافقة للحم�م�ت، حيث يندر اليوم اأن جند من اأبن�ء اجليل احل��رش 
من يحفظ االأغ�ين واالأه�زيج واالأمث�ل ال�سعبية، والتي ك�نت ترافق الرج�ل والن�س�ء على حد 

�سواء، حلظة دخولهم احلم�م�ت ال�سعبية.
وتوثيقه  وتدوينه  املوروث  هذا  على  للمح�فظة  البحث  هذا  اأهمية  ك�نت  هن�  ومن 
ودرا�سته. وم� ك�نت توؤديه حم�م�ت ن�بل�س من خدم�ت اجتم�عية و�سحية. وكذلك تن�ول 
الع�دات  الدرا�سة  تتن�ول  ثم  ن�بل�س،  مبدينة  الب�قية  ال�سوق  �م�ت  حلمَّ املعم�ري  الو�سف 
والفنون  واخلت�ن  العر�س  حفالت  من  ال�سعبية  الفنون  يف  املتمثلة  االجتم�عية  والتق�ليد 

�م�ت.  االأخرى املتعلقة ب�حلمَّ
وهديف من وراء ذلك، نقل �سورة وا�سحة عن هذه الطقو�س يف احلم�م�ت، ولفت نطر 
اأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني ع�مة ون�بل�س خ��سة اإىل اأهمية هذه الطقو�س من الن�حية الرتاثية 

واالجتم�عية، ليقفوا وقفة اإن�س�ن حري�س وحم�فظ على تراثه القومي وال�سعبي.
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وجعلت البحث يف حمورين:

الأول: عر�ست فيه الأهمية احلم�م�ت من الن�حية االجتم�عية. ●
الثاين: ق�رشته على الطقو�س التي مت�ر�س يف حم�م�ت ن�بل�س ال�سعبية. ●

تعريف احلمام:
�م�ت؛ وهي بيوت اال�ستحم�م املعروفة، وهو مذكر  �م - م�سدداً - هو مفرد احلمَّ احلمَّ
احل�ر)1(،  امل�ء  وهو  احلميم  من  الأنه  الل�س�ن؛  اأهل  عن  التهذيب  يف  ج�ء  كم�  موؤنثً�  ولي�س 
اأي  امل�ء  مت  َحمَّ واأي�سً�  اأ�سخنوه،  اأي  امل�ء  اأحموا  فيق�ل  ن،  ُي�سخَّ الذي  امل�ء  هو  واحلميمة 
ابن  ق�ل  بينم�  موؤنثً�،  �م  احلمَّ وقد ج�ء   : َبرِّّي  بن  وق�ل  م.  ُحمِّ فقد  ن  �ُسخِّ م�  �سخنته، وكل 
�م�ت. وا�سَتَحمَّ  ره العرب واجلمع حمَّ �م الدمي��س م�ستق من احلميم مذكر تذكِّ �ِسيَدْه : واحلمَّ
االغت�س�ل  هو  واال�ستحم�م  احل�ر،  ب�مل�ء  غ�سله�  اإذا  نف�سه  واأَحمَّ  احلميم،  ب�مل�ء  اغت�سل  اإذا 

ب�مل�ء احل�ر)2(.

احلمامات الشعبية:
وهي من املن�س�آت العمرانية التي ا�ستهرت به� املدن االإ�سالمية يف الع�سور الو�سطى 
وق�سده� الن��س من خمتلف الطبق�ت – رج�ل ون�س�ء- لال�ستحم�م لكون الن��س مل ت�لف 
يف تلك االأوق�ت اال�ستحم�م يف من�زلهم كم� هو احل�ل يف اأي�من�)3(. وبن�ء احلم�م�ت الع�مة 
ين�سجم والعقيدة االإ�سالمية ف�لطه�رة البدنية له� مك�ن خ��س يف فقه العب�دات االإ�سالمية.
وانت�رش مثل هذا النوع من املن�س�آت العمرانية يف مدينة ن�بل�س، وقد بلغت درجة من 
ن�بل�س  �سهرة  ولعّل  عجيبة)4(  دوامي�س  لهم  ب�أنه  ي�سفه�  املقد�سي  جعلت  والتميز  اجلودة 
جودة  من  �س�عف  قد  املنطقة  يف  �سهرته�  ذاعت  التي  املمت�ز  ال�س�بون  اأنواع  اإنت�ج  يف 
ب�أنه� حم�م�ت  الربوة  �سيخ  ي�سفه�  لذلك  للن��س،  تقدمه من خدم�ت  وم�  احلم�م�ت  هذه 
الري�سة،  وحم�م  اخلليلي،  )حم�م  حم�م�ت:  ثم�نية  من  اأكرث  ن�بل�س  يف  وجد  وقد  طيبة)5( 
وحم�م الدرجة، وحم�م الق��سي، وحم�م التميمي، وحم�م اجلديدة، وحم�م البيدرة، وحم�م 

ال�سمرة( مل يتبق منه� اإال اثن�ن: حم�م ال�سمرة وحم�م اجلديدة .
لعّل املطلع على بن�ء احلم�م�ت، �سواء اأك�نت روم�نية اأم اإ�سالمية – متقدمة اأم مت�أخرة 
– ال يجد بينهم� فرق، اإال من حيث املظهر الداخلي)6( وع�دة م� يكون مغلقً� مت�مً� من الداخل 
وجدرانه مبنية من حجر ا�سمه احلجر امللوكي، وهذا احلجر به م�س�م�ت متت�س اأول وث�ين 
اأك�سيد الكربون مبعنى اأن احلم�م يتنف�س من خالل حج�رة جدرانه وال اأثر يف داخله للرطوبة 
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اإطالق�، واأم� �سقف احلم�م ففيه فتح�ت زج�جيه يزيد عدده� على 700 تدخل من خالله� 
ال�سم�س، وتزوده ب�حلرارة طيلة اليوم..اأم� اأر�سية احلم�م فهي مبلطة بحجر كثيف و�سلب 
ف مب�دة خ��سة يح�سلون عليه� من م�س�بن ن�بل�س، تعرف  ُينظَّ ال�سلط�ين  ي�سمى ب�حلجر 

ب��سم اخلمرية، وهي مزيج من الزيت وال�س�بون متنع بق�ء اللون الداكن على االأر�سية.

محام اجلديدة:

اجلنوب،  البيك من جهة  مقربة من ج�مع  على  ويقع  ال�سف�ء(،  )حم�م  و�سمّي حديثً� 
�سنة  اإىل  بن�وؤه  ويرجع  احلم�م�ت  بقية  عن  يختلف  ال  اإ�سالمي  تخطيط  ذو  حم�م  وهو 
الع�دة يف  ال�سف�ء - كم� جرت  �م  �سنة)7( وج�ء مدخل حمَّ اأي قبل 450  952ه-1532م 
�م�ت – ب�سيطً� خ�ليً� من الزخرفة يوحي بقدم املك�ن وعظمته وجم�ل معم�ره. مداخل احلمَّ

محام الشفاء - باب الدخول:

�م بعن��رشه�  اأغنى ق�ع�ت احلمَّ �م وهي  االأوىل يف احلمَّ الق�عة  اإىل  ويوؤدي املدخل 
املعم�رية والفنية، والتي ُيطلق عليه� ق�عة الرباين اأو امل�سلح ال�سيفي، وهو الق�سم املخ�س�س 
�م وبعده،  �م ومنه يغ�درونه، فيه يخلعون ويرتدون مالب�سهم قبل احلمَّ ال�ستقب�ل رواد احلمَّ
د اأي�سً� - خ��سة للن�س�ء - الإحي�ء بع�س املن��سب�ت االجتم�عية املتعلقة بتق�ليد  كم� اأنه ُمعَّ

�م مثل اخلطبة والنف��س.  احلمَّ
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املشلح الصيفي:

اأر�سيته� ببالط حجري وتتو�سطه� ف�ستقية  ُفر�ست  وهو ق�عة و�سطى مربعة امل�سقط 
�سدا�سية االأ�سالع تنطلق من مركزه� ن�فورة رخ�مية .
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وعلى جوانب الق�عة اأربعة اإيوان�ت خمتلفة االأعم�ق بعقد حجري 

	حدأاإليوانا	أالمطلةأعلىأالقاعةأالوسطى

يت الق�عة الو�سطى بقبة  �م، حيث ُغطِّ وقد تنوعت طرق ت�سقيف ق�عة الرباين بهذا احلمَّ
لواجه�ت  املتوجة  العقود  اأرجل  تالقي  عن  ن�جتة  كروية  مثلث�ت  على  حممولة  حجرية 
ف�نو�س  يعلوه�  دائرة  هيئة  على  القبة  هذه  قطب  ُفتح  وقد  الق�عة،  على  املطلة  االأواوين 

زج�جي، بينم� ُغطي كل اإيوان بقبو حجري مدبب.



269موسوعة الرتاث الفلسطيين، العدد الرابع
يناير 2014

جانب من قبة املشلح الصيفي:

وتلي الق�عة الرباين الق�عة الو�سطى اأو م� يعرف ب�لق�عة الدافئة، و هي الق�عة الت�لية 
الق�عة  مبث�بة  وهي  خ�سبي،  م�رشاع  عليه  يغلق  �سيق  ب�ب  بينهم�  ويربط  الرباين،  لق�عة 
�م، و ُيْعّد يف واقع االأمر مرحلة انتق�لية من الرباين املعتدل يف حرارته اإىل  الدافئة ب�حلمَّ
الق�سم الث�ين االأكرث حرارة. وهذا الق�سم من حم�م ال�سف�ء هو ق�عة م�ستطيلة امل�سقط يغطيه� 
قبو حجري ن�سف برميلي تتخلله فتح�ت م�ستديرة مغط�ة ب�لزج�ج امللون وهي م� ُتعرف 
ب�مل�س�وي اأو القمري�ت، وقد �سممت بهذا ال�سكل لت�سمح فقط مبرور ال�سوء للق�عة التي تخلو 
من اأي فتح�ت اأخرى لتظل حمتفظة بدفئه�، وعلى اأحد ج�نبي الق�عة م�سطبة بر�سم راحة 

الرواد واإعدادهم للدخول اإىل الق�عة الت�لية االأكرث حرارة.

القاعة التالية األكثر حرارة:

قاعة الو�شطاين: ♦
م�ء  ن�فورة  االآخر  هو  ويتو�سطه  ال�ستوي  امل�سلح  مب��رشة،  ال�سيفي  امل�سلح  ويلي 
ال�سيفي، وهي  امل�سلح  م�س�حة  ثلث  ت�س�وي  فقط، وهو منطقة  ال�ست�ء  ف�سل  وي�ستخدم يف 
الق�عة املوؤدية اإىل الق�عة الرئي�سة املعدة لال�ستحم�م حيث احلرارة ال�سديدة املدرة للعرق، 
وهي عب�رة عن ق�عة كبرية م�ستطيلة مغط�ة بقبو ن�سف برميلي. وعلى ج�نبيه� اخللوات 

التي ي�ستحم به� رواد احلم�م. 
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قاعة ال�شتحمام الرئي�شية: ♦
واأحلقت به� خم�س مق��سري اأو خالوي، يغطي كل منه� قبة �سحلة به� بع�س القم�ري 

ذات الزج�ج امللون.

اأبواب املقا�شري اأو الغرف ال�شغرية وتدعى اخللوات  ♦
ويقع يف ركن من اأرك�ن هذه اخللوة جرن، وهو عب�رة عن حجر كبري منقور يجمع فيه 
اأجزاء  امل�ء ال�س�خن و�سقفه� عب�رة عن قبة �سغرية فيه� فتح�ت مغط�ة ب�لزج�ج كب�قي 

احلم�م 
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إحدىأالخالويأ)الخلوة(أمنأالداخل

حمام ال�شمرة: ♦
يقع حم�م ال�سمرة يف ج�دة الي��سمينة، يف اجلهة اجلنوبية منه�، وب�لقرب من الطريق 
الط�ئفة  الذي تقطنه  اال�سم لوقوعه يف احلي  اأنه �سمي بهذا  العني، ويبدو  راأ�س  اإىل  املوؤدية 
ال�س�مرية يف ن�بل�س)8( وهو اأقل م�س�حة من حم�م ال�سف�ء امل�س�ر اإليه. ت�س�ربت اأي�سً� اأقوال من 
�م من الهواة والع�مة، فقد ذكر بع�سهم اأنه يعود اإىل القرن الت��سع الهجري/  اأرخوا لهذا احلمَّ

اخل�م�س ع�رش امليالدي، واأ�س�ر بع�سهم اإىل مت�م بن�ئه اإىل �سنة 1067هـ / 1616م.
�م ال�سمرة على احل�رة بواجهة حجرية �سم�ء يفتح بطرفه� ب�ب الدخول الذي  يطل حمَّ

يوؤدي عرب ممر �سيق اإىل ق�عة اال�ستقب�ل

حمام ال�شمرة : مدخل احلمام ♦
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حمام ال�شمرة : قاعة ال�شتقبال ) امل�شلح ال�شيفي( ♦
عن  املعم�رية  وعن��رشه�  ت�سميمه�  يف  كثرياً  تختلف  ال  هذه  اال�ستقب�ل  وق�عة 
اأي�سً� ق�عة مربعة امل�سقط تتو�سطه� ف�سقية مثمنة  الق�عة  ال�سف�ء، تتو�سط  �م  مثيلته� بحمَّ
البدن بو�سطه� ن�فورة رخ�مية، وي�سقف الق�عة قبة �س�هقة ذات قط�ع ن�سف دائري يعلو 

قطبه� املفتوح ف�نو�س زج�جي.
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حمام ال�شمرة : القاعة وتتو�شطها نافورة رخامية ♦
�م ال�سف�ء بوجود م�سطبة م�ستطيلة  يلي ذلك الق�عة ال�س�خنة وتتميز عن نظريته� بحمَّ
بو�سط اأر�سيته�، وبكل ج�نب من جوانب الق�عة اإيوان �سغري يطل عليه� بعقد ن�سف دائري، 
العديد من  به�  قبة �سحلة  منه�  كل  يغطي  مق��سري  اأربع  الو�سطى  الق�عة  على  يفتح  كم� 

القم�ري الزج�جية امللونة. 

القاعة اجلوانية ) امل�شلح ال�شتوي(
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اأهمية احلمام يف احلياة الجتماعية والقت�شادية:
يرجع ازده�ر احلم�م�ت يف ذلك الوقت لعدم وجود حم�م�ت داخل البيوت، وذلك لعدم 
نتج عن  وقد  امل��سية.  �سنة  اخلم�سني  للبيوت يف فرتة  املي�ه  تو�سل  اأن�بيب  �سبكة  وجود 
الن��س، ففي احلم�م  للق�ء  اأ�سبح احلم�م موؤ�س�سة اجتم�عية توؤدي دوره�، كمك�ن  اأن  ذلك 
اأحداث ال�س�عة ويتب�دلون االأح�ديث، وك�أنهم يف منتدى)9( حيث  يلتقي الن��س ويتداولون 
ك�ن احلم�م مفتوحً� لكل الن��س بغ�س النظر عن طبقتهم االجتم�عية وك�ن التق�سيم الوحيد 
الظهر  اآذان  وحتى  ال�سب�ح،  فرتة  مفتوحً�  الع�دة  يف  ك�ن  اإذ  اجلن�س  تق�سيم  هو  املتبع 
للرج�ل)10( عدا يومّ� يخ�س�س بطوله للرج�ل، فيكون فر�سة ملن ال ي�ستطيع اأن ي�أتي قبل 
الظهر، وي�ستدل على اأن احلم�م مفتوح للرج�ل عن طريق من�سفة اأو وزرة تعلق على ب�به، 

ف�إذا و�سعت ف�حلم�م ي�ستقبل الرج�ل، واإذا اأزيلت فهذا يعني اأنه ي�ستقبل الن�س�ء)11(. 
اأم� ب�لن�سبة لل�سيدات ففي الوقت الذي مل يكن من ال�سهل على املراأة اأن تخرج لل�س�رع، 
الرتكي  الرجعي يف فرتة احلكم  الديني  ل�سيطرة املفهوم  اأمٌر �سعٌب؛  لهَن  ب�لن�سبة  والتنقل 
واالنتداب الربيط�ين اإذ ك�نت املراأة تعدُّ من املحرم�ت، وك�ن عليه� اأن تبقى ب�لبيت اأو اأن 
حتتجب ب�سرتة)12( وك�ن احلم�م هو املك�ن الوحيد لاللتق�ء، وعلى هذا فقد حتول اإىل مك�ن 
لالجتم�ع والرتفيه، اإذ ك�نت ال�سديق�ت يتواعدن على اللق�ء يف احلم�م، يق�سني طيلة م� 
اإىل م� بعد الغروب، ي�أخذن معهّن طع�م� متنوعّ� ومنهّن من ت�أتي  بعد الظهر، وقد يبقني 
واأغ�ين  اأدواراً  والدفوف، ويغننّي  ب�لدربكة  ت�أتي  ب�أركيلته�( وجه�ز قهوته�، ومنهّن من   (
جم�عية، ويتحول احلم�م اإىل مك�ن للق�ء واال�ستجم�م والنزهة والت�سلية، وك�ن اأي�سً� املك�ن 
املن��سب لهن ال�ستعرا�س مالب�سهن وجموهراتهن، وكن ي�ستخدمن العطر وم�ء الورد ببذخ، 
ويق�سني اأي�سً� وقتهن يف تن�ول الطع�م، وغريه من �س�ئر املتع)13(. وك�نت دائرة مع�رف 
ال�سيدات تّت�سع ويقمن ال�سداق�ت ويتب�دلن االأخب�ر واالأح�ديث، وك�ن يق�ل :م� �سحبة اإال 

�سحبة احلم�م.
ونتيجة لكون احلم�م املك�ن ال�سحي الوحيد للنظ�فة واملك�ن ال�سهل للق�ء، فقد حتول 

اإىل مك�ن جتري فيه االحتف�الت ح�سب طقو�س معينة يف من��سب�ت خ��سة.
طقو�س احلمام والأغاين ال�شعبية النابل�شية املرافقة له:

عملية ال�شتحمام:
بع�سه�  وك�ن  للن�س�ء،  تكون  ثم  الظهر  اإىل  الفجر  للرج�ل من  تفتح  احلم�م�ت  ك�نت 

يخ�س�س يومً� بطوله للرج�ل فيكون فر�سة ملن ال ي�ستطيع اأن ي�أتي قبل الظهر)14(.
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فك�نت  والوزرات  املن��سف  اأم�  فقط  نظيفة  داخلية  ثي�بً�  معهم  ي�أخذون  والرج�ل 
ويقفون  احلم�م،  خدم  ي�ستقبلهم  الرباين  امل�سلح  اإىل  و�سولهم  وحني  تقدمه�،  احلم�م�ت 
اأم�مهم اأثن�ء خلع مالب�سهم، فيلفون ق�سمهم التحت�ين مبن�سفة والفوق�ين ب�أخرى وروؤو�سهم 
عنهم  يخلعون  حيث  الداخل،  اإىل  ويرافقونهم  اخل�سبية  القب�قيب  لهم  ويقدمون  بث�لثة 
املن��سف، وي�سعون على ق�سمهم التحت�ين الوزرات بع�سهم من يغ�سله املغ�سل فيفرك جلده 
ويجل�س حول  اخللوة  يدخل  املدلك  وبعد  احل�ر  احلم�م  قليل على بالط  بعد مكث  ب�لكي�س 
�سغرية  نح��سية  ط��س�ت  االأجران  ج�نب  يف  املغ�سل.ويكون  فيغ�سله  ال�س�حة  يف  اجلرن 
االنته�ء  وبعد  نف�سه،  على  وي�سبه  اجلرن  من  امل�ء  به�  الرجل  فيغرف  ك�ل�سحن  م�سطحة 
ي�أتي اخل�دم ب�ملن��سف فيلف واحدة على و�سط الرجل التحت�ين، واأخرى على الق�سم الفوق�ين 
وث�لثة على راأ�سه ويرافقه اإىل امل�سلح الرباين، وهن� يغري له املن��سف.وتقدم القهوة اأو ال�س�ي 

اأو ع�سري الليمون بعد االغت�س�ل)15(.
وبعد انته�ء الفرتة املخ�س�سة للرج�ل تبداأ عملية تنظيف احلم�م ا�ستعداداً ال�ستقب�ل 
وحتر�س  الرج�ل،  ا�ستقب�ل  فيه�  يتم  التي  نف�سه�  االأوىل  ب�ملراحل  ال�سيدات  ومتر  الن�س�ء، 
ال�سيدات على اأن تكون اخللوة قريبة من بيت الن�ر، تخلع الوزرة حلظة دخوله� اخللوة وت�سع 

الوزرة على ب�ب اخللوة لتعلم من ب�خل�رج اأن اخللوة م�سغولة.
ت�أتي احلممجية وتقوم بعملية البّل، اأي بّل الراأ�س ب�مل�ء وغ�سله ب�ل�س�بون مرتني ثم 
بل اجل�سم ب�مل�ء وتكيي�سه.ترتك ال�سيدة عملية احلم�م لفرتة ح�سبم� يروق له� وذلك من اأجل 
ليكت�سب ج�سمه�  الن�ر  اإم� ب�جللو�س على بالط  الفرتة  اأن يتخمر اجل�سم وتقوم خالل هذه 
املرحلة  اإىل  تنتقل  ثم  الرنجيلة،  �رشب  اأو  االأكل  اأو  ال�سديق�ت  مع  احلديث  اأو  اأكرث  مرونة 
الث�نية من عملية اال�ستحم�م، والتي تدعى الرتوي�س، وهي اإع�دة فرك الراأ�س واجل�سم بعد 
اأن يكون قد تخمر ب�مل�ء بعد البلة ويكرر ذلك مرات عدة، وبعد االنته�ء ت�سطحبه� اإحدى 
الع�مالت اإىل امل�سلح اجلواين وترتكه� ت�سرتيح على اإحدى امل�س�طب ويقدم �رشاب الليمون 
ترتدي  حيث  ال�سيفي  امل�سلح  اإىل  توؤخذ  قلياًل  عرقه�  يربد  اأن  وبعد  �ست�ًء.  والقرفة  �سيفً� 

ثي�به� وتخرج لبيته�)16(.

محام العرس:

محام العريس:
العر�س، ف�إن  العري�س لالإعالن عن حم�م  اأهل  العر�س ي�ستعد  ال�س�بق ملوعد  اليوم  يف 
اليوم  ظهر  بعد  احلم�م  اإىل  اأهله  من  املقربون  يدعى  احل�ل  ب�سط�ء  من  العري�س  اأهل  ك�ن 
الذي تق�م فيه حفلة العر�س الذي يجري يف يوم العر�س ذاته)17(، اأم� اإذا ك�ن العري�س من 
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اأهل الي�س�ر ويوّد اأهله املب�ه�ة ب�حتف�ل يليق مبركزهم االجتم�عي وامل�يل، ف�إنهم يكلفون 
من�ديً� يف االأ�سواق يف اليوم ال�س�بق ليوم العر�س وقبل ظهر يوم العر�س ذاته وهذا املن�دي 
يعلم  – احل��رش  البلد  اأهل  ي�   ( وين�دي:  يطبل  اإبطه  حتت  طباًل  ي�سع  خم�س  اأبو  له  يق�ل 
حم�م  – يف  كذا  يوم  ظهر  بعد  الفالين-  فالن  عر�س-  حم�م  اإىل  مدعوون  اأنتم  الغ�يب- 
ويف  النه�ر،  اآخر  اإىل  ع�مة  والدعوة  احلم�م،  ا�سم  ويعني   )18( اأو.....  »البيدرة«  اأو  »الري�س« 
املوعد املحدد يتوافد االأهل واالأ�سدق�ء وغريهم من الراغبني يف احل�سور اإىل احلم�م الذي 

يكون خمليً� لهذه الغ�ية، 
حيث يجري يف احلم�م ق�س �سعر العري�س وحتميمه يف خلوة يف احلم�م بينم� اأ�سدق�وؤه 
يغنون ويرددون املدائح، وبعد االنته�ء من عملية اال�ستحم�م يخرج امل�ستحمون اإىل م�سلح 
احلم�م يجففون اأج�س�دهم ومن ثم يجري تلبي�س العري�س ثي�به اخل��سة ب�لعر�س)19( وتقدم 
امل�رشوب�ت للجميع)20( وبعد تلبي�س العري�س يخرج اجلميع يف موكب الزفة، يت�أبط ذراعيه 

�س�ب�ن من اأ�سدق�ئه يرددون:
خرج الزين من احلمام

اهلل وا�شم اهلل عليه
ور�شوا يل العطر عليه

واأي�س�:
عري�شنا زين ال�شباب
زين ال�شباب عري�شنا

احلالقون  ذلك  اأثن�ء  يخرج  ثم  املدينة،  حول  واالأغ�ين  ب�الأه�زيج  موكبهم  ومي�سي 
لتقدمي احللوى  اأ�سح�ب دك�كني احللوي�ت  العري�س ومن حوله، وكذلك  العطر على  لري�سوا 

للعري�س واملقربني منه، ترافقهم االأه�زيج ومنه�:
 بعيني �شفتك

 حاج اأمني
 لب�س بدلة

ر�شمية
ْت  وملا َفرّحيِ

نابل�س
فرحتلك
الأهلية
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 حاج اأمني وعزك دام
 واأنت يا �شيخ الإ�شالم
 حاج اأمني اهلل يدميه

 حاج اأمني يا عزنا
يا حامي عروبتنا

وي�ستمرون ب�الأغ�ين واالأه�زيج حتى ي�سلوا اإىل بيت العري�س.

محام العروس:
واحد  بيوم  العر�س  قبل  ول�سيوفهم  لهم  احلم�م  جميع  اإخالء  العرو�س  اأهل  يطلب 
ذلك  يف  احلم�م  اإىل  و�سديق�تهّن  وقريب�تهّن  العري�س  اأهل  من  الن�س�ء  بدعوة  ويقومون 
اليوم)21( وقبيل العر�س ير�سل العري�س احلن�ء وال�س�بون الن�بل�سي وغريه من لوازم احلم�م 
يحملّن  الن�سوة  من  موكب  يف  العمومي  احلم�م  اإىل  العرو�س  وتذهب  لعرو�سه)22(  واالأجرة 
كم�  واملق�سب،  املزرك�س  القم��س  من  ببقجة  ملفوفة  ب�حلم�م  اخل��سة  العرو�س  ثي�ب 
يحملّن االأواين اململوءة ب�الأرز واللحمة وكذلك الفطري واملتبالت والكعك والف�ستق احللبي 
والق�س�مة، ويحمل هذه االأواين عدد من احلم�لني يتقدمهم العبو املزم�ر وزمرة من االأوالد 
حتمل ال�سموع واأغ�س�ن الليمون)23( ويكون احلم�م قد زين ب�لزهور وال�سمع والقن�ديل. ويف 
احلم�م تكون قريب�ت العري�س ب�نتظ�ر موكب العرو�س الق�دمة للحم�م في�ستقبلنه ب�لبخور 
اأهل  للمدعوات من قبل  ال�رشاب  يقدم  اإيوان احلم�م  ا�سرتاحة ق�سرية يف  الورد وبعد  وم�ء 
العرو�س، ثم مت�سك ال�سديق�ت ب�لعرو�س وتقوم جميع الن�سوة مزين�ت ب�الأزه�ر وح�مالت 
لل�سمع يرق�سّن ويزغردّن ويغننّي مع املغني�ت املدعوات خ�سي�سً� من اأجل املن��سبة، وعلى 
تو�سع  عدة،  مرات  العرو�سة  مع  الربكة  حول  اجلميع  يدور  اأن  وبعد  والدف.  الطبل  اإيق�ع 

العرو�س على اللوج يف اأحد اأق�س�م ال�س�حة.
وتقول احل�جة نوال حممد �سقف احليط ) اأم غ�زي( : من الزغ�ريد التي ك�نت تطلقه� 

الن�سوة والعرو�س على اللوج:

الرا�س ارفعـــي را�شـــك يـــا مرفوعـــة 
وقوليلـــه لعري�شـــك  را�شـــك  ارفعـــي 

 مـــا فيكـــي عيبـــة ول قالـــت النا�س
اإحنـــا �شباكني الذهـــب والنا�س لبا�شة

تق�ل  ك�نت  التي  االأغ�ين  بع�س  وهذه  والزغ�ريد.  والغن�ء  والعزف  الطبل  ي�ستمر  ثّم 
يف املن��سبة وهي ن�بعة من القيم االجتم�عية ملك�نة العرو�س وعالقته� ب�أهله� وزوجه� 
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وخ�س�له�)24( مثل:
 يـــا وجـــه القمـــر يـــا عرو�شة
احلمـــام ـــْك  َخالليِ ـــْك  َبييِ يـــا 
مـــن جيبـــه نفـــق  ـــْك  َبييِ يـــا 
فـــالن يـــا  القمـــر   يـــا وجـــه 
 يـــا بيـــه جـــاب لـــه العرو�شه

�شينيـــة قمـــر  مـــدور   يـــا 
ـــْك على اجلـــرن ثريا  وارخـــى ليِ
م�رشيـــة دق  ريـــال   ميـــة 
�شينيـــة قمـــر  مـــدور   يـــا 
وميـــه باألفـــني   العرو�شـــة 

واأي�س� ت�سيف احل�جة اأم لطفي امل�رشي:
�رشاهـــا وعللـــي  مباركـــة   عرو�شـــة 
 يـــا ريتهـــا مباركـــة والقـــدم اأخ�ـــرش
لبيهـــا ور�شـــا  حقهـــا   اأخذنـــا 
 ميلـــي عندنـــا يـــا عرو�شـــة ميلـــي
بعري�شهـــا اإال  متيـــل  مـــا   وحلفـــت 
 اإيها اإي�س هالعري�س اإللي هّم هال�شاعة

 يا ريتهـــا مباركة على جوزها وحماها
ومدللتكـــم بنتكـــم   اأخذنـــا 
 يـــا بيهـــا خـــري واأعطـــى �شماحهـــا
الثقيلـــة احلمـــل  �شيالـــة   ويـــا 
طويلـــة عمـــره  يـــا   عري�شهـــا 
 اإلـــه امل�شـــورة وباإيده خـــامت الطاعة

واأي�س�:
عري�ـــس عري�ـــس ل تنـــدم علـــى املـــايل
علـــى عرو�شتـــك حواجب قو�ـــس حمنية

القالمـــي خـــط  حواجـــب  عرو�شتـــك   علـــى 
ان�شاء اهلل تغلبها باملال وهي تغلبك بالعيايل

واأي�س�:
درج احلمام يا عرو�شة 

 على قمي�شك
 ليتك �شبع بركات

 على عري�شك
 ودرج احلمام يا عرو�شه

 على عباتك
 ليتك �شبع بركات

 على حماتك
 ودرج احلمام يا عرو�شة

 على غطاكي
 ليتك �شبع بركات

على حماكي
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وتقول احلاجة اأم غازي �شقف احليط:
وبعد االنته�ء من الرق�س حول الربكة، تبداأ عملية ا�ستحم�م العرو�س وجتميل ج�سده� 
ب�لطريقة البلدية، ت�س�عد ال�سديق�ت العرو�س على خلع ثي�به� وي�سعن عليه� وزرة مق�سبة 
العرو�س،  �سدر  على  الهوا  وعرق  الورود  من  وزراً  به�،  خ��سة  الف�سي  اأو  الذهبي  ب�للون 
وتلب�س قبق�ب م�سدفً�، كم� تلتف ال�سيدات بوزراتهن وتقوم والدة العرو�س اأو اإحدى قريب�ته� 
املزينة  احلم�م  ق�عة  اإىل  ذلك  بعد  ينتقلن  ثّم  املدعوات،  على  الن�بل�سي  ال�س�بون  بتوزيع 
ال�سيدات  العرو�س. تت�س�بق  الزينة حول خلوة  اأي�س� ب�لزهور وال�سموع والقن�ديل، وتتك�ثر 

املقرب�ت لتحميم العرو�س حيث ي�أتنّي مبن�سفة خ��سة مق�سبة وليف جديدة و�س�بون)25(.
وبعد اأن يقمن ب�إجراء طقو�س احلم�م االأوىل املعروفة من بلة وتكيي�س م� بني غن�ء 
امل�سلح  اإىل  واالأه�زيج  الزغ�ريد  والدفوف، يخرجَن جميعً� بني  الطبل  املغني�ت و�رشبهّن 

اجلواين حيث يفرد اأهل العرو�س الطع�م، وي�ستمر الغن�ء يف اأثن�ء ذلك.
يدخل اجلميع بعد الطع�م ث�نية اإىل ق�عة احلم�م حيث يجري الرتوي�س)26(، ثّم تو�سع 
الكلوني� يف م�ء اجلرن للعرو�س حيث يجري غ�سله� به� يف اآخر مرحلة من مراحل اال�ستحم�م. 
واملعطرة  املق�سبة  البي�س�ء  ب�ملن��سف  م�ستعدتني  واقفتني  ال�سديق�ت  اثنت�ن من  وتكون 
حيث تلف�ن العرو�س وتقوم�ن بتن�سيفه�، ثّم مت�سك�نه� وتخرج�نه� ملفوفة ب�ملن��سف اإىل 

امل�سلح اجلواين م�س�حبة ب�لزغ�ريد والغن�ء والطبول:
نعيماً حمامك ودامت اأيامك واإن�شاء اهلل يف�شل عري�شك � اللي �رشف على حمامك

ثّم ي�أتي دور امل��سطة اخلبرية ب�سوؤون جتميل الوجه وت�سفيف ال�سعر. 
وبعد ذلك ينتقلّن اإىل امل�سلح ال�سيفي حيث يت�س�بق اجلميع لتلبي�سه� ثي�ب اخلروج، 

واجلميع م� بني غن�ء وزغ�ريد واأه�زيج.

محام النفسة:
من املن��سب�ت التي ك�ن اإخالء احلم�م فيه� واجبً� هي ح�لة النف�س�ء، فقد ك�ن يخلى 
اإىل  النف�س�ء  توؤخذ   ( احليط  �سقف  نوال  احل�جة  وتقول  والدته�)27(  يوم  �س�بع  احلم�م  له� 
ع�رش(  اخل�م�س  اليوم  واأحي�نً�  ع�رش  احل�دي  الت��سع،  ال�س�بع،  الفردية  االأي�م  يف  احلم�م 
ويدعى اأهله� واأهل زوجه�، وي�سطحب االأهل معهم ع�دة الكراوية والفتوت )طبق االأربعني( 
اأن اللون يرد للنف�س�ء لونه� وكذلك ي�سطحب  وحت�رش دقة الفتوت عند العط�ر العتق�دهم 
االأهل الربتق�ل اأو البطيخ. يدخل اجلميع احلم�م وبعد اأن تبل النف�س�ء تو�سع قطعة قم��س 
على بيت الن�ر وتفق�س بي�ستني ويو�سع فوقهم� الكمون وجتل�س النف�س�ء عليه� ملدة ع�رش 
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دق�ئق العتق�دهم اأنه يعمل على حم�ية رحم الوالدة و�سّده، ثم تعطى بي�ست�ن لت�رشبهم�، 
ثّم يدهن ج�سم النف�س�ء مب�دة ال�سدود حيث ُيدهن مف�سل اليدين وزند اليد والكتف والعمود 
الفقري والركب وزند الرجلني، ويف اأثن�ء ذلك توزع الفتوت لل�سيدات، وتتم عملية احلم�م كم� 
جتري للعرو�س، ثم تزف الوالدة والوليد خ�رج ق�عة احلم�م ملفوفني مبن��سفهم� البي�س�ء 

املق�سبة، حيث تتم ب�قي مراحل اللب�س.

ومن أغاني النفسة :

ـــْن زال ال�ـــرش واحلمد هلل  احلمـــد هلل كيِ
 زرعنـــا الفْلفـــْل اإخ�رش علـــى مت البري
هلل احلمـــد  ملامـــة  يـــا  هلل  واحلمـــد 

هلل احلمـــد  اإخ�ـــرش  الفلفـــل   زرعنـــا 
كثـــري القليـــل  مـــن   �شـــار 
اللـــي قامـــت بال�شالمـــة احلمـــد هلل

هذه  يف  الن�سوة  تداولته�  التي  النف�سة  اأغ�ين  ومن  وتقول:  غ�زي  اأم  احل�جة  وتت�بع 
املن��سبة م�أخوذة من الغن�ء الرتكي :

 حايل يا حايل
 اأٌّمْن يا حايل

 اأجونا ال�شبيان
 وان�رشح بايل
 لب�شت اللولو

 وقلعت اللولو
 يحكوا ويقولوا
ول على بايل
 لب�شت لوليها
 قلعت لولويها

 قلبي هويها
 وان�رشح بايل
 لب�شت ال�شالة
 خلعت ال�شالة
 لب�شت الدمران

 خلعت )الدمران( )28(
 وب�رشوا بال�شبيان

 لأبو فالن الغايل
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 جابت اللمامة
 و�شكلت )اللّماَمْة ( )29(

 قامت بال�شالمة
 و�رشحتلي بايل
حمام اخلتان:

يف  العثم�ين  ب�لع�رش  مروراً  اململوكي  الع�رش  منذ  اأي�سً�  الع�مة  �م�ت  احلمَّ �س�ركت 
يف  ك�نت  التي  احلفالت  هذه  مثل  ت�ستقبل  ك�نت  حيث  اجتم�عي  كتقليد  اخلت�ن  حفالت 
العقيدة  يف  ديني  التزام  واخلت�ن  �م)30(  احلمَّ اإىل  الُعر�س  مواكب  ت�س�حب  االأحي�ن  معظم 
الرابعة، ويوم اخلت�ن يقوم االأهل بدعوة  االإ�سالمية، وك�نت عملية اخلت�ن جترى بعد �سن 
الفرحة، وك�ن الطفل يحمل على فر�س عليه جاللة �ست�ن  االأق�رب واالأ�سدق�ء مل�س�ركتهم 
بي�س�ء مطرزة، ويرتدي هو اأي�س� مالب�س بي�س�ء وغ�لب� م� تكون عب�رة عن عب�ءة بي�س�ء 
اللون ح�ماًل مظلة بي�س�ء مزرك�سة ب�لورود واملح�رم املطرزة البي�س�ء، وي�سري معه االأهل 
�م وبعد العودة، جُترى  واالأقرب�ء يف موكب كبري قبل اإجراء عملية اخلت�ن متجهً� اإىل احلمَّ

هذه العملية على يد املزيِّن.
ومن اأغاين تلك املنا�شبة:

 عـــرب اخلتـــان يـــا ميمتـــي خبينـــي
ال�شلبيـــة بعدتـــو  اخلتـــان   عـــرب 
وموا�شـــه بعدتـــه  اخلتـــان   عـــرب 

 وافتحي ال�شندوق يا ميمتي ولب�شيني
 وحلـــف اخلتـــان مـــا يطلـــع اإل مبية
 وحلف اخلتـــان ما يطلـــع اإل ب�شا�شه

واأي�س� من االأغ�ين املرافقة لعملية اخلت�ن كم� ج�ء على ل�س�ن احل�جة اأم غ�زي:
ـــه  لإمُّ و�شلمـــو  �شلبـــي  يـــا  اختنـــو 
 اختنـــو يـــا �شلبـــي مبو�ـــس الف�شـــة
 اختنـــو يـــا �شلبـــي واعطيـــه لأبـــوه
 اختنـــو يـــا �شلبـــي واأعطيـــه ل�شيدو
 اختنـــو يـــا �شلبـــي واعطيـــه لعمـــه
يـــا �شلبـــي واعطيـــه خلاله  اختنـــو 

ه  يا دموعـــك يا فالن نزلـــت على كمُّ
 وا�شـــرب عليه يا �شلبـــي حلتى ير�شى
 يـــا دموعك يـــا فالن يا لولـــو ل�شموه
 يـــا دموعك يـــا فالن نزلـــت على ايده
 يـــا دموعك يـــا فالن نزلـــت على مته
 يـــا دموعك يا فالن نزلت على خلخاله

�م ب�أن�سطته املتنوعة وم�س�ركته يف العديد من الع�دات والتق�ليد  وهكذا نرى اأن احلمَّ
االجتم�عية يف املدن ال�س�مية، ك�ن ميثل موؤ�س�سة اجتم�عية ق�مت بدور مهم يف املجتمع 
االإ�سالمي على مدى قرون عديدة �سواء ب�لن�سبة للرج�ل اأو الن�س�ء، وكذلك ب�لن�سبة للق�درين 

والفقراء، وحتى املعدمني)31(.
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توصيات املؤمتر
عقدت  ع�رش  وثالثة  األفني  ع�م  )م�ر�س(  اآذار  �سهر  من  الع�رشين  ال�س�د�س  اليوم  يف 
ج�معة القد�س املفتوحة موؤمتره� الرابع للرتاث ال�سعبي يف مدينة ن�بل�س، بعنوان: »الرتاث 
ال�شعبي الفل�شطيني يف حمافظة نابل�س: هوية وانتماء« وهو امتداد للموؤمترات التي 
التي  التو�سي�ت واملقرتح�ت  اإعالن  والقد�س واخلليل، وقبل  اهلل  رام  ُعقدت يف حم�فظ�ت 
خل�س اإليه� املوؤمترون، نثمن دور الرئي�س حممود عب��س »اأبو م�زن« مل� ق�م به من اإر�س�ء 
دع�ئم الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف االأو�س�ط والهيئ�ت الدولية، ومنه� م� حتقق ومنه� 
م� �سوف يتحقق ب�إذن اهلل وقوة اإرادته وت�سميمه، فقد مت االعرتاف بدولة فل�سطني ع�سواً 
يف  مراقب  كع�سو  فل�سطني  بدولة  االعرتاف  وكذلك  اليون�سكو،  منظمة  يف  الع�سوية  ك�مل 
االأمم املتحدة. وقد ترتب على ذلك قبول فل�سطني كدولة يف موؤ�س�س�ت وهيئ�ت االأمم املتحدة 
ك�فة، وهو م� األقى بظالله على احلي�ة الثق�فية على الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني، فقد اأُدرجت 
ولكل  ل�سي�دته  نتمنى  الع�ملي.  الرتاث  ق�ئمة  �سمن  واحل�س�رية  الرتاثية  املواقع  بع�س 

املخل�سني يف هذا الوطن التوفيق والنج�ح.
يف  املتوا�سلة  جلهوده  عمرو  يون�س  الدكتور  االأ�ست�ذ  اجل�معة  رئي�س  دور  نثمن  كم� 

اإمن�ء اجل�معة وتطوره� حيث جعل الوطن يف اجل�معة كم� ك�نت ج�معة يف وطن.
اأم� ب�لن�سبة للتو�سي�ت التي خرج به� املوؤمتر فقد اأظهرت م� للرتاث ال�سعبي من اأهمية 
ال�سعب  هذا  هوية  يوؤكد  ال�سعبي  ف�لرتاث  جذوره،  وتعميق  ال�سعب  هذا  ت�أ�سيل  يف  ومك�نة 

ويعزز انتم�ءه اإىل اأر�سه وثق�فته ودينه وهويته العربية االإ�سالمية.
من  والهتمام  بالرعاية  اأن حتظى  نرجو  عدة  بتو�شيات  املوؤمترون  وقد خرج 
املوؤ�ش�شات الفل�شطينية العامة واخلا�شة بل من كل فرد من اأبناء هذا ال�شعب ال�شامد 

واملرابط والتي منها:

والوطن . 1 لالأر�س  االنتم�ء  يعزز  لكونه  الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  على  املح�فظة 
وال�سعب، فهو هوية هذا ال�سعب القومية واحلف�ظ عليه واجب مقد�س. لذا وجب على كل موؤ�س�سة 

وطنية ع�مة اأو خ��سة القي�م بدوره� املنوط به� يف املح�فظة على الرتاث وتدعيمه.
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اعتم�د الرتاث ال�سعبي امل�دي منه واملعنوي مقررات تدري�س خالل �سنوات الدرا�سة . 2
املدر�سية واجل�معية؛ وذلك لت�أ�سيل الرتاث واحلف�ظ عليه وتعزيز االنتم�ء له.

واملجالت، . 3 ال�سحف  يف  �سفح�ت  وتخ�سي�س  وتلفزيونية  اإذاعية  برامج  اإيج�د 
تتن�ول الرتاث واأهميته واملح�فظة عليه الأنه هوية االأمة، والعمل على اإنت�ج اأفالم وث�ئقية، 

تعمل على تخليد الرتاث وحفظه وانت�س�ره.
امل�دي واملعنوي، وفتح . 4 الفل�سطيني  ال�سعبي  الرتاث  اإن�س�ء مراكز ومت�حف جلمع 

اأبن�ء املجتمع �سغريهم وكبريهم ليت�سنى لهم التعرف  اأبواب تلك املراكز واملت�حف اأم�م 
عليه ومعرفة اأهميته.

اإحي�ء املن��سب�ت الوطنية واالجتم�عية واالأعي�د الر�سمية والدينية، وتعزيز م� فيه� . 5
من قيم اجتم�عية، واإظه�ر البعدين الثق�يف واالجتم�عي، وم� فيه� من مظ�هر تراثية مهمة.

موا�سلة املوؤمترات املتخ�س�سة يف احلديث عن الرتاث وتن�وله من جوانبه ك�فة . 6
من  املفتوحة  القد�س  ج�معة  وتقوم  به  ق�مت  كم�  والعلمية،  الوطنية  املوؤ�س�س�ت  قبل  من 
خالل موؤمتراته� املتوا�سلة واملتنقلة يف حم�فظ�ت الوطن ك�فة، فقد نذرت نف�سه� اأن تعمل 

لكل منطقة اأو حم�فظة فل�سطينية موؤمتراً خ��سً� به�.
دمره�  . 7 التي  الفل�سطينية  واملدن  القرى  يف  املتعددة  ومظ�هره  الرتاث  اإحي�ء 

القرى، وذلك  ابن�ء هذه  ال�سهيوين، واملح�فظة عليه ب�لفعل واملم�ر�سة من قبل  االحتالل 
الإبق�ئه حيً� يف نفو�س اأبن�ء تلك القرى واملدن بخ��سة، واأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني بع�مة.

رفع ق�س�ي� ق�نونية حملية ودولية على االحتالل االإ�رشائيلي ال�سرتج�ع م� �سط� . 8
عليه من الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني من خالل حفري�ته املتوا�سلة يف االأرا�سي الفل�سطينية.

دعوة املوؤ�س�س�ت احلكومية واخل��سة يف حم�فظة ن�بل�س اإىل اإيالء الرتاث ال�سعبي . 9
م�ستوى  على  واأن�سطته  فع�لي�ته  وتطوير  موؤ�س�سته  عرب  االهتم�م  من  مزيداً  املح�فظة  يف 

املح�فظة. 

          جلنة ال�شياغة
د. عم�د اإ�ستية ؛ د. حممد غرابة 
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املشاركون أوصوا برفع قضايا قانونية على االحتالل اإلسرائيلي 
السرتجاع ما قام به من سرقة للرتاث

»القدس املفتوحة« تنظم مؤمتر 
»الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة نابلس.. هوية وانتماء«

الفل�سطينية  االت�س�الت  �رشكة  من  وبتمويل  عب��س،  حممود  الرئي�س  رع�ية  حتت 
املوؤمتر  املوافق 26-3-2013م،  الثالث�ء  يوم  املفتوحة  القد�س  نظمت ج�معة  »جوال«، 

الرابع للرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يف حمافظة نابل�س هوية وانتماء.
وح�رش املوؤمتر كل من: رئي�س ديوان الرئ��سة د. ح�سني االأعرج، ورئي�س بلدية ن�بل�س 
غ�س�ن ال�سكعة، ورجل االأعم�ل الفل�سطيني الب�رز اأ. منيب امل�رشي، وحم�فظ ن�بل�س جربين 
البكري، واأمني �رش املجل�س الثوري يف حركة فتح اأمني مقبول ورئي�س اجل�معة اأ. د. يون�س 
عمرو، واأ. د. يو�سف ذي�ب مدير فرع ن�بل�س ورئي�س اللجنة املحلية ع�سو اللجنة التح�سريية 

للموؤمتر، وح�سد غفري من ال�سخ�سي�ت الوطنية.
االحتالل  ق�نونية حملية ودولية على  برفع ق�س�ي�  املوؤمتر  امل�س�ركون يف  واأو�سى 
االإ�رشائيلي ال�سرتج�ع م� ق�م به من �رشقة للرتاث ال�سعبي الفل�سطيني من خالل حفري�ته 

املتوا�سلة يف االأرا�سي الفل�سطينية.
ودع� امل�س�ركون يف املوؤمتر الذي اأدارت عرافته اأ. زيزي ح�سيب�، العتم�د الرتاث ال�سعبي 
املدر�سية واجل�معية؛ وذلك  الدرا�سة  �سنوات  تدري�س خالل  واملعنوي مقررات  امل�دي منه 
لت�أ�سيل الرتاث واحلف�ظ عليه وتعزيز االنتم�ء له، موؤكدين �رشورة اإن�س�ء مراكز ومت�حف 
جلمع الرتاث ال�سعبي الفل�سطيني امل�دي واملعنوي، وفتح اأبواب تلك املراكز واملت�حف اأم�م 

اأبن�ء املجتمع �سغريهم وكبريهم ليت�سنى لهم التعرف عليه ومعرفة اأهميته.
وط�لبوا ب�إحي�ء الرتاث ومظ�هره املتعددة يف القرى واملدن الفل�سطينية التي دمره� 
وذلك  القرى  هذه  اأبن�ء  قبل  من  واملم�ر�سة  ب�لفعل  عليه  واملح�فظة  ال�سهيوين،  االحتالل 

الإبق�ئه حًيّ� يف نفو�س اأبن�ء تلك القرى واملدن بخ��سة، واأبن�ء ال�سعب الفل�سطيني بع�مة.
ودع� امل�س�ركون يف املوؤمتر اإىل اإيج�د برامج اإذاعية وتلفزيونية وتخ�سي�س �سفح�ت 
يف ال�سحف واملجالت تتن�ول الرتاث واأهميته واملح�فظة عليه الأنه هوية االأمة، والعمل 

على اإنت�ج اأفالم وث�ئقية تعمل على تخليد الرتاث وحفظه وانت�س�ره.
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والدينية  الر�سمية  واالأعي�د  واالجتم�عية  الوطنية  املن��سب�ت  اإحي�ء  �رشورة  واأكدوا 
من  فيه�  وم�  واالجتم�عي  الثق�يف  البعدين  واإظه�ر  اجتم�عية  قيم  من  فيه�  م�  وتعزيز 

مظ�هر تراثية مهمة.
اأهمية موا�سلة املوؤمترات املتخ�س�سة يف احلديث عن الرتاث  اإىل  واأ�س�ر امل�س�ركون 
وتن�وله من ك�فة جوانبه من قبل املوؤ�س�س�ت الوطنية والعلمية، كم� ق�مت وتقوم به ج�معة 
القد�س املفتوحة من خالل موؤمتراته� املتوا�سلة واملتنقلة يف ك�فة حم�فظ�ت الوطن، فقد 

� به�. نذرت نف�سه� اأن تعمل لكل منطقة اأو حم�فظة فل�سطينية موؤمتًرا خ��سًّ
ال�سعبي  الرتاث  اإيالء  اإىل  ن�بل�س  حم�فظة  يف  واخل��سة  احلكومية  املوؤ�س�س�ت  ودعوا 
م�ستوى  على  واأن�سطته  فع�لي�ته  وتطوير  موؤ�س�سته  عرب  االهتم�م  من  مزيًدا  املح�فظة  يف 

املح�فظة.
اجللسة االفتتاحية:

وك�ن املوؤمتر افتتح بكلمة للدكتور ح�سني االأعرج ممثل �سي�دة رئي�س دولة فل�سطني 
حممود عب��س، حيث حي� احل�سور ب��سم الرئي�س الذي كلفه اأن ميثله يف هذا املوؤمتر.

اأن �سعبن� الفل�سطيني ين��سل من اأجل هويته الفل�سطينية التي ج�سدته�  واأكد االأعرج 
القي�دة دولًيّ� يف االأمم املتحدة، وج�سدت اأي�س� من اأكرب دولة يف الع�مل عندم� انحنى الرئي�س 

االأمريكي للعلم الفل�سطيني لدى زي�رته لفل�سطني، وك�نت زي�رته لفل�سطني زي�رة دولة.
الدولة  اأن جن�سد هذه  وعلين�  الفل�سطينية  لدولته  منتم  الفل�سطيني  �سعبن�  اأن  واأو�سح 
يف العمل، م�سرًيا اإىل اأن االإ�رشائيليني بعد �رشقة االأر�س يح�ولون �رشقة الرتاث لذلك نحن 
يف  الهوية  جت�سد  اأن  يجب  وكذلك  من�حيه�،  مبختلف  حي�تن�  يف  الرتاث  لتج�سيد  بح�جة 

موؤ�س�س�ت الدولة، عرب بن�ئه� وبن�ء اقت�س�د وطني قوي، وبن�ء فكر فل�سطيني قوي.
على  »وقفن�  وق�ل:  االإقليمي،  امل�ستوى  على  مميًزا  دوًرا  تلعب  فل�سطني  اأن  واأو�سح 
الختي�رات  احرتامن�  رغم  ثورات  من  العربي  الع�مل  يف  يجري  م�  كل  من  واحدة  م�س�فة 
ال�سعوب، والكل يكن كل االحرتام لقي�دتن� ال�رشعية املنتخبة، ولكن يوؤ�سفني اأن اأقول اإنن� 
نواجه �سعوب�ت على ال�س�حة الداخلية نتيجة االنق�س�م املوؤ�سف الذي يجب اأن ينتهي الأنه 

ي�سعف موقفن� االإقليمي والدويل«.
�س�كًرا  املوؤمتر،  اإخراج  املفتوحة على اجلهد املبذول يف  القد�س  �سكره جل�معة  وقدم 
له  متمنًي�  املوؤمتر،  هذا  يف  مل�س�ركته�  الرئ��سة  �سع�دة  واأكد  اجل�معة،  من  عليه  الق�ئمني 

النج�ح.
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من ج�نبه، حّي� اأ. د. يون�س عمرو رئي�س اجل�معة، احل�سور وعلى راأ�سهم حم�فظ ن�بل�س 
ورجل االأعم�ل منيب امل�رشي، وكل الق�ئمني على هذا الن�س�ط، وال�سيوف، وق�ل: »اأرحب 
بكم ونحن نحتفل اليوم يف رح�ب ن�بل�س ب�ملوؤمتر ال�سعبي الفل�سطيني يف حم�فظة ن�بل�س، 
ب�عتب�ر ال�سعب الفل�سطيني ميثل لّب الفكر العربي واالإ�سالمي على مر الع�سور الأنن� نعي�س 
اإىل  االأر�س  التي اعتربت بوابة  ال�رشيف  القد�س  العربي والع�مل، من خالل  الوطن  يف قلب 

ال�سم�ء«.
اأ. د. عمرو: »�سعب فل�سطني ك�ن دائًم� االأمني على الفكر العربي واالإ�سالمي  واأ�س�ف 
عرب الع�سور، وج�معة القد�س املفتوحة ح�مية الرتاث وب�الأم�س خلدت ذكرى ال�س�عر الكبري 
الرابع للرتاث يف فل�سطني، الذي يعقد يف كل  عبد الرحيم حممود واليوم حتتفي ب�ملوؤمتر 
ع�م يف حم�فظة والع�م اجل�ري يعقد يف ن�بل�س، الأنه� ت�سكل املدينة العريقة يف ت�ريخه� 
القرن امل��سي  الع�رشيني�ت من  اأن ن�بل�س ومنذ  اإىل  الفل�سطيني«، منوًه�  الفكري والعلمي 

ك�نت متت�ز مبعهد النج�ح الذي اأ�سبح ج�معة النج�ح الوطنية.
اإي�ه�  الدوؤوب، وا�سًف�  والعمل  االقت�س�د وال�سمود  ن�بل�س مدينة  اأن  د. عمرو  اأ.  واأكد 
بـ«دم�سق فل�سطني«، واأن املوؤمتر يعقد ب�أيدي ب�حثني من ج�معة القد�س املفتوحة وغريه�، 

متمنًي� لهم التوفيق فيه ويف املوؤمترات االأخرى.
اأن  اأكد ع�سو اللجنة التنفيذية ورئي�س بلدية ن�بل�س غ�س�ن ال�سكعة،  يف ال�سي�ق ذاته، 
احلديث عن الرتاث ال�سعبي يعني حديًث� عن اجلذور والت�ريخ واحل�س�رة والوجود والهوية. 
واأ�س�ف: »وطن بال تراث هو وطن بال ح�س�رة، والتق�ليد والع�دات والرتاث هي هوية للوطن 

وال�سعوب، واملوروث الفني والت�ريخي الأي اأمة يعترب ع�سب تقدمه�«.
يف  وجودن�  عن  احلديث  يعني  الفل�سطيني  الرتاث  عن  احلديث  اأن  اإىل  ال�سكعة  ولفت 
اأن نح�فظ  فل�سطني التي قد�سه� االأنبي�ء وطهرته� الكتب ال�سم�وية، ففل�سطني ت�ستحق من� 

على هويته� وت�ريخه�.
اأ�سك  وال  كربى،  اأولوية  يعترب  ب�لرتاث  االهتم�م  اأن  توؤكد  املوؤمتر  اأهمية  اأن  واأو�سح 
اأن وزارات ك�لثق�فة وال�سي�حة واجل�مع�ت تلعب دوًرا مهًم� يف هذا املج�ل، موؤكًدا  حلظة 
ملت�بعته�  خ��سة  وحدة  اأن�س�أت  لذلك  كبرية،  اأهمية  القدمية  البلدة  تويل  ن�بل�س  بلدية  اأن 

واحلف�ظ على الرتاث فيه�.
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للعمل  م�سرتًك�  فريًق�  يكونوا  اأن  ن�بل�س،  فرع  وعلى  عمرو،  يون�س  د.  اأ.  على  ومتنى 
� بعد اأن ن�لت فل�سطني ع�سويته� يف  على تطوير البلدة القدمية لتن�ل م� ت�ستحقه، خ�سو�سً

اليون�سكو.
واأ�س�ف اأن هذا املوؤمتر هو خري دليل على اأهمية الرتاث وال�سعور ب�مل�سوؤولية من قبل 
القد�س املفتوحة جت�ه تراث وطنه�، موؤكدا اأهمية ت�سويق فل�سطني اإعالمي� لت�سجيع ال�سي�حة 

اإليه� وتنظيم املع�ر�س الفنية التي ت�سكل اإ�س�ءات مهمة لت�ريخن� وتراثن�.
من ج�نبه، اأكد اأ. د. يو�سف ذي�ب مدير فرع ن�بل�س ورئي�س اللجنة التح�سريية للموؤمتر، 
اأن املوؤمتر يدر�س جدلية الرتاث ال�سعبي يف حم�فظة ن�بل�س، كي يتم الت�سخي�س عن واقع 
على  �س�هدة  لتكون  العتيقة،  بيوتن�  واإعم�ر  اأ�س�لتن�  ا�ستنه��س  يف  وامل�س�همة  احل�ل 

اأجم�دن�.
وق�ل: »ن�ستطيع من خالل املوؤمتر اأن ن�سهم يف تكري�س مع�مل االنتم�ء الوطني الكبري 
مم�ر�سته  وتكري�س  واإنق�ذه  الغ�بر  تراثن�  اإزاء  الب�رزة  املجتمعية  م�سوؤوليتن�  من  كجزء 
وت�أ�سيله يف النفو�س«، م�ستذكًرا موقف رئي�س الوزراء د. �سالم في��س يف دعم اإن�س�ء مبنى 
فرع ن�بل�س التعليمي، وتربع ال�سيد منيب امل�رشي ببن�ء وت�سطيب املكتبة يف فرع ن�بل�س، 
وال�سندوق العربي الكويتي لالمن�ء االقت�س�دي واالجتم�عي على تربعه مببلغ مليون دوالر 
ل�س�لح الفرع، وكذلك كل فع�لي�ت وموؤ�س�س�ت ن�بل�س يف الداخل واخل�رج وعلى راأ�سه� بلدية 
ن�بل�س وغرفة التج�رة وال�سن�عة يف املدينة، وجمعية البي�رة يف اأبو ظبي وملتقى رج�ل 

االأعم�ل لوقفتهم يف اإجن�ز م�رشوع مبنى اجل�معة«.
جلسات املؤمتر:

ال�سعبي  الرتاث  بعنوان«  ج�ءت  االأوىل  املوؤمتر،  ه�م�س  على  جل�ست�ن  عقدت  وك�نت 
عرف�ت.  ن�سري  املهند�س  تراأ�سه�  واإنتم�ء(«  واأ�س�لة  )قيم  ن�بل�س  حم�فظة  يف  الفل�سطيني 
بعنوان  ا�ستك�س�فية  درا�سة  الدراوي�س  ح�سني  ود.  عرقوب  مفيد  د.  الب�حث�ن  فيه�  وقدم 
ال�سعبي  »الرتاث  بعنوان  ورقة  وعر�ست  ال�سعبي«.  املثل  يف  املت�أ�سلة  الدينية  القيم  »من 
ورقة  النوري  د. حممد جواد  اأ.  وقدم  �سع�دة.  يو�سف  لالأب  امل�سيحي«  الواقع  الفل�سطيني- 
بعنوان  ورقة  وعر�ست  الفل�سطينية«.  ن�بل�س  مدينة  للهجة  اللغوية  ال�سم�ت  »من  بعنوان 
اإح�س�ن  د.  اأ.  للب�حث  االأ�سطورية يف احلك�ية اخلرافية )حك�ية جبينة منوذج�(«  »املالمح 
الديك. وقدم د. عمر عتيق ورقة بعنوان »ال�سعبونة يف مدينة ن�بل�س بني التق�ليد والدين«. 
وقدم د. �س�مخ عالونة ورقة بعنوان »االأ�سواق ال�سعبية الت�ريخية يف مدينة ن�بل�س«. كم� 

عر�ست ورقة بعنوان »املزارات نفح�ت اإمي�نية وتثبيت الهوية« للدكتور اأحمد ب�س�رات.
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حم�فظة  يف  وجتلي�ته  الفل�سطيني  ال�سعبي  »الرتاث  بعنوان  الث�نية  اجلل�سة  وج�ءت 
ن�بل�س«، وتراأ�سه� االأ�ست�ذ نبيل علقم عر�ست خالله� ورقة بعنوان »اأدب االأمث�ل ال�سعبية يف 
امل�أكوالت الن�بل�سية« للب�حث د. زهري ابراهيم. كم� قدمت ورقة بعنوان »الرتاث ال�س�مري 
ب�كري  ط�هر  وم.  خريوي�س  الروؤوف  عبد  د.  وقدم  ال�س�مري.  ا�سح�ق  لال�ست�ذ  ن�بل�س«  يف 
ورقة بعنوان »االأغنية ال�سعبية الن�بل�سية«. وقدمت ورقة بعنوان »احلن�ء يف الرتاث ال�سعبي 
الفل�سطيني )ن�بل�س منوذًج�( للدكتور ط�لب ال�سوايف. كم� عر�ست ورقة بعنوان »احلك�ية 
ال�سعبية الن�بل�سية« لـ اأ . �رشفن��س حمد. وعر�ست درا�سة ميدانية بعنوان »واقع امل�سنوع�ت 
واالندث�ر«  والطم�س  واالنتم�ء  االأ�س�لة  بني  ن�بل�س  منطقة  يف  الرتاثية  ال�سعبية  الق�سية 
للب�حث د. ادري�س جرادات. كم� قدمت ورقة بعنوان »طقو�س احلم�م�ت ال�سعبية يف مدينة 

ن�بل�س« لال�ست�ذة رائدة عي�سى.














