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بسم اهلل الرمحن الرحيم
السيد رئيس اجلامعة وأسرة اجلامعة .السادة أعضاء املؤمتر
أمسحوا لي مجيعاً بامسكم واسم فخامة السيد الرئيس أن أرحب بالضيوف من تركيا
الشقيقة اليت هلا املواقف الثابتة واملؤازرة للقضية الفلسطينية.
ال�سادة احل�ضور �أنه من دواعي �رسوري م�شاركتكم افتتاح م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي
اخلام�س الذي تقيمه جامعة القد�س املفتوحة ،كتقليد �سنوي يعتد به ،وي�رشفني
�أن �أكون ممثالً ل�سيادة الرئي�س حممود عبا�س �أبو مازن ،لأنقل حتياته واحرتامه
وتقديره لكم جميعاً ولهذا ال�رصح املميز جامعة القد�س املفتوحة� .شاكراً لكم جهودكم

املتوا�صلة يف االهتمام بالرتاث ال�شعبي كمكون �أ�سا�سي من مكونات هويتنا الوطنية
الفل�سطينية .واحلفاظ على ا�سم فل�سطني وتراثها الوطني واحل�ضاري وحمايته وجتديده مبا
يتوافق مع روح الع�رص ،ليكون ركيزة �أ�سا�سية من ركائز التالحم بني �أبناء �شعبنا ومر�آة
لهويته و�أ�صالته .وكما تعلمون ف�إن تراث حمافظة بيت حلم -كما هو تراثنا فل�سطني ب�شكل
عام -غني بهوية متعددة الروافد ،وميلك ر�صيداً ثقافي ًا وفني ًا وح�ضاري ًا جديراً بالإعجاب،
ويتعني علينا وعلى م�ؤ�س�ساتنا الأكادميية والثقافية الر�سمية والأهلية ت�شجيع هذا التنوع
وجتديد تراثنا الثقايف كافة مبا يحفظ من القيمة احل�ضارية والذوق الع�رصي ويعززه
مبختلف �أمناط الرتاث يف تكامل بني التقاليد الأ�صيلة والإبداعات املعا�رصة.
ولقد مت يف هذا ال�سياق �إقرار اعتماد بيت حلم عا�صمة للثقافة العربية عام ،2019
وهي جديرة بذلك ،ونحن يف فل�سطني م�أ�س�سنا هذا القرار بت�شكيل جلنة وطنية عليا ملتابعة
هذا الهدف.

السيدات والسادة:
�إن العمل على �إبراز الهوية الوطنية ل�شعبنا وتعزيزه وتعميقه و�صونه وتوثيقه ،يتطلب
العمل امل�شرتك وت�شجيع البحث العلمي والفكري وغري ذلك من املرتكزات والأهداف التي ال
ميكن حتقيقها من طرف واحد مبعزل من الآخرين؛ لأن حفظ الرتاث هي م�س�ؤولية اجلميع.
ومن هنا نقدر عالي ًا �سيا�سة جامعة القد�س املفتوحة بت�شجيع البحث العلمي والثقايف

والرتاثي و�إ�صدار املو�سوعة الرتاثية لأبناء �شعبنا يف مواقعهم املختلفة .وهو تكامل مع
وزارة الثقافة لإن�شاء ال�سجل الوطني للرتاث الثقايف غري املادي ،وتوثيق عنا�رص عدة
من عنا�رص تراثنا الفل�سطيني وت�صنيفها من �أجل ذاكرتنا الثقافية و�صونها ،ويف �سياق
ذلك ف�إن م�ؤ�س�ساتنا الثقافية والأكادميية ويف مقدماتها اجلامعات الفل�سطينية وجهودكم
املخل�صة يف جامعة القد�س املفتوحة ومبادرتكم يف عقد مثل هذا امل�ؤمتر ت�سهم يف حتقيق
اال�سرتاتيجية الوطنية يف حماية قطاع الرتاث عرب البحث والتوثيق واحرتام التعددية،
والت�سلح بها و�صو ًال �إىل التحرر من اال�ستعمار العن�رصي اال�ستيطاين الذي تعاين منه
فل�سطني� .إننا على ثقة �أن تعميق ون�رش الوعي الثقايف عن�رص �رضوري من عنا�رص ترابط
مكانات ثقافتنا الفل�سطينية ،وتعزيز التالحم والقدرة على التوا�صل بني الأجيال وبني �أبناء
�شعبنا يف الوطن وال�شتات.

السيدات والسادة:
�إن ما تقدمونه جميع ًا من جهود خمل�صة يف جمال الثقافة وهو جزء من معركتنا
ون�ضالنا �ضد هذا االحتالل ،وهو مكمل �أ�سا�سي ملا تبذله القيادة الفل�سطينية وعلى ر�أ�سها
ال�سيد الرئي�س �أبو مازن من جهة ،ومتابعة على امل�ستوى ال�سيا�سي من �أجل و�ضع الق�ضية
الفل�سطينية على اخلريطة الدولية �أمام املحافل الدولية كافة ،ويف مقدمتها جمل�س الأمن
الدويل ا�ستكما ًال مل حققناه يف ا جلمعية العامة للأمم املتحدة واملنظمات الدولية ،وكذلك
�إعادة الق�ضية الفل�سطينية �إىل قائمة ال�صدارة على الأجندة العربية والدولية.

السيدات والسادة:
�إن تراثنا �ضارب اجلذور يف هذه الأر�ض وهو عامل �أ�سا�س يف تثبيتنا على �أر�ضنا
،فنحن على هذه الأر�ض منذ ع�رشات �آالف ال�سنني ،فلن نرتكها ولن نتخلى عنها مهما كانت
الظروف ،وهو ما ي�ؤكد عليه �شعبنا دوماً ،ولن يكون هنا تكرار مل�أ�ساتنا يف الهجرة عام
 ،1948وال نك�سة النزوح عام  .1967وال نر�ضى عنه بدي ًال فنحن على هذه الأر�ض باقون
فال وطن لنا �إال هذا الوطن .فنحن امل�ؤمتنون على هذا الرتاث وهذه الأر�ض وح�ضارتها
و�سنظل �سندها .ولن نتخلى عن م�س�ؤوليتنا جتاه �أر�ضنا و�شعبنا وتراثنا.
حتية لكم ومل�ؤمتركم وجلهودكم يف احلفاظ على تراثنا الوطني والت�صدي ملحاوالت
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

يناير 2016
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هوية وانتماء

الت�شويه وال�رسقة واالنتحال والتهويد بحق تراث �شعبنا و�آخرها القرار الإ�رسائيلي مب�صادرة
�أمالك الغائبني يف القد�س وغريها.
�إن مقد�ساتنا و�شعبنا هي �أمانة يف �أعناقنا وكقيادة فل�سطينية �سنحافظ عليها مهما
كانت الظروف �صعبة.
�شكراً لكم ومل�ؤمتركم وجلهودكم املخل�صة ،والتي نقدرها يف احلفاظ على تراثنا ولكل
من �ساهم يف �إعداد هذا امل�ؤمتر .عا�شت فل�سطني حرة عربية .احلرية لأ�رسانا الأبطال واملجد
واخللود ل�شهدائنا الأبرار.

والسالم عليكم

كلمة
رئيس جامعة القدس املفتوحة

أ .د .يونس عمرو
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هوية وانتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
األخ والصديق الدكتور حسني األعرج /ممثل فخامة رئيس دولة فلسطني – راعي
املؤمتر.
األخوة على املنصة
األخوة الضيوف مجيعاً من رمسيني ومن أهليني
الأخوة والزمالء من جامعة القد�س املفتوحة �أرحب بكم جميعاً خا�صاً بالذكر
�ضيفني عزيزين من اجلامعات الرتكية الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم يلماز من جامعة
�أتاتورك والأ�ستاذ الدكتور �سيف اهلل قورقماز من جامعة �أرجا�س ،وهما اللذان جاءا �إىل
فل�سطني للم�شاركة يف �أر�شيف ال�صور الفل�سطينية يف الأر�شيف العثماين ن�شكرهما
ونرحب بهما يف هذا اليوم اجلميل الذي نحتفي به مب�ؤمتر الرتاث اخلام�س الفل�سطيني.
والذي خ�ص�صته جامعة القد�س املفتوحة ملحافظة بيت حلم.
�سل�سلة امل�ؤمترات التي د�أبت عليها جامعة القد�س املفتوحة كانت تهدف يف الأ�صل �إىل
�أمرين :الأمر الأول دفاعي ن�ضايل باعتباره رداً على ممار�سات االحتالل الإ�رسائيلي ب�شطب
هويتنا الفل�سطينية وانتزاع جذور من هذه الأر�ض بانتحالها لكل ما هو تراثي فل�سطيني
من خمتلف التوجهات واجلهات حتى الإ�سالمية وامل�سيحية التي مل ت�ستطع االعتداء عليها
وجتيريها وانتحالها التي د�أبت على طم�سها وهدمها و�إزالتها.
ولي�س م�ستغرب ًا �أن نرى كل ما هو فل�سطيني يف الدعاية ال�سياحية والثقافية
يجب على �أنه �إىل يهود ،هذا الهدف الأول ،و�أما الهدف الثاين فكان يف �إبراز
الإ�رسائيلية رّ
الهوية الفل�سطينية املتجذرة مع هذه الأر�ض منذ ما يزيد على ع�رشة �آالف عام تدرج ًا �إىل
�ستة �آالف عام.
لننتهي يف نهاية املطاف �إىل احتمال من اكتمال حلقة هذه امل�ؤمترات ب�إ�صدار
مو�سوعة متخ�ص�صة يف الرتاث العربي الفل�سطيني ،هذان هما الهدفان اللذان �سعت �إليه
جامعة القد�س املفتوحة من خاللها �إىل عقد �سل�سلة امل�ؤمترات هذه.
ولكنها �أي�ض ًا تنبهت �إىل �أمر مهم؛ وهو كل هذه امل�ؤمترات عقدت يف كل مدينة واحد
ويف كل �سنة م�ؤمتر حر�ص ًا منا على �إبراز التمايز الرتاثي والثقايف من بالدنا فل�سطني ولعل

من �أهم هذه امل�ؤمترات امل�ؤمتر اخلام�س الذي يعقد يف بيت حلم والذي نهدف من خالله
�إىل �إبراز �صورة التعاي�ش العربي الفل�سطيني واللُحمة واالجتماعية والثقافية .وال�سيا�سية
واالقت�صادية وف�ض َال عن الدينية بني امل�سيحيني وامل�سلمني لتقدم للعامل �صورة م�رشفة
على ح�سن التعاي�ش وح�سن اللحمة وقوتها بني �شقي �شعب لنقول �إن التعاي�ش واللُحمة لي�سا
لظرف �سيا�سي عابر �أو ل�رصاع �أو لدافع خارجي ،و�إمنا هو قدمي قدم هذه الأر�ض .فمعروف
�أن بيت حلم تتو�سط اخلليل والقد�س يف �إبراز ال�صورة الفل�سفية العربية القدمية جداً يف �شقي
هذا ال�شعب امل�سيحي والإ�سالمي يف تراث عميق اجلذور ي�صل قدمه �إىل ميالد امل�سيح عليه
ال�سالم فيما يزيد عن �ألفي عام هذا النبي املعجز الذي ُب�رش مبحمد �صلى اهلل عليه و�سلم،
والذي كرثت فيه ويف �أمه عليهما ال�سالم الأقاويل واالدعاءات ،فكان من مولده حتى وفاة
حياته على الأر�ض مداداً للخالف واحلديث.
وعلى الرغم من �أن اخلالف بني امل�سلمني وامل�سيحيني عميق يف هذه امل�س�ألة �إال �أنه
مل يكون يوم ًا �سبب ًا خلالف جاد ي�ؤدي �إىل بع�ض الإ�شكاالت .حتى �إن اهلل �سبحانه وتعاىل
و�ضح جانب ًا هذه اخلالفات من وجه �إىل امل�سيح عليه ال�سالم �س�ؤا ًال ا�ستذكاري ًا يقول فيه :يا
عي�سى ابن مرمي �أنت قلت للنا�س اعبدوين و�أمي من دون اهلل ،فريد على ربه قائالً�" :إن كنت
قلت هذا فقد علمته" ،ت�صوروا الرد على اخلالف يف هذا ال�س�ؤال وهذا اجلواب بني رب معبود
وعبد عابد نبي كرمي ،هذا ما نهدف �إليه اليوم يف م�ؤمترنا اخلام�س للرتاث هوية وانتماء يف
بيت حلم ،و�أما جامعة القد�س املفتوحة فلم تقت�رص �أبداً اليوم على مهمة نقل التعليم والتعلم
لقطاعات �شعبنا املختلفة ،وهي جامعة الوطن التي ت�سعى دوم ًا �إىل تدري�س جميع ما يلزم
لأبناء �شعبنا يف الظروف املختلفة ويف الأماكن املختلفة ،فلقد د�أبت اجلامعة بقطاعاتها
اخلا�صة ومواقعها املختلفة ويف كل الوجوه .ولعل هذا �أه ّل هذه اجلامعة لتكون �أكرب
اجلامعات الفل�سطينية و�أكرثها عم ًال ل�صالح �شعبنا يف خمتلف الظروف وخمتلف املواقع.
و�أهنئكم و�أهنئ نف�سي و�أهنئ اجلامعة حل�صولها على جائزة القرن الذهبية للجودة والتميز
للتكنولوجيا والإجراءات الإدارية التي ح�صلت عليه م�ؤخراً من امل�ؤ�س�سة العاملية للتميز
واجلودة والتميز والتكنولوجيا هذه امل�ؤ�س�سة التي متنح جائزة  CQEلإحدى امل�ؤ�س�سات
من ( )50دولة يف كل عام ،واجلائزة مل نتقدم �إليها بطلب ،بل هي تراقب عمل اجلامعات من
بعيد من خالل االعالم ومواقع امل�ؤ�س�سة .لقد فوجئت حينما تلقيت الر�سالة منهم يخربوين
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس
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نتلق �أو ن�ستعمل �أي ًا من اخلرباء
فيها ب�أن جامعتك مر�شحة لهذه اجلائزة ،مل نتقدم بطلب ومل َّ
�أو الفاح�صني.
و�إمنا كان نتيجة اطالعهم هم من بعيد على �أداء اجلامعة ،وح�سب معايريهم
ا�ستحقت اجلامعة هذه اجلائزة ،وبدورنا يف �إدارة اجلامعة وجمل�س �أمنائها قمنا ب�إهداء
هذه اجلائزة �إىل فخامة رئي�س دولة فل�سطني حممود عبا�س حفظه اهلل؛ وذلك ل�سبنب الأول:
هو �أن هذا الرجل رئي�س منظمة التحرير الفل�سطينية� ،أي �أنه الرئي�س الأعلى لهذه اجلامعة
كونها ذراع ًا من �أذرع منظمة التحرير ،والثاين :هو �أنه �سعى ب�سيا�سته احلكيمة ون�ضاله
احلكيم� ،إىل حتويل فل�سطني من �إقليم متنازع عليه �إ�شكاالت وم�شكالت �إىل دولة .لأن هذا
اجلائزة ال متنح إ� ّال للدول ،وال متنح �إىل �أقاليم .لذا ا�ستحق �أن نهدي هذه اجلائزة �إليه من
هذين الوجهني .ف�أهنئكم و�أرحب بكم و�أ�شكركم و�أ�شكر الداعمني والباحثني و�أ�شكر اللجان
التح�ضريية والعلمية .ودائم ًا �إىل الأمام.

والسالم عليكم

كلمة
اللجنة التحضريية للمؤمتر

د .ضيف اهلل عثمان
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على سيدنا حمم ٍد وعلى أخيه سيدنا عيسى بن مريم وعلى مجيع
األنبياء واملرسلني
معالي الدكتور حسني األعرج احملرتم /ممثل فخامة الرئيس حممود عباس ،رئيس
دولة فلسطني حفظه اهلل
حضرة أ .د .يونس عمرو احملرتم /رئيس جامعة القدس املفتوحة
حضرة أ .د .حسن السلوادي احملرتم /عميد البحث العلمي والدراسات العليا /رئيس
اللجنة التحضريية للمؤمتر
احلضور الكرام..
ي�سعـدين �أن �أرحـب بـكـم با�سـمـي وا�سم زمالئي يف الهيئتني الإدارية والأكادميية،
وطلبة اجلامعة يف فرع بيت حلم ،و�أث ّمن م�شاركتكم لنا يف وقائع "م�ؤمتر الرتاث
ال�شعبي يف حمافظة بيت حلم – هوية وانتماء" ،هذا امل�ؤمتر الذي يجيء لي�ؤكد على

�أهمية تراثنا الفل�سطيني عامة ،وتراثنا التلحمي خا�صة ،هذا الرتاث العريق ،املوغل يف
�أعماق التاريخ يف هذه الأر�ض املق ّد�سة ،والذي ميثل وجودنا وثقافتنا وح�ضارتنا منذ
كنعان الأول وحتى يومنا هذا ،والذي �أ�صبح يتهدده الطم�س وامل�صادرة والتهويد واالنتحال
املغت�صب ،ومن هنا ت�أتي �أهمية هذا امل�ؤمتر يف
والت�شويه على �أيدي االحتالل الإ�رسائيلي
ِ
ت�سليطه ال�ضوء على �أ�صالة تراث بيت حلم اجتماعياً ،ودينياً ،و�إرث ًا موروثاً،
وبيت حلم� ،أيها ال�سيدات وال�سادة ،مدينة اخت�صها اهلل ب�أعظم حدث يف تاريخ
الإن�سانية ..ميالد ال�سيد امل�سيح عليه ال�صالة وال�سالم ،هذا النبي وهذا الر�سول الذي كان
ميالده معجزة ،وحباه اهلل باملعجزات �أي�ضاً ..فهو ر�سول ال�سالم ،ر�سول الإن�سانية واملحبة
والت�سامح للم�سيحيني وامل�سلمني و�سائر امل�ؤمنني ..وهو فوق ذلك النبي والر�سول الفل�سطيني
ـ�ش بخامت النبيني ..الر�سول العربي حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،حيث قال اهلل على
الذي َب رّ
ومب�شاً بر�سول ي�أتي من بعدي ا�سمه " �أحمد".
ل�سانه:
رّ
ومدينة بيت حلم ،تو�أم مدينة القد�س تكت�سب يف زماننا هذا مكانة عظيمة يف فل�سطني
ويف العامل �أجمع ..ف�إليها يحج ماليني امل�سيحيني يف كل �أرجاء املعمورة ،وال غرو �أن تكون
عا�صمة الثقافة العربية لعام .2019

وكني�سة املهد ،حيث ولد امل�سيح ،عي�سى بن مرمي ،عليهما ال�سالم ،مكان مق ّد�س
ونهج حياة على
للم�سيحيني وامل�سلمني ،فنحن يف بيت حلم ن�ؤكد دائم ًا واقع ًا وممار�س ًة
َ
تعاي�شنا امل�شرتك ،وعلى وحدتنا الوطنية واالجتماعية ،وعلى م�صرينا امل�شتـرك و�أمـامـنـا
الـتـحـدي والـتـنـاقـ�ض الـمـ�شـتـرك فـي حـيـاتـنـا –االحتالل الإ�رسائيلي -الذي �سلب الوطن،
ومازال ،والذي يه ّدد املقد�سات امل�سيحية والإ�سالمية يف القد�س ويف كل فل�سطني.

ي�أتي هذا امل�ؤمتر ليكر�س الت�سامح والهوية القومية والوطنية لنا جميعاً ،من خالل
ا�ستعرا�ض �أكادميي لأبرز معامل تراثنا الديني واالجتماعي واملادي يف هذه املدينة
الطيب �أهلها ،م�ؤكدين على �أن تراثنا هو هويتنا الوطنية ،وهو ال�شاهد
املق ّد�سة واملحافظة ّ
احلي على وجودنا على هذه الأر�ض.
وختام ًا �أ�شكر فخامة الرئي�س حممود عبا�س على رعايته لهذا امل�ؤمتر بانتدابه معايل
الدكتور ح�سني الأعرج ممث ًال عنه ،وال�شكر مو�صول دائم ًا ملجل�س �أمناء اجلامعة ،ورئا�سة
اجلامعة على الدعم املتوا�صل مل�ؤمترات الرتاث ال�سنوية التي تعقدها اجلامعة يف حمافظات
إحياء وحفظ ًا لرتاثنا اخلالد الزاخر برموز وحدتنا الوطنية و�أ�صالتنا وعمق جذورنا
الوطن � ً
يف هذه الأر�ض� ،سعي ًا من اجلامعة لتوثيق هذا الرتاث ب�سماته العامة واخلا�صة يف كل بلدة
وحمافظة يف فل�سطني.
كما �أ�شكر اللجنة التح�ضريية لهذا امل�ؤمتر ،والباحثني ،و�إدارة ق�رص امل�ؤمترات التي
احت�ضنت امل�ؤمتر وو ّفرت له كل �أ�سباب النجاح� .أ�شكر كذلك املمولني من م�ؤ�س�ساتنا الوطنية
الرائدة و�أخ�ص منها (�رشكة جوال) � ،أ�شكر الفرق الفنية ،ومديرة مركز تراث بيت حلم ،كما
�أ�شكر عمادة البحث العلمي ودائرة العالقات العامة يف اجلامعة ،وق�سم الإنتاج الفني،
وزمالئي يف فرع بيت حلم الذين ق ّدموا الدعم والإ�سناد.
�أمتنى لهذا امل�ؤمتر النجاح والتوفيق ،واخللو�ص �إىل تو�صيات عملية ت�سهم يف �إحياء
وحماية تراثنا الذي هو رمز وجودنا.

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته،،،
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اجللسة األوىل
احملور األول :الرتاث الشعيب الفلسطيين
يف حمافظة بيت حلم (قيم وأصالة وانتماء)
♦ ♦مداخلة | األدب العربي يف عيون األتراك.
ضيف املؤمتر :أ .د إبراهيم يلماز -جامعة أتاتورك /تركيا
♦ ♦كنيسة املهد واملعتقدات الشعبية والدينية املتعلقة بها.
أ .د قسطندي شوملي
♦ ♦حارات بيت حلم القدمية.
د .إبراهيم أبو ارميس
♦ ♦خصائص املساكن القدمية يف مدينة بيت حلم.
د .حممد اخلطيب

♦

♦األزياء الشعبية النسائية الرتاثية يف حمافظة بيت حلم بني الطمس واإلحياء.
د .عطا أبو جبني

♦
♦ ♦(1187-1099م).

♦زراعة أشجار الكرمة والصناعات القائمة عليها يف بيت حلم يف العصر الفرجني
د .سعيد البيشاوي

♦ ♦سادن الرتاث يف بيت حلم د .توفيق بشارة كنعان اخلوري البيتجالي 1964-1882م.
د .إدريس جرادات

األدب العربي بعيون األتراك
ضيف املؤمتر:

أ .د .إبراهيم يلماز
جامعة أتاتورك /تركيا.

احلمد هلل �أول ما يبتد�أ به الكالم و ُي�ستفتح ,و�أ�شهد �أن ال �إله �إال اهلل وحده ال �رشيك له
�أعلى ما ُي ْث َنى به على الرب ويمُ دح  ,و�أ�شهد �أن �سيدنا حممدا عبده ور�سوله �أحلى الربية كالما
َنت
و�أف�صح  ,و�أوزن الأنام حلم ًا و�أرجح .لك احلمد َربنا � ْأن جعلت العرب والعجم َ�سوا�س َية و�أل َ
ون�رشت دي َنك بني العباد يف
دت بالعلم كاجلبال الرا�سية
بجميل كالمك
َ
القلوب القا�سية َف َغ ْ
َ
كل ناحية وواد فاهتموا بكتابك يف جميع امل�سائل و�رشحوا العلم للطالب وال�سائل ومل
مينعهم من تعلم لغته حائ ٌل فر�أينا علماء مع ُع ْج َمتهم ك�أنهم من �أعرب العرب ف�أبدعوا
وع َرف ف�ضلَهم من �أتى ومن ذهب  ,عرفوا النحو والت�رصيف وميزوا ال�صحيح
باللغة والأدب َ
من ال�ضعيف و�ساهموا يف خدمة كتاب اهلل الذي ُحفِظ من التبديل والتحريف  ,وال�صالة
وال�سالم على من اتبع الدين احلنيف.
�أما بعد :قبل الكالم عن َنظْ رة الأتراك للأدب العربي واللغة العربية؛ �أبد�أ بتعريف عام
للأدب وتاريخ امل�صطلح الأدبي ومدى تقارب امل�صطلح واللفظ بني اللغتني عموما ف�أقول:
أوال  -تعريف األدب:
كلمة الأدبيات جاءت من َج ْذر �أ َد َب يف اللغة العربية ،ا ُْ�س ُتخدمت كلمة الأدب باعتبار
�أول حدوثها للداللة على ت�رصفات جميع الب�رش .وتفيد داخ َل املفهوم الأدبي العرف والعادات
امل�ستخدمة يف التاريخ العربي منذ القِدم ,وامل ََواقف والت�رصفات احلَ�سنة التي �أخذت �شكلَ
َهية.
القواعد و� ُّأي �شيء ُيك�سِ ب هذه
َ
املفاهيم من معلومات كتابية و �شف ّ
كلمة الأدبيات اُ�ش ُت َّقت من َج ْمع كلمة �أدب ،لكن هذه الكلمة غري م�ستخدمة يف اللغة
العربية والأدب العربي حتى يومنا هذا.
بت كلم ُة الأدب من قِبل املث َّقفِني العثمانيني بعد فرتة التنظيمات �إىل ل�ساننا بد ًال
ُ�أك�سِ ْ
من مفهوم  literatureالتي هي من الل�سان الغربي وخا�صّ ة اللغ َة الفرن�سية.
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أدبيات �إىل التاريخ الثقايف الرتكي ،واعتباراً من هذا
وبهذا ال�شكل َد َخلت ال
ُ
التاريخ �أ�صبحت هذه الكلمة من املفاهيم النادرة احل ََركِ ية واحليوية التي ال تفقد قيمتها
وا�ستخداميتها يف التاريخ الرتكي.
مير عليه.
املعنى الذي حتمِله ازدا َد قيم ًة
وغنى يف كل يوم ّ
ً
هذا االعتبار كلما واجهت �أدبياتنا �أدبيات ال�شعوب الأخرى وكلما ُف ِهمت املعاين التي
يحملونها �إىل �أدبياتهم اِزدا َد َ
فهم ب�شكل �أو�ضح.
مل َعان ًا و �أ�صبح ُي ُ
ِّ
هذه الكلمة امل�ستخدمة يف اللغة العربية “�أدب” ،ويف اللغة الرتكية “�أدبيات” قال عن
ا�شتقاقها ومعانيها القدمية املفكرون والأدبيون الأتراك والأدباء العرب �أفكاراً قريبة من
بع�ضها.
ه�ؤالء باتباعهم املنهاج نف�سه وا�ستفادتهم من امل�صادر نف�سها يحاولون تثبيت �أول
خام موجودة يف امل�صادر لهذا املعني وحاولوا التعليق وتدوين
ا�ستخدام لها ك�أول معلوم ِة ٍ
معلومات امل�صادر احلاملة لهذا املعنى.
والنتائج التي و�صلوا �إليها يف هذا ال�سياق �أ�صبحت قريبة من بع�ضها ،بالن�سبة �إليهم
“الدعوة �إىل ال�ضيافة” هو واحد من �أقدم املعاين امل�ستخدمة يف املفهوم الأدبي ،و �أما
الآخر “الت�أ ّدب والظرافة” يعني ُح�سن اخللُقِ .
هذه املعلومات هي الفكرة التي اتفقوا عليها واعتربوها �صحيحة ،بالن�سبة �إىل �أقدم
نت يف املعاجم مبعنى الدعوة،
الآثار ,حال ُة اِ�سمِه م�شت ّقة من امل�صدر الأدبي ،وبهذا ال�شكل ُد ّو ْ
إعجاب ،والتقدير.
والرق ِِّي ،وال
ِ
واملواقف والت�رصفات احل ََ�سنة ،واللَّطَ افةُّ ،
بني الدعوة التي هي من املعاين الأُوىل لكلمة الأدب و املعنى الثاين الذي هو اخلُلق
احل�سن (الدعوة والف�ضيلة) يوجد بينهما عالقة قريبة :فالأديب مبعنى �آخر هو ال�شخ�ص
نف�سه الذي يدعو �إىل الف�ضيلة.
فت ب�أ�شكال خمتلفة
طر�أ على كلمة الأدب ُ
وعر ْ
مع ال ّزمن َ
بع�ض التغيريات يف املعنى ِّ
يف الآثار الأدبية.
يف الع�صور (الثامن  )14 /.8قال الفيومي عن معنى هذه الكلمة ب�أنها ريا�ضة النف�س
(ترقية الروح بالتعمق يف العبادة وترك متطلبات النف�س)  ،ونق ًال عن �أبي زيد الأن�صاري ت
(( )216 /214هي � ُّأي ف�ضيلة �أو ريا�ضة للنف�س احل�سنة) .
ال�سيد ال�رشيف اجلرجاين الذي جاء بعد ع�رص منه واملتح َّدث با�سمه يف الأدب
أدب بهذا ال�شكل «هي املعلومة
عرف ال َ
العربي بو�ساطة القامو�س العربي الذي �ألّفهّ ،

التي ُتفيد ت�صحيح �أي خط�أ».
أك�سبه
الزبيدي يف معجمه هو الذي �أعطى -بعد ابن املنظور� -أكرب قيمة لكلمة الأدب و� َ
قيمته احلقيق َِّية ،يقول عن الأدب الذي و�صل �إىل فرتته «كلمة الأدب اُ�ستخدمت باعتبارها
ي�ضم جميع علوم العرب بعد الإ�سالم� ،أي ال ّت�رصف احل�سن والعمل احل�سن ،و امللكة
م�صطلح ًا ّ
التي ُتبعد الإن�سان عن ال�رشور ،واخلُلق الأف�ضل املتعارف عليه بني النا�س».
�أكرث خمت�صي الأل�سنة العرب ،مع �أنهم يقولون � ّأن كلمة الأدب جاءت من جذر «�أدب»
�إال � ّأن  VOLLERSو  C. A. NALLİNOالذين هم من امل�ست�رشقني ،ا�ش ُتقت من كلمة “د�أب”
لل�سنة!
التي هي املعنى املُرادف ُّ
لكن هذا الإ ّدعاء اليبدو �أنه �صحيح.
ّ
“�أدب” لي�س من “د�أب” بل ينبغي �أنه ا�ش ُتق باعتباره متعلق ًا بكلمة “�آداب” التي هي
الحظ � ّأية معلومة يف املعاجم العربية القدمية املوثوقة
َج ْم ُع كلمة “�أدب” ،مثلما �أنه مل ُت َ
بها ت�ؤكّ د � ّأن �أ�صل كلمة “�أدب” هو من “د�أب” ،و الباحثون العرب املُعا�رصون وم�ؤرخو
الأدبيات قبِلوا هذه الفِكرة التي مل ُت� َّؤيد ب�أية وثيقة.
ابن املنظور يقول �أن �أ�صل كلمة الأدب هي من جذر “�أدب” و ُي�ؤكّ ُد خ�صو�ص ًا �أنها تعني
ابن قتيبة َلفَت االنتبا َه �أن هذه الكلمة كانت ت�ستخدم يف
“الدعوة” ،وعلى نحو متوازن �أي�ض ًا ُ
الأدب العربي منذ القِدم يف اللغة العربية و�أن “�أُ ْد َب ،م�أْ َد َبة ،م�أْ ُدبة” جاءت من نف�س اجلذر،
و�أنها تعني طعام ال�ضيافة �أو طعام ال ُع ْر�س.
ا�ستخدامها
حتيِط بها لها قيم ٌة متفاوتة من حيث
معنى كلمة الأدب واملعاين التي ُ
ُ
ُ
الوا�سع جداً يف الأدبيات العربية والرتكية .من جهة �أخرى مقابلها يف اللغات الأخرى �أي�ض ًا
ُ
حتمل معاين مهمة كل �أمة تعطي لأدبياتها قيمة كبرية.
املهم فيها هي املعاين املفهومية.
هذه الكلمة والكلمات التي ُتعادلها يف اال�ستخدام
ُّ
التوجه �إىل ال ِق َيم
يف كل لغات العامل املعنى املرادف لكلمة “�أدب” ُتخت�رص مبعنى
ّ
الإن�سانية والأ�صالة.
ال توج ُد يف القر�آن كلمة الأدب �أو كلمة من نف�س اجلذر؛ لكن كلمة الأدب -وجمعها
الآداب -التي ت�أتي من اجلذر نف�سه مرت كثرياً –فع ًال وا�سماً -يف �أحاديث الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم.
كما قيل يف احلديث الذي رواه عبد اهلل بن م�سعود�( :إن هذا القر�آن م�أ ُد َبة اهلل
فتعلموا من م�أدبته ما ا�ستطعتم) ا�ستفاد منه كُ ّتاب املعاجم للربط بني معنى “العادات
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احل�سنة” و “الدعوة” التي هي من جذر كلمة الأدب.
َح ْ�سب ر�أي ابن منظور كاتب املعجم الكبري ،القر�آن الكرمي هو الكتاب الذي حوى �أنواع
الأدب� ،أي�ض ًا يف الثقافة العربية هناك قول م�أثور جميل (كاد الأدب �أن يكون ثلثي الدين) .
وكما ر�أينا يف ع�رص اجلاهلية وبداية ع�رص الإ�سالم �أن كلمة الأدب وم�شتقاتها
والرق ِّي ،و
من نف�س اجلذر ُبحث عنها ب�شكل متقطِّ ع ،وا�ستخدمت مبعنى الدعوة ،واللطفُّ ،
الإعجاب ،و العادة مب�صطلحات خارجة عن نطاق الدين داخلة يف حمتوى القيم الأخالقية.
وهكذا ا�س ُتخدمت كلمة الأدب يف بيت من ال�شعر ل�سهم بن حنظلة الذي هو من
املخ�رضمني مبعنى العادة واملواقف التقليدية ،وهذا القيد مهم لنا لِكونه يرينا ا�ستخدام
كلمة الأدب يف املوا�ضيع الأخالقية.
� ّأول املتخ�ص�صني فيما يتعلق بالأدبيات والل�سان العربي ،لفتوا االنتبا َه يف �آثارهم
التي كتبوها ووقفوا فيها على العالقة القريبة فيما بني املعاين التي حتتوي العنا�رص
آخرها الأدبية التي اكت�سبتها فيما بع ُد و املعاين املعجمية الأوىل
الأخالقية والدينية و� ُ
لكلمة الأدب.
اعتباراً من القرن الثاين الهجري (الثامن امليالدي) بد�أت ت�ستخدم كلمة الأدب مبعنى
الت�رصفات وجميع املعلومات الالزمة ليكون ال�شخ�ص مث ّقفاً.
ويف هذا ال�سياق خرج ل َِو ْحده كنوع جديد ،و�أهم ممثل لهذ النوع ابن املقفع ت
(142هـ759 ،م) كتب ر�سالتني با�سم الأدب ال�صغري والأدب الكبري ،يف الأوىل تكلم عن
�شكل الت�رصفات والن�صائح الأخالقية ،ويف الثانية تكلم عن الطريقة التي يجب التعامل بها
مع احلُكماء.
وهو �أي�ض ًا برتجمته لكليلة ودمنة وبالآثار الذي كتبها با�سم الأدب الوجيز للولد
ال�صغري �أ�صبح واحداً من �أهم املتقدمني يف املفهوم الأدبي الذي هو مفيد يف التدريب
ووا�سع يف املعنى.
يف الأدب العربي يع ُّد اجلاحظ من �أكرب املمثلني للثقافة الأدبية يف الع�رص الثالث
(التا�سع) والذي ا�ستفاد من الثقافة العربية الإ�سالمية ومعها الثقافة الأجنبية من الأدوات
املنقولة من الثقافة الرتكية و باخل�صو�ص من الأدب الإيراين ،ويعود �إليه الف�ضل الأكرب يف
�أخذ ال�شكل املعني للطرز املتعلق بالأدبيات والل�سان للنوع الأدبي.
اجلاحظ الذي ُقبل باعتباره الأ�ستاذ الأكرب للنرث العربي �أ�صبح واحدا من �أكرب املم ّثلني
حمل كلمة الأدب وظائف اللغة والأدبيات
لهذا الطراز باعتبار الفرتة التي عا�شها والذي ّ

الذي ُت�شابه يف املعنى املوجود يف ع�رصنا اليوم ،ومن جانب �آخر� ،أك�سب طرازاً جديداً
و�أ�صال ًة جديدة ي�ستطيع جميع املثقفني �أن يقر�ؤوها �إال فئ ًة حمددة منهم بت�أليفه جمل ًة
من الآثار مثل :كتاب البيان والتبيني وكتاب احليوان ..الخ ،ويف الوقت نف�سه هو تكلم يف
ت�أليفاته املذكورة �أعاله عن فن الزراعة واالنرتوبوليجي والو�سط االجتماعي �إىل جانب
اللغة والأدبيات وبذل جهداً كبرياً لإظها ِر �أن علم الأدب بجميع اجتاهاته يحيط باحلياة وهو
و�سيلة ل َعي�ش حياة ب�شكل �أف�ضل كفرع علمي وممار�سة.
الأثر امل�سمى بـ �أدب الكاتب الِبن قتيبة ت ( )889 /276وهو من �أقدم امل�صادر _ �إن
أهم_ املتعلقة بتاريخ الثقافة الإ�سالمية والعربية.
مل يكن ال َّ
يتطرق يف البحث عن ت�أديب
الكاتب هنا يتحدث �أو ًال عن ت�أديب الل�سان ،ومن ثم
ّ
ني �أخالقه قبل ت�أديب ل�سانه.
أديب نف�سِ ه وحت�س ُ
النف�س ،و�أو�ضح �أنه يجب على املرء ت� ُ
ابن قتيبة يف هذا الأثر �أكرث ما ُيخاطِ ب فئة الأدباء ،ويف �أثره الآخر امل�سمى بـ عيون
الأحبار ُيخاطب جميع الطبقات املث ّقفة ،و�أو�ضح �أنه ال ميكن للمرء �أن يكون مثقف ًا �إال �إذا
كبري للأدباء الذين
أثر ٌ
�أحاط بجميع �أنواع الأدب وكَ َ�س َب املهارة فيها ،و�أ�صبح لهذا الكتاب � ٌ
�أتوا بعده ،كالكامل للمربد ( )889 /258و �أبي علي القايل ( )966 /356يف كتابه
امل�سمى بـ الأمايل ،الذي اتبع منهج ابن قتيبة يف كتابه عيون الأحبار ،وكتبه لنف�س الهدف.

كتب �أ�سا�سية و�أنها تظهر الأدب و البيان و
يرى ابن خلدون �أن الأدب ينبني على �أربعة ٍ
النحو واللغة واملعلومات العائدة �إىل العرب ،وهي� :أدب الكاتب البن قتيبة ،والكامل للمربد،
والبيان والتبيني للجاحظ ،والأمايل لأبي علي القايل.
و�أي�ض ًا يجب �أن نذكر من بني هذه الآثار العقد الفريد البن عبد ربه ( )940 /328الذي
ا�سم املُحا�رضات ،والتي ُيعتق ُد ب�أنه كتبه مت�أ ِّثراً بالآثار
ُيع ُّد مو�سوعة منهجية ،و�أطل َِق عليها َ
املذكورة �سابقاً.
يذكر يف الأدب العربي ك�أ�ساتذة للنرث بعد اجلاحظ �أبو علي التنوخي ()994 /384
و�أبو حيان التوحيدي (� . )1023 /414أبو علي التنوخي هو �أ�ستاذ يف اللغة و�ضع الن�ص
ب�شكل يجذب القارئ والذي �أغنى �رشحه بال ُّنكت والأغاين والأمثال ال�شعبية .وكتاباته
ت�رشح الأحداث التاريخية واليومية على �شكل حكايات ،هدفه �أن يجعل القارئ وامل�ستمع
ُغات عِ ّدة وكان له �أثر
ال�ش ّدة ُترجم �إىل ل ٍ
مي�ضيان �أوقاتا جميلة .كتابه امل�سمى الفرج بعد ّ
كبري ،ومن جهة �رشحه للمباحث احلياتية �أ َّثر على الثقافة اليهودية والإيرانية والرتكية
والثقافة العاملية.
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كعامل للأدب وفيل�سوف،
وعرف
تربى يف مدر�سة الفارابي ُ
ٍ
�أما �أبو حيان التوحيدي فقد ّ
ويقال �إنه �أف�ضل كاتب للنرث بعد اجلاحظ ،يف الفرتة التي عا�رصها � ْأ�س َموه بـ (�أديب الفال�سفة)
و (فيل�سوف الأدباء) و (اجلاحظ الثاين)  ،و�أخذ مكانه بني العلماء والأدباء املُختارين يف
ت�صو ٍف وفل�سفة �إىل الكالم
الع�رص الرابع فيما يتعلق يجميع نواحي العلم والثقافة من
ُّ
والفقه والأدبيات واللغة.
طوروا الثقافة
العلماء والأدباء الذين ذكرنا �أ�سماءهم وحت ّدثنا عن ميزاتهم يف الأعلى ّ
الأدبية ،وجعلوها �ساحة علمية ج ّذابة وملونة للنا�س املثقفني على مدى ال ُع�صور.
رث من كونه علم ًا خام ًا فقد �أحاط احلكمة والعلم الذي يحيط
الأدب يف �أيديهم �أك َ
بالإن�سان �إحاطة علمية بجميع قيمه املعنوية واملادية وت�رصفاته وم�شاعره ،وبهذا
و�س َمح للكتاب واملفكرين �أن يكتبوا
ال�شكل تو�سع مفهوم الأدب وظهرت فوائده التدريبية َ
يف هذا املجال.
بالرغم من �أن كتاب املاوردي (�أدب الدنيا والدين) لي�س على ال َقدر الذي كان عليه
املذكورون يف الأعلى ،ففي املعنى العام يحتوى على مو�ضوع الأدبيات و حتدث عن الأدب
و َق َّ�سمه �إىل �أدب العقل و �أدب العلم و �أدب الدين و�أدب الدنيا و�أدب النف�س.
�أي�ض ًا هنا ال ميكن العبور من دون ذكر �أثر مو�سوعة الأدبيات للنويري (/733
 )1332نهاية الأرب يف فنون الأدب ،الكاتب يف كتابه هذا حت ّدث عن الكتابة ثم انتقل �إىل
املوا�ضيع الأدبية وهنا بجانب املوا�ضيع الأدبية �أعطى مكان ًا للفلك واجلغرافيا والتاريخ
وعلم الإن�سان.
بع�ض الكتاب قاموا بالكتابة عن الآداب يف موا�ضيع الأدبيات والتاريخ ممن َتب ُّنوا
التخ�ص�صات على �أ�صول �أبي علي التنوخي.
العديد من
ُّ
مثالً ،ال�صويل (� )946 /335أدب الكُتاب ،القلق�شندي (� )1418 /821صبح الأع�شى،
تكلموا يف كتبهم عن التاريخ واملوا�ضيع املختلفة �إىل جانب اللغة والأدبيات ،هذه الآثار
لفتت االنتبا َه من حيث �إظهارها للعالقة بني التاريخ والأدبيات.
مو�ضوعه اخلا�ص ،وهكذا ف�إن عبد القادر
وفيما بع ُد تفرقت العلوم و�أ�صبح لكل علم
ُ
�سمى جميع
البغدادي (� )1682 /1093صاحب الآثار الكال�سيكية يف الأدبيات العربية ّ
العلوم املتعلقة باللغة العربية و�أدبياتها مثل ال�شعر والنحو والنرث بعلوم الأدب ،وقوله
ا�سم الأديب -باعتبار زمانه -على الأ�شخا�ص الذين حازوا على
ب�أنه يجب �أن ُيطلق ُ
تطور جديد ،ويفيد �أن مثل هذه العلوم ن�ش�أت بعد الإ�سالم بعقود ،و�أن هذا
هذه العلوم هو ّ
هتم بهِ.
التطور يجب �أن ُي َّ

حتى نهاية هذا القرن تقريبا كان الفهم ال�سائد ملعنى كلمة الأدب هو املعنى املجازي
وميكننا �أن نعرف كلمة الأدب املجازي على ال�شكل التايل :هو ما يجعلك ترتقي مب�ستواك
وتكون م�ستحِ قا للجلو�س على مائدة العلماء
والأدب يحتوي على �شعر العرب ونرثه وعلى لغة العرب وتاريخهم وبعبارة �أخرى
الأدب يحتوي على ح�ضارة العرب وغريهم ممن ن�ش�أ يف ظل ح�ضارتهم الأ�صيلة.
وكانت هذه الكلمة ت�ستخدم يف الع�رص اجلاهلي وحتى بداية الع�رص الإ�سالمي
اليوم.
ا�ستخدام ًا مغايراً ملا هي عليه َ
كانت تدل يف تلك الفرتة على علم العرب ،وكل ما يتعلق بهم كالتاريخ وال�سفر وغريه
من معارف العرب وحياتهم و�أقوالهم و�أخبارهم ثم تطور مفهوم الأدب بعد القرن الهجري
الثاين وعال �ش�أن الأديب وتفوق على �أقرانه من املعلمني و�أ�صبح يطلق على مربي عامة
الأطفال معلم� .أما من ي�ؤدب �أبناء اخلا�صة من امللوك وال�سالطني فيطلق عليه الأديب .ويف

تلك الفرتة كانت كلمة الأديب تطلق على من توافر لديه �أمران:
�أولهما من توافرت لديه ملكة لقول ال�شعر والنرث.

والأمر الآخر تطلق على من و�ضع قدم ًا يف بداية طريق اال�ستنباط من كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله ،وكانت عنده ا َ
مل ْقد َِر ُة على متييز كالم العرب جما ِزه و�رصيحه وكنايته
وقد بذل العلماء جهداً يف �سبيل �إي�صال املعنى احلقيقي لهذه الكلمة� ،إال �أن الإبهام مل
كاف وبقي فيه �شيء من الغمو�ض.
يرتفع عنها ب�شكل ٍ
وع َّدت املهارات التي ا�شتهر بها العرب كالرماية وركوب اخليل وال�شطرجن من �أنواع
ُ
الأدب وتعد �أقوال احل�سن بن �سهل الذي تويف يف  850م يف �رشح مفهوم الأدب يف ذلك
الع�رص من �أح�سن ما كتب يف معنى هذا امل�صطلح ،وقد بني يف �رشح معنى الأدب ت�أثر الأدب
العربي بالأدب الفار�سي يف تلك الفرتة ،وقد ا�شرتط احل�سن بن �سهل يف الأديب �أن يتخطى
ويكون متقنا لها
�أبواب االدب الع�رشة
َ
�أما الأبواب فهيَ :ع ْزف العود وال�شطرجن والرماية ،و�أن يكون حاذق ًا يف الطب ،ويعرف
علم احل�ساب وركوب اخليل ومعرفة ال�شعر وعلم االن�ساب ومعرفة تاريخ العرب ومناقبهم
و�أخبارهم ،و�أن يكون متكلم ًا يف الأفراح والأتراح واملنا�سبات العامة واخلا�صة وقادراً
على الت�أثري يف النا�س يف جميع �أحوالهم وقد �أهمل احل�سن بع�ض الأ�شياء ومل يذكرها
كالريا�ضة وعلم اللغة وال�شعر وعلم الكهانة .وكان �أ�صحاب هذا الفن ُي َنظِّ مون امل�سابقات
ملعرفة املتميزين فيه.
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ويف بداية القرن الع�رشين َت َقلَّ�ص معنى هذه الكلمة و�أ�صبحت تطلق على بع�ض �أنواعه
فقط ،وبعد ذلك بد�أت تقرتب �شيئا ف�شيئا �إىل املعنى الذي ن�ستخدمه الآن.
عندما يطلق يف اللغة العربية م�صطلح علوم الأدب ف�إنها حتدد يف ثماين معان وهي:
النحو وال�رصف واللغات والت�رصيف والقافية وال�شعر واخبار العرب وان�سابهم.
املرتجم عا�صم �أفندي ي�رشح كلمة الأدب يف كتابه ترجمة القامو�س فيقول :االدب
أدب وح�سن املعاملة يف القول والفعل.
يعني اللطافة وال َّل َباقة والت� َ
والأدب ق�سمان� :أما الق�سم الأول فهو �أدب النف�س والآخر �أدب الدر�س
فالق�سم الأول متعلق بالأخالق والثاين باملعامالت
و ُي َع ِّقب قائال :اللَّباقة واللطافة تكون وا�ضحة بالأقوال ،ولكنها يف الأفعال تكون
�أكرث و�ضوح ًا ثم يقول� :إن هذه امل�صطلحات اللغة وال�رصف واال�شتقاق والنحو والبيان
والعرو�ض والقافية والنرث عندما ُيتقِنها الأديب جيداً ف�إنها حتميه من االزدراء والت�صغري
وهذه امل�صطلحات مبجموعها ت�سمى الأدب.
وهناك بع�ض املعاين التي كانت تفهم من �إطالق كلمة االدب ففي الع�رص اجلاهلي
مثال كانت تطلق على الدعوة اىل تناول الطعام ويف �صدر اال�سالم تو�سع معناها و�أ�صبحت
تطلق على الدعوة اىل الف�ضيلة �أو يراد بها الف�ضيلة ذاتها وبعد ذلك ا�صطلح العلماء على
�إطالقها على الرتبية وعلوم الأدب
يف �ضوء هذه املعاين ف�إن الأدب �إذا �أطلق ف�إنه يفيد الأخالق �أكرث من �إفادته علوم
البالغة ونحوها واال�سالم يعني الأدب حتت هذا املعنى ،وكما يقول موالنا جالل الدين
الرومي:
الإن�سان بال �أدب لي�س ب�إن�سان وما يمُ ِّيز الإن�سان عن احليوان هو الأدب
افتح عينيك وانظر اىل كالم اهلل جملة كل �آيات القران تعرب عن الأدب
ويف �ضوء هذه البيانات نالحظ �أن الأدب م�صطلح ذو معان متعددة ووا�سعة ,في�شمل
ما يطلق عليه يف الغر ب ( )hömanizimالتي تعني االن�سانية وهو �أ�شمل من م�صطلح (�lit
 )teratürيف الفرن�سية فهم ي�ستخدمون هذا امل�صطلح مبعنى �أ�ضيق من م�صطلح الأدب
يف العربية
ومن جهة �أخرى احلقيقة �أن معنى الأدب يختلف من دولة �إىل �أخرى ومن ح�ضارة
لأخرى.

ثانياً  -نظرة األتراك لألدب واللغة العربية:

والآن �أريد ان �أعطي لكم منوذجاً من اخلطابات بني ال�سالطني العثمانيني
وع ّمالهم يف البالد العربية:
ُ

�إن الأر�شيف العثماين ي�ضم كثرياً من اخلطابات العربية ,املتبادلة بني العلماء والق�ضاة
واحلكام والأمراء العرب وزعماء القبائل العربية و�شيوخها وغريهم من الأعيان املرموقني
يف اجلزيرة العربية ،وبني ال�سالطني العثمانيني ممثلني يف الباب العايل ب�شكل مبا�رش �أو من
خالل واليات احلجاز وال�شام وبغداد .وهذه اخلطابات و�إن كانت نادرة؛ �إال �أنها لي�ست قليلة
كما ا ُّدعِ ي بل عددها غري قليل �إذا قورنت بالوثائق اخلا�صة باجلزيرة العربية يف الأر�شيف
العثماين ،لكن �إذا قورنت مبجموع الوثائق التي يحويها الأر�شيف العثماين والتي تقدر مبئة
وخم�سني مليون وثيقة ،ف�إن عددها قليل جداً.
ون�أخذ منوذج ًا على مدى ُرق ِّي اخلطاب باللغة العربية بني ال�سالطني االتراك ،ومع اجلاليات
العربية وما فيه من جماليات اللغة واالدب وغري ذلك .ومن هذا املثل الذي �س�أذكره يتبني قدرة
ال�سالطني يف تذوق اللغة العربية ومعرفة قدرها وحبهم لها وكيف كانت ُتكتب �إليهم ُم َر َّ�صعة
ب�أجمل العبارات و�أروع الدالالت والإ�شارات حمتوية على مرتبة عالية من البالغات والت�شبيهات.
طبعا وهذا ال يقت�رص على ال�سالطني ،ف�إن كان عند ال�سلطان هذا النوع من التذوق للأدب

والبالغة واللغة العربية فهو عند العلماء واالدباء من باب �أوىل لتفرغهم لهذا النوع
من العلوم ولي�س عندهم االن�شغال باحلكم كما عند ال�سلطان وكتابات العلماء ال ُق َدا َمى
واملت�أخرين من البالغة العربية والذوق واالدب ما ال يخفى ومنهم:
�1.1أحمد بن م�صطفى اليل �شلبي :مت�أدب بالعربية .تركي اال�صل والن�ش�أةَ .ت َن َّقل يف

الوظائف �إىل �أن كان قا�ضيا يف �أما�سية .له كتب �صغرية ،منها (�رشح االمثلة) يف مغني�سا
و (�رشح ق�صيدة الربدة) فيها قال حاجي خليفة� :شرَ َ حها �أوال بالعربية ثم �رشحها بالرتكية
�سنة  1001و (االبحاث واال�سئلة) �رصف.
2.2الكم�شخانوي (1311-1227هـ = 1893-1812م)  :هو �أحمد بن م�صطفى عبد
الرحمن الكم�شخانوي� ،ضياء الدين :عامل باحلديث ،تركي الأ�صل واملن�ش�أ ..169 ،ولد يف
(كم�شخانه) بوالية طرابزون (برتكيا) وتعلم يف الآ�ستانة ،وتويف بها� .أقام ثالث �سنني
يف م�رص .وكانت له مطبعة تطبع بها كتب ال�سنة وتوزع على فقراء العلماء جمانا .و�أن�ش�أ
ثالث مكتبات ملطالعة اجلمهور يف بالده .له نحو خم�سني كتاباً ،منها (جامع الأ�صول)
و�رشحه (لوامع العقول -ط) خم�سة جملدات ،و (العابر ،يف الأن�صاري واملهاجر) و (راموز
الأحاديث) .
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 3.3حممد زاهد الكوثري :هو حممد زاهد بن ح�سن بن علي بن خ�ضوع بن باي بن
قانيت بن قن�صو اجلرك�سي الكوثري ،ن�سبة لقرية الكواثرة ب�ضفة نهر �شبز القوقاز ويعد من
�أبرز علماء الأحناف يف الع�رص احلديث ،وقد ولد يف قرية احلاج ح�سن �أفندي من �أعمال
دوزجة ب�رشقي الق�سطنطينية يف يوم الثالثاء � 27أو  28من �شوال 1296هـ املوافق ل�سنة
1878م .تلقى علوم العربية وال�رشيعة يف وطنه تركيا .فبعد التتلمذ لوالده انتقل �إىل
« ُدو ْزجه» متعلما ثم الآ�ستانة .كما ا�ستفاد من علماء زمانه يف خمتلف فنون املعرفة ،وظل
الر َتب العلمية التي نالها؛ ف�أخذ كما هي عادة علماء ع�رصه
مواظبا على التح�صيل رغم ُّ
الإجازات عن كثري من �أعالم زمانه� .أخذ عنه كثري من ف�ضالء زمانه ،من �أمثال �أحمد
خريي (ت1967 :م) وح�سام القد�سي (ت1979 :م)  ،وعبد الفتاح �أبو غدة العامل الزاهد (ت:
�شيخ الإ�سالم الرتكي م�صطفى �صربي وكان وكي ًال للم�شيخة الإ�سالمية,
1999م)  .عا�رص َ
,وح َمل لواء
وكان رحمه اهلل
غزير الإنتاج متنوع التخ�ص�صات ,كتب يف كل فن �رشعي َ
َ
الأ�شعرية حتى يوم وفاته ,من م�ؤلفاته� :إحقاق احلق ب�إبطال الباطل يف ُمغيث اخللق � ,إرغام
املريد يف �رشح النظم العتيد لتو�سل املريد ،اال�ستب�صار يف التحدث عن اجلرب واالختيار،
تاريخ مذاهب الفقهاء وانت�شارها ،حترير الوجيز فيما يبتغيه امل�ستجيز ،حمق التقول يف
املتفجع وهو ق�صيدة كتبها بعد �أ�سبوع من ال ُه ْدنة
م�س�ألة التو�سل من عرب التاريخ ،حنني
ّ
التي �أنهت احلرب العاملية الأوىلَ ،قوامها خم�س وخم�سون ( )55بيتا يقول فيها:
�أر����ض مقد�س���ة عن���ا قـ���د انتزعـ���ت
�أعالمه���ا انتك�س���ت ُ�صلبانه���ا ارتفعت

�آياته���ا انتب���ذت فالعيـ����ش مملـ���ول
تتل���ى به���ا الي���وم تـ���وراة و�إجنيـل

تويف رحمه اهلل تعاىل بتاريخ  19من ذي القعدة 1371هـ املوافق � 15أغ�سط�س
1952عن خم�س و�سبعني �سنة ،و� ّأم �صالة اجلنازة ال�شيخ عبد اجلليل عي�سى �شيخ اللغة
العربية ،ودفن قرب قرب �أبي العبا�س الطو�سي يف قرافة ال�شافعي.
�1.1شيخ الإ�سالم و�آخر �شيوخ الإ�سالم_ العامل العالمة م�صطفى �صربي :ولد �شيخ
الإ�سالم م�صطفى �صربي يف عام  1869يف توقاد يف الأنا�ضول ,و�إليها ين�سب ,وتعلَّم يف
قي�رصية على ال�شيخ خوجة �أمني �أفندي ،ثم انتقل �إىل ا�ستانبول ال�ستكمال حت�صيله العلمي.
وع ْمق
ويف ا�ستانبول �ش َّد ال�شيخ م�صطفى �صربي انتباه م�شايخه بحِ دة ذكائه ،وقوة حافظتهُ ،
مدر�سا يف جامع ال�سلطان حممد الفاحت� -أكرب جامعة �إ�سالمية يف ا�ستانبول
وعينِّ
حت�صيلهُ ،
ً
�آنذاك -وهو يف الثانية والع�رشين من عمره ،وهو من�صب مرموق يحتاج �إىل ج ّد واجتهاد
وحت�صيل ،ثم �أ�صبح �أمي ًنا ملكتبة ال�سلطان عبد احلميد الثاين ،وقد لفت انتبا َه ال�سلطان
عبد احلميد �إليه ب�سعة اطِّ العه وبتميزه وهو يف �سن ال�شباب بني رجال العلم الدينيني يف

ا�ستانبول عا�صمة اخلالفة ورحل اىل م�رص بعد انتهاء اخلالفة العثمانية ويف م�رص عا�ش
نافحا عن الإ�سالم ال يخاف يف اهلل لومة الئم ،على الرغم من كرب �سنه وفقره ا ُ
مل ْدقِع،
ُم ً
مع التجمل يف الظاهر والتجلد لل�شدائد .وقد تويف ال�شيخ رحمه اهلل مب�رص �سنة 1954-
1373م ،ودفن فيها)1(.
2.2ومن العلماء املت�أخرين وله َب َر َاعة ب�أدبه ولغته بالعربية وغريها �أي�ضا املُال �سعيد
النور�سي ولد يف عام (1294هـ1877 -م)  ،يف قرية «نور�س» الواقعة يف جنوب �رشقي
تركيا ومنها �أخذ لقبه ،ومن حروف ا�سمها «نور» �أخذت دعو ُته وكتاباته ا�سمها :دعوة النور
ور�سائل النور ،وقد ولد يف �أ�رسة دينية لأبوين ا�ش ُتهرا يف القرية بورعهما ،وكُ تِب له �أن يكون
�أحد �أبرز علماء الإ�صالح الديني واالجتماعي يف الع�رص الراهن له م�ؤلفات عديدة بالعربية
منها� /إ�شارات الإعجاز يف مظان املجاز /وهو كتاب عظيم يف اللغة واالدب والتف�سري)2(.
ِّ
أمر على ذكر النور�سي بدون ان نذكر خطبته امل�شهورة يف بالد ال�شام،
ال ميكن ان � ّ
ال�شامية .والتي قال فيها� :أيها العرب �إنكم قلب امل�سلمني �أيها
التي عرفت فيما بعد باخلطبة
ّ
االتراك �إنكم عقل امل�سلمني �أيها االكراد �إنكم �أيدي و�أرجل امل�سلمني و�إن احتدمت ف�ستعي�شون
يف هذه البالد �آمنني....
خطاب َبعث به احل�سني بن علي حيدر �إىل ال�سلطان عبد املجيد بن حممود الثاين :يف
ٌ
العا�رش من جمادى الآخرة عام  1259هـ .ون�صه:
مو�س الإ�سالم و�أطلعها ،وف ََّجر عني َمعِني ال�رشيعة النبوية و�أنبعها ،و َف َتح
َن َّور اهلل ُ�ش َ
كمايمِ ال�سعادة الأبدية و�أي َْنعها ،ولألأ كواكب الدين احلنيفي و�أ�سطعها ،و�أعلى منارات امللة
َ
البي�ضاء ورفعها ،وزلزل جموع ال�رشك والطغيان وزعزعها ،و�ألف بني قلوب امل�سلمني
وجمعها ،بدوام موالنا ال�سلطان العظيم ،ذي امللك الباهر العقيم ،القاطع ب�سيوف عزمه ُع ُنق
كل جبار �أثيم ،ال�سالك يف �أوامره ونواهيه ال�رصاط امل�ستقيم� ،شم�س اخلالفة وقمرها امل�ضيء
يف الليل البهيم ،املت�صف بحماية ابناء فاطمة البتول� ،ساللة النبي الكرمي ،عليه �أف�ضل �صالة
وت�سليم ،البا�سط عليهم ظل عدله على التعميم� ،شامي الف ََخار ،زاكي الأ�صل وال ِّثمار ،الذي
ال تكاد حت�صى �صفاته بتعداد ،ولو كان ال�شجر �أقالم ًا والبحر مدادا َم ْعد َِن العدل والف�ضل
وال ُي ْمن والأمان ،امل�شتمل عليه قوله تعاىل }�إن اهلل ي�أمر بالعدل والإح�سان{ ،حامي ثغور
املوحدين� ،إمام الغزاة واملجاهدين ،العامل باجلهاد وفر�ضه ،ال�صادق عليه قوله �صلى اهلل
عليه و�آله و�سلم« ،ال�سلطان ظل اهلل يف �أر�ضه» ،وارث اخلالفة وامللك� ،سلطان العرب والعجم
والرتك ،اخلنكار الكبري ،واخلاقان ال�شهري ،ال�سلطان ابن ال�سلطان ابن ال�سلطان ،خلَّد اهلل ملكه
و�أدام عليه �سعادة �أيامه ،ورفع جمده و�أنفذ �أحكامه ،وال زال الوجود ببقاء �سعادة �سيادته
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عامراً ،والإميان يف �أيام �سلطنته قوي ًا ظاهراً� ،آمني اللهم �آمني .و�أُهدي على مقامه ال�رشيف
ال�ص ِّيبة املو�صولة بنعيم دار
جنايب ركايب التحية والت�سليم ،ورحمة اهلل وبركاته الطيبة َّ
النعيم .وبعد :ف�إنه ورد من تلقائكم �أطال اهلل بقاءكم الفرمان العايل ،الذي ابتهجت بوروده
الأيام ،و�أ�ضاءت به الليايل ،ف�سطعت وتعالت �أنواره ،وطلعت بامل�رسات ُ�ش ُمو�سه و�أقماره،
ِحاره ،وحتا�سد على �رشفه ليل الزمان ونهاره ،فوجدناه �أ�شفا
وزخرقت مبا تقر به العيون ب ُ
[�أ�شفى] من الرتياق ،و�ألذ من تالقي الأحبة بعد الفراق ،يفوق الل�ؤل�ؤ الثمني منثوراً ،و َيف َْ�ضح
�شقائق النعمان زهوراً ،فتعطرت الأندية بن�رشه ،و�أعلنت الأل ُْ�سن يف الآفاق بذكره
زان���ه من�ش���ىء ك���رمي جلي���ل
�ل�ا
حب���ذا مدرج���اً كرمي���اً جلي ً
ومبعن���اه �سل�س���ل �سل�سبي���ل
لفظ���ه ال���در يف ال�سم���وط ن�ضي���د
ولقد ت�ضمن من الف�صاحة والبالغة ما يعجز عنه قدامة وابن املراغة ،فلو ر�آه امللك
الظليل لط�أط�أ ر�أ�سه خا�ضعاً� ،أو لبيداً [لبيد] البليغ خلر �ساجداً راكعاً ،وعرفنا ما ذكره �سلطان
الأمم ،مالك رقاب العرب والعجم ،وامتثلنا لأمركم الكرمي ،وقابلناه بالإجالل والتعظيم
ونحمد اهلل �سبحانه ،الذي وفقنا لطاعتكم ،وذادنا عن ال�سلوك يف م�سالك خمالفتكم ،ولنا
يف ذلك احلظ الأ�سنى ،والن�صيب الأوفر الأهنا ،ونرجو من اهلل تعاىل ثم من �سعادتكم نيل
ال�رشف واملُنى واملطالب ،وكمال العز ببلوغ نهاية الأماين وامل�آرب ،وقد تف�ضلتم وتطولتم
على مملوك �إح�سانكم ب�إحالة من�صب اليمن �إليه� ،أعلى اهلل �ش�أنكم ،وكثرَّ خريكم ،و�ضاعف
�أجركم ،و�أعز �سلطانكم ،وال نقدر على مكاف�أتكم �إال بال�شكر والثناء والدعاء كما هو من مملوك
الإح�سان عادة ،خلد اهلل ملككم ،وجازاكم باحل�سنى وزيادة .واملرفوع �إىل امل�سامع ال�رشيفة،
والعتبات العالية املُنيفة� ،أن ما �أحلتموه ووجهتموه �إلينا من تهامة اليمن وجبالها ،مل
يكن يف يدنا منه �إال �شيء جزئي من تهامة ،فاجلبال جميعها بيد حاكم �صنعا ،وهي غري
م�ضبوطة ،وال �آمنة ُ�سبلها ،ومل يح�سن يف تدبري �ضبطها ُ�صنعاً ،وعدن وبرورة هو من البنادر
امل�ضافات �إىل املخا ،و�صار بيد الإفرجن .هذا ما ننهيه �إىل امل�سامع ال�رشيفة ،ويف اجلميع
تدبريكم و َنظَ ُركم الثاقب ،وما ر�أيتموه �صواب ًا فال �شك وال ريب �أنه �صائب ،ومملوك الإح�سان
�أ�سري االمتنان ،يترَ َّجى و�صولَ فرمان ،م�صحوب ًا مبا يت�رشف به ويظهر به نامو�سه على
ال َقا�صي وال َّدان � ,أدام اهلل دولتكم ،و� ّأبد �سيادتكم ،وال َب ِرح ُتم يف حفظ اهلل الكرمي ،وعليكم
�أزكى التحية و�أ�رشف الت�سليم ،و�صلى اهلل على �سيدنا حممد و�آله و�صحبه ..العا�رش [من]
جمادى الآخرة 1259هـ احل�سني بن علي بن حيدر (.)3
ثالثاً  -تعليم اللغة العربية يف تركيا قدميا وحديثا:
من اجلدير بالذكر �أن تعليم اللغة العربية يف تركيا له تاريخ طويل قدمي ُموغِ ل يف

القِدم .وقد يمَ َّ م الأتراك ِوجهتهم َ�ص ْوب اللغة العربية ،واهتموا بتعلمها ،بعد �أن اعتنقوا الدين
الإ�سالمي ،وقد زاد هذا االهتمام يف عهد كل من ال�سالجقة والعثمانيني .ون�ش�أ وظهر عدد
من العلماء الأتراك كتبوا و�ألفوا عددا كبريا من امل�ؤلفات املكتوبة باللغة العربية ،نتيجة
االهتمام بتعليم العربية ب�شكل كبري ،وبعد ت�أ�سي�س اجلمهورية الرتكية يف العام ،1923
انح�رص تعليم اللغة العربية على الكليات واملدار�س الدينية مثل كليات الإلهيات ،واملدار�س
وتدر�س القر�آن والعلوم الإ�سالمية والعربية،
التقليدية التي كانت موجودة يف الع�رص العثماين ِّ
وبعد ذلك بد�أ تدري�س اللغة العربية و�آدابها يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل غري الدينية ككليات
الآداب وغريها ،والزالت موجودة حتى الآن فيها.
�أما العهد العثماين فمن املمكن درا�سته من ناحية تعليم اللغة العربية يف مرحلتني،
الأوىل «مرحلة املدار�س التقليدية» (1299م 1773 -م)  ،والثانية «مرحلة املدار�س
الر�سمية» (1773م 1923 -م) .
مرحلة املدار�س التقليدية (1299م 1773 -م)
كانت لغة التعليم خالل هذه املرحلة هي اللغة العربية� ،إال �أن الهدف من تعليم اللغة
العربية لي�س �إال فهم الكتب املدر�سية ال�سارية يف ذلك الوقت ،وا�ستيعاب امل�صادر الإ�سالمية
الرئي�سة من تف�سري وحديث وفقه �إ�سالمي .وكان تعليم اللغة العربية يعتمد على تعليم القواعد
النحوية وال�رصفية عن طريق حفظ كتب ال�رصف وهي «�أمثلة»« ،بناء»« ،مق�صود»« ،ع ّزي»،
«ال�شافية» ،وكتب النحو وهي «العوامل»�« ،إظهار»« ،الكافية»« ،م ّال جامع»� ...إلخ.
وكانت طريقة التعليم هي تدري�س الكتب املذكورة ثم قراءتها عن ظهر قلب .وهي
طريقة تقوم على اال�ستدالل ،حيث تعطى القواعد �أو ًال وتليها بع�ض الأمثلة ال َع ْ�شوائية
مبعزل عن ال�سياق اللغوي غال ًبا.
و َ
ومل تكن لهذه املدار�س مناهج درا�سية معتمدة من قبل �إحدى اجلهات الر�سمية يف ذلك
عظمها
الوقت .فكانت معلومات طالبها مقت�رص ًة على فحوى هذه الكتب من قواعد وعلل ُم ُ
غري عملية .وبذلك كانوا يتعلمون معلومات عن اللغة العربية ولي�ست اللغة العربية نف�سها.
وتعليم اللغة العربية يف تلك املرحلة �أ�شبه بتعليم الالتينية والإغريقية لدى الغرب يف
الع�صور القدمية

مرحلة املدار�س الر�سمية (1773م 1923 -م)
يف هذه املرحلة مت ولأول مرة ت�أ�سي�س مدار�س ر�سمية على امل�ستوى املتو�سط تابعة
لـ«نظارة املعارف» (وزارة الرتبية) يف الوقت الذي وا�صلت فيه املدار�س التقليدية التي
أوقاف درا�ستها على املنهاج القدمي الآنف الذكر .وكانت درا�سة اللغة العربية
تمُ َ ِّولها ال ُ
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يف هذه املدار�س «اجلديدة» جترى كمادة م�سانِدة لتعليم الرتكية العثمانية بجانب اللغة
الفار�سية.
وقد جرى تعليم اللغة العربية يف هذه املدار�س «اجلديدة» يف �إطار تعليم قواعد
ال�رصف والنحو العربيني التي من �ش�أنها ت�سهيل درا�سة الرتكية العثمانية التي �أ�صبحت
لغة «خمتلطة» من الرتكية والعربية والفار�سية من ناحية ثروة الكلمات والرتاكيب اللغوية
والبناء.
مي �أ�سباب ف�شل تعليم اللغة العربية يف هذه املدار�س �إذا �أخذنا بعني
ومن ال�سهل تقو ُ
عدم متكن معلمي تلك املدار�س من �إجراء �أ�سهل حوار ثُنائي مع �أبناء العرب يف
االعتبار ُ
عهدهم .لذلك مل تكن حالة تعليم اللغة العربية يف هذه املدار�س «اجلديدة» خمتلفة عن
التعليم اجلاري يف املدار�س التقليدية.

تعليم اللغة العربية من تأسيس اجلمهورية الرتكية إىل يومنا:
تركزت اجلهود يف عهد م�صطفى كمال �أتاتورك على تطوير التعليم على امل�ستوى
عن�رصا
االبتدائي ،الأمر الذي �أدى �إىل تكثيف اجلهود على تعليم اللغة الرتكية التي �أ�صبحت
ً
�أ�سا�س ًيا من عنا�رص القومية الرتكية .وقد �صدر يف العام 1924م �ضمن هذه اجلهود قانون
وجبه توحيد جميع امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية حتت رعاية
مب ِ
«توحيد التعليم» الذي مت ُ
«وزارة الرتبية الوطنية» والقا�ضي ب�إلغاء املدار�س التقليدية التي �سبق ذكرها .وكانت الفرتة
ما بني  1930و  1950مبنزلة فرتة «ركود» بالن�سبة لتعليم اللغة العربية يف جمهورية
تركيا� .إال �أنه يف �أعقاب اخلم�سينيات حيث انت�رشت مدار�س الأئمة واخلطباء يف �أنحاء البالد،
در�س يف هذه املدار�س كمادة درا�سية م�ساندة ملواد �أخرى من تف�سري
�أ�صبحت اللغة العربية ُت َّ
مل َهن َِّية ،وكذلك يف كليات الإلهيات و�أق�سام اللغة العربية
وحديث وفقه وغريها من املواد ا ِ
و�آدابها التابعة ملختلف اجلامعات.

وميكننا �أن نعر�ض فيما ي�أتي �أهم م�ؤ�س�سات التعليم العايل التي تد ّر�س فيها
اللغة العربية:
 .أالكليات التي تدر�س العلوم الإ�سالمية :وت�سمى هذه الكليات بكليات الإلهيات �أو

كليات العلوم الإ�سالمية يف اجلامعات الرتكية ،وهى َت ُ�ض ُّم عددا من الأق�سام حتت م�سميات
خمتلفة مثل ق�سم الإلهيات ،وق�سم الأديان املنت�رشة وتعاليمها ،وق�سم الأديان يف العامل،
وق�سم �إعداد مدر�سي الثقافة الدينية واملعلومات الأخالقية .وتقوم تلك الكليات بتدري�س
العلوم الإ�سالمية يف �أربع �سنوات ،وذلك بعد �سنة متهيدية تبلغ عدد ال�ساعات فيها 25

�ساعة درا�سية .وقد بلغ عددها  44كلية يف عام  ،2012بينما كان عددها  25فقط يف
العام  .2009الطالب امل�سجلون يف الفِرقة الأوىل من تلك الكليات  12796طالبا يف العام
 ،2012يف حني كان ذلك العدد 6730طالبا يف العام  2009وف�ضال عن تلك الكليات
توجد معاهد قبل اللي�سان�س مدتها عامان تدر�س فيها العلوم الإ�سالمية والعربية يف
كليات التعليم املفتوح يف جامعتي «الأنا�ضول» بوالية «�أ�سكي �شهر» و�سط تركيا ،وجامعة
«�أتاتورك» بوالية «�أر�رضوم» �رشقي تركيا .وي�سجل يف تلك املعاهد َخ ِّريجو مدار�س الآئمة
واخلطباء بدون �أي �رشوط ،ومن ثم يدر�س �آالف من الطالب يف تلك املعاهد التي تت�سع ل
 15000طالب .وبعد تخرج الطالب من تلك املعاهد ،يدخلون امتحاناً ،وبناء على نتائجه
يلتحقون بال�صف الثالث من كليات الإلهيات مبا�رشة �إن اجتازوه .وكان عدد الطالب الذين
التحقوا من تلك املعاهد بالفرقة الثالثة من كليات الإلهيات املختلفة  144طالبا فقط يف
العام  ،2009لكن يف العام  2012و�صل ذلك العدد �إىل  4462طالبا .و�أ�صبح عدد الطالب
يف كليات الإلهيات الرتكية � 50000ألف تقريبا.
أق�ساما خا�صة بتعليم اللغة العربية
.بهناك  5جامعات تركية حكومية تت�ضمن � ً
و�آدابها .وهي :جامعات ن�شيطة حاليا
الرقم

ا�سم اجلامعة

املدينة

تاريخ ت�أ�سي�س
ق�سم اللغة العربية

مدة الدرا�سة

التخ�ص�ص
ّ

1

جامعة �أنقرة

�أنقرة

1935

� 4سنوات

2

جامعة ا�سطنبول

ا�سطنبول

1938

� 4سنوات (�+سنة متهيدية) لغة و�آداب

3

جامعة �أتاتورك

�أر�رضوم

1968

� 4سنوات

لغة و�آداب

4

جامعة الغازي

�أنقرة

1984

� 4سنوات (�+سنة متهيدية) تربية ،لغة و�آداب

5

جامعة �سلجوق

قونية

1986

6

جامعة دجلة

دياربكر

7

جامعة �أوكان

ا�سطنبول

2009

لغة و�آداب

� 4سنوات

لغة و�آداب

� 4سنوات

لغة و�آداب

� 4سنوات (�+سنة متهيدية) ترجمة حتريرية و�شفوية

كما جتري يف كل من جامعة �أنقرة وجامعة ا�سطنبول وجامعة �أتاتورك وجامعة
الغازي درا�سة اللغة العربية و�آدابها على م�ستويي املاج�ستري والدكتوراه .وال�سواد الأعظم
من تلك الأُطْ ُروحات تتناول مو�ضوعات عن قواعد اللغة العربية وبالغتها ،ف�ضال عن القيام
بدرا�سات �أدبية على َب َواكري �أعمال الأدب العربي ،من حيث الأراء واجلوانب الفنية املختلفة
التي ا�شتملت عليها تلك الأثار ،هذا بالإ�ضافة �إىل حتقيق عِ دة خمطوطات متعلقة باللغة
العربية و�آدابها.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

يناير 2016

37

38

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

رابعاً  -اجملالت والدوريات واإلعالم:
تن�رش املقاالت اخلا�صة باللغة العربية و�آدابها يف جمالت املعاهد والكليات التي
توجد بها �أق�سام اللغة العربية ب�صفة عامة ،لكن مع هذا هناك ثالث جمالت محُ َ كَّمة تقوم
بن�رش املقاالت العلمية اخلا�صة باللغات ال�رشقية و�آدابها ،وعلى ر�أ�سها مقاالت عن اللغة
العربية و�آدابها .وهذه املجالت الثالثة� :رشقيات ،ون�سخة ،وال�رشق
 Istanbul Journal Of Oriental Studiesجملة «�رشقيات جمموعا�سي
هى جملة دولية حمكمة ي�صدرها مركز الدرا�سات ال�رشقية بكلية الآداب /جامعة
ا�سطنبول منذ عام  ،1956ت�صدر مرتني يف العام ،وتن�رش فيها الأبحاث والدرا�سات املتعلقة
بالعلوم ال�رشقية وت�أتي يف مقدمتها اللغات والآداب العربية والفار�سية والأردية وال�صينية.
وثلث العدد تن�رش فيه مقاالت باللغة العربية والإجنليزية والفار�سية والأوردية .و�آخر عدد
�صدر من تلك املجلة التي ي�رشف عليها ويديرها الدكتور �إبراهيم �شعبان . ،وميكن الو�صول
�إىل الأبحاث والدرا�سات املن�شورة بتلك املجلة على �شبكة املعلومات الدولية عن طريق
الرابط الآتي:
www. iudergi. com/ tr/ index. php/ edebiyatsarkiyat

 /A journal of Oriental Studiesجملة «ن�سخة» :جملة الدرا�سات ال�رشقية
جملة حمكمة بد�أ �إ�صدارها يف العام  2002بقرار من �أ�ساتذة كل من ق�سم اللغة العربية
و�آدابها بجامعة �أنقرة ،وق�سم تدري�س اللغة العربية بجامعة غازي .وهى ت�صدر مرتني يف
العام .وتن�رش فيها الأبحاث والدرا�سات املتعلقة بالعلوم ال�رشقية وت�أتي يف مقدمتها اللغات
والآداب العربية والفار�سية والأردية وال�صينية .وميكن الو�صول �إىل الأبحاث والدرا�سات
املن�شورة بتلك املجلة على �شبكة املعلومات الدولية عن طريق الرابط التايل:
http:// www. doguedebiyati. com/ nusha. htm

 /A Journal of Oriental Studiesجملة «الدرا�سات ال�رشقية»
جملة دولية حمكمة ،بد�أ �إ�صدارها يف العام  ،2008ت�صدر مرتني يف العام،
وي�صدرها الربوفي�سور دكتور /علي غوزال يوز �أحد �أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم اللغة
العربية و�آدابها بكلية الآداب جامعة ا�سطنبول .وبد�أت منذ تاريخ �إ�صدارها ب�شكليها
املطبوع والإلكرتوين ،و�آخر عدد �صدر منها ،كان العدد العا�رش الذي ظهر يف العام
 .2012وميكن الو�صول �إىل الأبحاث والدرا�سات املن�شورة بتلك املجلة على �شبكة

املعلومات الدولية عن طريق الرابط الآتي:
http:// www. doguedebiyati. com/ doguarastirmalari. htm

القناة التلفزيونية الرتكية الناطقة بالعربية :وهي قناة تركية ناطقة باللغة العربية
تعنى بال�شان العربي والرتكي عامة� ،إ�ضافة �إىل احتوائها على الربامج الثقافية اخلا�صة
باالدب والفن الرتكي والعربي وبخا�صة منها َب ْ�ص َمات ا�سالمية يف االبتكارات العلمية.
وهذا ن�ص من �إدارة القناة يف �أهدافها ور�ؤيتها:
ر�ؤية القناة :تنطلق القناة بناء على �إميانها ب�أن الإعالم ر�سالة قوية يف بناء الذات
والتعبري عنها ،وبذلك تكون تركيا بافتتاحها هذه القناة قد َخطَ ْت خطوة واثقة نحو التعبري
عن ذاتها الثقافية والفنية والعلمية لل�شعوب العربية ،بالإ�ضافة �إىل �إتاحة املجال للمفكرين
واملثقفني وال�سيا�سيني والإعالميني العرب للتعبري عن ُر�ؤَاهم والوقوف على ِوجهات نظرهم
يف املجاالت املختلفة للتمهيد الفتتاح ر�ؤية ثقافية تبادلية م�شرتكة بني تركيا والعامل
العربي يف جماالت اخت�صا�ص القناة و�سيا�ساتها الإعالمية الوا�ضحة

الأهداف اخلا�صة بالقناة:
مد ج�سور التوا�صل مع العامل العربي .التعريف برتكيا للم�شاهِ د العربي من حيث
فتح �آفاق التعاون الإعالمي امل�شرتك
الطبيع ُة
ُ
واملناخ والرتاث والبيئة االجتماعية والعلميةُ .
بني تركيا والعامل العربي� .إفادة اجلمهور العربي املوجود يف الداخل الرتكي مبجموعة
مميزة من الربامج الهادفة والتي ُت ْ�س ِهم يف �صياغة ال ُه ِو َّية الثقافية للفرد واملجتمع.
َّ
التوا�صل املعريف مع الدول العربية من خالل اال�ستوديوهات امل�شرتكة والتفاعل التباديل
بني الفنانني واملُطْ ِربني والنجوم .تعميق روابط الأخوة والوفاق بني تركيا والعامل العربي.
حل َيادية والنزاهة وال�شفافية كَ قِيم �أ�سا�سية ت�سهم يف نه�ضة القناة وارتقائها
الرتكيز على ا ِ
وترابط اجلمهور العربي بها.

�سيا�سة القناة اخلا�صة:
انطلقت القناة الف�ضائية الرتكية ل ُت َم ِّثل حالة من حاالت الوحدة املعرفية بني تركيا
والعامل العربي ،ولتمد ج�سور التوا�صل مع العامل بناء على احلقائق التاريخية والواقعية
والقراءات امل�ستق َبلية التي ُت�ؤ َِّ�صل للحياة الثقافية الواحدة ،والفهم امل�شرتك القائم وا ُ
مل ُتعاظم
يومي ًا بني تركيا والعامل العربي.
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ومن �أجل ذلك ،تتحدد �سيا�سة القناة بنا ًء على املحددات وال�ضوابط الآتية:
احليادية واملو�ضوعية يف طرح الر�أي واال�ستدالالت والتوجهات� .إظهار التنوع املعريف
والثقايف والفكري املوجود يف تركيا والعامل العربي .الرتكيز على عوامل البناء والنه�ضة
يف تركيا والعامل العربي .االبتعاد عن اخلالفات والعقبات الفكرية التي من �ش�أنها �أن ُت َعكِّر
�أجواء الود والأخوة بني ال�شعب الرتكي وال�شعوب العربية .ت�أ�صيل عوامل الفن الريادي
والإبداعي ،والرتكيز على التطور امل�ستمر على م�ستوى الكادر العامل وال ِّتقنيات الإعالمية
على حد �سواء� .ضمان �أعلى �سقف ممكن من التوا�صل التباديل بني تركيا والعامل العربي
من خالل �إ�شاعة الربامج الثقافية واملعرفية واالرتقائية امل�شرتكة .التنوع يف م�صادر
املعلومات و�ستوديوهات البث ،وبناء �أفق �إعالمي كبري من �أجل التعاون الإعالمي امل�شرتك
بني تركيا والعامل العربي .الرتكيز على الكادر العامل ،وا�ستمرارية ت�أهيله وتطويره من
خالل �شتى الو�سائل والإمكانات (.)4
اخلامتة:
ويف ختام هذا العر�ض لأهمية االدب وتعريفه وتقارب امل�صطلح بني اللغتني العربية
والرتكية ،وبعد ذكر منوذج من العلماء الأتراك الذين برعوا باللغة العربية وم�ؤلفاتِها
املتداولة
وكان لهم �أثر حتى يف العامل العربي وفكره واالطالع على منوذج من الر�سائل
َ
بني ال�سالطني العثمانيني واجلاليات العربية يف البالد العربية التابعة لل�سلطنة ،ومدى
جزالة اخلطابات وبالغتها وثالثا اهتمام االتراك باللغة العربية تعلم ًا وتعليم ًا على مدى
الع�صور وبالو�سائل الر�سمية واخلا�صة والتعليمية والثقافية واالعالمية كافة ,يتبني
مدى التقارب والرتابط الوثيق بني ال�شعبني العربي والرتكي لغة وفكراً و�أدب ًا ومنهجا
 ,واجلامع لذلك وحدة الدين والرتابط التاريخي الذي ال ميكن االنفكاك عنه �أو انكاره ,
�سائلني اهلل بقاء هذه الروابط ومتتينها بني ال�شعب العربي والرتكي ملا فيه ُرق ِّي وتقدم
وم�صلحة هذين ال�شعبني بل الأجدر قول ال�شعب الواحد منهج ًا وفكراً وادب ًا ملا يجمعهما
من وجهات للتقارب بينهما.

اهلوامش:
1 .1ال�شقائق النعمانيه يف علماء الدوله العثمانيه :ط�شكپري زاده.
2 .2مقدمة كتابه �إ�شارات الإعجاز يف مظان املجاز حتقيق �إح�سان قا�سم ال�صاحلي النا�رش:
�رشكة �سوزلر للن�رش -القاهرة.
3 .3ن�ص اخلطاب حمفوظ يف الأر�شيف العثماين ،ت�صنيف .Irade- Mes. Muh. 2437
4 .4موقع القناة على االنرتنت /http:// www. trtarabic. tv/ ar
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كنيسة املهد
واملعتقدات الشعبية والدينية املتعلقة بها
أ .د قسطندي شوملي
جامعة بيت حلم /بيت حلم /فلسطني.

كانت والدة ي�سوع امل�سيح
ميز
يف مدينة بيت حلم حدث ًا َّ
تاريخ هذه املدينة عرب القرون،
وجعل منها مكان ًا تتجه �إليه
�أنظار العامل �أجمع .وتنمو �صورة
هذه املدينة وتزدهر وتزداد
ر�سوخا و�أ�صالة ،ولعل ذلك دليل
على عمق املعنى الذي حتمله
و�شموليته ( . )1وما زالت حتى
اليوم حتتل مكانة مرموقة يف
قلوب امل�ؤمنني ويف وجدان
ال�شعراء والأدباء والكتاب ،وكتب
امل�ؤلفني العرب والأجانب الذين
و�ضعوا امل�صنفات عنها .وقد �أ�صبحت املدينة بعد بناء كني�سة املهد مركزا من مراكز احلج،
فو�صل �إليها العديد من احلجاج من جميع �أنحاء العامل .وكانت يف نهاية القرن الرابع مركزا
مهما للحياة الرهبانية والروحية ،بعد �أن و�صل �إليها القدي�س جريوم من روما عام 384م،
مع جمموعة من رجال الدين واحلجاج املتنورين.
يقدم هذا البحث و�صفا تف�صيليا لكني�سة املهد ومغارة امليالد واملباين املحيطة بهما،
كما ي�سجل عددا من احلكايات ال�شعبية التي تناقلها �سكان املدينة خالل العقود الأخرية
معلما �أ�سا�س ًيا من معامل كني�سة املهد ،وتعك�س
حول كني�سة املهد .وتع ّد هذه احلكايات
ً
مراحل حياة �سكان املدينة بب�ساطة و�سال�سة ،وحتمل يف م�ضامينها معاين وحكما عديدة.
ومن هنا جاء االهتمام بدرا�ستها وجمعها وحفظها� .إن عراقة الرتاث املرتبط بكني�سة املهد
وعمقه التاريخي منذ �أيام الرومان وحتى يومنا هذا ،ي�ستحق من الباحثني والدار�سني
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العمل على جمعه ورعايته وحفظه ،لكي يعك�س حياة �سكان املدينة ،والعالقة الوثيقة التي
تربطه بالرتاث ال�شعبي يف فل�سطني.
كنيسة املهد:
كني�سة املهد من �أقدم الكنائ�س امل�سيحية يف العامل .بناها الإمرباطور ق�سطنطني يف
القرن الرابع امليالدي (326م)
 ،ويظهر بنا�ؤها الذي جرى
ترميمه يف فرتات وعهود خمتلفة
تاريخها احلافل� ،إذ كانت خالل
قرون عدة من �أكرث املواقع التي
ثار اخلالف حولها يف الأرا�ضي
املقد�سة .تعر�ضت للدمار خالل
ثورة ال�سامريني عام 529م،
فقام الإمرباطور يو�ستنيان�س
( )565-527ببناء كني�سة
�أخرى يف املوقع نف�سه� ،شملت
جزءا من الكني�سة القدمية واختلفت عنها يف هيكلها .فقد بنيت الكني�سة على �شكل �صليب مع
قبو ثالثي ،كما �أجريت تعديالت على مغارة املهد ب�إ�ضافة مدخلني من ال�شمال واجلنوب.
وكانت كني�سة املهد هي الكني�سة الوحيدة التي جنت من الدمار عام 614م ب�سبب حادثة
غريبة ،فقد �أ�صيب الفر�س بالده�شة لدى م�شاهدتهم لوحة من املوزاييك امللون على
الواجهة الأمامية للكني�سة ،متثل ملوك من ال�رشق ،يحملون الهدايا النفي�سة للطفل ي�سوع،
فقرروا املحافظة عليها احرتاما لأجدادهم .ويف القرون التالية ومن �أجل حماية الكني�سة
من الدمار ،جرت �إحاطتها ب�أبنية
خمتلفة ،ف�أ�صبحت تظهر ك�أنها قلعة
حم�صنة .ومييز هذا املظهر الق�سم الأكرب
من الأبنية التي �أقيمت يف الأرا�ضي
املقد�سة يف تلك الفرتة .و�أقيمت خالل
القرون التالية العديد من الكنائ�س
والأديرة حول كني�سة املهد ،حتى اتخذت
�شكلها احلايل.

كنيسة المهد في القرن الرابع الميالدي (االمبراطور قسطنطين)

كنيسة المهد في القرن السادس الميالدي (االمبراطور يوستنيانس)
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وصف الكنيسة:
حتتل الكني�سة والأبنية التي حتيط بها اليوم م�ساحة قدرها 12000م ،2وي�شمل
ذلك :كني�سة املهد ،ودير الفرن�سي�سكان يف اجلزء ال�شمايل ،ودير الروم الأرثوذك�س يف اجلزء
اجلنوبي ال�رشقي ،ودير الأرمن يف اجلزء اجلنوبي الغربي .ويعود مدخل الكني�سة املوجود يف
اجلهة الغربية �إىل القرن ال�ساد�س امليالدي .وكانت توجد �أمامه �ساحة وا�سعة مربعة حتيط
بها �أعمدة ،وكان يتو�سطها عدد من الآبار التي كانت ت�ستخدم يف مرا�سيم العماد.
املدخل:
ي�سمى املدخل الرئي�س
للكني�سة «باب التوا�ضع»
(�78سم�130 -سم)  ،وهو باب
�صغري يجب االنحناء عند الدخول
منه ،ك�أمنا تدخل �إىل مغارة
حقيقية .اغلق اثنان من الأبواب
الثالثة الأ�صلية التي كانت
موجودة يف الواجهة الأمامية،
يقع الأول �إىل الي�سار ومت �إغالقه
()2
يف القرن ال�ساد�س ع�رش بو�ساطة دعامة حلائط الكني�سة  ،ويقع الثاين �إىل اليمني �أغلق بعد
بناء دير الأرمن� .أما الباب الأو�سط الذي بني يف عهد يو�ستنيان�س ،وجرى ت�صغريه يف عهد
ال�صليبيني ،ببناء قو�س مدبب فما يزال ظاهرا حتى اليوم ا�سفل كورني�ش الباب الذي بني يف
عهد يو�ستنيان�س .وبني الباب ال�صغري احلايل يف العهد العثماين للحيلولة دون الدخول �إىل
الكني�سة على ظهر احليوانات ( . )3ويوجد ثالثة مفاتيح لهذا الباب ال�صغري ،واحد للكاثوليك
والثاين للأرثوذك�س والثالث للأرمن .وهناك باب �صغري �آخر يف احلائط ال�شمايل للكني�سة،
ي�ؤدي �إىل دير الفرن�سي�سكان وباب �آخر يف احلائط اجلنوبي ي�ؤدي �إىل دير الروم الأرثوذك�س.
الدهليز:
يقع الدهليز بعد الباب ال�صغري ،وهو ميثل املدخل ال�سابق لكني�سة ق�سطنطني ال�ضخمة،
ويق�سم �إىل ثالث غرف .ويتم الدخول �إىل كني�سة املهد من الغرفة الأوىل عرب باب خ�شبي قام
ب�صناعته اثنان من احلرفيني الأرمن عام 1277م ،وذلك ب�أمر من امللك الأرمني حياتون
بن ق�سطندي ،وت�شهد على ذلك النقو�ش املوجودة يف اجلزء العلوي من الباب باللغتني

العربية والأرمنية .وقد خ�ضع الباب اخل�شبي ،لعملية
ترميم� ،ضمن املرحلة الأوىل لرتميم �سقف الكني�سة
ونوافذها والتي جتري حاليا ،وقد ظهر بكامل �أبهته،
وزخارفه واللم�سات الفنية ،التي كانت قد اختفت �إىل
حد كبري ب�سبب عوامل الزمن .و�أبرز ما يظهره الرتميم
اجلديد ،نق�شان يف غاية الأهمية� ،أعلى الباب ،الأول
كُ تب باللغة الأرمنية والثاين باللغة العربية ،وميكن
الآن ر�ؤيتهما ب�شكل جيد .وقد تربع بالباب� ،أرمنيان
“�صنع
عام 1227م كما يظهر من النق�ش الأرمنيُ :
باب كني�سة �أم الإله املباركة عام  676ب�أيدي
�إبراهيم والأب اراكل زمن هيتون بن ق�سطندي ملك
�أرمينيا ،لريحم الرب �أرواحهم” .والتاريخ الأرمني  676يقابل 1227مّ � .أما النق�ش باللغة
العربية ،في�شري �إىل �أن �إجناز الباب مت يف عهد
امللك الكامل ( ، )4وهو� :أبو املعايل نا�رص
الدين حممد اخلام�س .وهو خام�س �سالطني
الدولة الأيوبية ،الذي جل�س على العر�ش
الأيوبي عام 1218م .وي�ؤدي الباب املوجود
على اجلانب الأمين يف هذه الغرفة �إىل دير
الأرمن .وت�ستعمل الغرفة الثانية الو�سطى من
الدهليز كمركز حلرا�سة الكني�سة ،ويوجد يف
الغرفة الثالثة هيكل للقدي�سة هيالنة (والدة الإمرباطور ق�سطنطني) الذي بنى هذه الكني�سة.
صحن الكنيسة:
تتميز ال�ساحة الداخلية يف كني�سة
املهد بالروعة واجلمال والب�ساطة،
وهي حتتوي على �أربعة �صفوف من
الأعمدة ال�ضخمة املرتا�صة وامل�صنوعة
من ال�صخر املحلي الأحمر .وقد حافظ
يو�ستنيان�س عند �إعادة بناء الكني�سة
على التق�سيم القدمي للممرات اخلم�سة،
ولكن متت �إزاحة احلائط الغربي للكني�سة
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�إىل الوراء من اجل تو�سيعها ،مما �أدى �إىل اختفاء ال�ساحة املعمدة التي بناها ق�سطنطني،
و�إقامة �ساحة �أخرى مفتوحة .وال تزال بقايا �أعمدة هذه ال�ساحة بالقرب من مدخل الكني�سة
التي بناها يو�ستنيان�س.
والكني�سة لها �شكل م�ستطيل ،ويبلغ طولها 53م وعر�ضها 26م .وي�صل امتداد جناح
الكني�سة �إىل 54م ،وعر�ضه 36م .ويبلغ عدد الأعمدة املوجودة يف �صحن الكني�سة 44عموداً،
يبلغ طول كل منها 6م ،وتعلوها تيجان كورنثية من الرخام الأبي�ض ،تغطيها نقو�ش
نباتية يتو�سطها �صليب يوناين .ور�سمت فوق هذه الأعمدة لوحات زيتية ،متثل �صوراً للر�سل
والقدي�سني ،كما وجدت كتابات يونانية والتينية .واندثر الق�سم الأكرب من هذه الر�سومات
التي ي�صل عددها �إىل �أربعني ،واختفت مبرور الزمن ،ويوجد بينها �صور للقدي�س جورج،
والقدي�س كتالدو�س ،وكانوت ملك هولندا ،و�أوالف ملك الرنويج ،و�صور متثل قدي�سني من
ال�رشق .ومن الر�سومات التي تثري االهتمام دروع منقو�شة منذ القرنني الرابع واخلام�س
ع�رش يف اجلزء ال�سفلي من هذه الأعمدة.
ويوجد يف اجلزء اجلنوبي الغربي من
�صحن الكني�سة جرن العماد الذي يعود �إىل القرن
ال�ساد�س ،وهو قطعة �ضخمة ،ثمانية ال�شكل،
م�صنوعة من الرخام .وي�شري موقع هذا اجلرن
�إىل مرا�سم العماد التي كانت جتري عندما
كان ي�صل احلجاج امل�سيحيون �إىل الكني�سة.
وي�شاهد الزائر لكني�سة املهد خلف جرن العماد
عن ميينه الباب الذي يدخل منه �إىل دير الروم،
وي�شاهد على الي�سار املدخل الذي ي�ؤدي �إىل رواق القدي�س جريوم وكني�سة القدي�سة كاترينا.
�أما احلائط الذي �أقامه الرهبان اليونان عام  1842يف نهاية �صحن الكني�سة ،فقد �أزاله
ال�سري رونالد �ستوز احلاكم الربيطاين عام  ،1918و�أ�صبح املجال مفتوحا لر�ؤية جميع
�أجزاء الكني�سة من جهة الهيكل.
اجلدران:
يوجد يف الق�سم العلوي من �صحن الكني�سة،
فوق �صفوف الأعمدة ،حائطان يرتفع كل
منهما � 9أمتار ،وتوجد يف كل حائط 11
نافذة ذات �أقوا�س دائرية ،وهي بعدد الأعمدة

املوجودة يف كل �صف ،وتزود هذه النوافذ القريبة من ال�سقف �صحن الكني�سة بال�ضوء(، )5
وحتيط بها بقايا ر�سومات املوزاييك املذهبة التي كانت تغطي جدران الكني�سة ،وتعود
�إىل الن�صف الثاين من القرن الثاين ع�رش ،وهي ت�شهد على العظمة التي متيزت بها كني�سة
املهد يف تلك الفرتة .وما زالت الف�سيف�ساء املوجودة يف اجلزء ال�سفلي من احلائط اجلنوبي
وا�ضحة ،وهي متثل �سل�سلة �أجداد امل�سيح ،وتعلوها ر�سومات لهياكل حتتوي على الأناجيل
املقد�سة �أقامها الفنان افرامي .ويف اجلزء العلوي منها �صليب وكتابات يونانية متثل
مقاطع من قرارات «جممع الق�سطنطينية» ،وهي ت�شهد على الوحدة التي كانت قائمة يف
العقيدة يف العام169 .م .وت�شري �إىل ذلك نقو�ش التينية ويونانية يف خم�سة ا�سطر يف
القبو املوجودة يف و�سط الكني�سة .ويوجد فوق العوار�ض التي متتد فوق الأعمدة ر�سومات
نباتية ،ون�صو�ص من قرارات املجامع التي عقدت يف الق�سطنطينية عام 381م .وهناك
ر�سومات �أكرث و�ضوحا يف احلائط ال�شمايل للكني�سة متثل كنائ�س انطاكية و�رسديكا،
و�رصدي ،وهو اال�سم القدمي ل�صوفيا عا�صمة بلغاريا ،وتوجد يف �أ�سفل هذه ال�صور
قرارات املجمع الذي عقد يف املدينة عام 347م ،وهي مكتوبة باليونانية .وجند يف
احلنية ال�شمالية ر�سومات متثل القدي�س توما و�صعود ال�سيد امل�سيح �إىل ال�سماء ،وجند يف
احلنية اجلنوبية ر�سما ميثل دخول امل�سيح االحتفايل �إىل مدينة القد�س .وكان الإمرباطور
مانويل كامينينو�س يف الق�سطنطينة قد تربع بهذه الر�سومات يف القرن الثاين ع�رش.
السقف:
بعد �إزالة �سقف الكني�سة املزخرف الذي بناه يو�ستنيان�س يف القرن ال�ساد�س ،ا�صبح
ال�سقف الهرمي وعوار�ضه اخل�شبية
مك�شوفا ،ويف عهد الفرجنة �صنعت
العوار�ض من خ�شب الأرز .ويعود ال�سقف
احلايل �إىل القرن الرابع ع�رش ،ورممّ عام
1842م .وقد ورممّ ال�سقف اخلارجي
الذي كان مغطى برقائق من الر�صا�ص،
اثر �إزالتها يف القرن ال�سابع ع�رش من
قبل الأتراك ال�ستعمالها يف �صناعة
الطلقات الر�صا�صية .كما جرى ترميم
�سقف الكني�سة يف عام 2014م مببادرة
من اليون�سكو وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
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األرضية:
غطيت �أر�ض الكني�سة احلالية بقطع من احلجارة� ،أثناء فرتة الرتميم التي قام
بها الروم الأرثوذك�س عام 1842م عند �إ�صالح ال�رضر الذي نتج عن الزلزال الذي وقع
عام 1834م .ويوجد البالط على ارتفاع � 60سم من �أر�ضية الكني�سة التي قام ببنائها
الإمرباطور ق�سطنطني ،والتي تغطيها ر�سومات متنوعة من املوزاييك تعود �إىل القرن الرابع
امليالدي ،مت اكت�شافها عام 1934م .وميكن م�شاهدة قطع من هذه الر�سومات حتت القطع
اخل�شبية املوجودة يف و�سط الكني�سة .وكان يغطي �أر�ض الكني�سة يف عهد الإفرجنة ،قطع
من الرخام امل�صقول الذي كان يعك�س �صور الأعمدة بتيجانها املذهبة ونقو�ش الف�سيف�ساء
البديعة التي كانت تغطي اجلدران فوقها.
جناحا الكنيسة:
تنتهي �صفوف الأعمدة عند جناحي الكني�سة بحنية ن�صف دائرية يف اجلنوب ()6
و�آخري يف ال�شمال ،وحنية ن�صف
دائرية يف الو�سط من اجلهة ال�رشقية.
ويوجد �أمام اجلنية الو�سطى فا�صل
�أيقوين �أقامه اليونان يف القرن ال�سابع
ع�رش ،وهو جدار مزخرف من اخل�شب
يف�صل بني املذبح و�صحن الكني�سة ،وله
ثالثة �أبواب ت�ؤدي �إىل الهيكل ،وتغطيه
�صور دينية خمتلفة للم�سيح والعذراء
والر�سل والقدي�سني وغريهم .ويوجد يف
داخل الهيكل درج على اليمني يو�صل
�إىل كني�سة القدي�س جورج ،كما يو�صل من هذه الكني�سة �إىل برج يو�ستنيان�س ( . )7و�أقيم
الفا�صل الأيقوين احلايل عام 1764م بدل الفا�صل الذي �أقامه البطريرك دو�سيتيو�س بعد
�أن دمره حريق وقع عام 1689م .والفا�صل احلايل قطعة �ضخمة من اخل�شب املزخرف
بدقه وجمال ،وحفرت عليه زخارف جميلة نق�شت ب�أيدي �صناع مهرة من �أبناء بيت حلم،
وينق�سم �إىل ثالثة �أجزاء يحتوي كل منها على جمموعة من ال�صور الدينية� ،أهمها  14م�شهدا
من الإجنيل مر�سومة ب�أ�سلوب بيزنطي على �شكل قطع م�ستطيلة .ويقع على اجلانب الأمين
من احلاجز الأيقوين مقعد منقو�ش ب�صورة فنية ،يجل�س عليه بطريرك الروم الأرثوذك�س �أو
ال�شخ�صيات املرموقة التي ت�أتي لزيارة الكني�سة.

وقبل �إقامة هذا احلاجز الأيقوين،
وجد يف هذا املكان بناء مثمن ال�شكل
كان يحيط مبغارة امليالد ،كان احلجاج
ينظرون من خالل فتحة يف �أعاله �إىل
املكان الذي ولد فيه الطفل ي�سوع دون
النزول �إىل املغارة .وا�ستبدل هذا البناء
يف عهد الإمرباطور يو�ستنيان�س بالبناء
احلايل ،وا�ستبدل املدخل الوحيد الذي كان ي�ؤدي �إىل املغارة من و�سط الكني�سة ،مبدخلني
من اجلناح ال�شمايل واجلناح اجلنوبي عرب �سلمني من الأدراج ت�ؤدي �إىل �أمام هيكل امليالد.
وا�ستطاع الأرمن احل�صول على امتيازات يف كني�سة املهد بني عامي (– 1810
1829م)  ،وذلك ب�إقامة هيكلني يف اجلزء ال�شمايل من جناح الكني�سة ،خ�ص�ص الأول
للعذراء مرمي وخ�ص�ص الثاين حلكماء ال�رشق �أو املجو�س ،وهو يقع �إىل جوار املدخل
ال�شمايل ملغارة املهد ،وذلك لالعتقاد بانهم قد حطوا الرحال يف هذا املكان قبل الدخول
�إىل املغارة وتقدمي الهدايا للطفل ي�سوع .ويوجد يف احلنية اجلنوبية هيكل القدي�س نقوال
للروم الأرثوذك�س ( ، )8وحتتوي على
ثالثة �شبابيك م�ستطيلة ،و�سّ ع ال�شباك
الأو�سط و�أ�صبح بابا ُي�صعد �إليه من كل
جانب بدرج عند جدار احلنية ،ي�ؤدي
�إىل �ساحة خارجية وا�سعة ،تقع على
الي�سار منها كني�سة �صغرية من احلجر
الأحمر للقدي�س جورج ،واجلزء ال�سفلي
من الربج املعروف بربج يو�ستنيان�س ،الذي بناءه الفرجنة يف القرن الثاين ع�رش ،وقد
�سقط اجلزء العلوي منه يف القرن ال�ساد�س ع�رش ب�سبب الزالزل .ويقيم االجنليكان يف هذه
ال�ساحة �صلواتهم خالل فرتة عيد امليالد .ويتم الو�صول �إىل دير الروم الأرثوذك�س عرب
الباب املوجود يف جنوب ال�ساحة واملجاور «للجر�سية» .ويوجد على اليمني درج ي�ؤدي �إىل
قبور الأطفال الأبرياء الذين قتلوا يف عهد امللك هريود�س .وهي تقع حتت �صحن الكني�سة
وحتتوي على العديد من اجلماجم والعظام .وي�رشف دير الروم الأرثوذك�س على الق�سم الأكرب
من كني�سة املهد ،يف حني يتمتع الكاثوليك بحق �إقامة ال�صلوات يف مغارة املهد� .أما الأرمن
في�ستعملون احلنية ال�شمالية من الكني�سة ،ومن هذه احلنية يوجد باب ي�ؤدي مبا�رشة �إىل
كني�سة القدي�سة كاترينا ،ومغارة القدي�س جريوم ،التي تقع مبا�رشة يف ا�سفل هذه احلنية.
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مغارة املهد:
تعد مغارة املهد من اهم الأماكن و�أقد�سها يف كني�سة املهد ،وهي املكان الذي ولد فيه
ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم .يتم الدخول �إليها عرب مدخلني ،مدخل من اجلنوب ومدخل من
ال�شمال ،بنيا يف عهد يو�ستنيان�س،
لي�سهل على احلجاج زيارة هذه املغارة.
و�أ�صبح النزول �إىل مغارة املهد من
الباب اجلنوبي واخلروج من الباب
ال�شمايل ،يف حني كان يتم الو�صول
�إليها يف القرن الرابع امليالدي من
�صحن الكني�سة ،الباب الأ�صلي الذي يقع
يف �صدر الكني�سة ويف �أ�سفل الدرجات
الثالث التي ت�ؤدي �إىل �سقف مغارة املهد .و�أحيط بكل باب واجهة من الرخام الأبي�ض
امل�صقول ،تت�ألف من �أقوا�س متداخلة و�أعمدة مزدوجة� ،أقيمت على زمن الفرجنة .ويتكون
الدرج الذي ي�ؤدي �إىل املغارة من �ست درجات من احلجر الوردي على �شكل ن�صف دائرة،
حتى الباب احلديدي ،تليها درجات �أخرى ت�صل �إىل و�سط املغارة .و�أقيم داخل املغارة
ثالثة هياكل ،ي�سمى الأول “هيكل امليالد” ويقع فوق املكان الذي ولد فيه ال�سيد امل�سيح
عليه ال�سالم ،وقد و�ضع جنم يف قطعة من الرخام الأبي�ض ت�شري �إىل هذا املكان ،كتب
عليه بالالتينية عبارة تقول“ :هنا ولد ال�سيد امل�سيح من العذراء مرمي” .و�ضعها الرهبان
الكاثوليك عام 1717م ،و�أزيلت من قبل الرهبان اليونان عام 1847م ،مما �أدى �إىل قوع
خالفات كبرية بني الروم والالتني ،الأمر الذي دفع باحلكومة الرتكية �إىل �أعادتها عام
1853م )9( .وعندما جرى ترميم املوزاييك املوجود يف قبة هذا الهيكل عام 1944م،
اكت�شفت ثالث كلمات من الن�ص الالتيني تعني «املجد هلل يف الأعايل» .ويعتقد �أن النجم
الذي ظهر للمجو�س يف ال�رشق عندما جاءوا �إىل بيت حلم ،قد وقف فوق هذا املكان.
ويوجد يف اجلزء املقابل لهيكل امليالد ثالث درجات ت�ؤدي �إىل هيكل �آخر موجود يف
جتويف داخل ال�صخر ،ي�سند �سقفه عامود من احلجر الوردي يبلغ ارتفاعه مرتين ،ويدعمه
من ناحية عامودان من الرخام الأبي�ض .وميثل هذا الهيكل املكان الذي و�ضع فيه ال�سيد
امل�سيح بعد والدته ،ولذلك �سمي بهيكل املهد« :و�أ�ضجعته يف مذود لأنه مل يكن لهما مو�ضع
يف املنزل» ( . )10وتقول التقاليد �إن القدي�سة هيالنه والدة الإمرباطور ق�سطنطني قد ا�ستبدلت
املهد الأ�صلي امل�صنوع من الطني مبهد من الف�ضة ،ويوجد املهد الف�ضي حاليا يف كني�سة
�سانتا ماريا ماجوريه يف روما .وجند مكان املذود بالط من الرخام الأبي�ض وي�ضاء

بعدد من القناديل .ومتثل اللوحة املوجودة يف داخل املذود ح�ضور املجو�س �إىل بيت حلم
و�سجودهم للطفل ي�سوع .وهي لوحة ر�سمها الفنان الإيطايل جون باجليويل .Baglioli
ويقابل هيكل املهد هيكل �آخر خم�ص�ص حلكماء ال�رشق الذين جاءوا �إىل بيت حلم،
يقودهم جنم يف ال�سماء “فاذا النجم الذي كانوا ر�أوه يف امل�رشق يتقدمهم حتى جاء
ووقف فوق املو�ضع الذي كان فيه
ال�صبي .فلما ر�أوا النجم فرحوا فرحا
عظيما جدا .و�أتوا �إىل البيت فوجدوا
فخروا �ساجدين
ال�صبي مع مرمي �أمهّ .
له وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا
من ذهب ولبان ومر” )11( .ويقال:
�إن املجو�س قد قدموا الهدايا و�سجدوا
للطفل يف هذا املكان .ويقوم الكاثوليك
بتقدمي �صلواتهم يف مغارة املهد على
هذا الهيكل ،يف حني ي�صلي الروم الأرثوذك�س والأرمن على هيكل امليالد .وتوجد
فوق الهيكل لوحة بديعة للفنان الإيطايل باجيليويل من مدينة رافانا ،ر�سمها يف القد�س
عام 1850م ،وهي متثل ظهور املالئكة للرعاة .ويقال� :إن رفات ه�ؤالء امللوك الثالثة قد
نقلت يف عهد الفرجنة �إىل �إيطاليا ،ثم �إىل مدينة كولونيا يف املانيا عام 1164م ،التي
�أقامت عالقة تو�أمة مع مدينة بيت حلم عام 1996م.
ومغارة املهد م�ستطيلة ال�شكل يبلغ طولها 12م وعر�ضها  3امتار ،ويغطي جدرانها
قطع من الرخام الأبي�ض و�ستائر
من مادة الإ�سب�ست املقوى ،ر�سمت
عليها م�شاهد متثل حياة امل�سيح ،قام
بتقدميها الرئي�س الفرن�سي ماكماهون
بعد حريق ن�شب داخل املغارة عام
1873م .ويتخلل هذه ال�ستائر ثقوب
لرتبط من خاللها حبال القناديل من
�أجل رفعها وخف�ضها عند و�ضع الزيت
فيها �أو �إ�شعالها .ويزين املغارة 53
قنديالً ،والعديد من الأيقونات.
ويوجد يف طرف املغارة الغربي ،باب مغلق ي�ؤدي �إىل الكهوف املجاورة ملغارة
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امليالد ،والتي عا�ش فيها عدد من �آباء الكني�سة الأوائل كالقدي�س جريوم والقدي�سة بوال.
ويوجد مفتاح الباب مع الفرن�سي�سكان .ويربط هذا املمر بني كني�سة القدي�سة كاترينا
ومغارة املهد ،ليتمكن الرهبان الفرن�سي�سكان من القدوم للمغارة لتالوة فرو�ض �صلواتهم.
ويوجد بالقرب من الباب بئر جتمعت حوله العديد من الق�ص�ص ،ومت اخللط �أحيانا بينها
وبني بئر جنمة ملوك ال�رشق الذي يقع �شمال �رشقي مغارة امليالد بالقرب من املدخل
ال�شمايل للمغارة.
كنيسة القديسة كاترينا:
كني�سة القدي�سة كاترينا احلالية
كني�سة حديثة ،بنيت عام 1811م
مكان الدير الذي �أقام فيه رهبان
القدي�س �أوغ�سطني يف اجلزء ال�شمايل
من كني�سة املهد .وميكن �أن تكون
هذه الكني�سة �شبيهة بالكني�سة التي
�أقامتها القدي�سة بوال عند و�صولها �إىل
بيت حلم ،ومل تكن هناك �إال �آثار قليلة
لهذه الكني�سة بعد و�صول الفرجنة عام
1099م ،ولهذا قاموا ببناء دير لرهبان القدي�س �أوغ�سطني الذين �أ�رشفوا على كني�سة
املهد يف ذلك الوقت)12( .
و�أقام الرهبان الفرن�سي�سكان يف هذا الدير عام 1347م عند و�صولهم �إىل بيت حلم.
ومل جتر منذ ذلك احلني �أية تعديالت على ذلك البناء الذي �أقيم يف القرن الثاين ع�رش �إال يف
�أواخر القرن التا�سع ع�رش ،عندما �شيدت كني�سة القدي�سة كاترينا احلالية ،حيث جرى تو�سيع
الكني�سة ب�إزاحة الهيكل �إىل الوراء وبناء هيكلني مت�صلني بالهيكل الرئي�س ،و�أ�ضيفت غرفة
ملالب�س الكهنة يف عام 1846م .وجرى يف عام 1888م �إزالة احلائط ال�شمايل والواجهة
الأمامية للكني�سة لكي يزداد طولها وعر�ضها ،و�أقتطع نتيجة لذلك اجلزء ال�رشقي من رواق
�ص الرواق مرة �أخرى من اجل تو�سيع الكني�سة .وما
القدي�س جريوم .ويف عام 1949م ُق رّ
زالت �آثار �أعمدة الرواق ال�رشقي ظاهرة يف داخل الكني�سة.
والكني�سة احلالية ب�سيطة ال�شكل وتنق�سم من الداخل �إىل ثالثة ممرات بو�ساطة �أعمدة
مربعة م�صنوعة من احلجر ،ويعلو املمر الأو�سط �سقف مقنطر له دعائم .وعند الدخول
�إىل الكني�سة من كني�سة املهد �أو من الرواق جتد نف�سك �أمام الأعمدة الأربعة التي اقتطعت

من رواق القدي�س جريوم ،وت�شاهد على اليمني باب ًا كبرياً م�صنوع ًا من احلديد يف�صل بني
كني�سة املهد وكني�سة القدي�سة كاترينا� ،صنعه الأب �سلفرييو من كورنثينا يف عام 1700م.
ويوجد بعد الباب بعدة امتار درج ي�ؤدي �إىل مغارة القدي�س جريوم .ويوجد على اجلانب
الأمين للكني�سة هيكل مكر�س للقدي�س فرن�سي�س ،وعلى اجلانب الأي�رس هيكل مكر�س للقدي�س
�أنطون ،ويوجد على اجلدار خلف الهيكل لوحة فنيه للقدي�س يو�سف مع الطفل ي�سوع حتيط
به املالئكة والقدي�س يو�سف يركع �إكراما للمولود اجلديد .ولقد �أُزيل الهيكالن عند القيام
بتو�سيع الكني�سة من اجلهة ال�رشقية ،وا�ستبدلت �صورة العذراء مع الطفل ي�سوع بلوحة من
الزجاج امللون تظهر القدي�س فرن�سي�س يف م�شهد للميالد .ولقد زينت النوافذ املوجودة يف
اجلدار العلوي للكني�سة ب�أ�شكال هند�سية� ،أما النوافذ املوجودة على املمرات وفوق باب
املدخل فهي م�صنوعة من الزجاج امللون .ويوجد هيكل خم�ص�ص للعذراء “احلبل بال
دن�س” على اجلانب الأمين من الكني�سة ،يحتوي على متثال للطفل ي�سوع يف �أ�سفله ،ويقوم
البطريرك بعد انتهاء قدا�س منت�صف الليل بحمل هذا الطفل مبوكب مهيب �إىل املغارة حيث
يتم و�ضعه فوق النجمة يف هيكل املهد.
ومن القطع الفنية اجلميلة يف هذه الكني�سة جرن العماد ،امل�صنوع من الرخام يف عام
1734م ،وباب خ�شبي مزخرف ي�ؤدي �إىل الدير يف اجلهة ال�شمالية� .أما املدخل الرئي�س
للكني�سة فقد زين ب�أربع لوحات من الربونز للقدي�س جريوم وايزيبو�س والقدي�سة بوال وابنتها
اي�ستوكيم ،وهذه اللوحات هي من �صنع الفنان موراتني .ويوجد فوق مدخل الكني�سة متثال
للعذراء ي�رشف على ال�ساحة املوجودة يف و�سط رواق القدي�س جريوم� ،أما برج الأجرا�س
فانه ال ميثل طرازاً معيناً� ،أما الأجرا�س فقد �سكبت يف با�سانو يف �إيطاليا عام 1882م و
1887م .وقد �صمم الكني�سة املهند�س كوميوت� ،إال �أن �شهرة هذه الكني�سة تعود �إىل القدا�س
االحتفايل الذي يقام فيها ليلة عيد امليالد يف منت�صف الليل ،وبح�ضور الهيئات الدينية
والر�سمية وقنا�صل الدول الأجنبية ،و ُينقل عرب حمطات الإذاعة والتلفزيون �إىل جميع �أنحاء
العامل .وقد مت �إعادة تو�سيع الكني�سة من جديد ب�إزاحة الهيكل الرئي�س والهيكلني اجلانبيني
�إىل الوراء مب�سافة 15مرتا ،وجرت هذه التو�سيعات ا�ستعدادا لالحتفال بالذكرى الألفية
الثانية مليالد ال�سيد امل�سيح يف بيت حلم .كما جرى �إعادة ترميم كني�سة �صليبية قدمية تعود
�إىل القرن الثاين ع�رش وتوجد يف �أ�سفل الكني�سة احلالية.
رواق القديس جريوم:
�أكت�شف هذا الرواق عن طريق ال�صدفة بعد �أن دمر حريق جدران هذا املكان ،فك�شف عن
�أقوا�س الرواق التي تعود �إىل القرن الثاين ع�رش .فقام املهند�س برلوت�سي برتميمه عام
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1947م ،وهو ميثل الآن منوذج ًا رائع ًا
من مناذج فن العمارة القدمية .ويحتوي
الرواق على مدخل من كل جانب تعلوه
�أقوا�س ثالثة ويحد كل باب �أربعة
�أقوا�س �أخرى .ومتكن امل�رشفون على
عملية الرتميم عام 1947م من �إدخال
جزء من هذا الرواق داخل الكني�سة،
ويكون الرواق بذلك قد تعر�ض للت�شوية
مرة ثانية منذ عام 1880م .وحافظ
املهند�س برلوت�سي على �شكل الرواق القدمي ،فقد علت الأعمدة فيه تيجان زينتها زهرة
االقنثا وزخارف نباتية ،وهذا ما كان مييز فن العمارة الأوروبية يف القرن الثاين ع�رش.
وكان الرواق القدمي ي�ضم  64تاج ًا من احلجر الناري مل يبق منها �إال ع�رشين� ،أما البقيه فقد
تعر�ضت للتلف والدمار وجرى ا�ستبدالها بتيجان جديدة دون نقو�ش .ورغم حالتها املزرية
ف�إن التيجان الأ�صلية متثل منوذج ًا فني ًا رائع ًا لفن العمارة يف تلك الفرتة التاريخية .وميكن
اليوم م�شاهدة هذا الرواق كما كان احلال عليه قدمي ًا دون �إدراك الرتميمات التي جرت عليه.
ويرتفع من و�سط الرواق عمود من احلجر الأبي�ض يقف فوقه متثال للقدي�س جريوم
يعود �إىل عام 1880م .وكان القدي�س جريوم قد جاء �إىل مدينة بيت حلم عام 384م مع
جمموعة من احلجاج و�أقام فيها ( . )13وترمز اجلمجمة املوجودة حتت قدميه �إىل ق�سوة
احلياة الرهبانية .بينما يرمز الكتاب بني يدية �إىل العمل الكبري الذي قام به بو�ضع �أول
ترجمة التينية للكتاب املقد�س خالل فرتة �إقامته يف بيت حلم ،وجاءت بعد عامني القدي�سة
بوال وابنتها ،وهي �سيدة رومانية نبيلة �أ�س�ست بعد و�صولها �أول رهبنة غربية ا�ستمرت منذ
ذلك اليوم حتى الآن دون انقطاع .و�أقامت بوال ديرا للقدي�س جريوم و�أ�صدقائه ،كما �أقامت
التقيات اللواتي جئن ب�صحبتها من روما ،وقامت ببناء منزل للحجاج.
ديراً لها وللن�سوة ّ
وق�ضى القدي�س جريوم بقية �أيام حياته يف بيت حلم ،و�أنتج فيها �أهم �أعماله الأدبية ،فقد
كتب �سرية بع�ض القدي�سني ،وبع�ض الكتب الدفاعية �ضد من كان ينتقد احلياة الن�سكية،
�إ�ضافة �إىل  150ر�سالة .ويكمن عمل جريوم الرئي�س يف �إعادة ترجمة الكتاب املقد�س �إىل
الالتينية واملعروفة ب»الفوجلاتا» �أو الرتجمة ال�شعبية ،والتي جعلت من جريوم �شفيعا
للمرتجمني يف جميع �أنحاء العامل .وحتتفل الفدرالية الدولية للمرتجمني باليوم العاملي
للرتجمة يف � 30أيلول من كل عام والذي ي�صادف ذكرى عيد القدي�س جريوم .وتويف جريوم
عام 420م يف بيت حلم ودفن فيها ،ثم نقل ثيودو�سيو�س الثاين رفاته �إىل الق�سطنطينية ،ثم

�إىل كني�سة القدي�سة ماريا ماجوريه يف روما .ويوجد يف املمر اجلنوبي للرواق ،حتت غطاء
حديدي ،درج �ضيق ي�ؤدي �إىل املغارة التي كان يعمل فيها جريوم ،ويظهر �أن هذا الدرج
كان ميثل املدخل القدمي للمغارة ،وجرى ت�ضييقه لأ�سباب �أمنيه .ويثبت وجود هذا املدخل،
النظرية التي تقول �أن هذه الكهوف كانت متثل املدخل الأ�صلي ملغارة امليالد ،واجلزء
اخلارجي للمغارة .ويوجد يف اجلزء اجلنوبي من الرواق كني�سة �صغرية للقدي�سة هيالنة،
كان الفرجنة قد �أقاموا فوقها برجا للأجرا�س.
الكهوف اجملاورة ملغارة امليالد:
توجد بالقرب من مغارة امليالد جمموعة من املغر التي يتقا�سمها الأرثوذك�س
والكاثوليك ،وهي توجد حتت الأر�ض حماذية ل�صحن الكني�سة وحتتوي على بقايا الأطفال
ال�شهداء الأبرار الذين قتلهم هريود�س
ظن ًا منه �أنه يقتل معهم طفل مغارة
بيت حلم .وت�شري احلفريات التي قام
بها الأب باچاتي الفرن�سي�سكاين �إىل
�أن هذه الكهوف كانت م�ستخدمة منذ
القرن ال�ساد�س ق .م .وحتولت يف القرن
الأول �إىل قبور للم�سيحيني الذين كانوا
يرغبون ب�أن ُتدفن �أج�سادهم قرب
الأماكن املقد�سة .وميكن الو�صول �إىل الكهوف اخلا�صة بالكاثوليك من كني�سة القدي�سة
كاترينا من خالل درج يوجد على اجلانب الأمين داخل الكني�سة ،وي�سري حتت احلنية
ال�شمالية لكني�سة املهد .وميكن الو�صول �إىل الكهوف اخلا�صة بالأرثوذك�س من ال�ساحة التي
يتم الو�صول �إليها عرب الباب املوجود يف احلنية اجلنوبية لكني�سة املهد ،حيث يوجد يف
اجلانب الغربي من ال�ساحة بناء ي�ؤدي عرب درج �إىل جمموعة من الكهوف التي حتتوي على
قبور الأطفال ال�شهداء.
وقد جرى ترميم الكهوف املوجودة حتت احلنية ال�شمالية ب�شكلها احلايل عام 1962م،
بعد �أن كانت مهملة فرتة طويلة من الزمن .وقد خ�ص�ص الكهف الأول على الي�سار للأطفال
ال�شهداء الذين فقدوا حياتهم من �أجل الطفل ي�سوع الذي �أثارت والدته غ�ضب هريود�س،
فعمد �إىل قتل الأطفال يف منطقة بيت حلم .ويعتقد �أن هذه الكهف كان امللج�أ الذي جل�أت
�إليه الأمهات خوف ًا من بط�ش هريود�س ،يف حني يعتقد �آخرون بانه املكان الذي و�ضعت
فيه جثث الأطفال ال�شهداء.
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وخ�ص�ص الهيكل الثاين الذي يقع يف اجلهة اجلنوبية ،للقدي�س يو�سف يف ذكرى الر�ؤيا
التي �شاهدها يف احللم ،والتي جعلته ي�أخذ الطفل و�أمه ويهرب �إىل م�رص من �أجل حمايته
من بط�ش هريود�س .ويوجد �إىل جانب الهيكل ممر ي�ؤدي �إىل مغارة املهد ،مغلق بباب خ�شبي
يحتفظ الآباء الفرن�سي�سكان مبفتاحه .وميكن اذا نظرت من خالل ثقب املفتاح م�شاهدة
هيكل امليالد حيث ولد ال�سيد امل�سيح .كما توجد يف نهاية املمر على اجلانب الأمين معامل
الباب الغربي الذي �أغلق ،والذي كان ي�ؤدي �إىل مغارة املهد من �صحن الكني�سة .وعندما
نقف يف اجلزء ال�سفلي من مغارة القدي�س يو�سف جند ب�ضعة قبور ،هي قبور الأتقياء الذين
رغبوا ب�أن تدفن �أج�سادهم يف هذا املكان املقد�س منذ القرون الأوىل للم�سيحية� .إذا تابعنا
ال�سّ ري �إىل الي�سار جند بعد مغارة الأطفال هوة مغلقة بق�ضبان يبلغ عمقها خم�سة �أمتار وهي
قرب الأطفال الأبرياء بح�سب التقليد .وحتتفل الكني�سة الكاثوليكية يف الثامن والع�رشين من
�شهر كانون الأول من كل عام بعيد ه�ؤالء الأطفال الأبرياء القدي�سني.
وبالعودة �إىل هيكل الأطفال ال�شهداء جند ممراً �إىل الي�سار ي�ؤدي �إىل قرب القدي�س جريوم.
ويوجد على اجلانب الأمين من املمر هيكل خم�ص�ص للقدي�س ايزوبو�س من كرميونا� ،أحد
تالميذ القدي�س جريوم وخليفته .و�إىل جواره هيكل يحتوي على قرب القدي�سة بوال وابنتها
وبئر ماء قدمية .كما يوجد ممر يو�صل �إىل قرب القدي�س جريوم ،وباب ي�ؤدي �إىل غرفة
�صغرية متثل املكان الذي قام فيه جريوم برتجمة الكتاب املقد�س والتعليق عليه .وهناك
درج يدخل من خالله النور �إىل املغارة ،وي�ؤدي �إىل �ساحة الرواق املوجود �أمام كني�سة
القدي�سة كاترينا.
دير األرمن:
يقع دير الأرمن يف اجلهة اجلنوبية من �ساحة املهد .وقد �شيد هذا الدير يف فرتات
خمتلفة .وجند يف الطبقات ال�سفلى من الدير �آثار جدران و�أعمدة تعود �إىل العهد البيزنطي
والكني�سة التي �أقامها يو�ستنيان�س،
و�أخرى تعود �إىل عهد الفرجنة .وتدل
هذه الآثار على حجم كني�سة املهد يف
تلك الفرتة� .أما الدير ب�شكله احلايل
فيعود �إىل القرن ال�سابع ع�رش .يتم
الو�صول �إىل الدير بعد الدخول �إىل
كني�سة املهد من باب التوا�ضع ال�صغري،
واالجتاه نحو اليمني عرب باب �آخر يف

الدهليز .وتوجد يف نهاية املمر على اليمني غرفة �صغرية كانت متثل زاوية ال�ساحة الرئي�سة
التي بناها جو�ستينان �أمام كني�سة املهد ،كما يوجد باب �آخر ي�ؤدي �إىل �ساحة حتتوي على
بئر يتميز مائه كما يقول احلجاج الذين زاروا هذا املكان ،بقدرته على ال�شفاء .ويوجد على
اجلانب الأمين من ال�ساحة درج ي�ؤدي �إىل اجلزء امل�سكون يف الدير والذي يتواجد فيه عدد
من الرهبان الأرمن.
وكان دير الأرمن يف القرن ال�سابع ع�رش �أحد املراكز املهمة للرهبنة ،وخا�صة يف
عهد البطريرك قريقور بروندر املعروف بتق�شفه .وقد امتلأ الدير يف عهده بن�ساخ الكتاب
املقد�س .ويوجد يف الدير حاليا ( )6رهبان يقدمون اخلدمة الرعوية للطائفة الأرمنية يف
املدينة والتي يبلغ عددها  600ن�سمه تقريبا .ويحتوي الدير على كني�سة �صغرية ملار
يعقوب ،تزينها ثالثة هياكل من اخل�شب املزخرف واملوزاييك الأزرق ،كما يوجد يف الكني�سة
لوحة زيتية قدمية تعود �إىل القرن الثامن ع�رش ومتثل عماد امل�سيح� ،إ�ضافة �إىل جرن للعماد
معروف بقدراته ال�شفائية للأطفال .وقام البطريرك قريقور باروندور بتحويل الفناء الكبري
الذي كان ي�ستعمل خان ًا يف ال�سابق �إىل كني�سه با�سم الثالوث الأقد�س ،وبنى هيكلني �إىل
اليمني والي�سار خم�ص�صني لأبناء زبدى ،ولكن الكني�سة حتولت مرة �أخرى �إىل غرفة طعام.
ويوجد فوق الدير برج حديث للأجرا�س بني عام 1935م ،وميكن من �سطح الدير م�شاهدة
منظر جميل ملدينة بيت حلم واملناطق املحيطة بها.
ويوجد يف اجلزء ال�سفلي من دير الأرمن قاعة كربى م�ستطيلة ال�شكل ،لها �سقف
مقنطر ب�صفني من الأقوا�س ،تدعمها خم�سة �أعمدة توجد يف و�سط القاعة وتعلوها تيجان
بيزنطية .ويعتقد �أن القدي�س جريوم كان يعطي درو�سا التباعه يف هذا املكان .وتعر�ضت
هذه القاعة لتعديالت كثرية ،فقد ُح ّول اجلزء العلوي منها �إىل م�سكن ،وما زالت �آثار تيجان
الأعمدة التي كانت حتيط بال�ساحة التي بناها يو�ستنيان�س وا�ضحة يف هذا البناء ،وقد �أقام
الفرجنة يف القرن الثاين ع�رش بناء �آخر فوقه .ويف الطابق ال�سفلي من الدير مكان وا�سع كان
احلجاج ي�ضعون فيه دوابهم عندما كانوا يق�ضون الليل يف بيت حلم ،كما توجد يف احدى
الزوايا مع�رصة ذات رحى كبرية للزيت ،و�آبار كبرية للمياه .وقد �أُ ّهل هذا املكان يف الذكرى
الألفية مليالد ال�سيد امل�سيح ،و�أ�صبح مركزاً رعوي ًا وثقافي ًا لأبناء الرعية الأرمنية وغريهم
من الطوائف الأخرى .ويعك�س دير الأرمن ب�أبنيته القدمية واملتداخلة ،مناذج متنوعة لفن
البناء ،فيمكن �أن ت�شاهد حائطا بيزنطيا �إىل جانب �أحد الأبنية التي �أقامها يو�ستنيان�س� ،أو
�أحد الأبراج التي �أقامها الفرجنة ،تعلوه �أبنية �أخرى �أقيمت يف عهد العثمانيني.
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دير الروم األرثوذكس:
يقع دير الروم الأرثوذك�س �إىل اجلنوب ال�رشقي من كني�سة املهد ،وي�سكن فيه مطران
وجمموعة من الرهبان اليونان الذي ي�رشفون على كني�سة املهد .ويتكون الدير من جمموعة
من الأبنية التي تعود �إىل عهود خمتلفة .ويتم الو�صول �إليه من �شارع مغارة احلليب� ،أو من
كني�سة املهد عرب باب يوجد يف و�سط احلنية اجلنوبية للكني�سة ي�ؤدي �إىل �ساحة كبرية يوجد
على اجلانب ال�رشقي منها بناء �ضخم تقع خلفه غرفة مالب�س الكهنة ،ويف �أ�سفله توجد
كني�سة القدي�س جورج .وميثل اجلزء ال�سفلي من هذا البناء بقايا برج يو�ستنيان�س الذي بني
يف هذا املكان من اجل حماية الكني�سة .وقد �أقام الفرجنة يف القرن الثاين ع�رش برج ًا �آخر
بالقرب منه.
ويف اجلانب الآخر من ال�ساحة يوجد بناء ي�ؤدي عرب درج طويل �إىل جمموعة من
الكهوف تقع �أ�سفل �صحن كني�سة املهد وحتتوي على قبور للأطفال ال�شهداء ،حيث ميكن
للزائر �أن يرى جمموعة كبرية من جماجم الأطفال الذين قتلهم هريود�س يف �أماكن متعددة
يف هذا املكان .ويف اجلزء اجلنوبي من ال�ساحة يوجد املدخل الرئي�س الذي ي�ؤدي �إىل دير
الروم الأرثوذك�س ويرتفع �إىل جانبه برج الأجرا�س الذي �شيد عام 1948م .ويعود البناء
احلايل �إىل عهود خمتلفة ،ولكن اجلزء الأكرب منه يعود �إىل القرن التا�سع ع�رش.
مغارة احلليب:
تقع مغارة احلليب �إىل اجلنوب ال�رشقي من كني�سة املهد ،على بعد خطوات قليلة
منها .وميكن الو�صول �إليها من �ساحة
املهد عرب �شارع مغارة احلليب� ،أو من
كني�سة املهد مرورا ب�ساحة دير الروم
الأرثوذك�س ،عرب الباب الذي ي�ؤدي �إىل
�شارع مغارة احلليب .وتوجد املغارة
حتت الأر�ض ويتم الو�صول �إليها عرب
�سلم يتكون من  20درجة .وحتولت
املغارة �إىل كني�سة �صغرية ت�سمى
كني�سة مغارة احلليب �أو “كني�سة �ستنا
مرمي” .وبنيت �أول كني�سة فوق املغارة يف عهد القدي�سة بوال .وزينت الكني�سة احلالية
مبختلف التحف الدينية من امل�صنوعات ال�صدفية وخ�شب الزيتون .وتقول التقاليد �إن
ال�سيدة العذراء قد مكثت فرتة ق�صرية من الزمن يف هذه املغارة مع الطفل ي�سوع ،وعندما

ظهر املالك للقدي�س يو�سف و�أعلمه باخلطر الذي يحدق بالطفل ي�سوع ،و�رضورة الهرب
به �إىل م�رص ،قام باال�ستعداد لل�سفر وا�ستعجال مرمي التي كانت تر�ضع الطفل ،ف�سقطت
قطرة من احلليب على ار�ض املغارة حولت لون ال�صخر فيها �إىل الأبي�ض ،ومن هنا جاءت
ت�سميتها مبغارة احلليب.
ويحظى هذا املكان بالتكرمي من كل الطوائف ،وتعتقد الن�ساء امل�سيحيات وامل�سلمات
منذ قرون طويلة� ،أنه �إذا نق�ص احلليب على الن�ساء املر�ضعات ،فان �صخر هذه املغارة قادر
على ال�شفاء .وتقوم بع�ض الن�ساء ب�رشب م�سحوق من حجارة املغارة مع املاء من �أجل زيادة
احلليب لديهن .وكان احلجاج امل�سيحيون يف القرن ال�سابع ع�رش ،يقطعون �أجزاء �صغريه من
�صخر هذه املغارة ،وي�أخذونها معهم �إىل كنائ�س بالدهم .وتعود احلجارة املوجودة يف
العديد من الكنائ�س يف العامل حتت ا�سم “حليب العذراء” �إىل هذه املغارة.
و�أقام الفرن�سي�سكان الكني�سة احلالية فوق املغارة عام 1872م ،وتعد واجهتها منوذج ًا
رائع ًا لفن العمارة املحلية� ،إذ قام عدد من النحاتني من �أهل مدينة بيت حلم عام 1935م
بت�صوير العائلة املقد�سة والهروب �إىل م�رص على تيجان الأعمدة التي تزين املدخل ،حيث
عب احلرفيون املحليون عن تكرميهم لهذا املكان من
تبدو وك�أنها قطع من ال�صدف .كما رّ
خالل التحف الفنية ال�صدفية التي تزين الكني�سة وتغطي جدران املدخل .وحتولت الكني�سة
�إىل مكان هادئ للت�أمل وال�صالة ،وتعلو جدرانها جمموعة من اللوحات املتنوعة التي متثل
العذراء وهي تر�ضع الطفل ي�سوع .ومن �أجل ال�صعود فوق الكني�سة مل�شاهدة قطع املوزاييك
التي تعود �إىل الكني�سة الأوىل ،يجب طلب امل�ساعدة من الراهب امل�س�ؤول الذي ميلك مفتاح
كني�سة القدي�س يو�سف �أي�ضا والتي تقع بالقرب منها .وقد �أقيم يف هذا املكان يف الذكرى
الألفية مليالد ال�سيد امل�سيح كني�سة جديدة خ�ص�ص اجلزء ال�سفلي منها لتكرمي القربان
املقد�س والت�أمل وال�صالة.
احلكايات الشعبية والدينية حول كنيسة املهد:
ي�سجل هذا البحث عدداً من احلكايات ال�شعبية التي تناقلها �سكان املدينة خالل
العقود الأخرية حول كني�سة املهد ،وهو ال يهدف �إىل تقدمي �سجل كامل لها ،و�إمنا ي�سعى
�إىل حتديد طبيعة املعتقدات الدينية املرتبطة بالكني�سة وعالقتها بال�سياق االجتماعي
والثقايف .وال ميكن فهم هذه الق�ص�ص بالطريقة نف�سها التي تفهم بها الق�ص�ص ال�شعبية
الأخرى ،نظرا الرتباطها بالعقائد الدينية لرواتها وما لها من �أثر خا�ص وتفاعل بني
القارئ والن�ص .وهي ال تعرب �أي�ضا عن وجدان فرد واحد ،و�إمنا تعرب عن وجدان اجلماعة،
فهي بذلك �ضمريها احلي املتحرك ووجدانها املعرب .ويهدف هذا البحث �إىل فهم الر�سالة
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التي متثلها هذه الق�ص�ص و�إبراز املكانة املهمة التي متثلها كني�سة املهد ل�سكان مدينة بيت
حلم .ودرا�سة هذه احلكايات ال�شعبية لي�ست جمرد بحث عن الأ�شياء القدمية ،بل هي بحث عن
املعرفة� ،إنها تو�سع مداركنا وتعرفنا بثقافتنا وتراثنا وت�ساعدنا يف فهم �أنف�سنا.

1.1الثقوب اخلم�سة على �أحد الأعمدة:

توجد على �أحد الأعمدة يف كني�سة املهد ثقوب خم�سة على �شكل �صليب ،وعمق الواحد منها
بو�صة تقريبا ،ت�شري �إىل �أ�صابع ال�سيدة العذراء .ون�ش�أت حول هذه الثقوب جمموعة من

الق�ص�ص ال�شعبية املتداولة منها:
♦ ♦حكاية الهجوم على الكني�سة :حاولت �إحدى القبائل امل�سلحة �أن تفر�ض �سلطتها

على �أهل املدينة ،فالتج�أ النا�س �إىل كني�سة املهد للحماية ،وعندما ر�أي املغريون مهاجمة
الكني�سة والتعر�ض ملن احتمى بها من �أهل البلدة ،ظهرت العذراء مرمي عليها ال�سالم م�سندة
�أ�صابع يدها على �أحد الأعمدة يف �صحن
الكني�سة ،ف�صدر حينئذ �ضوء باهر بهر
�أب�صار اجلماعة التي ا�ضطرب �أمرها
فولّت الأدبار.
♦ ♦حكاية الدبابري :وبح�سب
رواية �أخرى ( )14انبعثت من هذه الثقوب
جمموعات من الدبابري �صدت املغريين
على �أعقابهم .فعندما �أمر ال�سلطان
بيرب�س جنوده �أن يذهبوا �إىل الكني�سة ل�سلب نفائ�سها ثم هدمها ،وعندما دخل اجلنود
الكني�سة وحاولوا �سلبها وهدمها ،خرجت عليهم �أعداد كبرية من الدبابري كما يذكر ذلك
اخللف عن ال�سلف .وكان خروج هذه الدبابري من ثقوب يف بع�ض �أعمدة الكني�سة ،فلحقت
هذه الدبابري باجلند وهاجمتهم ب�صورة �رش�سة و�أمعنت يف ل�سعهم ،الأمر الذي ا�ضطرهم
�إىل الهرب من وجهها ،غري �أن هذه الدبابري الحقتهم حتى قو�س الزرارة املعروف حتى
يومنا هذا� ،إىل �أن و�صلوا حملة ر�أ�س افطي�س املعروفة حتى يومنا هذا باال�سم ذاته .وهنا
يف هذا املوقع كما يذكر اخللف عن ال�سلف فط�س �أي مات كثري من اجلنود نتيجة ل�سع
هذه الدبابري ،وقد توىل الأهلون دفن جثثهم يف املوقع املعروف اليوم بالكركفة .وكلمة
«كركفة» باللغة الآرامية معناها (مقربة اجلثث �أو اجلماجم)  .وعندما �سمع ال�سلطان بيرب�س
مبا حدث جلنوده� ،أي ب�أعجوبة الدبابري� ،أ�صدر �أمره �إىل والته بالتوقف عن قتل امل�سيحيني
وا�ضطهادهم وعدم التعر�ض لكنائ�سهم ،كما طلب �إىل والته كذلك �أن ي�سمحوا للم�سيحيني
الذين هربوا من البالد بالعودة �إىل بيت حلم ،و�إىل البلد الذي يرغبون يف العودة �إليه .وهكذا

عاد �أجداد �أهايل مدينة بيت حلم من ال�شوبك يف وادي مو�سى ومن غريها من نواح �أخرى،
وا�ستقر بع�ضهم يف بيت حلم ،ذلك الن بيت حلم �أ�صبحت يف عام 1517م تنعم بالأمن
واال�ستقرار بحماية قي�رص رو�سيا .وقد امتد حكم املماليك يف هذه البالد ،حيث ات�سع حكمهم
حتى �شمل م�رص وال�شام وامتد نفوذهم يف البالد والأقاليم املجاورة يف �شبه اجلزيرة
العربية و�آ�سيا ال�صغرى وبرقة والنوبة حتى عرفت دولتهم بلقب دول الربين والبحرين.
ويف عهد امللك احلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي ،ولكون امه كانت م�سيحية ،فقد �صان هذا امللك
كني�سة املهد وحافط على �أرواح �سكانها ورجال الدين فيها ،ويف عهده ا�ستوطن عدد كبري
من امل�سيحيني يف بيت حلم.
♦ ♦حكاية الزلزال :ومتة حكاية �أخرى تدور حول هذه الثقوب اخلم�سة .فقد حدث
زلزال هائل مبقت�ضى �إحدى الروايات وهز مدينة بيت حلم هزاً ،وقد ابتهل النا�س هلل �سبحانه
وتعاىل �أن يجنبهم �رشه ،وقد ظهرت العذراء مرمي عليها ال�سالم يف كني�سة املهد ،وو�ضعت
�أ�صابعها على العمود ،و�رسعان ما هد�أ الزلزال .ويقال� :إن هذه الثقوب هي �آثار عالمات
�أ�صابع العذراء التي تركتها على العمود .ويعترب �سكان املدينة هذه الثقوب اخلم�سة مكان ًا
مقد�سا ،فعندما يدخل ال�شخ�ص كني�سة املهد ي�ضع �أ�صابعه اخلم�سة داخل الثقوب م�ؤمنا
ب�أعجوبة خروج الدبابري حلماية الكني�سة.

2.2حماوالت هدم كني�سة املهد:
تعر�ضت الكنائ�س يف فل�سطني �إىل الهدم والدمار مرات عديدة .ومل ينج من ذلك �سوى
كني�سة املهد ،نظرا ملا متتعت به هذه الكني�سة من مكانة دينية مهمة لدى امل�سيحيني
وامل�سلمني وغريهم من امل�ؤمنني .وتروي الق�ص�ص التالية بع�ض املحاوالت التي متت من
�أجل هدم الكني�سة �أو التعر�ض لها بالأذى:
♦ ♦حكاية �صورة املجو�س :هناك حكاية معروفة عن �سبب �إنقاذ كني�سة املهد من
الدمار على يد الفر�س الذين غزوا البالد يف �أوائل القرن ال�سابع امليالدي ،و�أدى غزوهم �إىل
خراب جميع الكنائ�س يف فل�سطني ،ومل ينج من بيت حلم �سوى كني�سة املهد� ،إذ يقال� :إن
�صورة م�صنوعة من الف�سيف�ساء التي متثل �سجود املجو�س الثالثة مبالب�سهم الفار�سية �أمام
ال�سيد امل�سيح عند والدته يف مغارة املهد يف بيت حلم ،حاملني له الهدايا ذهب ًا ولبان ًا ومراً،
كانت مر�سومة على واجهة الكني�سة الغربية فوق ما ي�سمى اليوم بالباب ال�صغري .ولدى
ر�ؤية الغزاة الفر�س ل�صورة مواطنيهم املجو�س بلبا�س بالدهم التقليدي ،ا�ستنكفوا عن الهدم
والتدمري احرتاما ملواطنيهم .واملجو�س هم ملوك الفر�س الذين �سجدوا لي�سوع الطفل بح�سب
الرواية الإجنيلية.
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♦ ♦حكاية امللك ي�ستنيان�س
(الإمرباطور يو�ستنيان�س)  :وردت

الق�صة التالية يف معجم بلدانية فل�سطني
العربية ملرمرجي الدومينيكاين وفيها
يقول�« :أمر امللك الر�سول �أن يهدم كني�سة
بيت حلم – وكانت �صغرية -و�أن يبنيها
كني�سة عظيمة كبرية ح�سنة ،وال يكون
يف بيت املقد�س كني�سة �أح�سن منها.
فلما وافى الر�سول �إىل بيت املقد�س ،بنى
بيمار�ستانا للغرباء .ومتم كني�سة �ألينة ،وبنى الكنائ�س التي �أحرقها ال�سامرة ،وبنى ديارات
كثرية ،وهدم كني�سة بيت حلم ،وبناها على ما هي اليوم .فلما فرغ من جميع ذلك ،رجع �إىل
امللك .فقال� :صف يل كيف بنيت كني�سة بيت حلم .فلما و�صفها مل ي�ستح�سن امللك �صفته،
وال �أعجبه ذلك ،وا�شتد غ�ضبه عليه ،وقال له� :أخذت الأموال ،فاقتن�صتها لنف�سك ،وبنيت
بنيانا �ش ّففت فيه ،و�صريت الكني�سة مظلمة ،ومل تبنها على ما ا�شتهيت ،ومل تن�صحني .ثم
�أمر ب�رضب عنقه» .
♦ ♦حكاية احلاكم ب�أمر اهلل :وقد �سلمت الكني�سة �أي�ضا يف عهد املماليك رغم بع�ض
املحاوالت لهدمها �أو �رسقتها� ،أما يف عهد احلاكم ب�أمر اهلل الفاطمي يف العام 1009م فقد
قام بهدم معظم املزارات امل�سيحية املقد�سة ،ولكنه ا�ستثنى كني�سة املهد من الهدم ،وذلك
نظراً ملا ورد عن زيارة و�صالة اخلليفة عمر بن اخلطاب يف الكني�سة يف احلنية اجلنوبية،
فكان نتيجة هذا االحرتام ل�سلفه بهذه امليزة اخلا�صة� ،أن �أعر�ض عن هدمها وخا�صة يف
اعتقاده الديني مبكانة �سيده النبي عي�سى و�إجالله مليالده الكرمي.
♦ ♦حكاية بيرب�س :وهناك حكاية �أخرى تدور حول ذلك .فعندما �أمر بيرب�س بهدم
�أ�سوار بيت حلم و�أبراجها ،و�إذ �شاهد رخام الكني�سة �أمر بنقلها �إىل بالده ،ولكن �أفعى �ضخمة
برزت من جدار لي�س فيه �أي ثقب يت�سع لر�أ�س �إبره ،وانق�ضت على الأعمدة تع�ضها وتهم�شها،
مما �أده�ش اجلميع ،وعندما �ألغى ال�سلطان �أمره اختفت الأفعى )15( .وتذكر رواية �أخرى
�أن �أحد مماليك م�رص �أمر بتخريب كني�سة املهد ومذابحها و�أيقوناتها ونهب املجوهرات
املوجودة فيها .وعندما كان العمال ميعنون يف التخريب وال�سلب ونزع البالط ،خرج عليهم
�أفعوان من احلائط له ل�سان من نار ،وبعد �أن حطم البالط الذي انتزعوه انحنى �إىل املكان
الذي يقال �أن املجو�س الثالثة وقفوا فيه ،واختفى بني البالط ،بعد �أن �أبقى فوق بالط
الكني�سة �أثر ق�ضبان من حديد �أحميت وو�ضعت فوق البالط .وتقول رواية �أخرى �أن بع�ض

القبائل يف �سنة 1085م حاولت تخريب وتدمري كني�سة املهد ونهب جموهراتها ،ونظرا
ملا كانت الكني�سة تتحلى به من ذهب وف�ضه وجواهر ثمينة ،يذكر �أنه يف �أثناء قيامهم
بالتخريب والنهب خرج عليهم بغتة نور �شديد اللمعان كال�صاعقة وقتلهم ،وهكذا �سلمت
الكني�سة من التخريب.
♦ ♦حكاية �أحد املماليك :وهناك رواية �أخرى لهذه احلكاية تقول �أنه عندما حاول
�أحد املماليك يف م�رص اال�ستيالء على بع�ض �أعمدة الكني�سة ونقلها �إىل القاهرة ليزين بها
ق�رصه هناك ،وفيما كان عماله يعملون على �إزالة هذه الأعمدة ،ظهرت �أمامهم �أفعى �أده�شت
العمال و�أخافتهم فتوقفوا عن العمل ثم هربوا من املكان ،وملا بلغ الأمر م�سامع امللك حتى
�أعلن عدوله عن فكرته .ويذكر �أنا�س �آخرون احلادث بطريقة �أخرى ،حيث يذكرون انه فيما
كان عمال امللك يقومون بخلع الأعمدة وبالط الكني�سة ،ظهر لهم �أفعوان عظيم اجلثة وام�سك
بفمه احدى البالطات ف�شققها ك�رسا ،وجرى هذا التك�سري على �أربعني بالطه ثم اختفى تاركا
�آثارا ظاهرة على البالط .فلما �سمع ملك م�رص مبا حدث عدل �أي�ضا عن فكرته)16( .

3.3ق�ص�ص حول هروب العائلة املقد�سة �إىل م�رص
بعد زيارة املجو�س للطفل ي�سوع يف املغارة ومغادرتهم البالد دون �إعالم امللك
هريود�س باملكان الذي ولد فيه الطفل خوف ًا من �أن يحاول قتله .هربت العائلة املقد�سة من
مغارة امليالد �إىل م�رص هرب ًا من هريود�س الذي راح يتعقبها ليقتل الطفل ي�سوع ،بعد �أن
�سخر به املجو�س و�سلكوا طريقا �أخرى �إىل بالدهم كما �أوحى اليهم مالك يف احللم .وهناك
العديد من الق�ص�ص ال�شعبية التي تدور حول هروب العائلة املق ّد�سة �إىل م�رص .وفيما يلي
جمموعة من الق�ص�ص التي تدور حول ذلك:
♦ ♦حكاية مغارة احلليب :تقع مغارة احلليب على م�سافة ق�صرية من كني�سة املهد،
وت�شري احلكاية املتداولة عنها �إىل �أنه بينما كانت العائلة املقد�سة يف طريقها �إىل م�رص
خوفا من طغيان هريود�س ،جل�أت �إىل هذا املكان طلب ًا لالختفاء من مطارديها ،و�أخذ
القدي�س يو�سف يعد العدة لل�سفر املفاجئ ،بينما راحت العذراء تر�ضع طفلها خمافة �أن
يرتفع �صوته بالبكاء �إن جاع يف الطريق ،في�سرتعي انتباه النا�س ويف�سد خطة الهرب .ولكن
الطفل ي�سوع ما كان يهمه �إال �أن ير�ضع حليبه هنيئا مريئاً .فراح القدي�س يو�سف ي�ستعجل
العذراء لئال تفوت عليه فر�صة الهرب .وارتعدت العذراء ،ف�أجفل الطفل واُفلت ثدي �أمه،
ف�سقطت بع�ض قطرات من حليبها على وجهه وعلى الأر�ض ،وكان لون �صخر املغارة �أحمر
فا�ستحال �إىل �أبي�ض .وقد حدثت عدة عجائب بو�ساطة �صخر هذه املغارة� ،إذ �شاع االعتقاد
بني النا�س ب�أنه اذا ذوب هذا ال�صخر يف املاء و�رشبته امر�أة حليبها �شحيح ،ف�إنه ي�صبح
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غزيرا .و�صار امل�سيحيون وغري امل�سيحيني ي�أخذون قطعا من �صخر املغارة ويتربكون بها
كذخائر مقد�سه ،وي�سمونها «حليب العذراء الكلية القدا�سة».
♦ ♦حكاية الرعاة :وتقول رواية
�أخرى �إن اثنني من الرعاة دخال �إىل
املغارة ليخربا العذراء ب�أن ال�سلطة
�أوفدت رجاال يتحرون �أخبار الطفل
ي�سوع ليقتلوه ،فا�ستوىل عليها قلق
�شديد وا�ضطربت ،و�إذا بالقدي�س يو�سف
يدخل م�رسع ًا وي�أخذ الطفل من ح�ضن
�أمه بعباءته ثم يتوارى عن الأنظار.
وبقيت العذراء فري�سه الهم والفزع قرابة
ن�صف يوم ،ثم حان وقت ر�ضاعة الطفل فقادوها �إليه يف خمبئه .وهناك يف مغارة احلليب
عملت العذراء ما اعتادت الن�ساء عمله قبل الإر�ضاع عندما يع�صف بقلبهن قلق �شديد �أو
ي�ستويل عليهن الرعب� :أي �أن العذراء قبل �أن تبد�أ �إر�ضاع الطفل ي�سوع ع�رصت ثديها فوق
نقرة يف ال�صخر ،ليخرج احلليب الذي �أف�سده فزعها وقلقها ،فال يت�رضر الطفل ي�سوع .وبينما
جل�ست العذراء مرمي تر�ضع الطفل ي�سوع �سقطت نقطة من حليبها على ال�صخر ،وانه �رسعان
ما اكت�سب ال�صخر خ�صائ�ص غريبة ...ويعتقد بع�ضهم ب�أن هذا ال�صخر اذا ما غ�سل و�رشبت
املر�أة من هذا املاء فانه ي�ساعدها على در حليبها.
♦ ♦حكاية بئر ال�سيدة العذراء :ويف طريق العائلة املقد�سة �إىل م�رص ا�شتد العط�ش
بالعذراء مرمي فطلبت من �إحدى الن�ساء يف بيت �ساحور يف موقع بئر ال�سيدة �أن تعطيها
�رشبة املاء ،ولكن املر�أة رف�ضت �أن جتيب طلبها ،بحجة �أن ماء البئر �شحيح ،فركعت العذراء
على ركبتيها على غطاء البئر (احلمرة) وو�ضعت يديها على فوهة البئر ،وقالت« :يا بري فور
فور لأ�رشب منك وغور» ،فارتفع املاء من تلقاء نف�سه �إىل �أن بلغ القمة و�رشبت منه .وبعد
�رشبها عادت املياه �إىل القاع كما كانت ،وما تزال على غطاء البئر ال�صخري �آثار مو�ضع
ركبتي و�أ�صابع العذراء .ومبقت�ضى الرواية ال�شعبية ،ف�إن الذي حفر البئر هو يعقوب بن
ا�سحق بن �إبراهيم .وهذه البئر ما�ؤها �صالح لل�رشب وينبع من داخله ويقال� :إنه اذا احتاجت
املر�أة امل�سيحية �أو امل�سلمة �إىل نعمة من اهلل كاحلمل �أو �شفاء مري�ض �أو عودة م�سافر �أو
رحلة موفقة ،كانت قدميا ت�ضيء �رساج زيت يف كوة يف البئر ،وت�شتعل ال�شموع اليوم
�أمام هيكل ال�سيدة العذراء يف كني�سة بئر ال�سيدة .ومن عادة �سكان املدينة من امل�سلمني
وامل�سيحيني قدمي ًا وحديث ًا �إذا انقطع املطر يف بع�ض �أ�شهر ال�شتاء� ،أن يتجمهروا حول البئر

�شيب ًا و�شباباً ،ن�ساء و�أطفاالً ،وي�صلون ب�إميان وحرارة طالبني من ال�سيدة العذراء �أن ت�شفع
لهم لينزل عليهم املطر الغزير .وما يكادون ينتهون من �صلواتهم وادعيتهم احلارة حتى
تهطل الأمطار الغزيرة ،وي�ؤيد هذه الظاهرة معظم �سكان املدينة.
♦ ♦حكاية �شجرة امليالد :لقد مت تناقل روايةٍ مفادها �أن جنود هريودو�س كادوا
يقب�ضون على العائلة املق ّد�سة ،غري �أن �إحدى �شجرات الراعي م ّددت �أغ�صانها و�أخفت
الرب بجعلها دائمة اخل�رضة ،وبالتايل رمزاً للخلود .هذه احلكاية لي�ست
العائلة .فكاف�أها ّ
حقيقية و�إمنا �أتت كجز ٍء من حماوالت �إ�ضفاء الطابع امل�سيحي على عي ٍد كان بالأ�سا�س
وثنياً .فقد كانت �شجرة �رشابة الراعي جزءا من زينة عيد ميالد ال�شم�س لدى الرومان
ّ
لت�صبح تقليدا مرتبطا مبيالد ال�سيد امل�سيح مع �إعالن ق�سطنطني .واعتربت �أوراق �شجرة
�رشبة الراعي ذات ال�شوك رمزاً لإكليل امل�سيح� ،أما ثمارها ذات اللون الأحمر فهي �إ�شارة
�إىل دمه املراق عند �صلبه .ويروى �أي�ضا �أنه بينما كانت العذراء مرمي هاربة من امللك
هريود�س وهي يف طريقها �إىل م�رص مع ال�سيد امل�سيح الذي كان طف ًال بعد ،جل�ست ت�ستظل
وقد �أرهقها التعب حتت ظل �شجرة ،ثم مدت يدها �إىل نبتة قربها ،فجمعت بع�ض �أوراقها
وم�سحت بها وجهها لتزيل العرق عنه ،ف�شمت رائحتها الطيبة فباركتها �إىل الأبد ،ومنذ
ذلك الوقت تدعى النبتة “مرميية” (� . )17إن حكاية �شجرة امليالد ال ترتبط ب�أي ن�ص وارد
يف العهد اجلديد من الإجنيل ،بل بالأعياد الرومانية وتقاليدها التي �أعطتها امل�سيحية
معاين جديدة .ويعود ا�ستخدام ال�شجرة ح�سب بع�ض املراجع لأنها تذكر ب”�شجرة احلياة”
الوارد ذكرها يف �سفر التكوين ورمزاً للحياة والنور ،ومن هنا عادة و�ضع الإنارة عليها.
�أما الألوان ف�إنها حتمل رموزاً روحية :الأخ�رض رمز احلياة اجلديدة والرجاء واخل�صب
والربكة ،الذهبي رمز امللوكية واملجد والغنى ،الأحمر رمز ال�شهادة والفداء ،الأبي�ض رمز
الطهارة والنقاء .وانت�رش ا�ستخدام ال�شجرة ب�شكل كبري كجزء �أ�سا�سي من زينة امليالد
حيث ُتو�ضع قبل العيد ب�أيام عدة وتبقى حتى  6كانون الثاين يوم الغطا�س �أو عيد
الظهور .ولل�شجرة قيمة كبرية يف الكتاب املقد�س فهي “�شجرة املعرفة” يف ق�صة اخللق
والتي �أ�صبحت �شجرة احلياة مبولد ي�سوع امل�سيح الفادي .وقد ن�ش�أت العديد من الق�ص�ص
حول �إنارة ال�شموع يف عيد امليالد� .إذ ي�ؤمن امل�سيحيون ب�أن امل�سيح هو نور العامل ،ولهذا
�إ�ضافة �إىل �إ�ضاءة �شجرة امليالد ،ت�ضاء ال�شموع عندما يقرتب عيد امليالد ،وخا�صة يف
الأ�سابيع الأربعة الأخرية قبل عيد امليالد ،وت�ضاء ال�شمعة الأوىل يف �أحد املجيء الأول
ب�شمعة الأمل ويف الأحد الثاين ب�شمعة ال�سالم ،ويف الأحد الثالث �شمعة احلب ،ويف الأحد
الرابع الذي يولد فيه ال�سيد امل�سيح ت�سمى �شمعة الفرح.
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♦ ♦حكاية جرون احلم�ص :كانت مرمي خالل هروبها �إىل م�رص حتث اخلطى م�رسعة،
وقد و�ضعت الطفل ي�سوع ت�شده �إىل �صدرها ،وانها يف �سريها احلثيث �إذا برجل يزرع حقله
وكان �أوان البذار ،فطاب لها �أن حتييه وت�س�أله من باب املجاملة عما يزرع ،ولكن �صاحبنا
ما ا�ست�ساغ املجاملة ،ورمبا عدها ف�ضو ًال وتدخ ًال يف �أموره اخلا�صة ف�أجاب .ماذا �أزرع؟
�أزرع ح�صى .و�أرادت ال�سماء �أن تعاقبه على فظاظته وكذبه ،واذا بالقمح بني يديه يتحول
�إىل ح�صى ،بل احلقل كله ك�سته طبقة من احل�صى ،توارى ترابه حتى ما بان له من �أثر .وما
زال حتى يومنا هذا يغطي احل�صى هذا احلقل .ويوجد هذا احلقل بالقرب من مار اليا�س،
ويف موقع يقابل الطنطور ،وهو حقل وا�سع يغطيه عدد ال يح�صى من احل�صى بحجم حبة
احلم�ص.
ولقد �أثار هذا احلقل خميلة ال�سكان املحليني ،و�أدى �إىل والدة ق�ص�ص �أخالقية .ولقد
وردت احلكاية الآتية يف العدد اخلام�س من جملة ال�سالم واخلري التي ت�صدر عن مطبعة
الفرن�سي�سكان يف القد�س :مرت العائلة املقد�سة يف �أثناء هربها �إىل م�رص بفالح �آخر يزرع
حقله ،فحيته العذراء بدورها و�س�ألته عما يزرع ،ف�أجاب �صادقا غري كاذب :ازرع قمحا .ثم
دفعه الف�ضول �إىل ال�س�ؤال بدوره�« :إىل �أين يف مثل هذه ال�ساعة؟ وما بالكم هكذا م�رسعني؟
�أال ترتاحون قليال؟ ف�أجابت العذراء :جنود امللك هريود�س يتعقبوننا ،ليقتلوا طفلي هذا
الذي تراه .ف�أنا هاربة به من وجههم� .إذن �أ�رسعي يف الذهاب .يف �أمان اهلل وانا اذا مروا
بي و�س�ألوين عنكم ،ف�س�أقول لهم ما ر�أيت ال �سمعت .فقالت له العذراء :ولكنك بهذا ال تقول
احلقيقة ،والكذب ال يجوز �إطالقاً� .أية حقيقة و�أي كذب؟ �أوتعتقدين �أين من البالهة بحيث
�أ�سمح لهم �أن مي�سكوا هذا الطفل ويقتلوه؟ هذا ما ال ميكن �أبدا .بل ا�سمع يل ،تقول لهم فقط
دون كذب :نعم ر�أيت العائلة ،ومرت بي عندما كنت ازرع حقلي هذا الذي ترون .وماذا
تريدين بذلك؟ وماذا يهمهم من �أمر الزرع؟ قل لهم �أنت فقط هذا وال تزد .ول�سوف ترى ما
�سيكون.
وما �أن ابتعدت العائلة املقد�سة
قليال وتوارت عن الأنظار ،حتى �أخذ
الزرع ينمو ،ثم ها هو قد اينع وطال
حتى �صار �سنبال يتمايل مع الن�سيم.
و�أخذ الفالح يفرك عينيه ال يكاد ي�صدق
ما يرى .احلب الذي بذرته الآن منذ قليل
�أ�صبح �سنبالً .ولده�شته �أخذت تراوده
�شتى الأفكار واالنفعاالت ،و�إذا على

البعد غبار يتعاىل فحدق و�أرهف ال�سمع .فطرق �أذنيه وقع حوافز خيل تعدو ،وفر�سان ك�أنهم
يف حلبة �سباق يرتاك�ضون ،ورماح طوال م�رشعة يف �أيديهم .فما �أن بلغوه حتى بادروا
بال�س�ؤال :هال �أخربتنا عن عائلة قد تكون مرت بك على هذا الطريق ،وطفل �صغري معها؟ بل
ر�أيتهم وحتدثت اليهم.
متى كان ذلك ويف �أي جهة �ساروا؟
�ساروا قدم ًا يف الوجهة التي تتبعون� .أما متى مروا بي ،فكان على ما اذكر و�أنا ازرع
حقلي هذا الذي ترون .ماذا؟ مرت بك و�أنت تلقي بذارك ،وها هو البذار قد نبت و�أ�صبح
�سنبال� .إذن مروا بك منذ خم�سة �أ�شهر �أو يزيد على وجه التقريب .كل ما اعرفه هو �أين كنت
ازرع حقلي عندما مرت بي العائلة� .إذا كان ما تقول �صدق ًا �أيها الرجل ،فاجلماعة �أفلتت من
�أيدينا .ومن العبث اللحاق بها .فقد �أ�صبحت خارج البالد .قالوا هذا ثم لووا �أعنة خيولهم
وعادوا من حيث �أتوا .وهكذا جنت العذراء وطفلها من القتل.
وكان جنود امللك هريود�س خالل بحثهم عن الطفل ي�سوع يف �أنحاء بيت حلم واملناطق
املحيطة بها قد قتلوا ما يقرب من  6000طفل حتت �سن عامني .وتوجد جماجم ه�ؤالء
الأطفال يف مغارة حتت كني�سة املهد .وحتتفل الكني�سة يف كل عام بيوم واحد قبل ميالد
ال�سيد امل�سيح بعيد ه�ؤالء الأطفال الأبرياء الذين قتلهم امللك هريود�س.

4.4ق�ص�ص حول مغارة امليالد:
♦ ♦هدايا حكماء ال�رشق :يقال� :إن املجو�س الذين قدموا الهدايا �سجدوا للطفل يف

املغارة وقد جاءوا �إىل بيت حلم ،يقودهم جنم يف ال�سماء «فاذا النجم الذي كانوا ر�أوه يف
امل�رشق يتقدمهم حتى جاء ووقف فوق املو�ضع الذي كان فيه ال�صبي .فلما ر�أوا النجم
فخروا �ساجدين
فرحوا فرح ًا عظيم ًا جداً .و�أتوا �إىل البيت فوجدوا ال�صبي مع مرمي �أمهّ .
له وفتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا من ذهب ولبان ومر» ( . )18وقد �أ�صبح و�ضع الهدايا
للأطفال يف عيد امليالد �أمام املغارة التي تقام يف عيد امليالد عادة دائمة ،وهي ترمز يف
الأ�سا�س للهدايا التي ق ّدمها املجو�س لي�سوع.
♦ ♦ق�صة املغارة :حتكي لنا املغارة ق�صة ميالد ال�سيد امل�سيح .فقد ذكر يف �إجنيل لوقا
أ�ضج َعت ُه يف مِ ذْودٍ  ،يف مغارةٍ حقريةٍ �إذ مل يكن
�إن العذراء َمر َ
ِكر و َق َّمطَ ْت ُه و� َ
مي و َل َد ِت اَب َنها الب َ
()19
له مو�ضع يف املنزل ،واعترب التقليد �إحدى املغر التي كانت ت�ستعمل ك�إ�سطبل حيوانات
�شيدت كني�سة املهد يف بيت حلم .وقد �أ�شار يو�ستينو�س
كمكان لوالدة امل�سيح ،وعلى �أ�سا�سه ّ
ال�شهيد �إىل � ّأن ذلك املذود وجد يف مغارة .وهناك بع�ض الآثار التي تعود �إىل القرنني الثالث
والرابع تظهر ر�سم مليالد امل�سيح مع الرعاة واملجو�س والرعيان .وهناك من يرى �أن امل�سيح
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مل ُيولد يف مغارة .فقد كان كل بيت يف بيت حلم  -ب�سبب انحدار الأر�ض -يحتوي على
طابق �أر�ضي ي�ستعمل لإيواء احليوانات ،ويعلوه طابق �آخر ،وكان الطابق ال�سفلي غالبا
دون نوافذ يف حني كانت الطوابق العليا حتتوي على �شباك واحد �أو �أكرث .وخالل قرون
طويلة عا�ش �سكان بيت حلم يف بيوت كان جزء منها مبنياً ،يف حني كان اجلزء الآخر
حمفوراً يف ال�صخر على �شكل مغارة .وكانت احليوانات تتقا�سم هذا البيت مع �أفراد العائلة
مما يعطي دفئ ًا لطيف ًا يف ف�صل ال�شتاء .ولهذا ف�إنه من املمكن �أن يكون القدي�س يو�سف قد
�سكن مع العذراء مرمي يف مثل هذا البيت عند قدومه �إىل بيت حلم ،فتكون بذلك العذراء قد
و�ضعت طفلها يف الطابق الأر�ضي ( . )20وقام االحتاد الن�سائي العربي يف بيت حلم ب�رشاء
بيت جماور ملتحف بيتنا التلحمي ميثل هذا النموذج من فن العمارة املحلية ،ومت �إحلاقه
باملتحف وهو يقع على بعد  50مرتاً من �ساحة املهد.
♦ ♦حكاية زيارة الرعاة :كما ت�شري حكاية الرعاة �إىل �أن امل�سيح قد ولد يف مذود يف
مغارة ،فيحكي �أنه «كان يف تلك الناحية رعاة يبيتون يف البادية ي�سهرون على �أغنامهم
يف هجعات الليل ،و�إذا مبالك الرب قد وقف بهم وجمد الرب قد �أ�رشق حولهم فخافوا خوف ًا
عظيماً .فقال لهم املالك :ال تخافوا فه�أنذا �أب�رشكم بفرح عظيم يكون جلميع ال�شعب انه قد
ولد لكم اليوم املخل�ص وهو امل�سيح الرب يف مدينة بيت حلم وهذه عالمة لكم� .إنكم جتدون
طف ًال ملفوف ًا م�ضجع ًا يف مذود ،وظهر بغتة مع املالك جمهور من اجلند ال�سماوي ي�سبحون
اهلل ويقولون :املجد هلل يف العلى على الأر�ض ال�سالم للنا�س الذين بهم امل�رسة»)21( .
♦ ♦مغارة القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي� :أما املغارة كما نعرفها اليوم ،فيعود �شكلها
حية)
حية (�أي فيها كائنات ّ
�إىل القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي الّذي قام بتج�سيد �أول مغارة ّ
الرمزية يف
يف ميالد �سنة 1223م ،وانت�رشت بعدها ب�رسعة عادة ت�شييد مغارة امليالد
ّ
الكنائ�س وخارجها .لت�صبح ومنذ ذلك الوقت تقليدا �أ�سا�سيا يف امليالد حيث ت�صنع من
ورق ملون ب�ألوان �صخرية ،وتو�ضع بداخلها �شخو�ص ترمز لل�سيدة العذراء والقدي�س يو�سف
والطفل ي�سوع امل�ضجع يف مذود ،والرعاة الذين قدموا اخلراف لتدفئ املولود واملجو�س
الذين قدموا الهدايا ،مو�ضح ًا �أن النجم الذي ن�شاهده ب�أعلى املغارة هو العالمة التي
�أعطاها املالئكة للمجو�س ليعرفوا مكان ال�سيد امل�سيح .وت�ستعيد الكنائ�س والأ�رس �سنوي ًا
ويف اخلام�س والع�رشين من �شهر كانون الأول ذكرى ميالد ال�سيد امل�سيح مبغارة بيت حلم.
وحتتوي املغارة
التقليدية على :ي�سوع امل�سيح طفالً :وهو �صاحب العيد.يو�سف ومرمي :رمزاً
ّ
إن�سانية كلّها .الرعاة :و مي ّثلون فئة الفقراء والب�سطاء كونهم �أفقر طبقات ال�شعب يف تلك
ال
ّ
الأيام .واملجو�س ميثلون فئة املتعلمني والأغنياء الّذين ال قيمة ملا ميلكونه �أو يعلمونه �إن
مل يقدهم �إىل امل�سيح .كما �أ ّنهم يذكّ روننا �أي�ض ًا بامل�سيح الّذي هو ملك امللوك.النجمة :وهي

املادي الّذي ال ب ّد منه
رم ُز للنجمة التي هدت �إىل امل�سيح ولنوره .البقرة :وهي رم ُز الغذاء
ّ
للإن�سان ،ال ليعي�ش من �أجله و�إمنا لي�ساعده ليعي�ش ويتمكن من خدمة الإله احلقيقي ،وهذا
عامة النا�س
رم ُز البقرة التي تقوم بتدفئة امل�سيح.احلمار :و�سيلة النقل الربي الأ�سا�سية لدى ّ
وهو �أي�ض ًا رمز ال�صرب واحتمال امل�شقات يف �سبيل الإميان ويف خدمة املخلّ�ص .واخلراف
ب�شكل خا�ص �إىل الوحدة ال�رضورية يف جماعة امل�ؤمنني ،التي
و�سيلة للغذاء والتدفئة وترمز
ٍ
حتافظ على دفء الإميان يف قلوبهم .املالئكة :يرمزون �إىل ح�ضور اهلل الفعال بني النا�س.
وهناك �ألوان عدة من امل�أثورات القولية والأغاين التي ترتبط مبغارة امليالد والتي ال يت�سع
املجال لذكرها هنا ،منها:
ي���ا ابن���ي عزي���زي وم���ن اهلل طلبته
ي���ا حب���ل لول���و يف امله���د لظمت���ه
ابن���ي حن���ون وم���ن رب���ي �شحدت���ه
ي���ا حب���ل لول���و يف امله���د لظمت���ه
ف�ل�ان وحي���د اهلل يعم���ر بيت���ه
ي���ا حب���ل لول���و يف امله���د مديت���ه

5.5ق�ص�ص حول حكماء ال�رشق �أو املجو�س
♦ ♦حكاية حكماء ال�رشق:

ُيخربنا الق ّدي�س م ّتى الإجنيلي ب� ّأن
جمو�س ًا قد �أتوا مِ ن امل�رشق �إىل املغارة
التي ولد فيها الطفل ي�سوع يف بيت حلم
بهداية جنم ر�أوه يف ال�سماء ،و�سجدوا
لي�سوع وق ّدموا له هدايا مِ ن ذهب
ومر .وهناك تقليدان يتناوالن
ولبان ّ
�رشقي
البحث يف �أ�صل املجو�س ،الأول
ّ
غربي .فالتقليد
ين) وال ّثاين
(�رسيا ّ
ّ
ال�رشقي يقول � ّإن املجو�س كانوا اثني
ّ
الرها الواقعة يف بالد
ع�رش عاملا مِ ن الأ�رشاف تبعوا النجم الذي ظهر لهم حتى بلغوا مدينة ّ
فقر ر�أيهم على �إر�سال ثالثة
ما بني النهرين العليا حيث بلغهم �أن يف “فل�سطني” جماعةّ ،
منهم فقط ،ليحملوا هداياهم �إىل الطفل ي�سوع امللك ،ورجع الباقون من حيث �أتوا �آ�سفني
على عدم ا�ستطاعتهم ر�ؤية املولود العجيب� ،أما التقليد الغربي فيقول�« :إن املجو�س ثالثة
علماء
أمراء �أو
ً
�أقبلوا على �أغلب االحتمال من املناطق املجاورة ملدينة “بابل” ،وكانوا � ّإما � ً
�أو كهنة يعبدون �آلهة �رشقية قدمية ،نظرا �إىل �أن التقليدين� ،أي ال�رشقي والغربي ،ينقالن لنا
�رسيانية له�ؤالء املجو�س.
آرامية
� ً
ّ
أ�سماء � ّ
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♦ ♦�أ�سطورة جنم املجو�س :وقد �أحاطت باملجو�س هالة من الأ�ساطري ،اقدمها تتعلق
بنجم املجو�س الذي قادهم �إىل حيث ولد ال�سيد امل�سيح .مل يكن النجم الذي ر�آه املجو�س
قوة �سماوية (�أو مالكا) على الأرجح �أظهرت نف�سها على �صورة جنم،
جنم ًا عادي ًا و�إنمّ ا ّ
وذلك ا�ستناداً �إىل �أن اجتاه م�سار هذا النجم مِ ن ال�رشق �إىل الغرب ،بينما ت�سري جميع النجوم
مِ ن الغرب �إىل ال�رشق .وظهر النجم يف رابعة النهار ولي�س يف الليل ،وكان �أكرث ت�أ ّل ًقا من
وا�ستمر النجم يف الظهور واالختفاء بح�سب حاجة
ال�شم�س ،ولذلك �أمكن ر�ؤيته يف النهار،
ّ
املجو�س �إليه .وحني بلغ بيت املقد�س اختفى ،ل ّأن املجو�س تو ّقفوا عن ال�سفر لي�س�ألوا
امللك “هريود�س” عن مكان ي�سوع .وعندما تابع املجو�س رحلتهم �إىل بيت حلم ،ظهر لهم
مرة �أخرى لري�شدهم .وربمّ ا كان اختفاء النجم ُم َت َع ّمدا لإجبار املجو�س على التوقف
النجم ّ
واال�ستعالم عن مكان ي�سوع من اليهود ،لغر�ض الإعالن عن ميالده .فالنجم واحلالة هذه
كان يعمل وفق خطّ ة مر�سومة.
♦ ♦حكاية بئر النجم :وقد
وردت احلكاية التالية حول هذا النجم
على ل�سان القدي�س جرجوار يف كتاب
ماريا ترييزا برتوزي عن مدينة بيت
حلم ،حيث قال :يف بيت حلم بئر كبرية،
ويقال� :إن مرمي املجيدة ا�ستقت منها
ماء وغالبا ما ي�شاهد الناظرون �إليها
�أعجوبة مده�شة .ف�أ�صحاب القلوب
النقية يرون فيها جنم املجو�س ،حيث
يو�ضع �رش�شف �أو غطاء على ر�أ�س
امل�ؤمنني الذين ي�أتون لزيارة البئر فينحنون فوق البئر ،حينئذ يكون من ا�ستحق م�شاهدة
النجم قادراً على ر�ؤيته يف املياه يتنقل من جانب البئر �إىل اجلانب الآخر على �شكل مرور
النجوم يف �أفق ال�سماء .وما �أكرث الذين ينظرون وال يرون النجم �إال من كان منهم طاهر
النف�س .وي�ؤكد بع�ض الرواة �أنهم قد �شاهدوا النجم ( . )22وقد انت�رش خرب �آخر يف القرن
اخلام�س ع�رش مفاده �أن النجم الذي هدى املجو�س قد �سقط يف هذه البئر و�أن ال �أحد �سوى
العذارى ي�ستطعن م�شاهدته .ويقال� :إنه يوجد يف زاوية �شمال مدخل الكني�سة حيث اختفى
النجم عن عيون املجو�س عندما وجدوا الطفل ي�سوع ،ثقب كبري يف ال�صخر ،وتخليدا لهذه
الأ�سطورة بقي حتى الآن وتد مو�ضوع يف املكان.

6.6ق�ص�ص متنوعة:
♦ ♦حكاية جرن املعمودية :وتوجد عند مدخل البهو الرئي�س لكني�سة املهد معمودية

من احلجر الأحمر على اجلهة اجلنوبية مبنية من نوع احلجر نف�سه الذي بنيت منه الأعمدة
نف�سها .وكانت هذه املعمودية يعمد فيها �أبناء املدينة حتى القرن اخلام�س ع�رش ،ومن
الأخبار ال�شعبية املتعلقة بها �أنها تت�صل بالبئر املوجود يف الزاوية ال�شمالية داخل مغارة
املهد والذي يقال� :إن املاء تدفق منه لدى ميالد ال�سيد امل�سيح .كما تت�صل مع البئر الذي
ا�ستقى منه رجال امللك داود الذين �أر�سلهم لطلب املاء عندما كان يحارب الفل�سطينيني
وا�شتد العط�ش بهم .ويقال� :إن داود كان يف مغارة عدالم فت�أوه وقال من ي�سقيني ماء من
بئر بيت حلم ،فاخرتق رجاله حملة الفل�سطينيني وا�ستقوا ماء من بئر بيت حلم التي عند
مدخل املدينة ،وحملوه �إىل داود الذي مل ي�ش�أ �أن ي�رشب منه بل �أراقه قائال :حا�ش يل يا رب
�أن افعل هذا� .أ�أ�رشب دم قوم خاطروا ب�أنف�سهم ومل يرد �أن ي�رشب)23( .
ولقد ورد ذكر الآبار بكرثة يف الق�ص�ص التي ترتبط بكني�سة املهد �أو العذراء مرمي مثل
بئر ال�سيدة وبئر عونه وبئر املجو�س وغريها .وال غرابة يف ذلك ،لأن كل بيت له بئر جتمع
فيها ما يت�ساقط من املطر لقلة املياه وندرة الأمطار الغزيرة يف بالدنا.
♦ ♦حكاية الأب حنا بنايوت :ومن احلكايات الطريفة التي ت�سمع عن الكاهن حنا
بنايوت من �سكان بيت حلم املتويف عام 1923م ،ب�أنه كان ي�ستيقظ �سحراً لتالوة بع�ض
ال�صلوات حتى يفتح الباب ب�أعجوبة يف وجهه فيدخل وي�صلي �صلواته ب�إميان وتقوى
ويخرج من الكني�سة بالطريقة نف�سها التي دخل بها.
♦ ♦مار نقوال وعيد امليالد :توجد يف مدينة بيت جاال كني�سة مار نقوال التي تقع
يف و�سط املدينة وت�شتهر بربجها املربع وقبتها الف�ضية الالمعة ،وقد �أقيمت كني�سة مار
نقوال احلالية فوق الكهف الذي �سكن فيه القدي�س نقوال الذي جاء من مريا يف كبادو�سيا
يف �آ�سيا ال�صغرى .ويتم النزول �إىل الكهف عرب درجات منحوتة يف ال�صخر ،وقد �أقيم فيه
هيكل �صغري للقدي�س نقوال الذي عا�ش يف القرن الرابع امليالدي عي�شة الن�سك واجلهاد
والف�ضيلة حتى ر�سم ق�سّ ًا وهو يف التا�سعة ع�رشة من عمره .و �أعطاه اهلل موهبة عمل الآيات
و �شفاء املر�ضى ،والإح�سان وتقدمي ال�صدقات على املحتاجني خفية .كان رج ًال تقيا
يحب النا�س ،فاهتم ب�شكل خا�ص بالأيتام الفقراء والأطفال كما اهتم بالأرامل ودافع عن
املظلومني وال�سجناء واعرب عن اهتمامه بتوزيع الهدايا عليهم .وكان يقوم لي ًال بتوزيع
الهدايا وامل�ؤن على الفقراء والعائالت املحتاجة ب�شكل �رسي ودون علمها .ويرتدي عادة
ثياب ًا ذات لون �أحمر مثل لون ثوب املطران .وهكذا جرت العادة يف امل�سيحية �أن يوزع
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امل�ؤمنون الهدايا على بع�ضهم بع�ض ًا يف عيد امليالد اقتداء بالقدي�س نيقوالو�س .الذي
كرمته الكني�سة باعتباره �شفيعا للأطفال .وبقدوم عيد امليالد ور�أ�س ال�سنة امليالدية
تظهر لنا اليوم �شخ�صية رجل متيزت �أفعاله ب�إدخال الفرحة �إىل قلوب الأطفال وتعرف
هذه ال�شخ�صية ب�سانتا كلو�س  Santa Clausوهي حتريف ل (�سانت نيقوالو�س) وتقليدا
للمجو�س الذين قدموا الهدايا للطفل ي�سوع.
♦ ♦�شفيع بيت جاال :وتدور حول القدي�س نقوال �أو �سانت نيقوالو�س حكايات عديدة
بع�ضها قدمي وبع�ضها حديث جدا .ومن احلكايات التي روتها �سلطانه عبد ربه والتي تن�سبها
�إىل �أيام جدودها �أن جماعة من الغزاة بقيادة �أبو غو�ش حاولت احتالل مدينة بيت جاال التي
�أقيم فيها مقام القدي�س نقوال ،وما �إن و�صلت �إىل مفرتق طرق باب الزقاق �شاهدها �سكان
املدينة ،وطلب الرجال من الن�ساء �أن ينزلن �إىل كني�سة مار نقوال ويطلنب من القدي�س الذي
يدعونه حامي البلد �أن ي�ساعد يف رد اجلماعة الغازية ،وبالفعل انطلقت الن�ساء وتوجهن
�إىل الكني�سة و�إىل �صورة مار نقوال يف داخلها و�أخذن يرددن :يا مار نقوال اليوم يومك ..يا
مار نقوال احمينا .وعندما بد�أت اجلماعة الغازية بالتقدم ،وب�صورة عجيبة �أخذت الأ�شجار
واجلدران الإ�سنادية ب�إلقاء احلجارة على الغازين ،ولكن القائد رف�ض ت�صديق ذلك و�أخذ
يحم�س اجلماعة الغازية على اقتحام املدينة ،ولكن ظهر هناك فار�س القى حجراً ف�أ�صاب
ر�أ�س القائد ،وعندها �أيقن �أنها مدينة ال ميكن دخولها ،فان�سحب هو ورجاله .وي�ؤمن ال�سكان
املحليون �أن ذلك الفار�س هو مار نقوال حامي البلد .وي�ؤمن ال�سكان املحليون ب�شفاعة مار
نقوال يف كثري من الأ�شياء ،وبخا�صة �أيام انحبا�س املطر فحني كانت الأمطار تت�أخر �أو
تنحب�س كانت العجائز والفتيات يتجهن �إىل كني�سة مار نقوال وهن يرددن:
م���ار نق���وال جين���ا لي���ك
عبي���دك
الي���وم
ونح���ن
حط���وا

الك���وز

�سح���ب املط���ر داخ���ل لي���ك
مفت���اح ال�سم���اء يف ايدي���ك

ه���ي���ن ب�������و ي�������ا ه���ي���ن ب���و
وا�ستن���وا
يف اجل���رة

رحم���ة

اهلل

وال تكاد العجائز تنتهي من ترديد هذه الكلمات حتى ت�أخذ ال�سحب بالظهور يف ال�سماء
وتنهمر الأمطار.
♦ ♦�أ�سطورة �سانتا :وبد�أت احلقيقة تختلط بالأ�سطورة ( . )24وظن البع�ض �أن موطن
�سانتا هو ال�سويد وذهب البع�ض الآخر �أن موطنه فنلندا خا�صة �أن هناك قرية تدعى قرية
� .Santa Clausأما ما يتعلق ب «بابا نويل» فهي من الفرن�سية وتعني «�أب امليالد» ،حيث
يتخيل النا�س بابا نويل �شيخ ًا ح�سن ًا ذو حلية بي�ضاء كالثلج ويرتدي مالب�س حمراء اللون.

ومع تغري املكان تخلى (�سانتا كلوز) عن حماره الذي كان يحمل عليه الهدايا والألعاب
الرنة ذو ال�شكل املميز.
ليمتطي زحافة على اجلليد يجرها ثمانية غزالن يطلق عليها حيوان َّ
وتروي احلكايات �أن (بابا نويل) ي�ضع للأطفال الهدايا داخل جوارب �صوفية ي�ضعونها
فوق املدف�أة يف منازلهم حيث كان يت�سلل من خالل فتحة املدف�أة حتى ال يراه الأطفال لي ًال
ويفاج�ؤون بالهدايا يف ال�صباح فيتملكهم ال�رسور �أكرث و�أكرث .وهكذا ارتبطت �شخ�صية بابا
نويل بفكرة العطاء املجاين.
يذكر �أن الكني�سة امل�سيحية اعرت�ضت على ا�ستخدام �شخ�صية «�سانتا كلوز» بطريقة
مك ّثفة يف مو�سم الأعياد على ح�ساب ال�شخ�صية الأ�سا�سية للعيد وهو ال�سيد امل�سيح ،كما
� ّأن بع�ض علماء النف�س ح ّذروا من فكرة �إقناع الأطفال بكذبة كبرية ا�سمها «�سانتا كلوز»،
تقبل احلقيقة يف ما بعد ،وبخا�صة �أنه يف
وتالعب الكبار بهم ... ،فيجد الأطفال �صعوبة يف ّ
بع�ض البلدان يرتك الأطفال لـ «�سانتا» كوب حليب وقطع ب�سكويت قرب املدف�أة ،ويتناول
مر من هنا فعالً.
الأهل �رساً جزءاً منها ،في�ستفيق الأوالد يف ال�صباح ليكت�شفوا � ّأن «�سانتا» ّ
♦ ♦متثال مار جري�س �أو اخل�رض يف كني�سة املهد :يقع يف مدخل كني�سة القدي�سة
كاثرينا املحاذية لكني�سة املهد متثال �ضخم للخ�رض وهو يقتل التنني .وهناك ثروة ال
حت�صى من الق�ص�ص املتعلقة باخل�رض والعجائب العديدة التي قام بها يف منطقة بيت
حلم .ولهذا مت بناء دير القدي�س جورج (اخل�رض) يف �أطراف املدينة .وهو مكان يرتدد عليه
امل�صلون واحلجاج ب�سبب قدرته على �شفاء املر�ضى ،واخل�رض هو احد القدي�سني الذين
يقومون ب�شفاء املر�ضى عندما يتقدم ذويهم بطلب ال�شفاء لهم ،وهو رمز للحماية ،ولهذا
يقوم العديد من �أبناء املنطقة بو�ضع �صورة اخل�رض وهو يقتل التنني يف واجهات بيوتهم.
و�أقيمت كني�سة اخل�رض يف هذا املكان عام 1600م ،فوق املكان الذي عا�ش فيه القدي�س
جورج ق�سما من حياته� ،أما الكني�سة احلالية فهي تعود �إىل عام 1912م .وكانت الغرف
املجاورة للدير ت�ستعمل يف العهد العثماين لرعاية املختلني عقلي ًا اعتقاداً من �أن اخل�رض
�سيقوم ب�شفائهم ،ومل تعد هذه الغرف ت�ستعمل اليوم ،ولكن ما زال الدير �إىل يومنا هذا منبعا
للعديد من التقاليد الدينية ال�شعبية التي ترتبط ب�شخ�صية اخل�رض .ويف اليوم اخلام�س من
�شهر �أيار من كل عام الذي ي�صادف عيد القدي�س جورج يقوم العديد من �أبناء املنطقة بزيارة
الكني�سة وتقدمي �صلواتهم وعطاياهم مثل ال�شمع وزيت الزيتون واخلبز.
♦ ♦حكاية بناء الدير :ومن احلكايات املتعلقة بكيفية بناء الدير هذه احلكاية القليلة
االنت�شار :كانت طريق القوافل متر من �أطراف بيت حلم �إىل ع�سقالن امليناء الواقع على
البحر الأبي�ض املتو�سط .وحدث ذات مرة �أن جماعة �صغرية من التجار كانت يف طريقها
�إىل ع�سقالن وقد حملت جمالها بالب�ضائع .وعندما �أدركهم الليل اختاروا مكانا يبيتون فيه.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

يناير 2016

75

76

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

وقد ت�آمروا فيما بينهم على �أحدهم ،فقطعوا حبال جمله وهو نائم ،وتركوه ،لكي ي�ستبقوه
فيبيعوا ب�ضائعهم قبله .وما �إن ادرك التاجر حقيقة �أمره يف ال�صباح حتى ا�ستنجد باخل�رض،
ونذر �أن يبني له ديراً يف املكان نف�سه الذي هو فيه ،ف�ساعده اخل�رض ب�أن ر�سم له حدود الدير
العتيد ،وقام التاجر ببنائه .ورحلت بع�ض العائالت من قرية الوجلة و�سكنت حول مقام
اخل�رض حيث �أ�صبحت قرية اخل�رض احلالية.
♦ ♦حكاية النذر :ومن احلكايات التي ذكرت حول اخل�رض يف هذه القرية ،حكاية امر�أة
قد نذرت �أن ت�ضيء �شمعة بطولها يف املقام ،وت�أخرت بالوفاء بالنذر ،فجاءها اخل�رض يف
املنام وحاول �أخذ يدها ،فما كان منها �إال �أن وعدته بالوفاء بالنذر ليبتعد عنها ،ووفت
بالنذر يف اليوم التايل فلم يعد �إليها اخل�رض مطلقاً .وتقول حكاية �أخرى� :إن امر�أة �رسقت
زيتون ًا من اخل�رض وعندما ذهبت �إىل البيت لتكب�سه و�ضعته يف �إناء ،وبعد �أ�سبوع عندما
فتحت الإناء وجدت الزيتون قد حتول �إىل ديدان فحملتها وعادت �إىل قرية اخل�رض ورمت
الديدان حتت �شجرة الزيتون ،فعادت الديدان زيتونا كما كان.
♦ ♦ق�صة العرو�س والعري�س :من العادات التي جتري يف داخل كني�سة املهد عند
الزواج عند تالوة مرا�سيم الإكليل يف الكني�سة ،و�ضع قطعة من النقود الف�ضية يف حذاء
العرو�س طوال �صالة الإكليل ،لكي جتلب احلظ احل�سن لزوجها ولعائلتها .كما انهم ي�ضعون
مق�صا �صغريا يف حذاء العرو�س �أو يف طيات مالب�سها الداخلية ،مفرت�ضني �أن �ش�أن املق�ص
�أن يق�ص �أية �أعمال �سحرية قد يكون احلا�سدون قد دبروها .وحتاول �إحدى الن�ساء القريبات
يف �أثناء ال�صالة با�ستمرار ،و�صل ثوب العرو�س ببدلة العري�س ب�إبرة خيط� ،أو بخيط غري
معقود لتجنب حقد الأعداء و�شماتة احلا�سدين� ،أو كما يقولون «جلعل م�سلة العدوين ما
تخيط�ش» .وقبل �أن تدخل العرو�س بيتها اجلديد ،عليها �أن ت�ضع كفها على قطعة من العجني
مزدانة ببع�ض �أغ�صان الزيتون ومن ثم ي�رضب العري�س كفها على مدخل البيت.
♦ ♦الطفل يتلكم يف مهده :يقال �أنه عندما قربت �أيام الوالدة �أن �أخذت الهواج�س
تنتاب العذراء مرمي وحت�سب كل ح�ساب ملا يقوله النا�س عنها .وكانت م�شغولة البال تريد
واملعيين لها من �أهلها وع�شريتها .فلما �أتت قومها وهي
اجلواب الذي جتيب به عذالها
رّ
حتمل طفلها على يديها ارتاعوا لهذا احلدث النازل واخلطب العظيم .وزاد يف ارتياعهم ما
كانوا يعرفونه عنها من طهارة املنبت وطيب البيئة ون�ش�أة التقوى ،فانهالوا عليها بالتوبيخ
واللوم ال�شديدين وقالوا لها « يا �أخت هارون ما كان �أبوك امرئ �سوء وما كانت �أمك بغيا».
ف�أجابت قومها « اين نذرت للرحمن �صوما ،فلن �أكلم اليوم ان�سيا» .وكان ال�صوم عن الكالم
�رضبا من العبادة .وكان ميار�سه الكثريون من الن�ساك واملتعبدين ،فال ينطق ل�سانهم بكلمة
مع احد لعدة �أيام فلما ازداد الأهل توبيخا للعذراء مرمي� ،أ�شارت �إىل طفلها وهو يف املهد

طالبة اليهم �أن يوجهوا الكالم �إليه .ا�ستغرب قوم مرمي من هذا اجلواب ،فاعتربوه غريبا
جدا ،وقالوا كيف نكلم من كان يف املهد �صبيا ،فلم ميهلهم الطفل ف�أجابهم اجلواب ال�شايف
الدال على براءة �أمه .وان اهلل �سبحانه �سيجعله نبيا مباركا .و�أو�صاه بال�صالة والزكاة والرب
بوالدته .فلما �سمعوا الطفل يتكلم ا�ستوىل عليهم اخلوف ال�شديد ،وخجلوا من انف�سهم ب�سوء
ظنهم مبن عرفت منذ طفولتها بالتعبد والطهارة ،و�آمنوا �أن هذا الطفل غري عادي ويفوق
اجلن�س الب�رشي .و�إن �أمه م�ؤيدة من لدن الرب.
اخلامتة:
تقع كني�سة املهد يف و�سط املدينة بالقرب من �ساحة ال�سوق ،وحتتل مكانة مركزية
يف حياة �سكانها ،حيث يجتمع النا�س يف هذا املكان ل�رشاء حاجياتهم وتبادل الأخبار.
و�أ�صبحت كني�سة املهد املكان الذي ميثل نب�ض احلياة الروحية يف املدينة ،يعرب عن
وجدان ال�سكان وم�شاعرهم وخماوفهم .ويتواجد فيها �أبناء الطوائف يف �أوقات ال�شدة،
حيث يرون �أنف�سهم جميعا يف
هذا املكان يواجهون م�صرياً
واحداً .فقد �أ�صبحت هذه الكني�سة
روح املدينة وقلبها الناب�ض
و�ضمريها احلي ،ومكانا يجمع
�أهلها يف �صلواتهم ويف �أوقات
اخلطر .وال عجب �أن نرى كثرياً
من املعجزات التي تظهر يف هذا
املكان حلمايته .وال نهدف �إىل
تقدمي �سجل كامل لهذه احلكايات
ال�شعبية ،و�إمنا ن�سعى �إىل
حتديد طبيعة املعتقدات الدينية وعالقتها بال�سياق االجتماعي والثقايف وال�سيا�سي� ،إذ
ال ميكن فهم هذه الق�ص�ص بالطريقة نف�سها التي تفهم بها الق�ص�ص ال�شعبية الأخرى .فقد
متت هذه الق�ص�ص وتناقلها عدد كبري من النا�س ،من �سكان املدينة وغريهم ،بهدف �إبراز
املكانة املهمة التي متثلها ل�سكان املدينة .و�سنطبق يف درا�ستنا لهذه احلكايات منهجا
بنيويا لتحديد دالالتها ،و�سوف ن�ضع هذه احلكايات يف م�ستويات خمتلفة ون�أخذ يف
االعتبار عالقاتها املتبادلة من خالل تطبيق قاعدة من قواعد املنهج البنائي ،ت�سمح
لنا بدرا�سة امل�ضمون فيها ،وهي املربع الداليل الذي ي�شري �إىل ال�شكل البنائي للمعنى يف
هذه احلكايات (. )25
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وت�صبح جمموعة هذه احلكايات رحلة جتري بني �أقطاب هذا املربع الداليل؛ بني
متناق�ضاته ومتقابالته ومتكامالته املختلفة ،حيث تظهر لنا املعنى العام الغالب على
هذه احلكايات على نحو حمدد .ومن خالل توزيع هذه احلكايات على املربع الداليل نرى �أن
الر�سالة التي يوجهها الرواة لنا يف هذه احلكايات هي الإميان الديني باخلوارق يف حتقيق
اخلري وحماية كني�سة املهد ورف�ض ال�رش والواقع الذي يفرج عليهم.

ومن خالل توزيع هذه احلكايات على املربع الداليل نرى �أن الر�سالة يف هذه احلكايات
هي الإميان بالأعمال اخلارقة التي تقوم بها �شخ�صيات دينية لتحقيق احلماية لكني�سة
املهد ورف�ض ال�رش والواقع الذي يفر�ض عليها.

وتعك�س هذه احلكايات خلفية اجتماعية ظاهره ،فامل�شاركون فيها هم من �سكان
املدينة ،ومن �أبناء الطبقات ال�شعبية الذين ي�سود لديهم �إميان قاطع ب�صحة هذه احلكايات
و�صدقها ،فهم يتقبلونها ك�أمور م�سلم بها ورمبا ال ي�سمحون لأنف�سهم حتى التفكري فيها

ب�أ�سلوب عقلي ،ينظرون �إليها نظرة دينية �ساذجة ويتقبلونها بنوع من الأعجاب .وال �شك
يف �أن عهود الفقر واجلهل التي �سادت يف العهد الرتكي كانت جما ًال خ�صب ًا لتلك احلكايات.
ورمبا ن�ستطيع القول �إن الطبقات االجتماعية التي �سادت بينها هذه احلكايات ،متيزت
ب�سطحية فهمها للدين ،ولهذا كانت م�رسحا تظهر فيه ب�صورة متزايدة مثل هذه احلكايات.
ومتيزت هذه احلكايات بب�ساطتها وق�رصها ،ال جند فيها خ�صائ�ص احلبكة الق�ص�صية
املعروفة لدينا اليوم .كانت تعر�ض الأحداث ب�أ�سلوب �رسدي ب�سيط تناقلته الأجيال،
و�أبطالها من نوعيات خمتلفة من �سائر الأجنا�س والطبقات ،منها �شخ�صيات دينية ،وكانت
هي املحور الأ�سا�سي يف هذه احلكايات ،مثل �شخ�صية العذراء ومار يو�سف ومار نقوال
واخل�رض و�شخ�صيات من �أو�ساط ال�شعب مثل الرواة وغريهم من �أبناء الطبقات ال�شعبية التي
متيزت بت�صوراتها ال�ساذجة للعقائد واملفاهيم امل�سيحية .وتعرب هذه احلكايات من حيث
امل�ضمون عن جانب واحد معني وهو املعجزات واخلوارق التي ترتفع عن م�ستوى الب�رش �إىل
امل�ستوى الإلهي ،وكان مثل هذه التدخل الإلهي وا�ضح ًا يف وقائع حياة الب�رش على الأر�ض.
وبهذا يبقى لهذه احلكايات �سحرها اخلالب يف نفو�س النا�س لكي تظل حتيط �أبطال هذه
احلكايات بهاالت من التقدي�س والتبجيل.
�إن قراءة �رسيعة لهذه احلكايات ،وخا�صة تلك الق�ص�ص املرتبطة بكني�سة املهد
مبا�رشة ،تظهر لنا جمموعة من الدالالت والأ�سباب التي �أدت �إىل ظهور مثل هذه الق�ص�ص.
فقد متت وترعرعت يف الفرتة التي كانت فيها كني�سة املهد معر�ضة للخطر .فاملعجزات
واخلوارق يف هذه الق�ص�ص كانت و�سيلة للدفاع عن الكني�سة التي كانت تتعر�ض للهدم �أو
ال�رسقة ،وكان النا�س فيها عاجزين عن الدفاع عنها .ولعل ق�سم ًا كبرياً من هذه الق�ص�ص
قد ظهر يف العهد العثماين الذي ا�ستمر قرون ًا طويلة يف هذه املنطقة ،و�أمعن يف النا�س
جتهي ًال وا�ستبداداً وظلماً ،وتوفر بذلك املجال لظهور هذه احلكايات ،وما كان يتعر�ض
له �سكان املدينة وكني�سة املهد من ظلم .وملا كانت هذه احلكايات تظهر احلر�ص ال�شديد
على �سالمة كني�سة املهد ،كان النا�س على ا�ستعداد لتقبلها مهما كان بها من �إيغال يف
الغيبيات ،و�إميان باخلوارق ما دامت حتافظ على هذه الكني�سة� .إن احلكايات الدينية
متلأ الفراغ الوجداين يف حياة النا�س على مر ال�سنني .وبالتايل لي�س �صخر املغارة ما
ي�شفي من العقر �أو يدر احلليب ولكنه الوهم الذي رمبا ي�ؤثر يف نف�سية الإن�سان ،فيحدث
من االنفعال ما يحفز التغيريات يف اجل�سم� ،إ�ضافة �إىل مفعول ال�صالة ال�شفائي واقرتان
الرغبة احلارة بالإميان والثقة.
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اهلوامش:
1 .1ولقد ورد يف كتاب الأن�س اجلليل لتاريخ القد�س واخلليل ملجري الدين احلنبلي يف
احلديث عن املعراج ال�رشيف قول:
�أن جربيل عليه ال�سالم قال للنبي �صلي اهلل عليه و�سلم حني �أ�رسى به :انزل ف�صل.
فنزل ف�صلى .قال� :أتدري �أين �صليت؟ �صليت ببيت حلم حيث ولد عي�سى عليه ال�سالم.
وكان عبداهلل بن عمرو بن العا�ص يبعث بزيت ي�رسج يف بيت حلم حيث ولد عي�سى عليه
ال�سالم ،وهذه القرية غالب �سكانها يف ع�رصنا ن�صارى وبها كني�سة حمكمة البناء بها ثالث
حماريب مرتفعة احدها موجه �إىل جهة القبلة ال�رشيفة والثاين �إىل جهة ال�رشق والثالث �إىل
جهة ال�صخرة ال�رشيفة .و�سقفها خ�شب مرتفع على خم�سني عمودا من ال�صخر الأ�صفر ال�صلب
غري ال�سواري املبنية بالأحجار ،و�أر�ضها مفرو�شة بالرخام وعلى ظاهر �سقفها ر�صا�ص يف
غاية الإحكام.
2 .2لقد جرى ترميم كني�سة املهد من قبل الآباء الفرن�سي�سكان يف القرن اخلام�س ع�رش وقد
قاموا ببناء الع�ضادة احلجرية (الدعامة) التي تدعم واجهة الكني�سة.
3 .3ذهب الأ�ستاذ حممد ح�سني هيكل لزيارة كني�سة املهد يف بيت حلم ب�صحبة رئي�س
بلديتها عي�سى البندك الذي كان مرا�سال جلريدة ال�سيا�سة الأ�سبوعية يف م�رص ،فكتب
هيكل مقاال يف جريدة ال�سيا�سة الأ�سبوعية يف  3حزيران  1937بعنوان «يف بيت حلم:
كني�سة املهد ومغارة احلليب» يقول عن هذا« :ويهبط الإن�سان من ال�سيارة ويتخطى
هذه ال�ساحة املبلطة باحلجر وهو جد واثق من �أنه ال بد �سينحرف �إىل ي�ساره حتى يجد
مما �أَل َِف الإن�سان �أن يرى يف
باب الكني�سة؛ فاجلدار القائم �أمامه لي�س فيه باب �ضخم َّ
كنائ�س القد�س ويف كنائ�س العامل كله .ف�إذا اقرتب الإن�سان من اجلدار ر�أى فيه فجوة
�صغرية ال ميكن يف امل�ألوف �أن تكون با ًبا ملعبد من املعابد؛ فهي ال تت�سع لرجلني
ميران منها ،وال ترتفع �إىل قامة الإن�سان ،ف�إذا مل تكن هذه الفجوة بع�ض ما امتد به
عبث الزمن �إىل البناء فلعلها باب ل�صومعة راهب من الرهبان قد نذر الرواقية والتق�شف،
وما ع�سى يجدي �أن �أ�س�أل عن هذا الراهب من هو ،والرواقيون واملتق�شفة من الغالة يف
الأديان كثريون .وعجبت حني اقرتبنا من هذه الفجوة ومل يت�أخر الأ�ستاذ عي�سى لرييني
الباب الذي ندخل منه ،ودفعني عجبي ف�س�ألت الأ�ستاذ عي�سى عن الباب �أين هو ،وكنت
يل �أين لي�ست �أول من
�أ�شد عج ًبا حني �أ�شار �إىل الفجوة وقال« :هذا هو الباب» ،ويخيل �إ َّ
الباب عج َبه؛ فقد بد�أ الأ�ستاذ عي�سى ي�رشح يل ال�سبب يف �ضيقه وانخفا�ضه،
�أثار هذا
ُ
نظاما تتقدم بع�ضها الأخرى
ذلك �أن للطوائف امل�سيحية من الروم والالتني وال�رسيان
ً

مبقت�ضاه يف �أعياد معينة من ف�صول ال�سنة املختلفة ،ف�إذا مل يكن الباب بهذا ال�ضيق
اندفاعا يق�صد منه �إىل
يف اندفاع بع�ضها يف غري النظام املو�ضوع لها
واالنخفا�ض خِ َ
ً
كثريا ما تن�ش�أ عنه
ك�سب حق جديد ،وكل �سعي من جانب طائفة �إىل مثل هذه الغاية ً
مالحم دموية� .أما وهم على ثقة ب�أن الباب لن ي�سمح مبثل هذا االندفاع ،و�أن احلرا�س
من جند احلكومة ي�ستطيعون �أن يحولوا دونه ،ففي بناء الباب على هذه ال�صورة التي
تثري العجب فائدة للأمن وللطوائف املختلفة وحقوقها الدينية».
4 .4وهذا ال�سلطان هو الذي حاوره القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي ،يف عا�صمته القاهرة ،يف
ظرف �صعب بني العرب وال�صليبيني ،عندما قطع امل�سافة بني مع�سكر جي�ش الفرجنة
يف دمياط �إىل مع�سكر امللك الكامل ،الذي منحه فرمانا يخوله ورفاقه الرهبان ،التجول
يف فل�سطني وزيارة الأماكن املقد�سة بحرية ،ومنذ ذلك الوقت ،ا�ستمر وجود الرهبانية
الفرن�سي�سكانية (حرا�سة الأرا�ضي املقد�سة) يف هذه البالد .وقد اعترب القدي�س فرن�سي�س
رائدا يف احلوار امل�سيحي -الإ�سالمي ،و�أُ�ضفيت عنا�رص �أ�سطورية على اللقاء الذي مت
وحربت �صفحات ال تعد عنه وعن طرفيه الراهب امل�سيحي ،وال�سلطان
يف عام ُ ،1219
امل�سلم ،اللذين جمعت بينهما كيمياء خا�صة ،و�أعطيا مثال على احلوار واالتفاق ،و�سط
�صليل ال�سيوف ،ودعوات الكراهية واحلرب .ويفخر الرهبان الفرن�سي�سكان يف ديرهم
املحاذي لكني�سة املهد ،ب�أنهم يعملون بتلك الروح الذي بثها فيهم فرن�سي�س الأ�سيزي،
من خالل لقائه امللك الكامل ،وجناحه باحلوار ،ودون �أ�سلحة ،بتحقيق مراده .خا�ض
الكامل ،عدة معارك ،على مدى �سنوات ،مع ال�صليبيني ،بعد رف�ض الطرف الآخر دعواته
لعقد ال�صلح ،ووقع يف النهاية ،مع الإمرباطور الأملاين فردريك الثاين ،اتفاقية ،تنازل
فيها عن �أرا�ض يف فل�سطني ،منها القد�س وبيت حلم والنا�رصة ،وعرفت االتفاقية ب�صلح
يافا الذي وقع يف� 12شباط  .1229وهو عبارة عن هدنة بني امل�سلمني وال�صليبيني
ملدة ع�رشة �أعوام وخم�سة �أ�شهر و�أربعني يوماً .و�أثارت االتفاقية ،غ�ضبا �شعبيا عارما
على الكامل ،الذي دافع عنها .وعلى الطرف املقابلُ ،و�صف فردريك الثاين ،الذي كان
يجيد العربية ،بانه �صديق للم�سلمني ،و�شغوف باحل�ضارة الإ�سالمية .ويف ت�رشين
الثاين 2011م� ،أعلنت م�صادر من دائرة الآثار الإ�رسائيلية ،العثور على نق�ش �صليبي
بالعربية ،يف مبنى يف تل �أبيب ،يحمل ا�سم فردريك الثاين باعتباره ملك القد�س ،ويعدد
النق�ش ،الذي ُعد نادرا� ،أ�سماء املناطق التي خ�ضعت ل�سيطرته عام 1229م� ،أي بعد
�صلح يافا ،التي ح�صنها .والنق�ش بالأ�سا�س كان موجودا يف ميناء يافا القدمي.
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5 .5كانت عدة �شبابيك مفتوحة يف جداري الكني�سة ال�شمايل واجلنوبي ،وقد بقيت حتى عهد
ال�صليبيني ،ثم �سدت باحلجارة لدعم جدران الكني�سة التي ت�أثرت بفعل الزلزال وعوامل
الزمن .وال تزال �أماكن هذه ال�شبابيك ظاهرة للعيان يف جدران الكني�سة من اخلارج.
6 .6عندما دخل عمر بن اخلطاب القد�س ،توجه �إىل بيت حلم ،وفيها �أعطى �سكانها �أمانا
خطيا على �أرواحهم و�أوالدهم وممتلكاتهم وكنائ�سهم .وملا حان وقت ال�صالة� ،صلى
ب�إ�شارة من راهب� ،أمام احلنية اجلنوبية للكني�سة ،التي �أخذ امل�سلمون يقيمون فيها
�صلواتهم ،فرادى ،وجعل اخلليفة على الن�صارى �إ�رساجها وتنظيفها .وهكذا �صار
امل�سلمون وامل�سيحيون يقيمون �صلواتهم جنبا �إىل جنب .وتقول رواية �أخرى يف كتاب
معجم البلدان لياقوت احلموي« :وملا ورد عمر بن خلطاب �إىل بيت املقد�س �أتاه راهب
من بيت حلم ،فقال له :معي منك �أمان على بيت حلم .فقال له عمر :ما �أعلم ذلك .ف�أظهره
وعرفه عمر .فقال له :الأمان �صحيح .ولكن ال بد يف كل مو�ضع للن�صارى �أن جنعل
حنية مبنية على قبلتكم ،فاجعلها م�سجدا
فيه م�سجدا .فقال الراهب� .إن يف بيت حلم ّ
للم�سلمني ،وال تهدم الكني�سة .فعفا عن الكني�سة .و�صلى �إىل تلك احلنية ،واتخذها م�سجدا.
وجعل على الن�صارى �إ�رساجها وعمارتها وتنظيفها .ومل يزل امل�سلمون يزورون بيت
حلم ،ويق�صدون �إىل تلك احلنية و�صلون فيها ،وينقل خلفهم عن ى�سلفهم �أنها حنية عمر
بن اخلطاب ،وهي معروفة �إىل الآن مل يغرها الفرجن ملا ملكوا البالد .ويقال �أن فيها قرب
داود و�سليمان عليهما ال�سالم».
7 .7يقع برج يو�ستنيان�س يف اجلهة اجلنوبية من الكني�سة وقد ظهر ب�صورة وا�ضحة يف
خارطة مادبا الف�سيف�سائية التي و�ضعت يف القرن ال�ساد�س امليالدي وظهرت فيها
كني�سة املهد ب�أبراجها.
8 .8كان القدي�س نيقوال �أو نيقوالو�س ا�سقفا يف مدينة مريا يف �أ�سيا ال�صغرى ،عا�ش يف
القرن الرابع امليالدي عي�شة الن�سك و اجلهاد و الف�ضيلة يف مدينة بيت جاال ،و�أعطاه
اهلل موهبة عمل الآيات و �شفاء املر�ضى ،والإح�سان وتقدمي ال�صدقات على املحتاجني
خفية.و�شخ�صية �سانتا كلوز هي حتريف ال�سم القدي�س نيقوالو�س.
9 .9كان اختفاء النجمة الف�ضية عامال هاما يف الأزمة الدولية التي �أدت �إىل حرب القرم.
�1010إجنيل لوقا ،الإ�صحاح ال�سابع ،الآية رقم .2
�1111إجنيل متى .11-9 :1

1212دخل الفرجنة مدينة بيت حلم بقيادة تنكريد يف عام  ،1099ويف ال�سنة التالية
توج بلدوين الأول فيها ملكا على القد�س .و�أ�صبحت بيت حلم �أبر�شية �سنة 1110م.
و�أعاد الفرجنة تعمري املدينة ،و�أ�ضافوا ح�صنا فيها ،و�أقاموا عمائر خمتلفة حول
الكني�سة منها رواق القدي�س جريوم احلايل.
1313ولد القدي�س جريوم (ايرونيمو�س) يف دملاطيه (جمهورية كرواتيا) نحو عام 347م،
ودر�س الآداب يف روما ،ملا بلغ اخلام�سة والع�رشين من عمره ،قرر �أن يحج �إىل الأماكن
املقد�سة ،غري �أن مر�ضا خطريا �أمل به �أثناء ال�سفر ،ف�أرغمه على الإقامة الطويلة يف
�أنطاكيا من �أعمال �سوريا .ويف عام  381جنده يف الق�سطنطينية وبعدها يف روما حيث
جعله البابا داما�سيو�س الأول �سكرتريه اخلا�ص .ويف �سنة  386ا�ستجاب لرغبته بال�سفر
�إىل فل�سطني .وهنا بقي حت �آخر �أيام حياته ،ف�صار من حقه �أن يقول :بيت حلم وطني
املحبوب .وظلت بيت حلم �أعز عليه من م�سقط ر�أ�سه .وظلت �أعز عليه من روما ،حيث �أقام
�سنني عديدة ،كطالب �سعيد وحيوي يف �أيام �شبابه ،ثم كراهب وكاهن يف �سنوات بلوغه.
ويف روما كان يكتب ويعظ عن احلياة التق�شفية والن�سكية ويدعو �إىل حياة م�سيحية �أكرث
�صدقا و�أ�صالة مما كان يثري حفيظة الكثريين يف �صفوف الإكلريو�س وال�شعب ،ال بل يف
�صفوف الرهبان �أنف�سهم .ويف�ضل عظاته عن جمال احلياة الن�سكية ،وتف�سريه العميق
التقيات يتبعنه يف طريقة حياته وعدد
للكتاب املقد�س ،جذب �إليه جمموعة من الن�سوة ّ
كبري من ال�شبان الذين اعتنقوا احلياة املكر�سة .ويف بيت حلم ان�رصف �إىل درا�سات
الكتاب املقد�س ،من �إعادة النظر يف ترجمات الكتاب املقد�س بعهديه ،فقام بالرتجمة
الالتينية ال�شائعة «الفوجلاتا» التي تبناها املجمع الرتيدنتيني ()1563-1545
فكان لها ت�أثري بعيد يف الرتجمات الغربية للكتاب املقد�س� .أنظر :بيري جورج جنات�سا.
القدي�س ايرونيمو�س مواطن بيت حلم .جملة اللقاء العدد الثاين 1987-1986
1414ويروي هذه احلكاية ال�سيد �أيوب م�سلم يف كتاب �شذرات من كتاب بيت حلم يف
بطون التاريخ وعلى ال�سنة الرحالة وامل�ؤرخني.
1515عي�سى امل�صو« .كني�سة املهد يف بيت حلم» ،جملة جامعة بيت حلم ،العدد 1983
�1616أيوب م�سلم.
�شتاء ،و ُتعترب برية
�1717شجرية �ساقها كثرية التفرع ،تنمو الأجزاء غري املتخ�شبة
ً
حممية .وهي نادرة يف �شمال ال�ضفة الغربية ومنت�رشة يف جبال اجلنوب يف فل�سطني.
لها رائحة عطرية .حتب احلرارة املعتدلة والرطوبة اجلويةُ .ت�ستخدم كم�رشوب ُت�ضاف
لل�شاي عادة .لها العديد من اال�ستعماالت الطبية.
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�1818إجنيل متى .11-9 :1
�1919إجنيل لوقا .2 :7
2020جوليا دبدوب ،البيوت يف مدينة بيت حلم ،ن�رشة �صادرة عن متحف بيتنا التلحمي،
.1999
�2121إجنيل لوقا.
2222ماريا تريزا برتوزي .بيت حلم� .ص .35
�2323سفر امللوك الثاين 17-15 /23
2424لقد ولدت ال�صورة احلديثة ل�سانتا كلوز على يد ال�شاعر الأمريكي كالرك موري�س
الّذي كتب �سنة  1823ق�صيدة بعنوان «الليلة التي قبل عيد امليالد» ي�صف فيها هذا
املحبب ليلة عيد امليالد ،ويف عام  ،1860قام الر�سام الأمريكي ب�إنتاج �أول
الزائر
ّ
ر�سم لبابا نويل ،كما نعرفه اليوم ،باال�ستناد �إىل الق�ص�ص الأوروبية حوله .وا�شتهرت،
ٍ
ثم يف �سائر �أقطار العامل.
على �أثر ذلك هذه ال�شخ�صية يف �أمريكا وبعدها يف �أوروباّ ،
ر�سم لبابا نويل
ويف عام  ،1881قام الر�سام الأمريكي توما�س ني�ست ب�إنتاج �أول ٍ
يف �إحدى ال�صحف كما نعرفه اليوم ،ببدلته احلمراء اجلميلة وذقنه البي�ضاء الطويلة
وحذائه الأ�سود الالمع ،باال�ستناد �إىل الق�ص�ص الأوروبية حوله ،وا�شتهرت على �أثر ذلك
ثم يف �سائر �أقطار العامل .فهو �شيخ حمبب
هذه ال�شخ�صية يف �أمريكا وبعدها يف �أوروباّ ،
ذو حلية بي�ضاء كالثلج يرتدي مالب�س حمراء اللون و�صاحب ج�سم قوي �شديد ،يركب
عربة �سحرية جترها غزالن ومن خلفها الهدايا يوزعها على الأوالد عرب هبوطه من
املداخن �أو دخوله من النوافذ و �شقوق الأبواب ،م�شريا �إىل دور الأهل يف �رشح معاين
عيد امليالد الروحية لأوالدهم ،والرتكيز عليها قبل االهتمام بالهدايا و الزينة و�سائر
الأمور ال�شكلية كي ال ي�صبح العيد لبابا نويل و هداياه.
2525خ�ص�ص غرميا�س املربع ال�سيميائي ،لتج�سيد املعنى الذي ينبني على ثالثة عالقات
منطقية :الت�ضاد بني [ال�شعبي والديني] و بني [والتاريخي والالديني] و التناق�ض بني
[ال�شعبي والتاريخ] و[الديني والالديني] والت�ضمن بني [الديني والتاريخي وال�شعبي
والالديني]

املصادر واملراجع العربية:
1 .1بنورة ،توما .تاريخ بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور .القد�س :مطبعة املعارف .1982
2 .2بندك ،عبداهلل حنا .ثورة على الظلم �أو حكم اخلم�سة يف بيت حلم .د .ت.
3 .3جقمان ،حنا عبداهلل .جولة يف تاريخ بيت حلم من �أقدم الأزمنة حتى اليوم .القد�س:
مطبعة بطريركية الروم الأرثوذك�س.1984 ،
4 .4حموي ،ياقوت .معجم البلدان .بريوت ،دار �صادر.1957 ،
5 .5دليل احلفاظ على املركز التاريخي ملدينة بيت حلم .مركز حفظ الرتاث الثقايف ،بيت
حلم.2014 ،
6 .6دومينيكاين ،مرمرجي وحممد �رشاب .معجم بلدانية فل�سطني العربية .بريوت.1948 ،
دم�شق ،دار امل�أمون للرتاث.1987 ،
�7 .7سمور ،جورج .بيت حلم عرب التاريخ .بيت حلم ،مركز وئام الفل�سطيني حلل النزاعات،
.2007
�8 .8شوكه ،خليل .تاريخ بيت حلم يف العهد العثماين  .1917-1517بيت حلم،2000 ،
� 327ص.
�9 .9شوملي ،ق�سطندي .بيت �ساحور :حقل الرعاة وحقل راعوت وبئر ال�سيدة العذراء .بيت
�ساحور :جلنة بئر ال�سيدة العذراء ،مطبعة الأندل�س.2001 ،
1010الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني :درا�سة تاريخية وببلوغرافيا .بيت حلم ،من�شورات مركز
اللقاء للدرا�سات الدينية والرتاثية يف الأر�ض املقد�سة.2013 ،
1111امل�صو ،عي�سى .الأدب ال�شعبي الديني يف ق�ضاء بيت حلم( .ر�سالة دكتوراه)  .لندن،
جامعة لندن .1963

املصادر واملراجع باللغات األجنبية:
Anatreh Quarter: Un Urban and Architectural Study of Bethlehem
Quarter. Center for Cultural Heritage Preservation, Bethlehem, 2012.
2. Crowfoot, Grace & Baldensperger, Louise. From Cedar to Hyssop.
London, Sheldon Press, 1932.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Dalman, Gustaf. Sacred Sites and Ways. London, Society for Promoting
Christian Knowledge, 1935.
Dory, Vincent. Bethleem. Imprimerie Edouard Dory. Bruxelles, 1901.
El- Ali, Geries. Bethlehem the Immortal Town. Jerusalem, 1991.
Faber, Fredrick. Bethlehem. The Peter Reilly Co. Philadelphia, 1955.
Franciscan in Bethlehem, 1347- 1947. Franciscan Printing Press,
Jerusalem, 1947.
Hamilton, R. W. The Church of the Nativity, Bethlehem, Jerusalem, 1947
A Guide to Bethlehem, Jerusalem, Azriel Press,1939.
Harvey, William. Structural Survey of the Church of the Nativity,
Bethlehem. Oxford University Press, London 1935.
Harvey, W. & Others. The Church of Nativity at Bethlehem. London, 1910.
Hanauer, J. E. Folklore of the Holy Land. London, Duckworth, 1907.
Hintlian, George, Bargil Pixner. A. Van der Heyden. The Glory of
Bethlehem. Jerusalem, Jerusalem Publishing House, 1981.
Hoade, Eugene. O. F. M. Guide to the Holy Land. Jerusalem, Franciscan
Printing Press, 1996.
Meyonhas, Joseph. Bible Tales in Arab Folklore. London, Knopf, 1928.
Perowne, Stewart. The Pilgrim’s Companion in Jerusalem and Bethlehem.
Hodder and Staughton.
Petrozzi, Maria Teresa. Bethlehem. Translated by Godfrey Kloetzly O. F.
M. Franciscan Printing Press, Jerusalem.
Porter, J. L. Jerusalem, Bethany and Bethlehem. Ariel Publishing Co.
Jerusalem, 1886.
Rene Burri. In Search of the Holy Land. Eyre Methuen, London 1979
Shomali, Qustandi & Sawsan. A Guide to Bethlehem & the Holy Land.
Beit- Jala, RAI, 2014
Vionnet, M. Les Eglises de la Nativite a Bethleem. Byzantion, Tom XIII,
1938.

حـارات
بيت لـحم القدمية
د .إبراهيم أبو رميس
فرع بيت حلم /جامعة القدس املفتوحة /فلسطني.

مقدمة
بيت حلم مدينة قدمية موغلة يف التاريخ ،حيث تعود �أهميتها �إىل مولد ال�سيد امل�سيح
فيها ووجود مغارة املهد.
يف هذه الدرا�سة ،تناولت �أ�صل الت�سمية ،واملوقع الفلكي واجلغرايف ،ثم نبذة تاريخية
حول املدينة ،و�أهم الأحداث وال�شخو�ص الذين عا�شوا فيها� ،أو مروا منها.
كما تناولت املدينة يف �أقوال الرحالة الذين زاروها ،وو�صفوها يف الع�صور املختلفة،
و�صوال �إىل القرن الثامن ع�رش ،وحال املدينة وحدودها.
كذلك تناولت البناء يف املدينة حتى منت�صف القرن الثامن ع�رش ،ون�شوء احلارات يف
�شكلها التقليدي ،ثم احلارات نف�سها وتطورها ،ومنوها ،وعائالتها التي ظهرت مع نهاية
القرن املذكور.
هذا وقد ف�صلت حلارات املدينة القدمية قبل التطور العمراين ،وذلك بتحديد مواقعها
وا�سمائها التي بلغت ت�سع حارات ،حيث متثلت ال�صعوبة يف الف�صل الكامل بني حدود
هذه احلارات املتداخلة يف بنائها� ،إذ �إن معظمها قد ارتبط بلورياً -ويف فرتة وجيزة-
ببع�ضها بع�ضا نتيجة التطور العمراين ال�رسيع مع نهاية القرن التا�سع ع�رش وبداية القرن
الع�رشين وكذلك تناولت �شوارع وطرقات املدينة يف الع�رص العثماين ،ثم �ساحاتها،
ومفرتقاتها ،دون التطرق اىل امل�ستجدات العمرانية الهائلة التي طر�أت على املدينة يف
القرن الع�رشين وبعده.
اصل التسمية:
بيت حلم :ا�سم مركب من مقطعني (بيت) (حلم) ،ومعناها بيت اخلبز ،فالبيت يدل على
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اال�سم وحلم تدل على اخلبز ،كما وردت يف اللغات ال�سامية كالآرامية والعربية وعلى مادة
اللحم يف العربية()1
ذكرت يف الواح تل العمارنة( )2التي ترجع �إىل القرن الرابع ع�رش قبل امليالد ب�أنها
قرية تقع جنوب القد�س وت�سمى (بيت ايلوالها) ،حيث ي�ؤكد مقطعها الثاين للداللة على
اخل�صب والوفرة كما �سميت ب (افراتا) وهي كلمة كلدانية معناها اخل�صبة(.)3
املوقع الفلكي واجلغرايف:
تقع بيت حلم على درجة عر�ض � 31 :42رشق خط غرنت�ش على ه�ضبة م�ستوية يرتاوح
ارتفاعها بني  780 - 650م فوق �سطج البحر( ،)4ويبعد حوايل 59كم عن �شاطئ البحر
املتو�سط غرب ًا و  40كم �رشقا ،وعلى بعد 10كم اىل اجلنوب من القد�س ،وحتيط بها قرية
و�أرا�ضي �صورباهر �شماالً ،وقرية �أرطا�س واخل�رض من اجلنوب و اجلنوب الغربي ،وبيت
�ساحور �رشقا ،وبيت جاال غربا( ،)5حيث تو�سطت الطرق التجارية والع�سكرية بني �ساحل
البحر املتو�سط وغور الأردن لوقوعها على امتداد الطريق التجاري القدمي الذي ميتد من
بئر ال�سبع اىل اخلليل ثم القد�س ،وهي املدينة االوىل على الطريق الفرعي املار �إىل قلعة
هريوردم وعني جدي وم�سعد ة زمن الرومان(.)6
نبذة تارخيية:
يف الألف الثالث قبل امليالد دخلت قبائل �سامية قادمة من اجلزيرة العربية �أر�ض
فل�سطني ،و كانت �أهمها القبائل الكنعانية حيث امتزجت بال�سكان املحليني ،ثم ا�ستقرت،
واقامت هياكلها الدينية يف خمتلف �أنحاء البالد ،ومن جملتها اقامت هيكل عبادة على
را�س التلة يف املكان الذي تقع عليه مغارة امليالد حالي�أ .حيث �أقيمت الطقو�س الدينية
واالحتفاالت وقد �أطلقوا على معبدهم ا�سم (بيت حلاما) �أي بيت الإله حلاما ،وذلك ب�سبب
خ�صوبة و وفرة املنتوجات الزراعية والفاكهة فيها(.)7
يف امل�شهد التاريخي عند ا�ستعرا�ض تاريخ املدينة ،وعند احلديث عن �أ�سماء برزت يف
فل�سطني مبا فيها كبار عقائدي اليهوديه ال نتعامل معها كجزء من تاريخ ال�صهيونيه ،وال
الديانة اليهودية يف الوقت احلا�رض بل نتناولها كجزء من تراث ال�شعب الفل�سطيني وتاريخه
الذي ي�شمل الديانة اليهودية قبل قدوم امل�ستوطنني الأوروبيني من املانيا وفرن�سا ورو�سيا
وغريها �إىل فل�سطني يف القرن الع�رشين ،الذين ال عالقه لهم بهذا التاريخ او الرتاث على
الرغم من كونهم يهودا فالأملاين اليهودي جذوره املانية ولي�ست فل�سطينية ،وا�سماء كالنبي
داود ،او ابراهيم هي ا�سماء فل�سطينيه ال عالقه لها بالتاريخ الرو�سي اوالفرن�سي وعليه فقد
�سكنت بيت حلم قبل  2500ق م .وذكر ا�سمها حني جاءها النبي يعقوب يف القرن  12ق.م
بعد خروجه من ببتني اىل اخلليل ،حيث توفيت زوجته راحيل بعد والدة بنيامني االبن

اال�صغر ليعقوب ،فقام بدفنها على م�شارف بيت حلم ون�صب عمودا على قربها( .)8ووا�صل
�سريه �إىل اخلليل حيث �شيد القرب الحق ًا على �شكل مبنى ثم �أقيم عليه م�سجد للم�سلمني)9(.
يف نهاية القرن  11ق م ن�شبت احلرب بني �سكان القرية وامللك �شا�ؤول ،الذي قتل
فيها ،كما كانت بيت حلم م�رسح ًا لق�صة (راغوث) حيث �أحبت �أحد �أقاربها وتزوجت جد
النبي داوود وتتحدث الأ�سطورة �أن راغوث ر�أت جبال م�ؤاب من بيت حلم تذكرت موطنها
وبكت(.)10
ويف بيت حلم ولد داود ،حيث ي�سمى �أحد �آبار املدينة القدمية با�سمه �شكل  ،1حيث
ع�سكر داود بالقرب من بيت حلم قبل احتاللها ،و�أر�سل ثالثة من جنوده كي يح�رضوا له
ماء من البئر ( )11كما ا�ستلم �سليمان احلكم من �أبيه (961-922ق م) الذي قام بتهدئة
ال�شعب وك�سب وده حيث �ساد ال�سالم ،كما جل�أ �إليها من بعده ابنه ريحبام الذي حو�رص
فيها عام 937ق م بعد �أن قام بتح�صينها ،فا�ستوىل عليها �شي�شاك ملك م�رص ،حيث اخذت
مكانة املدينه بالرتاجع( ،)12ثم برزت بيت حلم للعيان عندما بنى هريودو�س حاكم القد�س
الروماين  37ق م قلعة هريودم امل�شهورة �رشقي املدينة(.)13

الشكل ()1
آبار داود.

�أما احلدث الرئي�س يف تلك احلقبة فهو مولد امل�سيح عليه ال�سالم الذي جل�أت به مرمي
العذراء �إىل مغارة املهد ،وبعد ذلك ويف عام 103م �أمر االمرباطور هادريان ببناء معبد
لالله اودين�س فوق كهف امل�سيح ،ويف عام 314م �أمر االمرباطور ق�سطنطنطني بحرية
العبادة ،ثم امر عام 325م ببناء كني�سة املهد مكان هيكل اودني�س(.)14
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بني االمرباطور جو�ستنيان �سوراً حول املدينة عام  ،531ثم غزا الفر�س املدينة ومل
يهدموا كني�سة املهد ويف عام 648م دخلت فل�سطني يف حوزة الدولة اال�سالمية ،وكتب
ميثاق (العهدة العمرية) مع بطريرك القد�س .ثم احتلها ال�صليبيون عام 1100م ،وخرجوا
ال�صليبيون منها عام 1187م بعد معركه حطني ،ويف عام م 1253خ�ضعت حلكم املماليك
ويف عام 1263م دمر ال�سلطان بري�س �سور بيت حلم و�أبراجها ،ويف عام 1517م خ�ضعت
فل�سطني حلكم العثمانيني بعد موقعه الريدانية قرب القاهرة(.)15
املدينة يف أقوال الرحالة:
زار بيت حلم عرب التاريخ عدد كبري من الرحالة وكتبوا عن بيت حلم وو�صفوا احلياة
فيها ،ففي �أوا�سط القرن ال�سابع امليالدي زارها الرحالة اركولوف ،وقال �إنها تقع على ربوة
�ضيقه من اجلبال حتيط بها الأودية العميقة من جهاتها الثالث .حيث يبلغ طول الربوة من
ال�رشق �إىل الغرب حوايل جبل واحد ،وعر�ضها من ال�شمال �إىل اجلنوب ن�صف ميل تقريبا
وهناك �سور منخف�ض يدون ابراج يحيط بالتلة ويطل على الوادي ،وبيوت ال�سكن منت�رشة
وموزعة هنا وهناك داخل ال�سور( .)16وقد زارها ياقوت احلموي عام 1231م وقال» بليد
قرب بيت املقد�س عامر حافل ،فيه �سوق وبازارات ،ومكان مهد عي�سى بن مرمي( ،)17ويف
عام 1612م زارها هذري كا�ستيال ،وقال �إنها قرية فقريه وهي �شبه خربه ،وعند مقارنة
�أبنيتها القدمية باملجددة نالحظ �أنها كانت اكرب من و�صفها الآن ،حيث مل يبق من الأبنية
القدمية اال بع�ض البيوتات ال�صغرية التي ي�سكنها امل�سلمون و امل�سحيون ،ويعملون يف
�صناعة ال�صلبان اخل�شبية من خ�شب �أ�شجار الزيتون ،)18(3وقال عنها الرحاله ليونارد
باربزين 1621م �إنها تقع على تلة وال يوجد فيها كثري من البيوت �إال �أن فيها بع�ض
الأ�سقف التي ي�أوي �إليها الفقراء من امل�سحيني وامل�سلمني ،وان القرية تفتقر اىل العظمة
ال�سابقة( ،)19ويف العام1630م قال عنها الرحالة دي بريفي �إنها تقع على تالل طويله
و�شبه عري�ضة ،ومنطقتها قوية و�صلبة و�أرا�ضيها خ�صبة .وو�صفها محُ زن حيث ي�سكنها
الب�ؤ�ساء من امل�سلمني وامل�سيحيني( )20ويف العام 1661م زارها دوفيدان  Dovedanوقال:
�إن لها مدخل وهو باب �رشقي مبني من احلجارة املدقوقه ال�ضخمة ،وهي حالي ًا خراب
و ي�ؤدي الباب �إىل �ساحة كبرية فيها فتحتني لآبار املياه( ،)21وو�صفتها الرحالة �ساندي
1673م قائلة �إنها تقع على قمة حافة جبل ممتد من ال�رشق �إىل الغرب ،وتربتها جيده ،ثم
ت�صف ما �شاهدته يف الكني�سة والأديرة التابعة للروم والأرمن بالإ�ضافة اىل الفرن�سي�سكان،
وقالت� :إن القرية عبارة عن عدد قليل من الأكواخ الفقرية ،ومعظم ال�سكان من اليونان

والأرمن( ،)22وقال عنها الرحالة م�صطفى البكري ال�صديقي �إن ن�صف �سكان القرية من
امل�سلمني ،ون�صفهم من الن�صارى ،وهم ي�صنعون امل�سابح وال�صلبان ويبيعونها للزوار(.)23
يف عام (1074-1703م) زارها الراهب  ،Fugeniuوحتدث عن �آبار داود و�أن لها
ثالث فوهات ،وكذلك مغارة احلليب ،و�أن لبيت حلم �سوراً ،وهناك باب للدخول( ،)24وقال
الرحالة اموري�سون � Morisonأن ال�سكان رغم اختالف دينهم كانوا يعي�شون حياة �سعيدة
مع بع�ضهم بع�ضا ،وان بيوت بيت حلم منخف�ضه ومبنية ب�شكل بدائي و�سيء ،وانه عليك
التوجه اىل جهة اليمني ال�رشقي للقرية حيث الباب الرئي�س للدير اذا ما اردت الدخول اليه،
كما يتحدث عن الطريق ال�ضيقة . ،وعن حادث ا�صطدام ح�صان بطفل �صغري يف احدى الطرق
ال�ضيقة مما �أدى لوفاته( ،)25وقال عنها الرحالة الفرن�سي دي بينو�س عام 1725م �إن بيت
حلم كانت ا�صغر مدن يهوذا ،ومل تت�سع مثل بقيه املدن على مر الع�صور ،كما حتدث عن
احلقول املزروعة حول املدينة( )26وزارها الرحالة نو  Nauوقال� :إنها ت�ستحق امل�شاهدة
والزيارة ،وهي حالي ًا قرية كبرية ،وم�سكونة جيدا و�إن امتدادها من الغرب اىل ال�رشق على
�سطح جبل �أقل انخفا�ض ًا من جبل القد�س(.)27
مما تقدم من خالل �أقوال الرحالة ف�إن املدينة يف القرن ال�ساد�س ع�رش وال�سابع ع�رش،
كانت �صغرية ال يزيد امتدادها عن ن�صف ميل .ومتتد من ال�رشق اىل الغرب على ه�ضبة
مرتفعة ،و�إن بيوتها ب�سيطة و خربة وقليلة ،وان عدد �سكانها ال يتجاوز ب�ضع مئات ،وهم
فقراء ي�شتغلون يف الزراعة الب�سيطة والأعمال احلرفية القائمة على خ�شب الزيتون ،وهي
اثنية املذهب من م�سلمني وم�سيحيني ،يتعاي�شون �سوياً ،كما نالحظ �أن املدينة بقيت على
حالها ،ومل تتطور كما �أ�شار �أحد الرحالة ا�سوة بغريها من مدن املنطقة او العامل ،ورمبا عاد
ذلك �إىل ظروف �سيا�سية او ع�سكرية �سادت املنطقة يف تلك احلقبة التاريخية.
املدينة حتى القرن الثامن عشر:
بناء على ال�رسد التاريخي ،فقد كانت بيت حلم جتمع ًا بدائي ًا قطن �سكانه املغاور
والكهوف ثم البيوت الب�سيطة املح�صنة يف املرتفعات العالية طلبا للحماية ،ثم نزلوا
ال�سهول القريبة لرعاية موا�شيهم واال�ستفادة من املزروعات الب�سيطة( )28يف الأماكن
ال�صاحلة لذلك ،ومع تطور املنطقة حفر النا�س الآبار بهدف جمع املاء واال�ستقرار كما
�أ�شارت ق�صة داود عندما طلب �رشب املاء من املنطقة املرتفعة ،وعلى الأغلب ف�إن املنطقة
ُح�صنت بطريقة او باخري� ،سواء يف ارتفاعها ،او بجدرانها حول جتمعات �سكنية ب�سيطة،
حيث كان لبناء املعبد الكنعاين اثره يف ذلك ،ثم تطورت املنطقة يف العهد الروماين وخا�صة
زمن هريود�س عندما قام ببناء الأبنية العظيمة مثل قلعة هريودوم كما �سبق.
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يف عام 440م و�صف ال�سائح اوجنرييو بيت حلم ب�أنها تقع جنوب القد�س وعلى بعد
�ستة اميال يحيطها �سور يف مكان �ضيق جدا ومنخف�ض ودون �أبراج ،ون�ستنتج من ذلك ان
املدينة �سورت يف تلك احلقبة و�أخذت �شكل املدن املح�صنة( ،)29ومبا �أن ال�سور منخف�ض
ودون �أبراج ف�إن املق�صود احلماية من غارات قطاع الطرق ،وحفظ املوا�شي والأمن العائلي
من احليوانات وغريها ،وقال دير هريومنيو�س الذي جاء بعد اوجلريو �إن ال�سور حمرو�س
بربج( ،)30مما يدل على �إ�ضافة هذا الربج فيما بعد نتيجة تطور املدينة و�رصاعاتها يف
احلقبة القبلية ،ويذكر ان الظاهر بيرب�س دمر �سور بيت حلم عام  1263م( ،)31وذلك اثناء
ت�صفيته للوجود الفرجني يف املنطقة ،حيث يظهر الن�ص �أن بيت حلم كان لها اكرث من برج
مما يدل على �أن الفرجن قد �أ�ضافوا �أبنية للمدينة مبا فيها �أبراج املراقبة واحلماية ،و�أن
املدينة غدت �أكرث حت�صنا .وقد رمم ال�سور جمددا ثم هدم ايام الأ�رشف قايتباي 1489م
على يد نائب القد�س خ�رض العفيفي(� ،)32أما عن موقع املدينة يف تلك الفرتة فقد كان على
املرتفع املح�صور بني درجات ال�سوق اليوم� ،صعوداً حتى �ساحة املدب�سة باجتاه الغرب حيث
ت�شمل الدائرة �شارع الفواغرة جنوبا و�سوق املدينة احلايل واملنحدر ال�شمايل اىل �شارع را�س
فطي�س .مع �سور منخف�ض و�أربعة �أبواب الأول يف ال�شمال الغربي حيث دير راهبات الوردية
اليوم يف الثلث االول من �سار را�س فطي�س ،والثاين غربا اىل ال�رشق من الكني�سة االجنيلية،
والثالث من ال�رشق حيث درجات املنحدر باجتاه كني�سة امليالد(.)33
وقد تطورت املدينة الحقا ،ولكن �ضمن الدائرة الأوىل وهذا ما ي�ؤكده �أ�سقف غاليا
�آركولوف الذي قال �إن البلدة مبنية على حافة تلة متتد حوايل الف خطوة من الغرب اىل
ال�رشق ويحيط بها �سور منخف�ض دون ابراج ،وان التلة �ضيقه الظهر ،مما �أجرب الأهايل على
بناء بيوتهم يف �صفوف طويلة من الغرب �إىل ال�رشق حيث يخرتق البلدة �شارع واحد ،ويف
نهايته ال�رشقية توجد املغارة املقد�سة ب�شكل ن�صف مغاره م�سنودة من الداخل ب�أعمدة،
وم�سقوفة باحلجارة لتتحمل ثقل الكني�سة الكبرية فوقها( ،)34وقال الرحال جريفيني
افاجارت  Affagartعام 1533م �إن القرية فقرية وغري منظمة وال يحيط بها ا�سوار ،وفيها
من  50اىل 60بيتا مبنيه من احلجر والرتاب ون�صف القريه عبارة عن خراب(.)35
حتى نهاية القرن ال�سابع ع�رش ق ّدم الرحالة ،و�صفا مت�شائما للمدينة ،حيث بدت كقرية
فقرية �شبه خربه ،وبيوتها قليلة ،وفيها بع�ض امل�سقفات التي ي�أوي اليها الفقراء (مالجئ)
كما قال عنها بازين 1621م ،ثم هي عبارة عن عدد قليل من الأكواخ الفقرية واملبعرثة
كما قال �ساندي 1673م ،وا�شرتك اجلميع يف �أن �سكانها فقراء من امل�سلمني وامل�سيحيني،
يعملون يف بيع التذكارات ال�صدفية واخل�شبية.

يف القرن الثامن ع�رش مل يتغري امل�شهد كثريا �إال ان الراهب  Eugenioحتدث عن �سور
يحيط بها وعن باب للدخول ،يف �إ�شارة �إىل �أن بيت حلم قد �أعيد ت�سويرها يف تلك الفرته ،كما
�أ�شار �أ .موري�سون �إىل بيوت القريه وو�صف بناءها ب�أنه �سيء و�أن بيوتها منخف�ضه وبدائية،
كما �أ�شار اىل الطرق ال�ضيقه الرتابية التي رك�ض فيها ح�صان وا�صطدم ب�صبي.
يف منت�صف القرن حت�سنت ال�صورة قليال ففي عام 1731م قال الرحاله (� )Nauإن
البلدة ت�ستحق امل�شاهدة والزيارة ،و�إنها قرية كبرية وم�سكونة ،وقال الرحالة البكري الذي
نزل بيت �ضيافة بانه تناول الفاكهة والطعام ،يف �إ�شارة �إىل التح�سن الذي طر�أ على املدينة
و�سكانها ،اما من ناحية حجم املدينة فقد احتفظت بحجمها القدمي يف تلك املرحلة ،والذي
مل يتجاوز اله�ضبة املرتفعة والبيوتات املمتدة �أمام كني�سة املهد.

املدينة يف الثامن عشر اىل منتصف التاسع عشر (نشوء احلارات):
نتيجة للتحوالت ال�سيا�سية واالقت�صادية يف تلك الفرتة فقد بد�أت املدينة بالتحول
والتطور حيث ازداد عدد �سكانها ،واجته العمران فيها نحو احلواف اخلارجية لله�ضبة،
ومتيز بنا�ؤها باملتانه ،و�أخذ �شكل الكتل العمرانيه الكبرية (احلارات) ،حيث ات�صلت جدران

امل�ساكن ببع�ضها بع�ضا ،وذلك حول كني�سة املهد يف حمورين اثنني:

الأول من اجلنوب خلف الكني�سة ،حيث تكونت حارة العناترة ،والثاين يف الغرب والذي
متثل بحارة النجاجرة ،ثم ال�شمال الغربي واملتمثل بحارة الرتاجمة( ،)36وبني املحورين
تركت فراغات وم�ساحات فيما ي�سمى باملدينة الف�ضفا�ضة.
لقد مت البناء يف تلك الفرتة على �أ�سا�س عائلي طائفي� ،إذ كان من ال�رضوري ان يتجمع
ابناء العائلة املمتدة الذين ينتمون اىل طائفه معينه وعلى الأغلب فان بناء احلارات مت
ب�شكل ع�شوائي ،حيث بد�أت نواة احلارة ببيت ال�سيد او ال�شيخ او ثري العائلة (احلمولة) ،وقد
تكون من طابق واحد �أو طابقني ،وحجارة كبرية ومتينه ،وجاء �شقيقه او ابن عمه او قريبه،
وقام با�ستثمار �أحد واجهات املنزل غري النافذة وال�صق به غرفة او اثنتني ،ثم ابن الطائفة
الأقرب حيث �أل�صق واجهة مبنى جديد بالبناء الثاين او الثالث ،وهكذا دواليك ،حتى ت�شكلت
كتل بنائية كبرية ذات غرف متعددة ،وبطوابق مرتفعة .ات�صلت ب�أدراج �شبه عمودية �شديدة
االنحدار ،ومبمرات �ضيقه (زواريب) تو�صل اىل البيوت والغرف ،وقد مت الأمر باتفاق مكتوب
او �شفوي.
�إن بيوت احلارات متقابلة ،وهي مت�شابهة يف النمط وطريقة البناء ،ولكل منها مدخل
م�ستقل ي�ؤدي اىل �رشفة او م�صطبة تطل على الأودية يف بيت حلم ،حيث خ�ضع البناء ملعايري
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اجتماعية ،منها �أن ال يطل فناء البيت على فناء اجلار ،وان ال تزرع الأ�شجار يف فناء البيت
�إذا �أدى ت�سلقها �إىل ر�ؤية الآخر ،وكذلك مينع حب�س ماء املطر عن الأ�سطح من الو�صول اىل
االبار التي حفرت يف احلارات ،بالإ�ضافة �إىل حظر وقوف اجلار على �سطح بيته الذي ميكنه
ر�ؤية جاره ،هذا وقد ا�ستخدمت ت�سويات واحوا�ش احلارات املنخف�ضة يف مبيت املا�شية ليال
والتي منعت منت�صف القرن املا�ضي ،ومع بدايات القرن التا�سع ع�رش زاد البناء فيها باجتاه
احلواف اخلارجية للمدينة ،ومتيزت بيوتها بات�صال اجلدران ،كما بني �سور منخف�ض حول
املدينة ثم بنيت خلف ال�سور بيوت احلقول ،وهي �أبنية تت�ألف من غرفة او اثنتني مربعتني
ي�ساكنها مزارعو املدينة يف اوقات ال�صيف ،وقد تركزت معظم املباين على حواف املدينة
او بعيداً عن مركزها بالقرب من الكنائ�س والأديرة التي قامت على الأطراف ،وكذلك بني
احلارات القدمية ب�إ�ضافات جديدة مما زادها تعقيداً.
حارات بيت حلم يف القرن :18
تركزت حارات بيت حلم حول كني�سة امليالد من جهاتها االربع ،واملق�صود باحلارات
كتل العمران القدمية واملتداخلة ذات الطابع اجلبلي ،ولي�ست املنازل املنفردة ،او العمارات
التي �أ�ضيفت فيما بعد بني احلارات ،و�شكلت ن�سيج بيت حلم احلايل وميثل هذه احلارات:
ال�شكالن .2 ،1

الشكل ()1
المدينة القديمة من القرن التاسع عشر

الشكل ()2
مخطط عام للحارات القديمة

حارة الدير:
وتقع على قمة اله�ضبة وفيها كني�سة املهد او كتلة الأديرة املت�صلة بها ،وهي دير
الروم و دير الأر�ض ودير الالتني و املباين التابعة لها �رشق ًا حتى امل�شارف املطلة على بيت
�ساحور ،ثم جمموعة الأبنية التي هدمت عام  ،1966والتي كانت تتو�سط �ساحة باب الدير
احلالية ،وعلى �أطرافها ،والتي تع ُّد جزءاً مهم ًا من تاريخ املدينة وتطورها( )37ال�شكل .3

الشكل ()3
حارة الدير وساحة المهد القرن التاسع عشر
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وقد �أقيم على طرف ال�ساحة اجلنوبي بناية �ضخمة مكان عدد من البيوت والأبنية
مثل املبنى العقاري العربي الذي اقيم يف الأربعينيات من القرن املا�ضي على الزاوية
ال�رشقيه ،حيث اخفت اجزاء من حارة النجاجرة ،وقد ا�ستخدم املبنى مقراً للبلديه يف اوائل
ال�سبعينيات �إىل حني اكتمال املبنى جلديد ،وهي الآن مكاتب وحمالت لل�سنتواري .ثم
ازيلت مقربة (الروم والالتني) املحاذية للكني�سة من اجلهة ال�شمالية الغربية ،و�شيد مكانها
م�سكن للحجاج عام 1904م ثم �أزيل و�أقيم مكانه فندق (الكازنوفا) يف �أواخر الت�سعينيات
( ،)38كما �أقام الروم العرب على طرفها ال�شمايل فندق ًا (باال�س) ومركزا للجمعية و خمازن
جتارية على را�س املنحدر امل�ؤدي اىل بيت �ساحور عام1933م( ،)39ثم (الق�شله) الرتكية
اىل ال�شمال الغربي من ال�ساحة والتي �شيدت يف العهد العثماين عام1873م( ،)40ثم ازيلت
زمن االنتداب الربيطاين بعد احتاللها من قبل ثوار فل�سطني 1938-1937م .واقيم بدال
منها عمارة (جتارت) للبولي�س الربيطاين ،والتي ا�ستخدمها االحتالل اال�رسائيلي كمركز
�رشطة حتى خروجه عام 1994م ،حيث �أزيل وبني مكانه مركز ال�سالم وكذلك مبنى البلدية
القدمية الذي �أقيم عام 1887م ،حيث هدم يف اوئل ال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،و�أقيم
مكانه مبنى البلدية اجلديد ،ثم اجلامع العمري القدمي الذي �شيد عام 1861م ليهدم ويو�سع
عام  ،1956ويقوم يف طبقته الأر�ضية عدد من احلوانيت( )41ال�شكل .4

الشكل ()4
ساحة المهد

حارة العناترة:
هي الكتل البنائية القدمية التي تقع جنوب كني�سة املهد على ال�سطح العلوي املنحدر
امل�ؤدي اىل اخلليفات ،والتي تبد�أ على ُبعد  100مرت من �شارع مغارة احلليب املال�صقة
للكني�سة من اجلهة اجلنوبية ال�شكل  ،5حيث يتفرع ال�شارع نزو ًال مبمر �ضيق باجتاه املنحدر
جنوبا ،ويلتقي بال�شارع امل�ؤدي اىل ر�أ�س العني �أو امل�سلخ ،ثم يتحول ال�شارع املتفرع اىل

درج حجري ي�ستمر نزوال نحو الوادي م�سافة 100م ثم يتجه �رشق ًا يف حدود 50م حيث
نهاية احلارة القدمية جنوبا ،وي�ستمر �شارع مغارة احلليب �رشق ًا حتى نهاية الدير ،من
اجلهة اجلنوبية حيث يتفرع اي�ضا باجتاه اجلنوب ،وهو تفرع يقود �إىل احلارة ،ويع ُّد حدها
ال�شمايل.

الشكل ()5
شارع مغارة الحليب

وهو مربع �سكني مرتاكب ومكتظ البنيان .فيه الأقوا�س والأحوا�ش والعاليل والأزقة
(الزواريب) والأدراج ،م�ساحته ال تزيد عن  1500مرت مربع .وقد حولت بع�ض الأبنية
القدمية والوا�سعة اىل مدار�س حكومية (كمدر�سة العودة) يف �أيامنا هذه ،وا�ستخدمت �أي�ضا
كمركز لل�رشطة (بيت �آمر) ال�شكل .6

الشكل ()6
جزء من حارة العناترة
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يف فرتات الحقة احلقت مب�ساكن احلارة القدمية بع�ض اال�ضافات (كالعاليل) والغرف
العلوية ،وبع�ض امل�ساكن والأبنية احلديثة على طول ال�شارع ال�شمايل خلف الدير ،والتي
�أخفت احلارة عن امل�شاهدة املبا�رشة ،ثم عدد كبري من البيوت احلديثة باجتاه الوادي جنوبا
و�رشقا ،والتي تطل على مدينة بيت �ساحور .ويطلق اليوم لفظ (العناترة) على امل�ساحات
املمتده خلف كني�سة املهد ،والتي ت�رشف على بيت �ساحور والأرا�ضي اجلنوبية نزو ًال �إىل
اخلليفات.
عام 1905م نقلت �إىل جهة احلارة ال�رشقية مقربة الروم والالتني التي كانت حتاذي
كني�سة امليالد ،وكر�ست غرب مغارة احلليب( ،)42و�أحيطت ب�أ�سوار عالية ،ثم خ�ضعت احلارة
مل�رشوع �إعمار عام  ،2000حيث بلطت �شوارعها املرتبة ،ورممت �أدراجها وم�ساكنها
و�أقوا�سها.
يعود �أ�صل �سكان احلاره قدمي ًا �إىل القرن ال�سابع ع�رش امليالد ،حيث قطنتها ثالث
عائالت من منطقه (تل عنرت) اىل اجلنوب من جبل الفردي�س ،وقد اطلق �آنذاك عليها حارة
(النت�ش) من كرثة وجود النت�ش فيها ،وهي نبتة برية ت�ستعمل ال�شتعال نار اخلبز ،ومن
عائالتها القدمية فريح وقنواتي والبندك ()43
وقد تركها �سكانها الأ�صليون بالهجرة� ،أو التحول �إىل مناطق �أخرى يف بيوت حديثه،
ويقطنها اليوم مزيج من ال�سكان الوافدين.
حارة النجاجرة والقواوسة:
وهما حارتان متداخلتان وذات امتداد واحد ي�صعب ف�صلهما ،حيث تقعان غرب �ساحة
املهد ،ويع ُّد تفرع ال�شارع (نزوال) ،والذي يقود �إىل منطقة (امل�سلخ) او وادى معايل هو احلد
ال�رشقي للحارات ،وميكن القول �إن احلارات تقع على طرف املنحدر العلوي املح�صور بني
�شارع ال�سوق اجلنوبي ،و�شارع وادي معايل باجتاه الغرب ،حيث تكد�ست �أبنية احلارات
مبحاذاة �شارع ال�سوق وعلى املنحدر (�شكل  )7وتع ُّد الأبنية القريبة من ال�ساحة هي االقدم
نظراً لطراز البناء املرتاكب واملتداخل ،وكلما اجتهنا غرب ًا بعيداً عن ال�ساحة ،تظهر احلداثة
الن�سبية لها.

الشكل ()7
شارع النجاجرة صعودا باتجاه السوق يفصل الفرحيه عن النجاجرة

هذا وتنتهي احلارات القدمية مبحاذاة حارة الفواغرة حيث ال�سوق احلديث ،كما يف�صل
احلارات وامتدادها احلديث ن�سبيا حتى املدب�سة ثمانية �أدراج �صعوداً ونزوالً ،وتقود �إىل
ال�سوق واملنطقة العلوية ،وذلك على االمتداد الذي يرتاوح طوله  1كم تقريبا .وقد اطلق
على املنطقة اجلنوبية جميعها (وادي معايل) وعلى املنطقة ال�رشقية ا�سفل العناترة ا�سم
النجاجره والقواو�سه يف اخلرائط الهيكلية ،ومع الزمن حدث تطور هائل على البناء يف تلك
املنطقة ،حيث �أقيمت الأبنية احلديثة على طول �شارع وادي معايل جنوباً ،ثم املنطقة حتى
دير الكرمل غربا الذي �أن�شىء عام  1876حيث �أخفت الأبنية احلارات القدمية خلفها كما
ان البناء احلديث امل�ضاف اىل احلارات نف�سها ،ويف امل�ساحات الفارغة ،غيب النمط القدمي
حيث مل يعد املار يف ال�شارع مييز احلارات القدمية من غريها .ال�شكل  ،8وال�شكل .9

             الشكل ( )8شارع النجاجرة 			

الشكل ( )9حارة القواوسة
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مرت مبحاذات احلارات القدمية ،وعلى اطرافها اجلنوبية قناه ال�سبيل احلجرية ،ثم
ا�ستبدلت ب�أنابيب احلديد عام 1901م يف عهد ال�سلطان عبد احلميد( ،)44حيث ما زال
(املبنى) م�صب املاء الرئي�س (را�س العني) قائم ًا على زاوية ال�شارع املنحدر جنوبا بني
حارة العناترة والنجاجرة ،ولكنه غري م�ستخدم ،ومنه كان يرتوي �سكان بيت حلم باملياه
قبل ال�شبكة احلديثة .ال�شكل 10

الشكل ()10
رأس العين

يعود �أ�صل �سكان احلارات �إىل (الغ�سا�سنه) الذين قدموا من �شمال اليمن من منطقة
جنران ،ولهذا �سميت (بالنجاجرة) ن�سبه اىل مكان الهجرة الأ�صلي ،ثم ان�ضمت اليهم عائالت
عدة ت�سمى (بالغثابره) الذين جاءوا يف الزمن ال�صيلبي ،ومن عائالتهم ،العلي ،بعبي�ش،
مرق�ص ،ان�سطا�س ،)45( ،ومن عائالت القواو�سة ،قوا�س ،ثلجية ،ابو علي�ص ،اللو�صي()46
حارة الفوا غره:
الفرحية خلف
متثل ر�أ�س اله�ضبة ،حيث تداخلت جدران بيوتها ،مع جدران حارة
ّ
ال�سوق مبا�رشه ،ومتتد بيوتها نحو الغرب خلف الكني�سة اللوثرية (االملان) التي بنيت عام
1893م( ،)47ويف�صلها عن حارة الفرحية �شماال ال�شارع امل�ؤدي اىل املدب�سة ال�شكل ،11
وعن حارة العناترة والقواو�سه �شارع الفواغره (ال�سوق) ،وهناك بع�ض بيوت الفواغره
القدمية تداخلت باجتاه حارة العناترة قبل �شق ال�شارع (�شارع الفواغره) على �صورته
احلالية ،وهي حارات على نف�س منط بناء اواخر الفرتة العثمانية ،حيث تتكد�س الكتل

البنائية والأحوا�ش واالزقة ،ويعود ا�صل �سكانها اىل قرية (فاغور) املهجرة ،والتي تقع
خلف برك �سليمان وقد هدمت بيوت احلارة على يد ابراهيم با�شا نتيجة مقاومتهم ال�شديدة
جلي�شه عام 1831م( ،)48اال انهم عادوا بعد اندحار جنوده ،ومن عائالتهم ،الهرميي و�شوكه،
وزيادة وكنعان( )49ال�شكل .12

الشكل ( )11الشارع الذي فصل بين حارة الفواغرة والفرحيه           الشكل ( )12داخل حارة الفواغرة

حارة الفرحية:
وتقع �شمال غرب �ساحة املهد ،وتتكون من جمموعة الكتل ،التي تقع خلف اجلامع
والتي يف�صلها �شارع املهد يف اجتاهني �رشقي وجنوبي ،وحتى �سوق اخل�ضار ،و�شارع
الفواغره احلايل ثم تدور املباين اىل �شارع را�س فطي�س (النجمة حاليا) او ال�شارع القدمي
حتى درج (ال�سالزان)  .حيث هدم عدد من البنايات خلف اجلامع عام  1956و�أقيم بد ًال
منها عدد اخر جديد على طول ال�شارع من اجلهة اجلنوبيه( .)50ال�شكل14 ،13

الشكل (:)14،13
حارة الفرحيه
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وقد اقيم �سوق املدينة مكان عدد من ابنية (الفرحيه) املهدمة يف زلزال عام 1927م
( ،)51وعلى طرف احلارة الغربي �شيد ال�سالزيان عمارة �ضخمة بالقرب من الدير يف املدب�سة،
وو�سعوا املدر�سة ال�صناعية ،واملخبز( ،)52وقد هدمت البنايات القدمية املحاذية (ل�شارع
املهد) ال�شارع اجلديد غرب مدر�سة مار يو�سف �صعودا اىل كني�سة املهد ،وعلى امتداد ال�شارع
الذي ينعطف �رشقا (�شارع القد�س بيت حلم) و�أقيمت مكانها �أبنيه حديثة ،حيث اختفت
خلفها الأبنية القدمية �إال �أن املمرات والأدراج ال�صاعدة �إىل قلب املدينة ،و�شارع (را�س
فطي�س) ما زالت قائمة كدرج (حنانبا)  -ال�شكل � 14-رشق املدر�سة املذكورة ،واحلارة
مزيج معقد من الأبنية املرتاكبة والأحوا�ش ذات ال�شكل البلوري.

الشكل ()14
قوس درج حنانيا

يف �أوائل الع�رشينيات ،ا�شرتت طائفة ال�رسيان منطقة مردومة غرب �ساحة النجمة،
و�أزالت الق�سم ال�رشقي من اخلربة (يف حارة الفرحية) و�أقامت كني�سة العذراء ال�رسيان عام
1926م ثم تو�سعت الطائفة ب�رشاء عدد من املنازل املهجوره يف حارة القرحيه ،واملجاورة
للكني�سة حيث �أزيل الردم ،ورممت املنازل ،وو�سع ال�شارع الذي يت�ألف اليوم من درجات
ال�سوق والطوابق الذي يتو�سطها �صعوداً اىل املدب�سة ،حيث كانت الطريق الأ�صلية �ضيقة وال
تزيد عن ثالثة امتار
تتداخل حارة الفرحيه مع حارة الرتاجمه واحلريزات �شماال يف منطقة ر�أ�س فطي�س»
قدم �سكانها من وادي مو�س �رشقي الأردن ،ثم الذ بهم �آخرون ،حيث تنت�سب احلارة اىل

�أحد الوافدين (فرح) ،ومن عائالتها املعروفة ،جا�رس ،م�سلم ،عتيق ،الأعمى ،ثم ان�ضمت اليها
عائالت اخرى كاجلعار وقطان(.)53
حارة الرتامجه واحلريزات:
وتقع �شمال �ساحة املهد ،غرب منطقة (قو�س الزرارة) ال�شكل ،15ثم �شماال جماورة
ل�شارع املهد ،وتقرتب من منطقة �آبار النبي داوود ،وتتداخل مع ابنيه حارة الفرحيه .ويعود
ا�صل �سكانها اىل زمن ال�صليبني الذين قدموا من ايطاليا ،وفرن�سا ،وعملوا يف الرتجمه
لل�سياح ،واحلجاج ثم ت�صاهروا مع �سكان بيت حلم ،واختلطوا بهم ،ومن عائالتهم بطار�سة،
و�سوادي و�سمعان وابو العراج ،ويف نهاية جتمع الرتجمه وبعيداً عنها �شيد تبنايات العمل
الكاثوليك حول ابار النبي داوود( ،)54كما تا�س�ست مدر�سة راهبات الوردية عام 1879
غربي احلارة

الشكل ()15
حارة التراجمة

اما احلريزات فهي حارة �صغرية تت�صل مع الرتاجمة ،وتتداخل مع الفرحيه(،)55
وتقوم بناياتها �رشق قو�س الزراره وا�سفل �شارع النجمه احلايل ،وحتى �شارع املهد يف
بقعة حمدودة ،وعلى طرفها ال�شمايل ،ويف �أ�سفل املنحدر �أقيمت مدر�س راهبات ماريو�سف
عام1842م( ،)56ويعود �أ�صل �سكانها اىل قرية (ام طوبا) جنوب �رشق القد�س و�شمال جبل
ابو غنيم ،ومن عائالتها احلزين ،وابو حمامه وق�سي�س( )57ال�شكل .16
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الشكل ()16
الحريزات

الشوارع والطرقات يف بيت حلم القدمية (اواخر العصر العثماني):
يوجد يف بيت حلم �شارع رئي�س واحد يقود اىل كني�سة املهد�( ،شارع النجمه) اليوم،
وهو يبد�أ من �ساحة املهد ،ثم ينعطف نحو ال�شمال اىل قو�س الزرارة ،وفيما بعد اىل �آبار
النبي داوود حيث املدخل ال�شمايل لبيت حلم ،ومن �ساحة النجمة �أي�ضا ب�صعد ال�شارع نحو
ال�سوق (�شارع بول�س ال�ساد�س) ،ومن ثم اىل �ساحة املدب�سة ،وينتهي ما قبل تقاطع مبنى
ال�سالزيان الذي اقيم عام1850م
ال�شارع الرئي�س الثاين (النجاجرة) يبد�أ من �ساحة املهد �صعوداً بجانب جامع عمر
وينعطف �إىل حارة النجاجرة وال�سوق ،وقو�س العبد ثم حارة الفرحية وينتهي بانتهاء حارة
الفواغرة ثم فتح ال�شارع بعد التحديث من �ساحة املدب�سة ،باجتاه الغرب نزوال اىل باب
الزقاق.
ال�شارع الثالث يبدا من �ساحة املهد نزو ًال باجتاه اجلنوب ،حيث عني املاء (قناة ال�سبل)
ويتفرع اىل فرعني �رشقي باجتاه حارة العناترة ،وغربي باجتاه امتداد القناه جنوب حارة
النجاجره وي�سمى حاليا ب�شارع وادي معايل.
تت�صل ال�شوارع ب�شوارع فرعية مثل �شارع الفرحية الذي يو�صل �شارع بول�س ال�ساد�س
مع �شارع النجاجره ،كما تت�صل احلارات مع ال�شوارع الرئي�سة او الفرعية مبمرات فرعية،
مثل �شارع الفواغره الذي ي�صل بول�س ال�ساد�س مع النجاجره ،ور�سمها يف الغالب على �شكل
حرف ( )Tاو ( ، )+وهي تنتهي �إىل �أدراج تطل على الوديان حول املدينة

الساحات واملفرتقات:
توزعت ال�ساحات باجتاه الغرب ،حيث تبدا من �ساحة باب الدير نف�سها -ثم �ساحة
النجمة �صعودا باجتاه الغرب اي�ضا اىل �ساحة الدب�سة الذي اخذ �شكل .Y
وقد كانت ال�شوارع مرتبة على مر الع�صور ،با�ستثناء �ساحة املهد التي بلطت يف عهود
خمتلفة �إىل بدايات القرن الع�رشين.

اخلامتة:
تع ُّد حارات بيت حلم طرازاً فريداً للبناء اجلبلي ،حيث الأ�صالة والتفرد ،وهي ت�شكل
منوذج ًا جمي ًال لأمناط حياة �أو ثقافة مميزة .وقد ا�سهم التو�سع العمودي ،واال�ضافات
التقليدية – حتى منت�صف القرن الع�رشين – على بيوت احلارات القدمية منطا عمرانيا
مهنيا ،حيث �أخذت املدينة القدمية �شكلها البلوري ،فظهرت احلارات كقالع متداخله ح�صينة
ي�صعب اقتحامها .ومما زاد يف ذلك وجودها على قمة اله�ضبة.
ان التو�سع احلديث للعمارة وعمليات الهدم الع�شوائي على االبنية القدمية يف جزء
مببان عالية حديثة قد �شوه �صورة املدينة
من احلارات ،وكذلك �إخفاء الواجهات القدمية
ٍ
التقليدية.
هذا وما ن�شاهده حديثا يف �شارع املهد امل�ؤدي اىل الكني�سة ،حيث �أخفى بيوت حارة
الفرحيه ،وكذلك الع�شوائية يف �أبنية املنحدر امل�ؤدي �إىل امل�سلخ ،و�شارع مغارة احلليب الذي
�أدى اىل �إخفاء حارة العناترة ،ثم ال�شارع احلديث على طول �شارع وادي معايل الذي اخفى
حارة العناترة والقواو�سة .وكذلك حركة التجارة الكثيفة يف �شارع الفواغرة ،حيث حتولت
البيوت القدمية �إىل متاجر حديثة.
ثم الأبنية يف �شارع املدب�سة الذي �أخفى �أمناط البناء التقليدية حلارة الفرحية من تلك
اجلهة.
من اجليد ان تقوم بع�ض امل�ؤ�س�سات ب�إعمار �أجزاء من احلارت القدمية ،كما حدث يف
مباين الفرحيه الواقعة خلف حارة ال�رسيان ،و�شارع ر�أ�س فطي�س (املهد حاليا) وذلك عرب
ترميمها وحفظها ،وبالذات م�رشوع بيت حلم  ،2000رغم اغفاله العديد من الأماكن يف
املدينة من الإعمار.
�إن بيت حلم وحاراتها منطقة جديرة ب�أن تع ُّد تراث ًا عاملي ًا ت�رشف عليه (اليون�سكو)
وحتافظ عليه.
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خصائص املساكن القدمية
يف مدينة بيت لـحم
د .حممد اخلطيب
أستاذ مساعد /دائرة اجلغرافيا وداراسات املدن /جامعة القدس /فلسطني.

ملخص:
ت�شكل املدن القدمية يف فل�سطني جزءاً مهم ًا من الرتاث الفل�سطيني املادي الذي يعود
لآالف ال�سنيني ،وهو �شاهد على �أ�صالة ال�شعب الفل�سطيني وعمق تراثه ،فاملدن لي�ست
بالظاهرة احلديثة يف فل�سطني بل هي ظاهرة لها جذورها العميقة ،حيث �شكلت بيئة
اجتماعية ،وتقافية ،واقت�صادية ل�سكانها توافرت فيها جميع عنا�رص اال�ستقرار وعلى
ر�أ�سها ال�سكن الذي يع ّد من الأمور الأ�سا�سية التي توفرها املدن ،وقد جاءت هذه الدرا�سة
للتعرف �إىل خ�صائ�ص امل�ساكن القدمية يف مدينة بيت حلم باعتبارها اجلزء الأهم من
الرتاث املادي ،و�سيتم التعرف �إىل خ�صائ�ص امل�سكن من حيث امللكية وعدد الطوابق ومادة
البناء واخلدمات املتوافرة يف امل�سكن بهدف �إجراء عملية تقومي لهذه امل�ساكن ،كما ي�سعى
البحث �إىل التعرف �إىل �أهم امل�شكالت التي تواجه ال�سكان املقيمني يف امل�ساكن القدمية
من �أجل تقدمي الدعم ل�صمودهم وبقائهم يف هذه البيئة احل�ضارية التي ت�شكل معلم ًا
من معامل الرتاث املادي الفل�سطيني ،حيث هناك توجه عاملي نحو احلفاظ على املباين
التاريخية واالهتمام بها ،وال يخفى على �أحد ب�أن الرتاث احل�ضاري الفل�سطيني بجوانبه
كافة يتعر�ض �إىل هجمة بربرية تهدف �إىل طم�س مالحمه ،و�ستعتمد الدار�سة على املنهج
التاريخي والو�صفي ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستخدام ا�ستبانة وفق عينة يتم اختيارها لتمثل
جمتمع الدار�سة املتمثل بامل�ساكن القدمية يف مدينة بيت حلم ،كما �سيتم ا�ستخدام بع�ض
ال�صور الفوتوغرافية التي توثق خ�صائ�ص امل�ساكن القدمية ،و�إجراء بع�ض املقابالت مع
امل�س�ؤولني حول املو�ضوع �إن لزم الأمر.
الكلمات املفتاحية :الرتاث املادي ،امل�ساكن القدمية ،املدن القدمية.
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مقدمة:
تتميز التجمعات احل�رضية (املدن) يف فل�سطني بقدمها ،وهذا يعطيها �أهمية ح�ضارية
�ضم يف ثناياه العديد من احل�ضارات ومنجزاتها املادية
وعاء
كونها �أ�صبحت
ً
ًّ
ح�ضاريا ّ
والثقافية ،الأمر الذي يدفع باجتاه �رضورة االهتمام بهذه املدن التي �أ�صبحت ت�شكل جزءاً
من التاريخ احل�ضاري الإن�ساين يف فل�سطني ،كما �أن للو�ضع ال�سيا�سي املتمثل بوجود
االحتالل الإ�رسائيلي الذي يعمل ليل نهار على طم�س معامل الرتاث احل�ضاري الفل�سطيني
بجزيئاته كلها ،وال ي�ستثني �شيئ ًا من هذه املحاولة �سواء �أكان بطريقة مبا�رشة �أم غري
مبا�رشة.
وقد ركزت الدرا�سة على مفهوم املناطق القدمية يف املدن وما حتتويه من عنا�رص
ب�رشية تتمثل يف ال�سكان ،وعنا�رص مادية تتمثل يف امل�ساكن القدمية التي يتواجدون
فيهان بالإ�ضافة �إىل البيئة احل�رضية وما حتتويه من عنا�رص �أ�سا�سية تدعم �صمود وبقاء
ال�سكان فيها كاخلدمات واملرافق وامل�شكالت املكانية التي تعاين منها الأحياء القدمية
يف مدننا ،بهدف التعرف �إىل نقاط القوة وال�ضعف وو�ضع اخلطط التنموية التي ت�ضمن
توفري احتياجات ال�سكان وحل م�شكالتهم وعدم االكتفاء باحلديث عن هذه املناطق من �أجل
ال�رسد والأرقام الإح�صائية ،بل من �أجل �صياغة توجه عام واعتماده ،لدى اجلهات املعنية
جزءا له دوره و�أهميته يف املدن،
بكيفية التعامل مع هذه املناطق القدمية وتفعيلها لتكون ً
ال �أن يعامل كجزء منف�صل مع �رضورة �إعطائه �صفة اخل�صو�صية نظراً لبعده احل�ضاري،
فال يخفى على �أحد �أن املباين القدمية تعاين من م�شكالت ك�ضيق املكان و�سوء التهوية،
وانقطاع بع�ض اخلدمات الأ�سا�سية ،ومبعنى �آخر نحن بحاجة �إىل �إجراءات عملية �شاملة
ت�أخذ هذه املناطق �ضمن �سيا�سة وطنية عامة ،ت�ستند على درا�سات تف�صيلية عن واقع هذه
املناطق التي تعترب يف معظمها مناطق �سكنية م�أهولة.
� ّإن هذا التوجه املتمثل باالهتمام باملناطق القدمية لي�س باحلديث ،وال بالتوجه
املحلي الذي يخ�ص املدن القدمية يف فل�سطني ،و�إنمّ ا هو توجه عاملي وهناك عدد كبري
من الدول قد قطعت �أ�شواطً ا طويلة يف هذا املجال من خالل �إقامة مراكز بحثية ودرا�سات،
وجتنيد الأموال داخلي ًا وخارجي ًا للحفاظ على املناطق القدمية كونها ت�شكل �إرث ح�ضاري
ثمني ،ويف النهاية �إن �أي �إجناز وطني �سيتحقق يف احلفاظ على الأبنية التاريخية القدمية
يف فل�سطني �سيكون من خالل و�ضع اخلطط التي ال ميكن جناحها مبعزل عن اتخاذ قرار
�سيا�سي وطني يكون مبثابة �إطار ينجح هذه العملية.

مشكلة الدراسة:
تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف �أمور عدة من �أهمها� :أعداد امل�ساكن القدمية حيث ت�شري
الدرا�سات �إىل � ّأن عدد امل�ساكن القدمية بلغ  690م�سكن ًا ح�سب ما ن�رشه مركز رواق حول
م�سح املباين التاريخية (� . )www. riwaqregister. orgأي بن�سبة  %14من جمموع امل�ساكن
يف مدينة بيت حلم ،والبالغ  5002م�سكن (اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�سطيني،
� ،2009ص� . )48إذا ما علمنا �أن ن�سبة اال�ستخدام ال�سكني يف املدن العربية يرتاوح
بني  ،% 50-40وهذا يتطلب �إعطاءها ن�صيبا �أكرب من الدرا�سات ،وبيان خ�صائ�صها
وامل�شكالت التي تواجهها ،كما � ّأن هذه امل�ساكن تعاين كثرياً من التجاوزات املتمثلة يف
بناء على معايري ي�ضعها بع�ض ال�سكان امل�ستثمرين،
هدمها و�إحالل ٍ
مبان جديدة مكانهاً ،
فبع�ض ال�سكان يرون �أنها تفتقر �إىل مقومات امل�سكن املالئم نتيجة الإهمال املق�صود وغري
املق�صودّ � ،أما امل�ستثمرون ،فيدعون ب�أن هذا النمط من امل�ساكن ال يتما�شى مع النمط احلديث
للم�ساكن ،في�رشعون يف �إزالتها لتحقيق مكا�سب مالية �رصفة ،وهناك �أمر �آخر يف غاية
الأهمية ويتمثل يف حالة ال�ضبابية التي ت�سود عند امل�س�ؤولني يف كيفية التعامل والتعاطي
مع هذا املوروث احل�ضاري ،فتار ًة مينعون امل�سا�س بها بحجة مكانتها و�أهميتها وهذا يربر
يف كثري من الأحيان عدم �صيانتها وتطويرها ،وتار ًة يعملون على املوافقة على ازالتها
حيث �أ�صبحت تعاين من حالة م ّد وجزر بني احلداثة والتقليد.

منطقة الدراسة:
ميكن حتديد منطقة الدرا�سة يف امل�ساكن القدمية املوجودة داخل النواة العمرانية
القدمية ملدينة بيت حلم ،والتي ت�ضم معظم امل�ساكن القدمية� ،إ�ضافة �إىل امل�ساكن القدمية
املنت�رشة يف �أرجاء املدينة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدرا�سة �إىل ما ي�أتي:
جزءا من
1.1التعرف �إىل خ�صائ�ص امل�ساكن القدمية يف مدينة بيت حلم باعتبارها ً

الرتاث املادي يف فل�سطني.
2.2ت�سليط ال�ضوء على املمار�سات والتعديات التي تتعر�ض لها امل�ساكن القدمية ،كما
تهدف للتعرف على �أهم امل�شكالت من وجهة نظر ال�سكان التي تهدد بقاءهم وتهدد الوجود
املادي لهذه امل�ساكن.
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3.3تقومي الو�ضع احلايل للم�ساكن القدمية بناء على درا�سة خ�صائ�صها و�إطالع
امل�س�ؤولني و�أ�صحاب القرار على واقعها من �أجل و�ضع ال�سيا�سات ايل من �ش�أنها احلفاظ
على هذا املوروث احل�ضاري.

منهجية الدراسة:
جل�أت الدرا�سة �إىل ا�ستخدام املنهج التاريخي والو�صفي ،بالإ�ضافة ال�ستخدام �أداة
اال�ستبانة جلمع املعلومات والبيانات عن خ�صائ�ص امل�سكن القدمي يف املدينة ،حيث مت
اللجوء �إىل عينة ع�شوائية مي�رسة بلغ حجمها  100ا�ستبانة ،و ِّزعت خالل الفرتة (23-
� 19أيار  ، )2014كما �أ�ستخدمت بع�ض ال�صور الفوتوغرافية لتوثيق خ�صائ�ص امل�ساكن
القدمية.

الدراسات السابقة:
تزخر املكتبة بالعديد من الدرا�سات التي تتحدث عن املباين القدمية يف فل�سطني
ومن هذه الدرا�سات:
درا�سة (عتمة .)2007 ،بعنوان�« :إعادة ت�أهيل املباين التاريخية يف فل�سطني -حالة

درا�سية :جتربة مدينة نابل�س منذ عام  .»1994هدفت الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �إعادة
ت�أهيل املباين القدمية ك�أحد الأ�ساليب الأكرث �شيوعاً ،وعلى �أهم اجلهات املحلية العاملة
يف هذا املجال خالل الفرتة  ،2007-1994وقد خل�صت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج
والتو�صيات منها :عدم وجود م�شاريع متكاملة لت�أهيل املباين القدمية يف مدينة نابل�س
و�إمنا هي عملية ا�صالح فقط ،بالإ�ضافة �إىل �أن عملية الرتميم كانت ب�شكل ع�شوائي يف
امل�ساكن واملحال التجارية اقت�رصت على امكانيات �أ�صحابها املادية ،وقد �أو�صت الدرا�سة
كم ًا ونوعاً ،و�إىل
ل�رضورة حت�سني عملية الرتميم و�إعادة الت�أهيل يف املدن الفل�سطينية ّ
�أهمية ا�رشاك القطاعات غري الر�سمية يف عملية �إعادة الت�أهيل للمباين القدمية.
درا�سة (احلنبلي .)2005 ،بعنوان« :التخطيط وا�سرتاتيجيات �إعادة �إعمار وتطوير
الو�سط التاريخي ملدينة نابل�س» .تناولت الدرا�سة الرتاث الثقايف الفل�سطيني املتمثل يف
الو�سط التاريخي ملدينة نابل�س ،والتي ت�شمل �أ�س�س احلفاظ والتطوير من الناحية النظرية
والتحليلية لواقع الو�سط التاريخي للمدينة ،ومن ثم تقوميه واخلروج با�سرتاتيجيات وا�ضحة
لعملية الإعمار و التطوير ،وعمل خمطط ح�رضي �شامل للمدينة.
درا�سة (اجلنابي .)1982 ،بعنوان« :الرتكيب الداخلي ملدينة املو�صل القدمية -درا�سة
يف جغرافية املدن» .ركزت الدرا�سة على الرتكيب الداخلي ملدينة املو�صل القدمية ملعرفة

ت�أثريها على املدينة ب�شكل عام ،كما هدفت غلى و�ضح احللول واملقرتحات لأهم امل�شكالت
املوجودة يف الرتكيب الداخلي للمدينة القدمية ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ا�ستنتاجات عدة
مفادها � ّأن املنطقة القدمية ت�ضم  %50من املحال التجارية واخلدمية ،و� ّأن �سكان املدينة
القدمية ي�شكلون  %26من املجموع الكلي لعدد �سكان مدينة املو�صل.
درا�سة (الفران .)2004 ،بعنوان« :اخل�صائ�ص والعنا�رص الب�رصية واجلمالية يف
املدينة -درا�سة حتليلية لو�سط مدينة نابل�س» .هدفت الدرا�سة �إىل حتليل اخل�صائ�ص
الب�رصية واجلمالية لو�سط مدينة نابل�س ،ومن ثم و�ضع احللول واملقرتحات التي تهدف
لتطوير املدينة وفق �أ�س�س ومعايري علمية ،تت�ضمن جميع امل�ؤثرات الب�رصية واجلمالية يف
و�سط املدينة ،والتي ت�شمل الفراغات احل�رضية ،والطراز املعماري ،وقد تو�صلت الدرا�سة
�سن قوانيني و
اىل �رضورة �إزالة املناطق الع�شوائية امل�سببة للت�شويه الب�رصي ،و�رضورة ّ
ت�رشيعات حلماية املناطق التاريخية والأثرية يف املدينة ،كما �أكدت الدرا�سة على �رضورة
ترميم و�صيانة املباين احل�ضارية والثقافية.
درا�سة (�أبو دقة .)2010 ،بعنوان« :املدن التاريخية امل�أهولة يف العامل العربي -حالة
درا�سية مدينة �صيدا» .تناولت الدرا�سة ت�شكيل البنية الداخلية ملدينة �صيدا القدمية ،و�أعمال
ال�صيانة واملحافظة على تراث ومعامل املدينة القدمية ،و�أهمية اال�ستثمار ال�سياحي داخل
املدينة القدمية يف �إطار خطة �شاملة لتنمية املدينة ،وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من
ين املت�سارع يف املدن العربية �أدى �إىل �إهمال مكانة
النتائج منهاّ � :أن النمو واالمتداد العمرا ّ
الرتاث العمراين القدمي و�أهميته ،و�أ�صبح من غري املمكن احلفاظ على الرتاث العمراين القدمي
�إال من خالل اقامة م�شاريع احلفاظ على الرتاث يف �سياق التنمية العمرانية امل�ستدامة،
وحماربة الفقر من خالل تن�شيط التنمية املحلية.
درا�سة (�صربي .)2012 ،بعنوان« :تخطيط وعمارة املدينة الإ�سالمية مدينة دم�شق
القدمية -منوذج ح�رضي لقمة التعاي�ش والتعامل يف املنظور الإ�سالمي» .هدفت الدرا�سة
�إىل التعريف مبجاالت االبداع والتميز التخطيطي للعمارة الإ�سالمية والأ�س�س التخطيطية
أ�سا�سيا ينعك�س على
للمدينة العربية ،وقد خل�صت الدرا�سة ب� ّأن للعقيدة الإ�سالمية دورا �
ًّ
الن�سيج احل�رضي ،و� ّأن قوام املدينة قد بني على �أ�سا�س العالقة القائمة بني �سكانها وعلى
�أ�سا�س التعاي�ش والتعامل احل�ضاري ،كما �أكدت على �رضورة احلفاظ على ال�شكل املعماري
للمدينة القدمية وتطويره من خالل توفري اخلدمات الالزمة ،وانه ال بد من التعامل مع
املدينة القدمية من ناحية تخطيطية حتمل �أبعاد ح�ضارية.
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درا�سة (الع�سا�سفه و�آخرون .)2007 ،بعنوان« :التجديد احل�رضي ك�أ�سلوب ملعاجلة
م�شاكل مراكز املدن -حالة درا�سية مدينة الكرك القدمية يف الأردن» .هدفت الدرا�سة �إىل
ت�سليط ال�ضوء على امل�شكالت التخطيطية التي تعاين منها مدينة الكرك القدمية ومعاجلتها
من فر�ضية مبد�أ التجديد احل�رضي الذي يقوم على الت�أثري املتبادل بن اجزاء املدينة
والعالقة التكاملية بينها ،ومن �أهم نتائج الدرا�سة � ّأن ع�شوائية اال�ستخدامات وتداخلها دفع
اجلهات التخطيطية �إىل اعتماد �صفة اال�ستخدام التجاري للمدينة القدمية ،الأمر الذي ي�سهم
يف تفتيت امللكية وارتفاع �أ�سعار الأرا�ضي ،و�أن العامل الثقايف املتمثل يف قلة الوعي �أدى
�إىل احالل مباين حديثة مكان الأبنية الرتاثية ،ومن �أهم التو�صيات� :رضورة �إجراء م�سح
ميداين �شامل حلالة املباين ال�سكنية والتجارية ،وتوفري م�صادر لتمويل تنفيذ م�شاريع
التجديد احل�رضي.
درا�سة (�أبو هنط�ش .)2007 ،بعنوان« :نحو �سيا�سة �إعادة ت�أهيل املباين ال�سكنية يف
مراكز املدن الفل�سطينية -حالة درا�سية نابل�س» .ركزت الدرا�سة على �إ�شكالية املباين ال�سكنية
التقليدية يف تلبية احتياجات ال�سكان دون امل�سا�س بقيمتها الرتاثية واحل�ضارية ،معتمدة
على التعرف على �آراء ال�سكان وامل�شكالت التي يعانون منها ،من خالل توزيع ا�ستبانة
وتو�صلت الدرا�سة �إىل � ّأن امل�ساكن القدمية متتاز مبرونة متكنها من تلبية االحتياجات
اجلديدة لل�سكان دون الت�سبب بتغيري قيمتها الرتاثية واحل�ضارية ،كما قدمت الدرا�سة �سيا�سة
عامة لت�أهيل املباين ال�سكنية القدمية بحيث ميكن تعميمها على جميع املناطق القدمية يف
املدن الفل�سطينية.
درا�سة ( .)Dimttrokali,2010بعنوان« :احلفاظ احل�رضي امل�ستدام يف مواجهة
التطورات يف املدن التاريخية» .تناولت الدرا�سة مو�ضوع احلفاظ احل�رضي امل�ستدام
للمباين القدمية يف املدن من خالل �إعداد معايري حتفظ اال�ستدامة للمباين القدمية ،وقد
تو�صلت الدرا�سة لنتائج منهاّ � :أن العديد من املباين القدمية ال ينطبق عليها معايري احلفاظ
امل�ستدام ،ولذلك ف�إنها تواجه م�شكلة تتعلق بامللكية ال�شخ�صية التي ت�سعى لزيادة الفائدة
االقت�صادية واملادية لهذه املباين ،وت�ؤكد الدرا�سة على بان احلفاظ على هذه الأبنية التي
ال تنطبق عليها املعايري يتم من خالل احلفاظ على الهيكل املعماري القدمي� ،أو من خالل
االبقاء على بع�ض الواجهات القدمية ،ومن ثم �إجراء التعديالت والتغيريات املطلوبة والتي
تتما�شى مع اال�ستخدام اجلديد للمبنى.
درا�سة ( .)NiYin,1992بعنوان« :التغيري يف املباين القدمية» .تناولت الدرا�سة مو�ضوع
التغري يف املباين القدمية والتي ت�ؤثر على مظهرها ،وعلى عملية ادارة عملية التغري ب�شكل
جيد ،كما بينت � ّأن املدينة اجليدة جتمع بني النمو احلديث واحلفاظ على املباين القدمية،

والأ�صل �أن يكون هناك ادارة للتغري يتم من خاللها حتديد املباين التي يجب �أن تزال والتي
يجب احلفاظ عليها ،ومن نتائج الدرا�سة ت�شجيع عملية التغري يف املباين القدمية من خالل
ارتباطها بطريقة منهجية ُت�ص َّنف خاللها املباين �إىل جمموعات ومن ثم تبد�أ عملية التغري.
مييز الدرا�سة عن الدرا�سات ال�سابقة � ّأن معظم ال�سابقة تناولت املباين القدمية من
ما ّ
ناحية عمرانية �رصفة كونها طرازاً معماري ًا مميزاً ،كما ركزت على عملية التجديد واحلفاظ
والرتميم� ،أي �أنها ركزت على اجلانب املادي فقط ،وتعاملت معها من منطلق معماري
دون النظر �إليها كبيئة ت�شمل عنا�رص مادية متمثلة يف العمران الذي ميثل اجلانب املادي
وال�سكان الذين ميثلون اجلانب الب�رشي الذي يندرج يف اطاره جانب ثقايف واجتماعي
واقت�صادي ،وهذا ما �سعت الدرا�سة احلالية �إىل تبيانه والرتكيز عليه ،ومن جهة �أخرى ال
بد من الرتكيز على طبيعة اال�ستخدام داخل املباين القدمية ومنطه ،فهي بالأ�صل قامت
كمتطلب �أ�سا�سي لل�سكان �أال وهو امل�سكن (اال�ستخدام ال�سكني) وهذا ما �سبق تو�ضيحه يف
م�شكلة الدرا�سة فمدينة بيت حلم ت�ضم  837مبنى قدمي ًا منها  690مبنى ي�ستخدم كم�سكن
مبا ن�سبته  ،%82.4بالإ�ضافة �إىل �أن معظم الدرا�سات مل تهتم بخ�صائ�ص هذه املباين
ومدى توافر اخلدمات فيها ،و�إمنا دعت �إىل �رضورة توفري اخلدمات وحل امل�شكالت من �أجل
ابقاء ال�سكان فيها واحلفاظ على هويتها الرتاثية واحل�ضارية.

اإلطار النظري للدراسة:
♦ ♦مفهوم امل�ساكن القدمية :يف حقيقة الأمر ال يوجد تعريف حمدد ووا�ضح ملفهوم
امل�ساكن القدمية ،فمعظم الدرا�سات والكتابات تناولت امل�ساكن القدمية كجزء من الرتاث
املعماري �أو كعن�رص من عنا�رص العمارة يف املدن ،حيث �سيتم ذكر تعريفات عدة ت�شمل يف
ثناياها تعريف امل�ساكن القدمية:
♦ ♦الرتاث املعماري :هو عبارة عن جمموعة من الأبنية واملواقع لها قيمة تراثية،
وتتميز بتاريخ �إن�شائها و�أمناط بنائها وا�ستخداماتها وترتبط ب�شخ�صيات عامة �أو �أحداث
وطنية ـو دينية �أو قومية مهمة� ،أما فيلدن ،فيعرفها ب�أنها املباين وامللكيات العامة و�شبه
العامة التي تعك�س �أهمية تاريخية حتمل ر�سالة ذات طابع �إن�ساين جمايل منذ ان�شائها حتى
يومنا احلا�رض ،ويف تعريف �آخر لوزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية الأردنية جاء فيه �أ ّنها
عبارة عن جمموعة من املباين املت�صلة واملنف�صلة �أو عبارة عن �أبنية عمرانية ت�ضم ال�شوارع
والأزقة والتجمعات ال�سكانية غري امل�شمولة بقانون الآثار ،والتي لها �أهمية تاريخية �أو
دينية �أو اجتماعية �أو جمالية ،مت حتديد فرتة بنائها والتي متتد من عام 1950-1700م
(�أحمد� ،2008 ،ص. )27
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أهمية تأهيل املباني السكنية يف مراكز املدن القدمية:
اختلفت الآراء حول الأ�سباب والدوافع التي تدفع ب�أهمية ت�أهيل املباين ال�سكنية يف
املدن القدمية ،مما دفع بع�ض الباحثني �إىل القول ب� ّأن امل�شكالت االجتماعية واالقت�صادية
وت�أثريها على الو�ضع العمراين للمدن هي �أحد الأ�سباب وراء تدهور املدن القدمية ،وذهب
بع�ضهم الآخر �إىل القول �إن هجرة ال�سكان من الأحياء القدمية �أدت �إىل اهمالها وعدم العناية
بها الأمر الذي �ساهم يف تدهورها وا�ستقطاب �سكان جدد ال ينتمون لها ،و�أن هذه الأحياء
�أ�صبحت ال تفي مبتطلبات ال�سكان بل �أن البع�ض اعتربها غري الئقة لل�سكن نظراً ل�صعوبة
�صيانتها وترميمها ،مما حولها �إىل مناطق بالية بعد �أن كانت مركز املدينة وعنوان
ح�ضارتها ورقيها ،بالإ�ضافة �إىل تدين م�ستوى اخلدمات واملرافق ،ويرى بع�ضهم �أن الوعي
احل�ضاري واالجنذاب العاطفي انعدم عند معظم ال�سكان جتاه مدنهم القدمية ،وقد �أ�صبحت
هذه الأحياء جمرد �آثار غري م�ؤهلة ملتطلبات احلياة املعا�رصة (ال�سواط)www. ksu. edu ،
 .وهذه العوامل والأ�سباب تتنا�سب مع الواقع املوجود يف مدينة بيت حلم.

العوامل اليت أدت إىل تدهور مراكز املدن القدمية:
� ّإن التغيري احلا�صل يف املدن القدمية هو عبارة عن عملية عبث يف الرتاث احل�ضاري،
وله �سلبيات انعك�ست على املناطق القدمية مبا فيها املباين ب�شكل عام وامل�ساكن ب�شكل
خا�ص �أفقدها قيمتها ومكانتها ،وميكن �إجمال العوامل التي تقف وراء تدهور امل�ساكن

القدمية يف املدن على النحو الآتي:

 .أالعوامل الب�رشية :وتتمثل يف عدم �صيانتها ،واالجنرار وراء الأمور املادية التي
تعمل على تغيري اال�ستخدام ال�سكني �إىل ا�ستخدام جتاري ،بالإ�ضافة �إىل هجرة ال�سكان
الأ�صليني ،وحمدودية املعلومات عن �أهميتها وقيمتها كجزء من الرتاث املادي يف املدن.
املدن.

.بعوامل �إدارية تتعلق بالأجهزة احلكومية امل�س�ؤولة عن �إدارة املناطق القدمية داخل

.تعوامل احلداثة :وتتمثل يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة ك�أ�سالك الكهرباء والهاتف
وغريها ،مما يعمل على �إحداث تلوث ب�رصي للم�ساكن القدمية.
.ثعوامل زمانية :تتجلى يف قدم امل�ساكن وتدهور اخلدمات ،وت�رسب الرطوبة �إىل
داخلها ،وحدوث تغيري يف كفاءة امل�ساكن القدمية (�أبو هنط�ش� ،2007 ،ص. )29-28

الصورة ( )1التشويه البصري والجمالي                  الصورة ( )2هجرة المباني وإهمالها

اخلصائص التارخيية واجلغرافية ملدينة بيت حلم:
♦ ♦نبذة تاريخية :يعود تاريخ مدينة بيت حلم �إىل  2000عام قبل امليالد ،وهي
بجذورها ون�ش�أتها كنعانية ،وقد اكت�سبت �شهرتها نتيجة احت�ضانها مولد �سيدنا عي�سى
عليه ال�سالم ،حيث �أ�صبحت تع ّد من �أقد�س املدن العاملية لدى الطوائف امل�سيحية مما
جعلها حمط �أنظار كثري من امللوك واحل�ضارات يف العامل ،الأمر الذي دفع امللكة هيالنة
بت�شييد كني�سة املهد عام  326م ،وحتولت بعدها �إىل قبلة احلجاج امل�سيحيني ،وقد توالت
فرتات احلكم على املدينة منها الفرتة اال�سالمية زمن عمر بن اخلطاب واالحتالل ال�صليبي،
ويف عام  1517خ�ضعت للحكم العثماين ثم االحتالل الربيطاين والإ�رسائيلي .وا�ستعاد
الفل�سطينيون ال�سيطرة عليها وفق اتفاقية �أو�سلو عام ( 1993وكالة الأنباء واملعلومات
الفل�سطينية . )www.wafainfo.ps ،وللمدينة �أ�سماء عدة منها� :أفراتا وبيت اخلبز وبيت حلم،
وقد اكت�سبت ا�سمها احلايل من الفعل ال�سامي الواحد (الحلم) �أ�شتق منه ا�سمان خمتلفان،
وهناك من يعتقد � ّأن اال�سم احلايل م�أخوذ من (حلمو) �إله اخل�صب عند الكنعانيني (وزارة
الإعالم الفل�سطيني. )www.minfo.ps ،
♦ ♦املوقع واحلدود وامل�ساحة :تع ُّد املدينة مركز حمافظة بيت حلم وهي �إحدى مدن
ال�ضفة الغربية ،ويح ّدها من ال�شمال مدينة القد�س ،ومن اجلنوب قريتا هندازة و�إرطا�س،
ومن الغرب مدينة بيت جاالّ � ،أما من اجلهة ال�رشقية ،فتحدها مدينة بيت �ساحور ،وهي
بذلك ترتفع حوايل 772مرتا فوق �سطح البحر (معهد �أريج� ،2010 ،ص . )4وتبلغ م�ساحة
املدينة داخل حدودها التنظيمية  14405دومنا (عودة� ،2011 ،ص . )6واخلريطة ()1
تو�ضح منطقة الدرا�سة.
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الخريطة ()1
الموقع الجغرافي لمدينة بيت لحم

المصدر :معهد األبحاث التطبيقية  -القدس (أريج) .

♦ ♦ال�سكان يف مدينة بيت حلم :تفاوتت �أعداد ال�سكان يف املدينة تبع ًا للظروف
ال�سيا�سية واالقت�صادية التي مرت بها معظم املدن الفل�سطينية ،وكان لهذه الظروف ت�أثري
�أكرب يف بع�ض املدن منها مدينة بيت حلم ،واجلدول التايل يو�ضح تطور �أعداد ال�سكان.
الجدول ()1
تطور أعداد السكان في مدينة بيت لحم لسنوات مختارة.

ال�سنة

�أعداد ال�سكان

1922

6658

1931

7320

1945

8820

1948

9780

ال�سنة

�أعداد ال�سكان

1949

14860

1967

16300

1982

29254

1997

21947

2007

24367

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،كتاب محافظة بيت لحم االحصائي السنوي ()2
 ،2010ص.48

والعمري لل�سكان يف حمافظة بيت حلم :يت�ضح � ّأن املجتمع
النوعي
♦ ♦الرتكيب
ّ
ّ
املقيم يف حمافظة بيت حلم جمتمع فتي حيث بلغ عدد ال�سكان يف الفئة العمرية ()14-0
عام ،%40.1وهذا ما يو�ضحه الهرم ال�سكاين (جا�رس� ،2011 ،ص . )38

الشكل ()1
الهرم السكاني لمحافظة بيت لحم (التركيب النوعي والعمري) .
المصدر :جاسر ،مرجع سابق ،ص.38
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حتليل خصائص املساكن القدمية يف مدينة بيت حلم:
1.1ملكية امل�سكن :يت�ضح � ّأن  %60من امل�ساكن القدمية التي �شملتها عينة الدرا�سة
تعود �إىل ملكية خا�صة ،بينما بلغت ن�سبة امل�ساكن القدمية امل�ؤجرة  ،%40وهذا م�ؤ�رش
على � ّأن ن�سبة كبرية من ال�سكان الأ�صلني قد هاجروا منها وقاموا بت�أجريها ورمبا يعود
ال�سبب �إىل عدم ر�ضاهم عن امل�ساكن القدمية التي كانوا يقيمون فيها لوجود م�شاكل تتعلق
�شيدت ،وغريها من الأ�سباب ،وال�شكل
بطرازها القدمي وال�ضجيج والإقامة يف م�ساكن جديدة َّ
( )2يو�ضح ذلك.

الشكل ()2
ملكية المساكن القديمة في مدينة بيت لحم.

2.2م�ساحة امل�ساكن القدمية :تفاوتت م�ساحة امل�ساكن يف مدينة بيت حلم علما ب� ّأن
 %70من امل�ساكن تراوحت م�ساحتها الكلية بني  120-60م 2واجلدول ( )1يبني ذلك.
الجدول ()2
مساحة المساكن القديمة التي شملتها العينة.

م�ساحة امل�سكن

التكرارات

الن�سبة املئوية

2

14

%14

22

%22

26

%22

�أقل من  60م

من  80- 60م

2

من  100- 80م

2

التكرارات

الن�سبة املئوية

م�ساحة امل�سكن
2

22

%22

2

4

%4

12

%12

100

%100

من 120- 100م
من  140- 120م
�أكرث من  140م

2

املجموع

3.3عدد غرف النوم يف امل�سكن :بلغت ن�سبة امل�ساكن التي حتتوي على غرفة نوم
واحدة  %19من العدد الكلي للم�ساكن ،يف حني �أن  %43من امل�ساكن حتتوي على
غرفتان ،و  %27من امل�ساكن يوجد فيها  3غرف ،وجاءت امل�ساكن التي ت�ضم  4غرف نوم
يف املرتبة الرابعة بن�سبة  %11من جمموع امل�ساكن.
4.4عدد الطوابق يف امل�ساكن القدمية :يالحظ ارتفاع ن�سبة امل�ساكن التي تتكون من
طابق واحد وتقل الن�سبة كلما زاد عدد الطوابق ،وهذا الأمر مر ّده �إىل منط االمتداد العمراين
يف مدينة بيت حلم القدمية كما هو احلال يف معظم املدن العربية القدمية التي منت بنمط
�أفقي نظراً لقلة عدد ال�سكان يف بداية ن�ش�أتها ،و�إىل �ضعف الإمكانات املادية لل�سكان،
�إ�ضافة �إىل عدم تطور املواد والو�سائل يف عملية البناء وال�شكل ( )3يو�ضح ذلك.

الشكل ()3
عدد الطوابق في المساكن القديمة.
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5.5مادة البناء :ت�شتهر فل�سطني بخامة احلجر مما انعك�س على نوعية مادة البناء
يف املدن القدمية يف فل�سطني ،وهنا ال ب ّد من الإ�شارة �إىل � ّأن مادة البناء املتمثلة باحلجر
تطورت و�أ�صبحت تختلف يف خ�صائ�صها و�ألوانها و�شكلها ،فاحلجر القدمي امتاز ب�أحجام
كبرية وغري منتظمة � ّأما اليوم فاحلجارة امل�ستخدمة للبناء تختلف عن ما كان يف ال�سابق،
ومن املالحظ � ّأن امل�ساكن القدمية تتعر�ض للت�شويه من حيث مادة البناء ف�أ�صحب هناك
مواد �أخرى ت�ستخدم يف بناء امل�ساكن القدمية (عملية الإ�ضافة والتجديد للم�ساكن القدمية)
مثل اال�سمنت ،والطوب ،كما � ّأن عمليات الهدم و�إحالل املباين اجلديدة يف املدن القدمية
ال تتما�شى وال تن�سجم مع املباين القدمية من حيث مادة البناء ،الأمر الذي يهدد فقدان
املدينة القدمية ملالحمها يف امل�ستقبل القرب ،وهذا يتطلب وجود �سيا�سات عمرانية خا�صة
باملناطق القدمية حتافظ على املالمح العامة للمدينة.
وال�شكل الآتي يو�ضح مادة البناء امل�ستخدمة يف مدينة بيت حلم.

الشكل ()4
مادة البناء المستخدمة في المساكن

الصورتان ()4+3
مادة البناء في المساكن القديمة (الحجر القديم)

6.6ت�صنيف حالة امل�سكن من وجهة نظر �ساكنيه :من حيث حالة املبنى ف�إن
 %15من �سكان املباين القدمية ي�صنفون م�سكنهم بالرديء ،و  %47منهم ي�صنفونه
باجليد ،بينما  %27من ال�سكان يرون ب� ّأن امل�سكن جيد جد�أً ،و  %11يرونه يف حالة
متو�سطة ،ويعود هذا التباين يف الت�صنيف من وجهة نظرهم �إىل �أمور عدة منها :ملكية
امل�سكن ،فمعظم امل�ساكن القدمية اململوكة ملكية خا�صة يقومون ب�إجراء عملية ال�صيانة
والرتميم يف حني � ّأن ال�سكان املقيمني يف م�ساكن قدمية بالإيجار �أفادوا ب�أن مالكي
امل�سكن ال يقومون بعمليات ال�صيانة والرتميم ،بالإ�ضافة �إىل عدم قدرة بع�ض ال�سكان
ب�إجراء عمليات ال�صيانة والرتميم نظراً لظروفهم االقت�صادية.

7.7اخلدمات واملرافق املوجودة يف امل�سكن:
يالحظ من الأ�شكال ال�سابقة اخلا�صة باملرافق واخلدمات (�شبكتي املياه والكهرباء)
ارتفاع ن�سبة امل�ساكن املرتبطة بهما وهذا الأمر يف غاية الأهمية كونهما من الأمور
الأ�سا�سية يف خدمة ال�سكان وحتفزهم على البقاء يف امل�ساكن القدميةّ � ،أما بخ�صو�ص وجود
موقف خا�ص بامل�سكن ،فقد بلغت ن�سبة امل�ساكن التي يوجد لها موقف �سيارة خا�ص %60
وهذا من الأمور امل�ألوفة يف املدن القدمية كونها �أقيمت يف وقت مل تكن و�سائل النقل
موجودة ومنت�رشة كما هو اليوم،ن بالإ�ضافة �إال � ّأن منو الطرق كان بطريقة ع�ضوية مل ت�أخذ
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بعني االعتبار التطور الذي �سيحدث على و�سائل النقل� ،إال � ّأن هذا الأمر �سيعمل على �إيجاد
م�شاكل االزدحام املروي نتيجة �إيقاف ال�سيارات بجانب امل�ساكن ،وقد ات�ضح ذلك عندما
مت �س�ؤال ال�سكان عن امل�شكالت التي يواجهونها حيث �أفاد عدد من ال�سكان ون�سبتهم %22
ّ
بوجود م�شكلة ال�ضو�ضاء وال�ضجيج من ال�سيارات املوجودة يف املدينة القدمية و�أحيائها.

الشكل ( )5وجود موقف خاص بالمسكن (كراج) الشكل ( )6وجود حديقة في المسكن

الشكل ( )7اتصال المسكن بشبكة كهرباء   الشكل ( )8اتصال المسكن بشبكة مياه

8.8بيئة امل�سكن القدمي وت�ضم (ارتفاع تكاليف ال�صيانة� ،صعوبة احل�صول على
اخلدمات ،ارتفاع الكثافة ال�سكانية ،وجود ا�ستخدامات �أر�ض ال تتما�شى مع طبيعة
امل�ساكن ووظيفتها ال�سكنية) :
يت�ضح � ّأن ما ن�سبته  %41من ال�سكان موافقون على ال�س�ؤال اخلا�ص بارتفاع
تكاليف ال�صيانة ،يف الوقت الذي �أفاد  %42من �سكان امل�ساكن القدمية ب�أ ّنهم موافقون
يل �أمام ال�سكان مينعهم �أو يقف
وب�شدة على ارتفاع التكاليف ،وهذا يعني وجود حت ٍد ما ّ
يف وجه عملية ال�صيانة ،وهذا الأمر له بعدان الأول يتمثل يف هجرة ه�ؤالء ال�سكان من
هذه امل�ساكن ،والأمر الآخر القيام ببيع �أو هدم هذه امل�ساكن ويف هذه احلالة �ستتعر�ض
امل�ساكن القدمية للتغيري من خالل �إهمالها وحتولها �إىل م�ساكن غري �صاحلة لل�سكن �أو
لإزالتها �أو بيعها مما �سي�ؤدي �إىل �إقامة م�ساكن جديدة حتل مكانها مما يعني فقدان جزء
لي�س بالقليل من الرتاث املادي للمدينة ،والإ�شكال التالية تو�ضح ر�أ�س �سكان امل�ساكن
القدمية مبو�ضوع تكاليف ال�صيانة.
الأ�شكال ( )12-11-10-9تو�ضح تكاليف ال�صيانة� ،صعوبة احل�صول على
اخلدمات ،ارتفاع الكثافة ال�سكانية ،وجود ا�ستخدامات تتعار�ض مع طبيعة امل�سكن.
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ويت�ضح � ّأن ن�سبة ال�سكان الذين يرون وجدود كثافة �سكانية (موافق وموافق ب�شدة)
قد بلغت  %75وهو من الأمور الطبيعية يف املدن القدمية ،وميكن التخل�ص منه �أو احلد
من هذه امل�شكلة من خالل تبني �سيا�سة حملية يف مدينة بيت حلم تقوم على �إجراء درا�سة
تف�صيلية للم�ساكن ت�ضع ت�صنيف دقيق حلالة املباين وحتديدا املباين التي تدهورت حالتها
العمرانية �إىل درجة ال ميكن �صيانتها �أو ترميمها وتقوم مبوجبها ب�إ�صدار قانون ا�ستمالك
لها وهدمها بعد تعوي�ض �أ�صحابها وعمل خطة تنموية خا�صة باجلزء القدمي من املدينة
يكون هدفها حل امل�شكالت التي تعاين منها امل�ساكن القدمية من خالل �إحالل خدمات
لل�سكان كاحلدائق على م�ستوى الأحياء واملواقف العامة مدفوعة الأجر وحت�سني م�ستوى
التهوية يف املدينة ،وخدمات �أخرى يحتاجها ال�سكان املقيمني يف تلك امل�ساكن ،فعدد
الذين ال ميلكون حديقة يف الأحياء القدمية بلغ  %63من امل�ساكن ،بالإ�ضافة �إىل ما ذكر
حول عدم امتالك موقف خا�ص بال�سيارة لأ�صحاب امل�ساكن ،والتي بلغت ن�سبتهم ،%60
وهذه اخلطة ميكن اعتبارها خطة تنموية حملية م�ستدامة كونها �ستعمل على احلفاظ على
الرتاث احل�ضاري املادي من جهة و�ستدعم بقاء ال�سكان يف تلك امل�ساكن من جهة �أخرى،
بالإ�ضافة �إىل تقدمي حلول للم�شكالت املوجودة ،فهذه امل�شكالت حتتاج �إىل حلول �رسيعة،
فكلما طال الوقت تعاظمت هذه امل�شكالت وزادت �صعوبة حلها ،بل �ستت�سبب يف ظهور

م�شكالت �أخرى وارتفاع تكاليف حلها ،وبالتايل �ستزيد من املخاطر التي تتهدد الرتاث
احل�ضاري املادي يف مدينة بيت حلم ،و�سائر املدن الفل�سطينية ،فال تكاد بلدة �أو مدينة
فل�سطينية ال يوجد فيها نواة عمرانية قدمية تقف �شاهداً على الرتاث احل�ضاري املادي يف
فل�سطني.
9.9م�شكالت �أخرى يعاين منها �سكان امل�ساكن القدمية :تبينّ � ّأن  %14من ال�سكان
حتدثوا عن �ضعف اخلدمات التي تقدمها البلدية يف بع�ض الأحياء التي ت�ضم م�ساكن قدمية،
ومن هذه امل�شكالت عدم وجود �إنارة يف ال�شوارع ،انقطاع املياه ب�شكل م�ستمر ،عدم وجود
خدمات �صحية قريبة من امل�ساكن ،و�سوء �رصف مياه الأمطار يف ف�صل ال�شتاء ،مما يت�سبب
يف ارتفاع ن�سبة الرطوبة داخل امل�ساكن ،وعدم وجود رقابة من قبل البلدية ،وبخ�صو�ص
هذه امل�شكلة ت�شري االح�صاءات ب� ّأن  %53من �سكان امل�ساكن القدمية متفقون على وجود
ا�ستخدامات ال تتنا�سب مع امل�سكن وال اال�ستخدام ال�سكني اخلا�ص باملناطق القدمية.

النتائج:
 %701.1من امل�ساكن القدمية ترتاوح م�ساحتها بني  120-60م.2
2.2بلغت ن�سبة امل�ساكن التي حتتوي على غرفة نوم واحدة  ،%19يف حني � ّأن %43
من امل�ساكن حتتوي على غرفتان ،و  %27حتتوي على ثالثة غرف.
 %613.3من امل�ساكن القدمية مبنية من مادة احلجر.
 %604.4من امل�ساكن القدمية تتكون من طابق واحد.
 %475.5من ال�سكان املقيمني يف امل�ساكن القدمية ي�صنفون م�ساكنهم باجليدة ،يف
حني � ّأن  %15ي�صنفونها بالرديئة.
6.6ترتفع ن�سبة امل�ساكن التي ترتبط ب�شبكتي املاء والكهرباء �إىل �أكرث من  ،%90يف
الوقت الذي بلغت فيه ن�سبة امل�ساكن التي ال يوجد فيها موقف خا�ص وحديقة  %60و
 %63على التوايل.
 %417.7من ال�سكان يتفقون على ارتفاع تكاليف ال�صيانة للم�ساكن القدمية.
 %538.8من ال�سكان �أبدوا ت�أييدهم لوجود ا�ستخدامات ال تتما�شى مع اال�ستخدام
ال�سكني.
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التوصيات:
�1.1رضورة تفعيل جهاز الرقابة من قبل البلدية ملنع التجاوزات يف عملية �إحالل
مبان جديدة و�إ�ضافة �أجزاء جديدة من �أجل احلفاظ على املظهر العام للمباين القدمية.
ٍ
�2.2إجراء عملية م�سح �شاملة للمباين القدمية وعمل ت�صنيف لها ب�شكل دوري ،و�إزالة
املباين التي ت�ص َّنف بالرديئة �أو غري ال�صاحلة لال�ستخدام وا�ستغالل امل�ساحات الفارغة
مكانها يف تقدمي خدمات على ر�أ�سها اخلدمات املتعلقة مبواقف ال�سيارات واحلدائق على
م�ستوى الأحياء.
3.3عمل خمطط تنموي يهدف �إىل تفعيل الأجزاء القدمية من املدينة ،و�إعادة ت�أهيلها
من �أجل حتفيز ال�سكان على البقاء فيها.
�4.4رضورة االعتماد على مناهج جديدة يف عملية ال�صيانة واملتمثل بامل�شاركة
ال�شعبية من قبل ال�سكان ،مما يقلل من التكاليف ،ويزيد من عملية ال�صيانة للمباين القدمية.
5.5العمل على ت�شكيل هيئات وم�ؤ�س�سات وجمعيات متعددة الأطراف ت�ضم جهات
ر�سمية و�شعبية وخا�صة ،تهدف ابتكار طرق جديدة يف التعامل مع املباين القدمية.
6.6جتنيد الأموال من جهات دولية من خالل املنح وم�شاريع التو�أمة ،وخا�صة من
الدول التي لها جتارب ناجحة يف عملية احلفاظ على املباين القدمية.
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األزياء الشعبية النسائية
يف حمافظة بيت حلم بني الطمس واإلحياء
د .عطا أبو جبني
فلسطني.

بالتعاون مع

د .إدريس حممد صقر جرادات

امللخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن بع�ض الأزياء ال�شعبية الرتاثية يف حمافظة بيت
حلم ،وحتديداً ثوب امللكة التلحمي امل�شهور ،وثوب ال�شلتة التعمري ،حيث يعدان من �أ�شهر
الأزياء الرتاثية العريقة يف فل�سطني على مر الع�صور وقد جرى كثري من التطوير على هذا
زور من خالل الأعداء حيث
الثوب عرب الع�صور حتى �أ�صبح حتفة فنية تحُ اكى و ُتقلَّد و ُت َّ
يعد الأ�صل القدمي العريق؛ تتزيا به ملكات فل�سطني وتفاخر به ملكات العامل القدمي �آنذاك.
و�سن�ستعر�ض يف هذه الدرا�سة مميزات هذا الثوب و�أهميته وميزاته ومدى جماليات هذه
الأزياء الرتباط ثوب امللكة خا�صة بزي امللكات الكنعانيات ،وقد نال �شهرة وا�سعة وتعر�ض
لل�رسقة والتزوير والتزييف من قبل جهات كثرية وبخا�صة اليهود املحتلني ،وملا كان هذا
الثوب على هذه الأهمية خ�ص�صنا هذا البحث لت�سليط الأ�ضواء عليه م�ستعر�ضني يف ثنايا
البحث نبذة ق�صرية عن الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وتاريخه ،وفن التطريز ،وما و�صل �إليه
من دقة ومهارة و�إتقان.
كما �سنتعر�ض يف جزء من هذا البحث للحديث عن مراكز الرتاث الفل�سطيني يف مديتة
بيت حلم ودورها املتميز يف املحافظة على الرتاث الفل�سطيني عامة والأزياء الفل�سطينية
خا�صة ،والدور التاريخي لهذه املدينة العريقة .كما �سنتعر�ض ب�إيجاز ملا يتعر�ض له الرتاث
الفل�سطيني من �رسقة وتزوير وطم�س وحتوير ،و�سنختم هذا البحث بتو�صيات ومقرتحات
لعلها ت�سهم يف املحافظة على تراثنا العريق وتعيد �إليه احلياة وتفتح بابا للباحثني
لدرا�سات معمقة لكل ما يتعلق برتاثنا الفل�سطيني وما يتميز به من �إبداع.
ملحوظة :تتم الدرا�سة بالتعاون مع د .ادري�س جرادات ومركز ال�سنابل للدرا�سات
والرتاث ال�شعبي
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الفصل األول  -مقدمة عامة:
نبذة تارخيية:
ظهرت الأزياء الرتاثية ال�شعبية الفل�سطينية التي تربز فيها خا�صية التطريز املزخرف
بالإبرة واخليوط املختلفة الألوان منذ �آالف ال�سنني ،فيما ت�ؤكد الكتب التاريخية �أن الأزياء
ال�شعبية الفل�سطينية القدمية ظهرت قبل نحو � 28ألف عام قبل امليالد م�شرية اىل وجود
�آثار لذلك يف العديد من املناطق الرتاثية مثل« :مغاراة الزطية الواقعة يف املنطقة ال�شمالية
الغربية لبحرية طربيا �شمال فل�سطني املحتلة عام  ،1948مغارات الطابون وال�سخول
والوادي والوعد وكباران يف منطقة الكرمل ،كهف داخل جبل القفرة جنوب مدينة النا�رصة،
كهف بئر ال�سبع ...وغريها الكثري».
ولكن يقال �إن �أقدم الزخارف والنقو�ش التي ت�شري �إىل وجود املالب�س اجللدية هي التي
مت العثور عليها يف مغارة ت�سمى «�أم قطفة» �إ�ضافة �إىل كهوف منطقة بئر ال�سبع الواقعة يف
النقب وهي املنطقة اجلنوبية من فل�سطني عام .1948
ففي كتاب «فل�سطني �ألوان وخطوط» قال الكاتبان علي ح�سني خلف وتوفيق عبد
العال�« :إن فن التطريز الفل�سطيني احلديث هو تتويج وا�ستمرار خلربة ثالثة �آالف �سنة �أو
يزيد �إذ كان الكنعانيون يلب�سون املالب�س املطرزة للجن�سني وملختلف الأعمار وا�شتقوا
الزخرف من الطبيعة .هذا ما �أظهرته النقو�ش على اللوحات العاجية يف «جمدو» وجدران
«طيبة» وف�سيف�ساء» حمورابي
وقد ترجم الإن�سان الفل�سطيني م�شاعره عرب ر�سومات وجدت �آثارها على �ألواح حجرية،
ثم نقلت تلك الر�سومات �إىل املالب�س اجللدية القدمية ،ومنها �إىل الن�سيج مبا يعرف بفن
التطريز
وقد ا�ستخدم الن�سيج يف بدايته من �صوف الغنم ،عندما جنح الإن�سان الفل�سطيني يف
ا�ستئنا�س احليوانات يف فرتات الع�رص احلجري الو�سيط حوايل  12000ق .م ف�أ�صبح لكل
عبت بال�رضورة عن فكرها
قرية من القرى املنت�رشة يف فل�سطني ر�سوماتها اخلا�صة التي رّ
وطقو�سها وحياتها االجتماعية وتطورات واقعها على الأر�ض ،حيث ُعرث على العديد من
الآثار التي تعود �إىل الألف الثالثة قبل امليالد ملجموعة من الأنوال والإبر والدبابي�س
امل�صنوعة من احلجر والطني والتي ا�ستخدمت يف عملية التطريز كما عرث على نقو�ش تعود
�إىل 1700ق .م ت�صور جمموعة من الكنعانيني يرتدون ثياب ًا مطرزة بر�سومات جميلة ،وقد
تطور هذا الفن املتميز عند الإن�سان الفل�سطيني تبع ًا لتطور �آالت ا�ستخدامه خا�صة بعد ظهور

الإبر النحا�سية واحلديدية ،فارتدى الرجال والن�ساء على حد �سواء الأزياء املطرزة مبختلف
الر�سومات تبعا للقرى واملناطق التي عا�شوا فيها �إىل �أن جاء الع�رص الإ�سالمي حني حرم
منحى اختلف عن مالب�س
الإ�سالم على الرجال الت�شبه بالن�ساء ،ف�أخذت مالب�س الرجال
ً
الن�ساء.
ويعد الزي ال�شعبي الفل�سطيني جزءاً من الزي ال�شعبي ملنطقة بالد ال�شام ،فالزي هنا
م�شابه لبقية املناطق ال�شامية مع اختالفات يف طريقة التطريز� ،أو الألوان� ،أما بالن�سبة
للزي الن�سائي في�شكل الرتاث الفل�سطيني نتاج ًا ح�ضاري ًا عرب �آالف ال�سنني ،وهو تراكمات
ال�سنني منذ �أيام الكنعانيني .وخالل ال�سنوات املا�ضية� ،أدخلت تعديالت كثرية على فن
و�صنعت ع�رشات القطع احلديثة املطرزة لتنا�سب خمتلف الأذواق ،ومل
التطريز الفل�سطينيُ ،
يعد الأمر يقت�رص على الأثواب فقط.
وحتظى الأثواب الفل�سطينية ،باهتمام عاملي متزايد ،وتن�شط م�ؤ�س�سات فل�سطينية،
ون�ساء فل�سطينيات ،و�أجنبيات ،وحتى جتار �إ�رسائيليون ،يف ترويج الأثواب الفل�سطينية،
على م�ستوى عاملي ،حيث يزداد الطلب على املطرزات التي تعود �إىل زمن الكنعانيني .وقد
كتب كثري من امل�سافرين والرحالة �إىل فل�سطني خالل القرن التا�سع ع�رش والع�رشين عن
الأزياء التقليدية الفل�سطينية وخا�صة الثوب الفالحي الن�سائي يف الريف الفل�سطيني .وتكاد
متتاز كل مدينة بل كل قرية فل�سطينية عن الأخرى بنوع التطريز مثل :اخلليل وبيت حلم
والقد�س ويافا وغزة .وحتى الأربعينيات من القرن الفائت ،كان زي املر�أة يعك�س الو�ضع
االقت�صادي ،وما �إذا كانت املر�أة متزوجة �أو عزباء .كما كانت كل مدينة �أو منطقة متتاز
بالتطريز ونوع القما�ش والألوان والقطع التي ت�ستخدم يف الثوب .ورغم هذه االختالفات
املحلية والإقليمية التي اختفت �إىل حد كبري بعد عام  1948ونزوح الفل�سطينيني ،فما زال
التطريز واملالب�س الفل�سطينية تنتج يف �أ�شكال وت�صاميم جديدة
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث �إىل:
1.1التعريف بالأزياء الفل�سطينية الرتاثية يف حمافظة بيت حلم.
2.2الك�شف عن جمالية الأزياء الفل�سطينية الرتاثية وبخا�صة ثوب امللكة التلحمي.
3.3بيان املمار�سات ال�صهيونية يف تزوير وانتحال الزي الفل�سطيني.
4.4دور مراكز الرتاث يف املحافظة على الزي الفل�سطيني الرتاثي.
�5.5سبل املحافظة على الزي الفل�سطيني ودور ذلك يف �إبراز الهوية الفل�سطينية.
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مشكلة الدراسة:
متثلت م�شكلة الدرا�سة الأ�سا�سية فيما يعانيه الزي الفل�سطيني من طم�س وتزوير
وانتحال من قبل الأعداء املحتلني من جهة ،ومن تهمي�ش هذا الزي من قبل �أهل الأر�ض
من جهة �أخرى ،وملا كان الزي الفل�سطيني ي�شكل عالمة بارزة على هوية �أهل فل�سطني
وانتمائهم وارتباطهم بهذه الأر�ض على مدى التاريخ ،كان البدمن طرح هذه امل�شكلة
قيد البحث والدر�س وت�سليط الأ�ضواء على واقع هذا الزي ودوره الأ�سا�سي يف تثبيت احلق
الفل�سطيني ،وقد انبثقت من هذه امل�شكلة الأ�سئلة الآتية:
أسئلة البحث:

يهدف هذا البحث �إىل الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما اخل�صائ�ص املميزة للزي الفل�سطيني الرتاثي؟
2.2ما مميزات وجماليات الثوب التلحمي ثوب امللكة ؟
3.3كيف نحافظ على الزي الفل�سطيني الرتاثي؟
4.4ما املمار�سات ال�صهيونية جتاه الزي الفل�سطيني؟
5.5ماهي معوقات انت�شار الزي الفل�سطيني؟
6.6ما الدور الذي تقوم به مراكز الرتاث الفل�سطينية يف املحافظة على هذا الزي؟
7.7ما الدور الذي تقوم به ال�سلطة الفل�سطينية يف املحافظة على الرتاث؟

أهمية البحث:
تكمن �أهمية هذا البحث فيما ي�أتي:
�1.1أهمية تاريخية :تكمن يف ا�ستعرا�ض تطور الزي الفل�سطيني عرب التاريخ وعراقته

وارتباطه باحل�ضارة الفل�سطينية.
�2.2أهمية قومية :بيان الدور الذي ت�ؤديه الأزياء الفل�سطينية يف �إبراز الهوية الفل�سطينية
الأ�صيلة ،لل�شعب الفل�سطيني.
�3.3أهمية جمالية :تكمن يف بيان جمالية ثوب امللكة التلحمي وخ�صائ�صه ومتيزه عن
بقة الأزياء الفل�سطينية .
�4.4أهمية ن�ضالية :تكمن ك�شف املمار�سات ال�صهيونية يف طم�س هذا الزي وانتحاله
وتزويره ،وادعائهم الزائف يف اتخاذه زي ًا لهم.

�5.5أهمية نف�سية :حيث ي�شعر املواطن الفل�سطيني بالفخر واالعتزاز بانتمائه �إىل �شعب
عريق �أ�صيل ،وما متثله هذه الأزياء من عراقة و�أ�صالة.
�6.6أهمية تطويرية :تكمن يف دعم املراكز الرتاثية للأزياء وت�شجيعها وتقدمي العون
وامل�ساعدة لها لت�صميم �أزياء م�ستوحاة من الزي الفل�سطيني التاريخي وحمايته من االندثار
والإهمال.
�7.7أهمية �إعالمية :تكمن يف ت�سخري كل الو�سائل الإعالمية املتاحة لن�رش هذا الزي عن
طريق الرتويج له وارتدائه يف املحافل الر�سمية والعاملية واحلفالت ،وتعريف ودور الأزياء
العاملية بجماليات هذا الزي.
�8.8أهمية ثقافية :تتمثل يف التعريف بالأزياء الرتاثية الفل�سطينية .
ورقي ح�ضاري
�9.9أهمية ح�ضارية :تتمثل فيما و�صل �إليه �سكان هذه البالد من ازدهار
ّ
متمث ًال يف �أزيائهم اجلميلة وذوقهم الرفيع
منهج الدراسة:
املنهج الو�صفي التاريخي.
مصطلحات البحث:
◄◄ثوب امللكة التلحمي :ثوب تراثي كانت ترتديه ملكات فل�سطني الكنعانيات،
واطلق عليه هذا اال�سم لأنه كان قا�رصا على ا�ستخدام امللكات الكنعانيات يف فل�سطني،
والذي يتميز بطراز خا�ص من الفن والزرك�شة املنت�رشة يف كل جزء منه ب�ألوان وخيوط
حريرية منها الأزرق اجلنزاري والأحمر الغامق والأحمر الناري.
◄◄ثوب ال�شلتة :ثوب تراثي كان منت�رشاً عند عرب التعامرة يف منطقة بيت حلم ميتاز
ثوب ال�شلتة التعمري بتطريز عرق املالوي جدلة حبة فوق حبة.

الفصل الثاني  -اإلطار النظري والدراسات السابقة:
اإلطار النظري:
�سنتعر�ض يف هذا الف�صل �إىل احلديث عن ثوب امللكة التلحمي وثوب ال�شلتة التعمري
وهما ثوبان تلحميان م�شهوران متيزت بهما منطقة بيت حلم ،كما �سنتعر�ض �إىل احلديث
ب�شكل عام وموجز عن �أنواع الثوب الفل�سطيني ،وفن التطريز ،وما يتعر�ض له هذا الرتات
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من قر�صنة وطم�س وانتحال ،م�ستعر�ضني الدور الذي تقوم به مراكز الرتاث الفل�سطيني
والهيئات الر�سمية وال�شعبية يف حماية الرتاث الفل�سطيني ون�رشه.
فن التطريز الفلسطيين:

ال ن�ستطيع �أن نتحدث عن الزي الرتاثي الفل�سطيني دون احلديث عن فن التطريز الذي
يعد العماد الرئي�س واملميز لهذا الزي الذي يعك�س ح�ضارات متعاقبة مرت على بالدنا عرب
الع�صور املختلفة ،فقد تطور هذا الفن منذ القدم �إىل �أن و�صل �إىل ذروته يف الأناقة وال�شكل
والألوان والت�صاميم املختلفة ،فرتاه قد ت�شكل ب�صورة هند�سية دقيقة ال تعك�س الذوق فقط
بل املهارة الهند�سية والريا�ضية التي امتازت بها املر�أة الفل�سطينية ،وهذا يعك�س �إىل حد ما
مدى ما متتعت به من جانب ثقايف وعلمي حتى و�صلت �إىل تلك الذروة من الإبداع ،والدقة،
والتميز ،فو�صل �إلينا فن ًا مكتم ًال دقيقاً ،وبقيت الأجيال تتناقله جي ًال بعد جيل حتى الآن،
ومل يقت�رص هذا الفن على الأزياء فقط ،و�إن كانت الأزياء �أهم جتلياته؛ بل جتده قد انعك�س
على كل مناحي احلياة يف البيت الفل�سطيني فزينت البيوت بالر�سوم وال�صور املعربة،
وكذلك �أماكن ال�ضيافة ،ومرافق احلياة املختلفة وقد انعك�س جانب منه يف من�سوجاتهم
ال�صوفية وفر�شهم وب�سطهم ،وخمداتهم و�رشا�شفهم وبراويزهم و�أوعيتهم.
وتتميز فل�سطني بخريطة تطريز دقيقة ،فجميع القرى ت�شرتك يف تطريز بع�ض القطب،
وتختلف يف و�ضعها على الثوب .ويف بع�ض القرى ُيكرثون ا�ستعمال قطب بعينها ف ُت َّتخذ
كرث ُتها دلي ًال على انت�ساب الثوب �إىل املنطقة .فالقطبتان ال�شائعتان يف ق�ضاء غزة هما

القالدة وال�رسوة .ويف رام اهلل يف�ضّ لون قطبة النخلة واللونني الأحمر والأ�سود .والتطريز
متقارب يف بيت دجن ،ويظهر فيه تتابع الغرز التقليدي .ومتتاز اخلليل بقطبة ال�سبعات
ويطرزون الثوب من خلفه ،على �رشيحة عري�ضية يف
املتتالية وتكرث فيها قطبة ال�شيخ.
ّ
�أ�سفله . ،وثمة غرزة منت�رشة بني اجلبل وال�ساحل ُت�سمى امليزان .وغرزة ال�صليب هي الأكرث
�شيوع ًا يف التطريز.
و�أكرث احليوانات ظهوراً يف التطريز احل�صان ومن الطيور احلمامة.
اما عن �أنواع و�أ�شكال و�ألوان التطريز فعديدة ذات م�سميات حتتاج لقائمة
طويلة نحاول هنا �إي�ضاحها بقدر الإمكان ،ويخ�ضع التطريز عامة باعتباره عملية
هند�سة كاملة �إىل اعتبارات املكان والزمان فمن �أهم الوحدات الهند�سية التي
ت�ستخدم يف الزرك�شة هي :املثلث ،النجمة الثمانية ،الدائرة ،املربع ،املعني ،اخلطوط
الزخرفية وهي امل�ستقيمة -املتقاطعة املتعرجة ب�صورة حادة او العك�س -امل�سننة.

�أما بالن�سبة لأنواع الأثواب ف�أ�شهرها:
♦ ♦الثوب املرقوم :وهو خا�ص بالن�ساء املتزوجات وينت�رش يف النقب وخا�صة بئر

ال�سبع ومن مميزاته املوا�صفات الكثرية املعقدة يف التطريز التي تغطي القبة الأمامية،
وال�صدر واجلوانب والذيل واالكمام والتي غالب ًا ما تكون مطرزة ب�أ�شكال �أ�شجار ال�رسو
والنجمة الثمانية و�سعف النخيل.
♦ ♦الثوب التلحمي :امل�سمى بثوب امللكة ،و�أطلق عليه هذا اال�سم؛ لأنه كان قا�رصاً
على ا�ستخدام امللكات الكنعانيات يف فل�سطني ،والذي يتميز بطراز خا�ص من الفن والزرك�شة
املنت�رشة يف كل جزء منه ب�ألوان وخيوط حريرية منها االزرق اجلنزاري والأحمر الغامق
والأحمر الناري.
♦ ♦الثوب الدجاين :ويقول عبد الرحمن املزين يف كتابه� :إن ا�سم الثوب مرتبط مبعبود
كنعاين عبده الفل�سطينيون يف مناطق ال�ساحل يف غزة ،ع�سقالن� ،أ�سدود ،وبيت دجن وكان
ير�سم على �شكل خرايف ن�صفه العلوي ان�سان وال�سفلي ج�سم �سمكة ومي�سك بكل يد �سمكة.
وما زال هذه الإله يطلق على الأفراد والعائالت والقرى الفل�سطينية ،وهذا دليل اننا ما زلنا
نحفظ هذه الأ�سماء الكنعانية حتى الآن ،دون ال�شعوب الأخرى.
ويرى �أن هذا الثوب كان مقت�رصا على كهنة اله داجون ،ثم على �آهل بلدة بني دجن
مم يف منطقة الرملة ورام اهلل .والثوب الدجاين نوعان :ذو الأكمام الوا�سعة (الردان)
ثم ُع ِّ
والثاين ذو الأكمام ال�ضيقة.
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♦ ♦ثوب الزم او العروق :وي�ستخدم فيه العديد من الألوان ،ويو�صف ب�أنه مثل قطعة
الأر�ض املليئة بالأزهار ،وهذا دليل على ت�ضمنه الألوان الكثرية ،وهو غالب ًا ما ي�صنع من
الأقم�شة ال�سوداء وينت�رش يف بع�ض قرى الرملة «بئر �سامل� ،رصفند اخلراب ،تل الرتم�س،
وادي حنني والظاهرية» وله مواطفات خا�صة يف فن التطريز حيث يبدو يف كل جزء من
الثوب نقو�ش وعالمات وخيوط خمتلفة عن املنطقة الأخرى من الثوب ،وقد ورد ذكره يف
كثري من الأغاين والأهازيج ال�شعبية.
♦ ♦الثوب املقد�سي« :املل�س» ويرتديه يف غالب الأمر �سكان مدينة القد�س و�ضواحيها
من القرى ،والذي يتميز بلونه الأحمر الناري و�أحيانا ي�صنع من اللون الأ�صفر املائل �إىل
لون الكمون وي�سمى الأ�صفر الكموين يف علم فن التطريز ال�شعبي الفل�سطيني ،ويحمل الثوب
مطرزات وزخارف على �شكل الزهور خمتلفة الألوان ،كما �أن له موا�صفات خا�صة لكل قطعة
منه وكذلك اللون والنق�شة ال�صحيحة.
♦ ♦ثوب اجلالية :يعد هذا النوع الأكرث �شيوع ًا وانت�شارا يف املناطق الفل�سطينية كافة،
ولكن مل يعرف حتى االن �سبب هذا االنت�شار الوا�سع ،وللثوب امناط تتبع كل منطقة فمثال
هناك ثوب جالية اخلليل الذي يتميز بقما�شه ذي ال�سماكة الكبرية واللون الأزرق الذي
مييل اىل الباذجناين او الكحلي ،اما �شكله فله ت�صميم خا�ص يطول �رشحه من حيث الألوان
والنق�شات يف كل مكان منه.
وهناك �أي�ضا ثوب جالية غزة :و�أي�ضا يغلب عليه القما�ش ال�سميك ل�سهولة التطريز
با�ستخدام اخليوط احلريرية ومن اهم مناطق انت�شاره :عراق ال�سودان ،بيت دار�س ،وبيت
جربين (موقع الكاتبة وال�شاعرة رميا حاج يحيى).

و�أهم الزخارف ال�شعبية �أو العروق التي ت�ستخدم يف التطريز ما ي�أتي:
♦ ♦العروق الهند�سية� :أهمها املثلث ،ثم النجمة الثمانية والدائرة واملربع واملعني.

ومن اخلطوط امل�ستقيم واملتعرج واملتقاطع وامل�سنن وما �إليها.
♦ ♦عروق النبات والثمر :النخل وال�سعف �أو اجلريد . ،ويطرزون �أي�ض ًا كوز الذرة
وال�رسو والعنب والزيتون والربتقال و�سنابل القمح.
♦ ♦عروق الأزهار :عرق احلنون ،وعني البقرة ،وقاع فنجان القهوة ،والزهرة املربعة
الري�شة ،وخيمة البا�شا ،والزنبقة ،وعرق التوت ،وعرق الورد ،وعرق الدوايل.
♦ ♦الطيور :احلمامة هي ال�شكل الغالب ،ثم الديك والع�صافري وديك احلب�ش ،ورجل
اجلاجة ،وقلما ي�صادف من احليوان غري ال�سبع واحل�صان ،وكذا عني اجلمل وخفه ور�أ�س
احل�صان واحللزون( .املركز الفل�سطيني للإعالم)

و�أما الر�سوم التف�صيلية فتكاد ال تحُ �صى ،ومنها :قمر بيت حلم والأم�شاط ،و�سكة
احلديد ،والدرج ،وال�سلّم ،وفلقات ال�صابون ،والنخل العايل ،وعناقيد العنب ،والتفاح،
وال�سنابل ،وقواوير الورد ،وقدور الفاكهة ،والبندورة ،واخلبيزة ،والزهور ،والورد ،و�سنان
ال�شايب ،وخم ّدة العزابي ،و�شيخ م�شقلب ، ،و�شبابيك عكا ،وعلب الكربيت ،واملكحلة ،واحلية،
املري�ش ،والأقمار ،والفنانري ،والقاليد ،والري�ش،
والعربيد ،والعلقة ،و�شجرة العمدان ،والقمر ّ
والفاكهة ،والقرنفل ،واحللوى ،ومفتاح اخلليل ،وطريق حيفا ،وطريق التبان ،وطريق النبي
�صالح ،وطريق يافا ،وطريق القد�س( .املركز الفل�سطيني للإعالم)
و�أجود القما�ش للتطريز الكتان والقطن ،لأن تربيع ن�سجهما وا�ضح ،وعد القطب �سهل،
ولذا تت�ساوى الوحدات الزخرفية وت�ستقيم وتتعامد بدقة .ومنهم من ي�ستخدمون ال�صوف �إذا
كان خ�شناً .واخليوط امل�ستخدمة يف التطريز �أربعة �أ�صناف:
املطرز بها يزن ثمانية كيلوغرامات،
♦ ♦اخليط احلريري� :أغلى اخليوط و�أثقلها .والثوب
ّ
وال ُيلب�س �إال يف االحتفاالت.
يطرز به على كل �أنواع الألب�سة ،وهو رخي�ص ،ولكن بع�ض خيوط
♦ ♦اخليط القطنيّ :
القطن تبهت وحتلُّ �ألوان بع�ضها على الألوان الأخرى.

يطرزون به ال�سرتة والتق�صرية ،ويف الثوب
♦ ♦اخليط املق�صب :يف �شمال فل�سطني ِّ
يطرز به �أعلى ال�صدر والأكمام على قما�ش املخمل.
الدجاين الأبي�ض ّ

طرز به على قما�ش ال�ساتان فقط ،بالآلة .و ُي�ستخدم هذا اخليط
♦ ♦خيط املاكينةُ :ي ّ
ويطرزون فوق الو�صلة بخيط حرير.
�أي�ض ًا يف و�صل �أجزاء الثوب بع�ضها ببع�ض،
ِّ
وال تكتفي املر�أة الفل�سطينية بتطريز الأثواب .بل تزخرف مبهاراتها وذوقها املخ ّدات
والطناف�س وال�رشا�شف بخيطان احلرير �أو الر�سم ،ب�إبرة يدوية بعدما تنقل الر�سم على
القما�ش .ومما يطرزنه �أي�ض ًا املناديل .ورمبا �أُدرجت كل هذه يف اجلهاز الذي تبد�أ الفتاة
الفل�سطينية �صنعه قطعة قطعة يف العا�رشة من عمرها ،فت�ضعه يف �صندوق مزخرف ال
مت�سه �أو ُتظهره �إال يف االحتفاالت واملوا�سم .وقد درجت الفتاة الفل�سطينية على ر�ش جهازها
ُّ
بالعطور بني الفينة والفنية( .املركز الفل�سطيني للإعالم) .
�إن املتحدث عن هذا الفن ليقف م�شدوها �أمام دقة هذا الفن ،واملهارة التي �صاغته،
و�أحكمته بدقة و�إتقان ،وقد برعت الفتاة الفل�سطينية يف هذا ال�ش�أن ،وكانت هذه ال�سمة عامة
وم�شرتكة بني الن�ساء فهن بحاجة �إىل ثوب �أنيق وجميل ،فقامت بتزيني الأقم�شة بذلك
التطريز الرائع الذي يلفت الأنظار وا�ضعة معياراً دقيق ًا لكل الأعمار من الفتيات ال�صغريات،
ومن ثم املراهقات ،واملتزوجات وكبريات ال�سن؛ فكل تطريز يالئم العمر من حيث الكثافة،
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والألوان ،واحلجم ،وكمية تناثره على اجلوانب وال�صدر؛ ف�أ�صبحت تعرف كل �أنثى بعمرها،
وحالتها االجتماعية ،واالقت�صادية ،بل ،م�ستواها الثقايف ،من خالل التطريز على الثوب،
وك�أنه �إ�شارات �سيميائية متعارف عليها ،فال ي�ضل ال�شاب الذي يريد خطبة فتاة ،وال تتزيا
�أنثى بغري ما �صمم لها من خالل ذلك التطريز الرائع . ،ففن التطريز مل يعد ر�سوم ًا مزرك�شة
فقط؛ بل �أ�صبحت له دالالت اجتماعية ،ومكانية ،وعمرية ،واقت�صادية ،ونف�سية ،وحتى
ثقافية ....فكل منطقة تعرف بزيها ،وكل فتاة تعرف حالتها االجتماعية من �أول نظرة،
وم�ستواها االقت�صادي ...وهكذا �أ�صبح ذلك الفن يعرب عن احلاالت كلها حتى الفرح ،واحلزن،
والغ�ضب �أو التوتر ..ف�إذا كان الثوب زاهي اللون يف التطريز �أو اللون دل على حالة الفرح
وال�رسور ،والر�ضا وترتديه املر�أة يف الأعرا�س واملنا�سبات ال�سعيدة .و�إذا كانت �ألوانه غامقة
زرقاء �أو خ�رضاء �أو غري ذلك دل على حالة احلزن� ،أو الغ�ضب �أو عدم الر�ضا �أو على وجود
م�شكالت عائلية ....فال ميكن �أن تلب�س املر�أة ثوب ًا زاهي ًا وتذهب �إىل العزاء� ،أو العك�س يف
الأفراح ،و�إال يتم تف�سري ذلك بتف�سريات �شتى بح�سب املوقف والعالقة ال�شخ�صية� .إن فن
التطريز الفل�سطيني مل يعد زرك�شة تتباهى بها املر�أة ،بل �أ�صبح رمزاً تعرب من خالله عن
حالتها االجتماعية والنف�سية ،ور�سالة مدللة على عنوانها ،ومنطقتها ،و�سكناها حتى لقد
�أ�صبحت ترمز به �أخريا بعد اال�ستعمار واالحتالل �إىل الن�ضال الفل�سطيني من خالل ر�سومات
معربة ومدللة على ذلك ،وهذا دليل �أكيد على �أنه �أ�صبح فن ًا مت�أ�ص ًال ومتطوراً له دالالت
كثرية ،وغزيرة تعرب من خالله املر�أة عن كل حاالتها و�أو�ضاعها ...فالقما�ش مهما كان
لونه يبقى كالورقة البي�ضاء تكتب عليها ما ت�شاء ،فكتبت املر�أة الفل�سطينية تاريخها وكل
ما يخ�صها ونق�شته يف لوحات فنية زاهية معربة؛ مما عز نظريه يف �أزياء العامل كلها،
ف�أ�صبح هذا الزي فنا يدر�س ،ويقلد ،وي�رسق بال رادع ملا له من خ�صائ�ص ومميزات ،تقر�أ
من خالله �أو�ضاع ال�شعب الفل�سطيني ،وتاريخه وثقافاته ،و�آماله ،وطموحاته من خالل فن
تعبريي من �أرقى ما تو�صل �إليه العامل.

األزياء الرتاثية يف حمافظة بيت حلم:
متيز الثوب اخلا�ص باملر�أة
الفل�سطينية باحتوائه على وحدات
زخرفية متوارثة عن الكنعانيني متثل
كل وحدة زخرفية داللة تاريخية
لرمز كنعاين قدمي �سواء �أكان من
رموز الآلهة الكنعانية القدمية �أو
اللغة الكنعانية� ،أو بع�ض املعتقدات
واملوروثات التي ورثها �أهل فل�سطني
منذ �أقدم الع�صور ،وتتمثل هذه الوحدات الزخرفية ب�أ�شكال هند�سية مثل النجمة الثمانية

التي تعود يف تاريخها �إىل احل�ضارة
الغ�سولية  4500ق .م ،واملربع �أو
املعني ،وقد ظهرت يف ع�رص الربونز
املبكر 3000ق .م �أو نباتية (�شجرية
زهرية ورود طيور) وت�سمى (العروق)،
وقد اهتم بها الكنعانيون القدماء عندما
ربطوا بينها وبني املوا�سم الزراعية
اخلا�صة بهم فقد بالغوا يف ا�ستخدام
(زهرة احلنون (�شقائق النعمان) التي
اعتربوها مثاال مهما لفرتة اخل�صب
والنماء يف ف�صل الربيع� ،أما ا�ستخدام
الطيور يف فن التطريز فقد برع فيه
الكنعانيون ملا له داللة على ال�سالم
الذي كان رمز احلياة القروية لدى الإن�سان الكنعاين القدمي خا�صة يف منطقة بي�سان ،وهذا
التوا�صل بني الإن�سان الكنعاين القدمي حتى يومنا هذا ،يدل على اجلذور احل�ضارية القدمية
للإن�سان الفل�سطيني على �أر�ض فل�سطني وا�ستمرارها دون انقطاع ت�أكيدا لعروبة فل�سطني
ونفي ًا قاطع ًا ملحاوالت ال�صهيونية تزوير حقائق اجلذور لل�شعب الفل�سطيني.
ثوب امللكة التلحمي:
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ثوب عريق قدمي كان خا�صا مبلكات فل�سطني الكنعانيات يف القدمي وت�شتهر به منطقة
بيت حلم .وهو �أنواع منه :ثوب الفالحة الب�سيطة الذي يتميز بقطبة على ال�صدر ت�سمى –
التلحمية� -أو الق�صب ،وكذلك ثوب العرو�س ,وقما�شه من احلرير املخطط ب�ألوان زاهية
وميتاز بكثافة التطريز على القبة� ,أما جوانبه فت�سمى البنايق وهي على �شكل مثلث ومزدان
بر�سومات امل�رشبية وال�ساعة ،والزخارف القدمية كزخرف «القمر او خيمة البا�شا و زخرف
زهرة الربتقال و �شجرة الزيتون و ر�أ�س احل�صان �أما النجمه الكنعانية الثمانية فتعد قا�سم ًا
م�شرتك ًا بني معظم الأثواب الفل�سطينية  ،والأكمام وا�سعة ومطرزة,
والتق�صرية (جاكيت ق�صري الأكمام) م�صنوعة من قما�ش املخمل ومطرز بخيوط
احلرير والق�صب وهي ذات ظهر مغلق فيما يتم فتح اجلزء من الأمام حتى منطقة و�سط
املر�أة ،وهذا الزي خا�ص بالن�ساء يتم ارتدا�ؤه فوق الثوب كقطعة جتميلية ل�سكان بيت حلم
والقد�س واخلليل ،وغزة ،وغالبا ما تكون م�صنوعة من القما�ش الذي ن�سمية اليوم »خممل او
قطيفة« ذو اللون الأزرق �أو الأحمر.
اما القفطان وي�سمى �شعبي ًا (ال�رسطلية) فهو عبارة عن قطعة مطرزة من القما�ش تلب�س
فوق ثوب امللكة ومن القما�ش نف�سه بل الوحدات نف�سها التي ا�ستخدمت يف التطريز ،وال
ميكن ح�رص موا�صفاتها لأنها تتكون من �سبعة �أنواع من ال�رسطلية �أي لكل منطقة نوع
خا�ص بها ،فمنها :ال�رسطلية امللونة بالأزهار ،ال�رسطلية امللونة باخلطوط اخل�رضاء
وال�صفراء ،ال�رسطلية القطيفة ،ال�رسطلية امللونة باخلوط البي�ضاء وال�صفراء ،ال�رسطلية
البي�ضاء املطرزة ،ال�رسطلية املزرك�شة باخلطوط املق�صبة و�أخريا ال�رسطلية التلحمية� .أما
ال�صلطة ،فت�ص َّنع من الأ�صواف ذات اللون الأزرق او الأ�سود وحتمل خيوط ملونة بل يف
�أحيان كثرية حتمل معظم �ألوان الطيف ،ويتمثل �شكلها يف جاكيت ب�أكمام وا�سعة ف�ضفا�ضة
لي�ست بطويلة بل يبلغ طولها �إىل منطقة ر�سغ الذراع فقط.

�إن املت�أمل يف زي ثوب امللكة ي�شعر ب�إح�سا�س عميق ب�أن هذا الزي الرتاثي حقيق
بامللكات الكنعانيات ،وقد كن يباهني به ملكات العامل فال زلنا نح�س بروعته وجالله
وجماله الفتان الذي ي�سلب الألباب حتى الآن وال نبالغ �إذا قلنا ب�أنه قطعة فنية خالدة
على مدى التاريخ فت�صميم هذا الثوب اجلميل وما يحتويه من �ألوان زاهية و�أناقة ال
مثيل لها ي�شعرنا مبدى الزهو الذي كانت حت�س به امللكة الكنعانية وهي تزدان به بني
قريناتها من ملكات العامل القدمي وقد �أ�ضفى عليها رونق ًا خا�ص ًا ومميزاً وما زال حتى
الآن يتمتع ب�شهرة وا�سعة بني الأزياء الرتاثية العاملية ،ولذلك كان عر�ضة للتزوير والنهب
واالختال�س ممن احتلوا هذه الأر�ض و�سلبوها من �أ�صحابها احلقيقيني و�أدركوا �أهمية �سلب
الرتاث ،لأنه ال ار�ض بال تراث وهذا الرتاث العريق ل�صيق بال�شعب الفل�سطيني وال ينف�صم
عنه فكانت حماولة اجتثاثه وطم�سه وتغييبه عن الواقع بكل ال�سبل املتاحة لديهم ،ولكن
هيهات فالأر�ض تنطق بتاريخها وما�ضيها العريق مهما حاول املعتدون تزوير احلقائق
وطم�سها .فكل قطعة من مكونات هذا الثوب لوحة جمالية متكاملة مر�سومة بدقة وعناية
فائقة �أبدعتها و�صممتها املر�أة الفل�سطينية لتعرب بها عن جمال �أر�ض فل�سطني واملوهبة
التي متتازبها الن�ساء الفل�سطينيات قدميا وحديثا.
ثوب الشلتة التعمري:
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�أجزاء ثوب ال�شلتة:
ميتاز ثوب ال�شلتة التعمري بتطريز عرق املالوي جدلة حبة فوق حبة و�أجزاء
الثوب على النحو الآتي:
 القبة :تو�ضع على ال�صدر ولها فتحة على �شكل رقم � 7أو حرف  Vباالجنليزية وهي
بطول ردحة القب وت�سمى ثنية القبة اىل اخللف بطول �8سم وعر�ضها �30سم.

العب :وي�سميه بع�ضهم باملكتومية :اجلزء الداخلي من القبة له جيبان ،وي�ستخدم
  ّ
كمحفظة حلمل احلاجات اخلفيفة والعملة.


الزيق :قطره �40سم وعر�ضه�3سم.

 البنايق �أو اجلوانب :مفردها بنيقة ي�أتي التطريز على �شكل موار�س ومفردها
مار�س ي�أتي التطريز على البنيقة فيما يتعلق بثوب ال�شلتة التعمري من النوع الب�سيط
مقارنة بالتطريز على ثوب اخلليل جنة ونار �أو املجدالوي او ثوب املل�س املقد�سي.

 العروق :يوجد على اجلوانب ما ِر�سينْ من طرف القبة اىل اخل�رص بطول �73سم
وعر�ص املار�س �3سم للمار�س الواحد -العرق -وتكون على مقدمة الثوب من الأمام.


الكم وردفة الكم :فتحة الكم عند الر�سغ بقطر �10سم وطول ال�ساعد �22سم.

الذيال :نهاية الثوب وعليه احلبكة والتطريز لكي ال ين�سل القما�ش ،لأنه يرتطم بالأر�ض
�أثناء ال�سري.

على ال ْذيال ثالثة عروق العرق الأول –�أ�سفل الثوب ،والعرقان الثاين والثالث على
جانبي الثوب من اخللف.


�شكل العروق :من النوع املالوي �صورة العرق وهو جدلة حبة فوق حبة.

 البدن :ويكون مبوار�س (عروق) من الأمام وعددها ثالثة موار�س وهو �أطول من
ثوب منطقة اخلليل والقد�س ،لأنه ُيثنى على طبقتني �أو ثالث طبقات من عند اخل�رص ويكون
طول املار�س اىل الذيال �127سم ،ومن ا�سفل املار�س اىل الذيال �150سم بدون تطريز.
ن�صف قطر الثوب عند اخل�رص  65تقريبا وت�أتي �أ�سفل ال�شداد �أو الق�شاط �أو احلزام.
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 الردان :طوله �70سم ال يوجد عليه تطريز وطول ال�ساعد فيه �40سم وفتحته عري�ضة
من الأمام حيث كانت اجلدة التعمرية تربط طريف الردان وت�ضعه خلف ر�أ�سها.


الني�شان� :أعلى جزء من الثوب وهو قطعة قما�ش فوق الكتف مبا�رشة.



النفنوف وال�سفيفة:

�ألوان ثوب ال�شلتة ميتاز لون ثوب ال�شلتة التعمري للفتاة املقبلة على الزواج باللون
الأحمر �أما الأخ�رض والأزرق للمر�أة امل�سنة الكبرية �أو املطلقة �أو الأرملة.
 غطاء الر�أ�س :قطعة قما�ش تغطي الر�أ�س مطرز على �أحد جوانبها باخليوط
احلريرية ،ومدىل من الطرف �رشا�شيب مفردها �رش�شوبة طويلة من اخليوط ال�صوفية ويو�ضع
حتت الغطاء طوق من اخلرز املرجاين امللون فوق اجلبني( .جملة ال�سنابل العدد � 11شباط
اذار ني�سان 2000م �صفحة ).46
الوان التطريز:
1.1ثوب ال�سيدة الكبرية من اللونني الأزرق والأخ�رض الغامق وقد يتخلله البني الغامق.

2.2ثوب الأرملة خال من التطريز ما عدا القبة والذيال باللون الأزرق ويكون �شكل
التطريز مثلث.

3.3ثوب الفتاة املقبلة على الزواج يخيط بخيوط متيل اىل اللون البني املحمر� .أو �أحمر
ناري بغرزة الزكزاكو ي�شبه يف التطريز ثوب امللَك املثبت بغرزة التحريري املنفذة باحلرير
والوحدة الزخرفية هي احلية �أو ال�سنابل والنجمة الثمانية ،وقد ت�ؤدى بغرزة اللف املائلة
بخيوط مق�صبة وعرق قمر بيت حلم («عبد الرحمن املزين :مو�سوعة الرتاث الفل�سطيني:
االزياء ال�شعبية الفل�سطينية ،طبعة اوىل من�شورات م�ؤ�س�سة �صامد بريوت 1981م� .صفحة
).135-134
نوع القما�ش :ي�ستخدم من نوع التوبيت الأ�سود وال�سميك بطول ثمانية �أذرع.
�أ�شكال التطريز� :أخذ �شكل التطريز الطاوو�س �أو �شجرة ال�رسو �أو الزهور اجلميلة للفتاة
واحلجب للم�سنة والكبرية( .عبد العزيز ابو هدبا� :أزيا�ؤنا ال�شعبية هويتنا املطرزة ،جملة
الرتاث واملجتمع ،العدد  28متوز 1996م �صفحة ).95
الرتاث الفلسطيين بني الطمس واإلحياء:
قامت ا�رسائيل عام  1993بت�سجيل ثوب امللكة الفل�سطيني على انه ثوب تاريخي يف
املو�سوعة العاملية,لكن بعد �أن فاز مركز الرتاث الفل�سطيني ب�أجمل لوحة تراثية ملنظمة
ال�سياحة العاملية عام � 2007أزيل ا�سم �إ�رسائيل من املو�سوعة العاملية و بقي مكانها
فارغا ،وما زال العمل قائما من اجلهات املعنية لت�سجيلة با�سم فل�سطني ،ومن املمار�سات

التي قام بها املحتل لطم�س الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وت�شويهه وتزويره نر�صد
املحاوالت الآتية:
1.1ت�شويه االزياء ال�شعبية بادخال وحدات زخرفية غريبة عن الفن والتطريز
الفل�سطيني.
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2.2ادخال التطريز باملاكينة يف امل�شاغل املدعومة من احلركة ال�صهيونية وت�شغيل
فتيات فل�سطينيات فيها و�إدخاله على املالب�س الداخلية ال�ستاتية .عبد الرحمن املزين:
مو�سوعة الرتاث الفل�سطيني :االزياء ال�شعبية الفل�سطينية ،طبعة اوىل من�شورات م�ؤ�س�سة
�صامد بريوت � 1981ص)81 :
�3.3إقامة دور الأزياء يف العوا�صم الأوروبية والأمريكية وعر�ض الزي ال�شعبي على
انه �إ�رسائيلي فقد ظهرت زوجة مو�شيه ديان الإ�رسائيلي يف البيت الأبي�ض الأمريكي ترتدي
ثوب عرب التعامرة ،وامل�شاركة يف املهرجان التا�سع ع�رش يف �أمريكا بزي عرب التياها يف
النقب الفل�سطيني وبزي عرب ال�صقر يف بي�سان.

�4.4إ�صدار كتب ووثائق حول الرتاث الكنعاين ون�رشه على �أنه تراث �إ�رسائيلي وتوزيعه
على امل�سافرين على طريان �رشكة العال الإ�رسائيلية.
5.5د�أب قادة احلركة ال�صهيونية على ا�صطحاب زوجاتهم بالزي ال�شعبي الفل�سطيني.
6.6ن�شط التجار اليهود يف جمع املطرزات والآثار الفل�سطينية عن طريق �سما�رسة
الآثار والتجار املتجولني واقامة املتاحف يف امل�ستوطنات اال�رسائيلية واقامة املعار�ض
املتنقلة يف العوا�صم العاملية.
7.7اعتماد الزي الر�سمي مل�ضيفات الطريان يف �رشكة العال الإ�رسائيلية هو ثوب

املدرقة وثوب الردان الفل�سطيني بهدف الت�شويه والتزييف وانتحال الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني( .وليد �أحمد ال�سيد� :ص)23 :

8.8عملت زوجة مو�شي ديان ومنذ بداية االحتالل على جمع الأزياء ال�شعبية
الفل�سطينية بو�سائل �شتى من املدن والقرى الفل�سطينية بهدف انتحال هذا الزي ،ون�سبته
اىل اجلانب اال�رسائيلي ،كما يحاول اجلانب اال�رسائيلي يف بع�ض املنا�سبات اظهار فتياتهم
بلبا�س فل�سطيني تقليدي ،كما مت انتحال ثوب منطقة بيت حلم ون�رشه يف االن�سيكلوبيديا
العاملية على �أنه زي �شعبي ا�رسائيلي وهذه حماولة �ضمن خطة ا�سرتاتيجية مربجمة لتفريغ
ال�شعب من حمتواه الوطني واقتالعه من جذوره (جملة ال�سنابل العدد الأول)
�9.9أثر االحتالل الإ�رسائيلي بطم�س هذا النوع من الأزياء ال�شعبية وانتحاله حيث
ن�رشت «�سارة زوجة مو�شي ديان» رئي�س الوزراء الإ�رسائيلي يف عقد ال�ستينيات �صورة لها
وهي ترتدي ثوب ال�شلتة يف االن�سيكلوبيديا االجنليزية.
http:// palshabab. com/ ar/ news. php?maa=View&id=3060

مركز الرتاث الفلسطيين يف مدينة بيت حلم:
ال بد لنا �أن نتحدث ب�شيء من الإيجاز عن الدور الريادي لهذا املركز الذي �أ�سهم
ب�شكل فاعل يف املحافظة على الرتاث الفل�سطيني ب�شتى �أ�شكاله ون�رشه وتعريف العامل به،
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وبخا�صة الأزياء الفل�سطينية الرتاثية.

لقد ت�أ�س�س مركز الرتاث الفل�سطيني يف بيت حلم يف العام  ،1991وكان الهدف الرئي�س
من وراء ت�أ�سي�س مركز كهذا ين�صب يف احلفاط على الرتاث الفل�سطيني والرتويج له ،فعلى
�سبيل املثال ال احل�رص يحتوي املركز على الألب�سة التقليدية الفل�سطينية ،واملجوهرات،
والأثاث ،والقطع النادرة من الفنون والتطريز.
يتكون املركز �أ�سا�س ًا من غرفة معي�شة تقليدية وخيمة بدوية م�ؤثثة ،ومكتبة وقاعة
معار�ض تت�سع حلوايل � 150شخ�صاً ،وعلى مر ال�سنني نظم املركز ع�رشات املعار�ض على
امل�ستويني املحلي والدويل ،ونظم كذلك حما�رضات وور�شات عمل تتمحور حول الرتاث
الفل�سطيني وامللبو�سات الفل�سطينية التقليدية ،كما رعى املركز بع�ض عرو�ض الأزياء
التقليدية ،وبالإ�ضافة �إىل ذلك فاملركز ي�سعى للحفاظ على الرتاث الفل�سطيني وترويجه ،فقد
بد�أ املركز ب�إنتاج قطع التطريز التقليدي ك�أداة للرتويج لهذا الفن التقليدي على امل�ستويني
املحلي والدويل.
وقد اختارت وزارة الثقافة ،بتاريخ 2013 /3 /12م الثالثاء ،مديرة مركز الرتاث
الفل�سطيني يف بيت حلم مها ال�سقا «ال�شخ�صية الثقافية الفل�سطينية» جاء ذلك خالل
مهرجان يوم الثقافة الوطني الفل�سطيني الذي �أقيم باملركز الرو�سي للثقافة والعلوم يف
بيت حلم بح�ضور وزيرة الثقافة �سهام الربغوثي( .وفا  2013-3-12وفا)
ويف الذكرى ال�ستني للنكبة �أ�صدرت ال�سقا خارطة �أزياء فل�سطني ال�شعبية ثبتت عليها
الأزياء ال�شعبية لثالثة ع�رش منطقة جغرافية لفل�سطني االنتدابية (ال�سيد� :ص )22 :كما
فازت باملركز الأولفي امل�سابقة الدولية ملنظمة ال�سياحة العاملية حول �أف�ضل �صورة لعام
2007عن لوحة الأزياء الفل�سطينية.

وقد �أبرزت ال�سيدة مها ال�سقا �أهمية املحافظة على الرتاث الفل�سطيني واجلهود التي
بذلتها يف مقابلة من�شورة قالت فيها (وفا  2013-3-12وفا) « :يحاول الفل�سطينيون
التم�سّ ك بالثوب التقليدي املطرز الذي يتعر�ض لتحديات ال�رصاع على الإرث الرتاثي بني
الفل�سطينني والإ�رسائيليني ،كما يحاولون يف الوقت نف�سه ا�ستبدال الثوب بالألب�سة احلديثة».
ونحن نريد �أن نربز ثوبنا الفل�سطيني لأن الثوب الفل�سطيني لي�س للزينة ،و�إمنا هو
هوية لل�شعب الفل�سطيني ،وميثل تراكم ًا تراثي ًا حل�ضارتنا» .لقد حاربنا لإعادة الثوب �إىل
الهوية الفل�سطينية ،فحتى عام � 1993سجل كتاب املو�سوعة العاملية لل�شعوب ثوب مدينة
بيت حلم التقليدي ،ثوب جدتي ،على �أنه ثوب اليهود الإ�رسائيليني الرتاثي».
ف�أر�سلنا الر�سائل للقائمني على املو�سوعة� ،أفراداً وجمعيات .و�أر�سلنا لهم �صورتي
مع �أمي وجدتي بالثوب .ف�أزالوا يف عام  2007الثوب الفل�سطيني من املو�سوعة كممثل
لإ�رسائيل ،ولكنهم �أي�ضا مل ي�صنفوه كممثل لفل�سطني» .فكل �شيء يتعر�ض للتهويد ،وعلينا
�أن نحارب على �أ�صغر الأ�شياء للتعبري عن �أنف�سنا.
�إن الهوية الفل�سطينية تعر�ضت لل�ضياع ،مع النكبة الفل�سطينية» .ت�ضيف ال�سقا �أن
«الثوب الفل�سطيني يحكي حكاية كل منطقة وحالتها االجتماعية .ففي بئر ال�سبع مثالً،
ثوب العرو�س مطرز بالأحمر ،وعندما ترتمل ي�صبح ازرق ،و�إذا عادت وتزوجت يكون �أحمر
مع الأزرق» .و ثوب العرو�س يف بيت حلم «يتميز ب�أنه من قما�ش احلرير ومطرز بخيط
الق�صب ،على �صدر الثوب خم�س جنوم ،وعرق التفاح ،وعرق �سبالت (�سنابل) القمح على
جوانب الثوب ،كما يتميز ثوب بيت حلم بالأردان (الأكمام العري�ضة وعندما كانت املر�أة
جتل�س مع جمموعة من الن�سوة من قرى عدة ،كانت تعرف قريتها من ثوبها ،فمث ًال ثوب
مدينة يافا وقراها �أبي�ض اللون ،وعلى ال�صدر يطرز زهر الربتقال� ،أما على (ذيال) الثوب
(اجلوانب) فتطرز �أ�شجار ال�رسو التي حتيط البيارة»� .أما ثوب غزة فيطرز على �صدره �أي�ض ًا
زهر الربتقال ،وعلى اجلوانب �سعف النخيل ،لأن منطقة غزة م�شهورة بالنخيل والتمر.
ويحتوي املركز الذي تديره مها ال�سقا على نحو  35ثوب ًا فل�سطيني ًا تراثي ًا �أ�صليا ،بدءاً
من جالية عرو�س �صفد (ثوب اجللوة)  ،حتى ثوب عرو�س بئر ال�سبع .وعمر هذه الأثواب من
� 80إىل � 120سنة . ،كما �أن هناك مئات الأثواب ترتاوح �أعمارها بني � 50-30سنة.
وقد بات ارتداء الثوب الفل�سطيني مقت�رصاً على الن�ساء امل�سنات يف القرى واملخيمات
الفل�سطينية ،ويف املنا�سبات الر�سمية الوطنية �أو الدبكات� ،أو معار�ض املطرزات الفل�سطينية.
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وبالإ�ضافة �إىل ذلك يحتوى املركز على كنوز ثمينة �أثرية وقدمية جدا كاملجوهرات
التقليدية وال�صناعات والنقو�ش وكثري من القطع الأثرية التي كانت ت�ستخدم قدمي ًا من
حتف و�أدوات وزخارف ومالب�س و�آنية خمتلفة حلفظ الطعام واملاء واحلبوب و�آنية الطبخ
والأكل ...وكل ما يتعلق بالرتاث الفل�سطيني.
مناذج وصور لبعض أنشطة املركز:

الرئيس بوتن في افتتاحه للمركز الروسي الثقافي في بيت لحم
وعقيلة الرئيس البولندي في زيارة لمركز التراث 

الدراسات السابقة:

�ستعر�ض لبع�ض الدرا�سات احلديثة عن الأزياء الفل�سطينية التي ترتبط ارتباطاً
مبا�رشا ً مبو�ضوع البحث ومن �أهمها:
1.1درا�سة بعنوان دالالت الهوية والرمز يف الفلوكلور ال�شعبي للدكتور وليد احمد

ال�سيد)2013( ،
وقد هدفت الدرا�سة �إىل البحث يف دالالت الهوية والرمز يف الفلوكلور والأزياء ال�شعبية
الفل�سطينية ،كما تعر�ض �إىل قر�صنة الفلوكلور ال�شعبي وبخا�صة الأزياء الفل�سطينية،
م�ستعر�ضا �سبل املحافظة على الرتاث وتطويره من قبل اجلهات احلكومية وال�شعبية.
2.2الأزياء ال�شعبية الن�سائية الرتاثية يف جنوب حمافظة اخلليل للدكنور عطا �أبو جبني
( . )2012وقد هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن الأزياء ال�شعبية الرتاثية يف جنوب حمافظة
اخلليل ،وبيان مميزاتها ،وجماليات الثوب الفل�سطيني و�أجزاء الثوب الفل�سطيني وما يرافقه
من ملحقات مما تلب�سه املر�أة ،وما تعر�ض منها لالنقرا�ض ،مثل ثوب العرو�س ،وما يرافقه
من ملحقات كما تعر�ض �إىل �سبل تطويرها وحتديثها واملحافظة عليها ،خمتتما ببع�ض
التو�صيات من �أهمها �أن الثوب الفل�سطيني الرتاثي يتعر�ض لالنقرا�ض والطم�س نتيجة
الإ�ضافات والتحريف واملو�ضة احلديثة حيث بد�أنا نطم�س تراثنا ب�أيدينا.
3.3درا�سة بعنوان :ثوب ال�شلتة التعمري بني التهويد واالندثار للدكتور �إدري�س جرادات
( ، )2012وقد تعر�ض يف هذه الدرا�سة �إىل واقع تزييف وتزوير وانتحال الأزياء ال�شعبية
من قبل املحتل ال�صهيوين /وكذلك تعر�ض �إىل واقع وت�أثري الأزياء يف حياة النا�س مو�صي ًا
ب�رضورة تفعيل العالقة بني املراكز البحثية واملراكز واجلمعيات الن�سوية.
4.4درا�سة بعنوان فن التطريز الفل�سطيني للباحثني نبيل عناين و�سليمان من�صور
( )2004حيث تعر�ضت لفن التطريز الفل�سطيني وعنا�رصه ووحداته والوانه ،وقد �أو�صت
الدرا�سة ب�إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري للأزياء ال�شعبية الفل�سطينية.
5.5درا�سة بعنوان :الزي يف جنوب حمافظة اخلليل (دورا) دليل على الهوية للباحث
حممد ذياب ابو �صالح ( ، )2012حيث تعر�ض يف بحثه �إىل جذور الزي الفل�سطيني وتاثره
باملوروث العربي و الفكري الإ�سالمي ،واو�صى الباحث ب�رضورة املحافظة على هذا النمط
من الأزياء ملا له من ارتباط بالهوية للمحافظة على وجودنا وق�ضيتنا.
6.6درا�سة بعنوان :الأزياء الفل�سطينية يف امل�أثور ال�شعبي القويل والفني للباحثني:
عمر �شكارنة وح�سني دروي�ش ومفيد عرقوب ( )2012وقد ك�شفت الدرا�سة عن خ�صوبة
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الأزياء الفل�سطينية و�إيحاءتها يف امل�أثور القويل والفني ،.كما عالج ظاهرة اختفاء كثري من
الأ�سماء العربية والإ�سالمية.
7.7درا�سة بعنوان :نقو�ش الثوب الفل�سطيني ونقو�ش قبة ال�صخرة جذور م�شرتكة
حل�ضارة واحدة .للباحث مروان العالن ،وقد �أظهرت نتائج هذه الدرا�سة وجود عالقات
ارتباطية بني فن التطريز الفل�سطيني ونقو�شه املختلفة وفن نقو�ش قبة ال�صخرة وزخرفتها
الرائعة .والت�شابه يف الأ�شكال الهند�سية والألوان ،وقد تو�صل الباحث �إىل جمموعة من
النتائج �أهمها :ان النقو�ش والزخارف التي ت�ضعها ال�شعوب على جدران معابدها و�شواهدها
احل�ضارية وثياب بناتها هي جمموعة من الرموز التي متثل جزءاً مهم ًا من هوية هذه
ال�شعوب مما يعطي هذه الرموز �صفة البقاء واال�ستمرار
8.8درا�سة بعنوان :الأبعاد الدينية وال�صحية والبيئية واالجتماعية واجلمالية يف الزي
ال�شعبي الفل�سطيني للباحث حممد ا�شنيور ( ، )2012حيث تعر�ض الباحث �إىل درا�سة عالقة
هذه الأبعاد بالزي الفل�سطيني من حيث الألولن ،وم�ساحة الثوب والتطريز ،والت�شابه بينها
وذلك يف درا�سة فريدة ومتميزه يف مو�ضوعها وم�ضمونها.

الفصل الثالث  -نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات :
للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة تو�صل الباحث �إىل النتائج الآتية جنملها
فيما ي�أتي:
1.1متيز الثوب التلحمي ثوب امللكة بجماله و�أناقته من حيث الألوان والر�سومات

والتطريز حيث تظهر فيه جماليات تدل على مدى ما و�صلت �إليه احل�ضارة يف فل�سطني من
رقي وازدهار و�إبداع ،وهذا ال ي�أتي دفعة واحدة بل هو نتاج ل�سل�سة طويلة من احل�ضارات
حتى و�صل �إىل ما و�صل �إليه من متيز وفن رفيع ،حيث كانت امللكات الكنعانيات يتباهني
بلب�سه والظهور به يف املحافل واحلفالت والزيارات للدول الأخرى ،وهذا يقودنا �إىل
اال�ستنتاج املنطقي بعراقة هذا ال�شعب وعطائه املتميز يف جميع املجاالت.
وقد ا�ستنتج الباحث من خالل هذه الدرا�سة �أن هذا الثوب مل يكن �شائع ًا بني العامة
ومل ي�سمح بارتدائه لغري اخلا�صة والطبقات العليا يف املجتمع ،فظهر ثوب ال�شلتة وهو ي�سري
مبوازاة ثوب امللكة ولي�س تقليدا له الختالفه اجلذري عن هذا الثوب يف ال�شكل والتطريز
والألوان والزرك�شة مع �أن لكل زي مميزاته اخلا�صة حتى يف املنطقة الواحدة ،ومما يدلل
على ذلك �أن الزي الواحد له م�ستويات عدة يف التطريز وال�شكل بح�سب املنا�سبة الذي يرتدى
لأجلها ،ومن ثم جند ا�شكاال متعددة للزي الواحد :منها ما يلب�س يف املنا�سبات ،والعمل،
وثوب املر�أة الكبرية يف ال�سن والعزباء واملتزوجة وغري ذلك.

�2.2أما فيما يتعلق باملحافظة على الرتاث الفل�سطيني فما زال الأمر ي�سري على ا�ستحياء
مما ن�شهده اليوم من
وببطء �شديد �سواء من قبل الهيئات الر�سمية �أو ال�شعبية ،وعلى الرغم َّ
انت�شار مراكز الرتاث ال�شعبي فما زالت مهمتها الأوىل الت�سويق والبيع ب�أثمان باهظة ،مما
�أدى �إىل م�سايرة املو�ضة املعا�رصة واختفاء كثري من عنا�رص الثوب الأ�صيلة مما ي�شكل
خطورة على الرتاث احلقيقي الأ�صيل .ولذا نرى �أن ما تقوم به مراكز الرتاث الر�سمية هو �أكرث
متثيال للرتاث احلقيقي وحفظه من ال�ضياع وهذا ي�شكل خطورة على طم�س تراثنا ب�أيدينا،
ولذا يجب على الهيئات الر�سمية �أن تكون املعني وامل�صدر الرئي�س للرتاث بعنا�رصه
املختلفة ،وبخا�صة الأزياء لأنها �أكرث عر�ضة للتطور متا�شيا مع املو�ضات احلديثة.
ومن هنا تربز �رضورة �إجراء درا�سات جادة لتطوير الرتاث تطورا ا�شتقاقيا ال ان�سالخيا
كي يتحول �إىل رمز عاملي.
�3.3أما فيما يتعلق باملمار�سات ال�صهيونية جتاه الزي الفل�سطيني فرنى �أن الزي
الرتاثي ما زال مهددا فيما تبقى منه ،وبخا�صة مع تنامي ظاهرة قر�صنة الرتاث ،والرتاث
الفل�سطيني بجميع �أ�شكاله مهدد باالنقرا�ض الرتباطه بالهوية الفل�سطينية وال�رصاع على
هذه الأر�ض ،لذا فنحن بحاجة �إىل عمل م�ؤ�س�ساتي جماعي ملواجهة التهديدات حا�رضاً
وم�ستقبال ،وقد �أو�ضحنا يف ثنايا البحث بع�ض هذه التهديدات من خالل التزوير والطم�س
والقر�صنة الوا�ضحة املك�شوفة ،وال بد من �أن تويل هذه امل�ؤ�س�سات اهتمامها بهذه الق�ضية
امل�ؤرقة ،ويجب دعمها ماديا وثقافي ًا واجتماعي ًا برفدها باملتخ�ص�صني والدرا�سات
والأموال ون�رش مراكز لهذا الرتاث وامل�شاركة العاملية يف امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض
الرتاثية لبيان زيف االدعاءات ال�صهيونية ،فبتعطل البحث العلمي امل�ؤ�س�سي والفردي ت�سهل
عملية القر�صنة الثقافية للرتاث والأزياء الفل�سطينية ،كما حدث يف �رسقة ثوب امللكة الذي
�سجلته �إ�رسائيل با�سمها يف املجلد الرابع من املو�سوعة العاملية.
�4.4أما فيما يتعلق مبعوقات انت�شار الزي الفل�سطيني ،فقد تو�صل الباحث �إىل �أن
ارتفاع كلفة الأثواب الفل�سطينية امل�صممة على طريقة الثوب الرتاثي باهظة التكاليف
ونظرة واحدة يف حمالت ومراكز بيع الزي الفل�سطيني ت�ؤكد ذلك .كما �أن الأزياء الرخي�صة
واملقلدة واملطورة عن املو�ضة ال تنا�سب الفتيات اللواتي يردن ارتداء هذا الزي فيحجمن
عن اقتنائه.
ومن املعوقات التي نرى ب�أنها ذات �أهمية بالغة عدم التعريف بخ�صو�صية الزي
وجمالياته وما يرتبط به من �إثبات للهوية الفل�سطينية ولي�س للزينة او الرتف وهذا الأمر
يجب �أن يطرح على نطاق وا�سع يف املناهج املدر�سية ولكل املراحل.
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وتعد بع�ض الفتيات القرويات اللواتي ما زالت �أمهاتهن وجداتهن يرتدين الزي الرتاثي
ب�أن هذا الزي قدمي وينا�سب كبار ال�سن ولي�س ملثلهن ولأعمارهن لأنه خمالف للمو�ضة
ويدل على القدم ويرتبط به.
ارتباط الزي باملنا�سبات واملهرجانات واحلفالت والرق�صات ال�شعبية فح�سب� ،إذ
�رسعان ما تخلعه الفتاة قبل مغادرة املكان على الرغم من الإ�شادة به وبجماله ،ولذلك
يظل الزي مظهري ًا و�شكلي ًا فقط لهذه املنا�سبة �أو تلك ،ونادراً ما جتد فتاة جامعية ترتدي
الزي الرتاثي كلبا�س طبيعي يف حياتها ،ومن جهة �أخرى ارتباط الزي الرتاثي باخلياطة
اليدوية والتطريز اليدوي حيث تبدو الأزياء امل�شغولة باملاكينات احلديثة �أقل جودة و�أناقة
ودقة و�رسعان ما تتبني الفرق من خالل نظرة واحدة .ويعود ذلك �إىل التطور االجتماعي
وان�شغال الأمهات بالوظائف والعمل مما �أدى �إىل ندرة الثوب الرتاثي وغالء ثمنه.
التوصيات واملقرتحات:
�1.1إجراء درا�سات و�أبحاث على خمتلف �أنواع الأزياء الرتاثية الفل�سطينية يف جميع
املناطق.
2.2تويل هيئة عامة ت�رشف على هذا الرتاث وحتافظ عليه.
3.3تطوير الألب�سة احلديثة وتطعيمها بالتطريز الرتاثي الفل�سطيني اال�شتقاقي املعرب
ون�رشه.
4.4ت�سويق الرتاث الن�سائي الفل�سطيني ب�شكل وا�سع عند العرب والغرب.
5.5حماربة كل من يحاول تزوير هذا الرتاث �أو طم�سه �أو انتحاله.
6.6ك�شف ادعاءات ال�صهاينة يف تزوير وانتحال الزي الفل�سطيني الرتاثي.
�7.7أن حتمل امللبو�سات الرتاثية او املطعمة بالرتاث عالمة جتارية خا�صة بها خوفا
من التزويركقطعة �صغرية من العلم الفل�سطيني.
8.8مراعاة �أن الرتاث الفل�سطيني يرتبط بالن�ضال الفل�سطيني وا�ستغالل االعتداءات
ال�صهيونية لن�رش هذا الرتاث وقد تكون هذه الو�سيلة من �أجنع الو�سائل للتعاطف و للت�ضامن
مع ال�شعب الفل�سطيني والتعريف بق�ضيته ولنا قدوة يف انت�شار الكوفية يف جميع �أنحاء
العامل.

9.9الرتكيز على ا�ستخدام هذا الزي يف املحافل الر�سمية على نطاق وا�سع.
1010امل�شاركة يف املهرجانات العاملية للرتاث ،والرق�صات ال�شعبية املعربة فهي خري
و�سيلة للتعريف بفل�سطني وتراثه.
1111ت�شجيع الفتيات على ارتداء هذا الزي الفل�سطيني الرتاثي ،لي�س فقط يف احلفالت
واملنا�سبات بل ب�شكل عام ووا�سع
1212ت�شجيع مراكز اخلياطة والن�سيج واحلرف الرتاثية ودعم انت�شارها ،وجعلها م�صدر
دخل لبع�ض الأ�رس الفل�سطينية وت�سويق هذه املنتجات من قبل الهيئات امل�س�ؤولة ب�أ�سعار
منا�سبة
�1313إظهار جماليات الرتاث الفل�سطيني من خالل درا�سات فنية معمقة من قبل
متخ�ص�صني يف هذا املجال
1414االهتمام الزائد بامل�ؤمترات الرتاثية ومتابعة نتائجها وتو�صياتها واالهتمام
باملبدعني يف هذا اجلانب واال�ستعانة بهم يف جمال تطوير الرتاث وحت�سينه.
1515الرتكيز على �إنتاج �سلع تراثية لي�ست باهظة الثمن ومقبولة وجيدة ،وذلك لأن
�أغلب امللبو�سات الرتاثية غالية جدا وال ت�ستطيع الفتيات اقتناءها وكذلك حماولة احلد من
هام�ش الربح الوا�سع الذي ت�ستغله مراكز الرتاث ولنا �أ�سوة يف انت�شار الكوفية ومنا�سبة
ثمنها جلميع ال�رشائح.
�1616إدخال الزي الرتاثي الفل�سطيني يف املناهج الفل�سطينية
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زراعة أشجار الكرمة والصناعات القائمة عليها
يف بيت حلم يف العصر الفرجني 1187 - 1099م
د .سعيد عبد اهلل البيشاوي
أستاذ مشارك /فرع رام اهلل والبرية /جامعة القدس املفتوحة /فلسطني.

ملخص:
يتناول هذا البحث مو�ضوع �أ�شجار الكرمة وال�صناعات القائمة عليها يف بيت حلم
يف الع�رص الفرجني ،وقد حتدثنا يف البداية عن زراعة �أ�شجار الكرمة قبيل قدوم الفرجنة
و�سيطرتهم على املنطقة ،كما تطرقنا �إىل �إهتمام الفرجنة بهذه الزراعة ملا تدره من �أرباح
على امل�شتغلني بها ،وبينا �أنواع ال�رضائب التي فر�ضها الفرجنة على املزارعني ،و�أنهينا
هذه الدرا�سة باحلديت عن ال�صناعات التي تقوم على حم�صول العنب ،مثل النبيذ املقد�س،
وجتفيف العنب (الزبيب) وامللنب ،واخلل ،وطبيخ العنب (املربى)  ،وتعر�ضنا يف نهاية
حديثنا عن التجارة اخلارجية لل�صناعات القائمة على انتاج الكرمة.

Abstract:
This research discusses the subject of the grape trees and the grapesbased industries in Bethlehem in the Frankish era.
At the beginning we have discussed the cultivation of the grapes trees,
before the Frankish arrival and control on the region; also we showed the
great attention of the Frankish to this cultivation, because of the profits
generated from it to the owners and workers. We also highlighted the types of
the taxes imposed on the framers by the franks.
We finished this research by talking about the industries based on
)the grapes crop, such as the sacred wine, and drying the grapes (Raisins
, Almalban, vinegar, cooked grapes (Jam) , another important thing is the
foreign trade for these industries.
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مقدمة:
يتناول مو�ضوع البحث «�أ�شجار الكرمة وال�صناعات القائمة عليها يف الع�رص
الفرجني» ،وقد ق�سمت البحث �إىل خم�سة �أق�سام ،يتحدث الأول منها عن الرتبة واملناخ
اللذين ي�صلحان لزراعة هذا النوع من الأ�شجار ،ويتحدث العن�رص الثاين عن اهتمام �سكان
فل�سطني بزراعة هذا النوع من الأ�شجار ،قبل قدوم الفرجنة للمنطقة ،ويناق�ش العن�رص الثالث
�سيطرة ال�صليبيني على بيت حلم واهتمامهم بزراعة �أ�شجار الكرمة ملا تدره هذه الزراعة
على امل�شتغلني بها� ،أما العن�رص الرابع فيعالج ال�رضائب التي كان يجبيها امل�رشفون على
زراعة الكرمة �سواء من النبالء �أم من رجال الدين الالتني من الفالحني� ،أما العن�رصاخلام�س
فيتطرق �إىل ال�صناعات القائمة على زراعة �أ�شجار الكرمة .وجعلت للبحث خامتة �ضمنتها
�أهم النتائج التي تو�صلت �إليها من خالل درا�ستي لهذا املو�ضوع و�أرفقت بالبحث قائمة
للم�صادر واملراجع التي اعتمدت عليها.
تزرع �أ�شجارالكرمة يف �أنواع خمتلفة من الرتبة ،فالعنب الأبي�ض تنا�سبه الرتبة التي
ي�رضب لونها �إىل ال�سواد واحلمرة مع وجود رطوبة يف الرتبة .والعنب الأحمر والأ�صفر
ينبتان يف الرتبة اخلفيفة ،والعنب الذي فيه �شدة تنا�سبه الرتبة الرطبة� .أما الرتبة التي
تنا�سب زراعة �أ�شجار الكرمة فهي �أ�صناف عدة ،فالعنب الأبي�ض توافقه الرتبة التي ي�رضب
لونها �إىل ال�سواد واحلمره مع وجود رطوبة يف الرتبة من ماء معني ،والرتبة البي�ضاء تنا�سب
العنب الأبي�ض �أي�ضا والعنب الأحمر و الأ�صفر يخ�صبان يف الأر�ض الرقيقة والعنب الذي
فيه �شدة توافقه الرتبة الرطبة.
والعجيب يف �أمر ثمار العنب �أن كل نوع منها ي�ؤدي ع�صريه �إىل لون �أر�ضه ال على
ُ
()2
لونه( )1ويهتم النا�س كثرياً مبح�صول العنب ملا يف ع�صريه من ميزة .
ورد ذكر زراعة �أ�شجار الكرمة يف �أقوال الرحالة العرب وامل�سلمني قبل احلملة الفرجنية
الأوىل ،وقد �أ�شار الأ�صطخري الذي تويف يف الن�صف الأول من القرن الرابع الهجري �إىل
�شهرة املنطقة اجلبلية بزراعة �أ�شجارالكرمة بقوله« :و�أ�شجار هذه اجلبال و�سائر جبال
فل�سطني و�سهلها زيتون وتني وجميز وعنب و�سائر الفواكه �أقل من ذلك» ( )3وهذه �إ�شارة
�إىل �شهرة اجلبال وال�سهول على حد �سواء بزراعة �أ�شجار الكرمة .ويذكر املقد�سي الب�شاري ()4
�أن منطقة اخلليل واملناطق املحيطة �إىل م�سافة نحو ن�صف مرحلة ت�شتهر» بكروم و�أعناب
وتفاح» ( . )5ويف مكان �آخريتحدث املقد�سي عن �شهرة فل�سطني بالعنب الدوري والعينوين
( )6ن�سبة �إىل قريتي دورا* وبيت عينون** يف اخلليل.

وتطرق الرحالة الفار�سي نا�رص خ�رسو يف �أثناء زيارته �إىل فل�سطني �إىل �شهرة ف�سطني
بزراعة �أ�شجار الكرمة � ،إذ ذكر �أن املناطق املحيطة ببيت املقد�س واخلليل ت�شتهر جميعها
بزراعة �أ�شجار الكرمة ،بقوله« :وفيها �شجر بري ال يح�صى من عنب وتني وزيتون و�سماق»،
ويف مكان �آخر�أ�شار �إىل موقع به” عني وحدائق وب�ساتني كثرية» على بعد فر�سخني من بيت
املقد�س)7( .
�أفا�ض الرحالة واحلجاج الأوروبيون – الذين زاروا فل�سطني خالل فرتة احلروب
ال�صليبية – بذكر �أ�شجار الكرمة ،و�أهم املناطق التي ت�شتهر بزراعتها والعناية بها ،فقد ا�شار
الراهب دانيال الرو�سي – الذي زار فل�سطني يف الفرتة الواقعة بني �سنتي 1107-1106
م� )8(،إىل وفرة �أ�شجار الكرمة املزروعة يف املناطق املحيطة ببيت املقد�س ( ، )9وذكر ان
هذا النوع من الأ�شجار تكرث زراعته يف املناطق القريبة من بيت حلم ( ، )10وتغطي �أ�شجاره
�سفوح جبال اخلليل ( ، )11و�أ�شار �أحد الرحالة الأجانب �إىل �أن �أ�شجار الكرمة تنمو بكرثة يف
الأرا�ضي املقد�سة)12( .
وكانت الكنائ�س والأديرة قد حازت على �أرا�ض مليئة ب�أ�شجار الكرمة فمدينة بيت
حلم  -التي منحها امللك بلدوين الأول (� )13إىل كني�سة املهد – كانت ت�شتهربزراعة �أ�شجار
الكرمة هي واملناطق املحيطة بها ()14
فعلى �سبيل املثال كانت قرية بيزك ( - )15التي تبعد نحو ميل ون�صف عن بيت
حلم -ت�شتهر بزراعة �أجود �أنواع الكروم العنب ،وكان جميع �سكانها من امل�سيحيني
ال�رشقيني الذين كانوا ي�صنعون النبيذ املمتاز من املح�صول الذي تدره �أ�شجار الكرمة
املزروعة يف �أرا�ضيهم ،كما �أنهم كانوا يت�ضمنون �أ�شجار الكرمة املزروعة يف القرى
املجاورة لقريتهم ()16
وهناك �إ�شارة �أوردها امل�ؤرخ ال�صليبي املعا�رص وليم ال�صوري (William of Tyre )17
مفادها �أن خالفا وقع بني رجال الدين الالتني يف كني�سة القيامة وامللك بلدوين الأول حول
كروم العنب الواقعة يف �ضواحي بيت املقد�س ،والتي كانت من �أمالك بلدوين الأول ،وكان
رجال الدين الالتني يف كني�سة القيامة قد اتهموه بالت�رصف يف كروم العنب ومنحها �إىل
كني�سة املهد يف بيت حلم ،على الرغم من �أن كروم العنب كانت من �أمالكه اخلا�صة .ويت�ضح
من هذا الت�رصف مدى حر�ص امل�ؤ�س�سات الكن�سية على حيازة الأرا�ضي املزروعة ب�أ�شجار
الكرمة)18( .
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�صليبيني قاموا بتحويل حقول القمح �إىل مزارع كرمة من �أجل
ت�أمني احتياجاتهم من كروم العنب واحل�صول على النبيذ املقد�س ،لأنه لي�س هناك �شك
يف �أن كروم العنب كانت مربحة وتدر دخ ًال �أكرث من من حقول القمح )19( .وبطبيعة احلال
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اهتمت الكنائ�س والأديرة بزراعة �أ�شجار الكرمة يف الأرا�ضي التي امتلكتها �سواء عن طريق
املنح اوالتي قامت ب�رشائها ،وكان رجال الدين الالتني يقومون ب�رشاء الأرا�ضي املزروعة
بكروم العنب من الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف مملكة بيت املقد�س ال�صليبية .وعالوة ذلك قدم
كبار الأمراء و�صغارهم ،و�أفراد الطبقة الربجوازية كثرياً من الأرا�ضي املزروعة ب�أ�شجار
الكرمة �إىل الكنائ�س والديرة املختلفة املنت�رشة يف حدود اململكة)20( .
ولي�س من �شك يف �أن اهتمام رجال الدين الالتني بزراعة �أ�شجار الكرمة ،يرجع �إىل �أن
زراعتها والعناية بها ،كانت تدر ربحا كبرياً على امل�شتغلني بها ،ف�ضالعن حاجة ال�صليبيني
ب�صفة عامة ،ورجال الدين الالتني ب�صفة خا�صة� ،إىل النبيذ الفل�سطيني ،الذي ميتاز ب�شهرته
العظيمة منذ �أقدم الأزمان ،وكان امل�رشفون على خمازن التموين يف الكنائ�س والأديرة،
يدركون �أهمية النبيذ الفل�سطيني وجودته )21(.وقد �أفاد رجال الدين من ال�رضائب املفرو�ضة
على �أ�شجار الكرمة� ،إذ �إنهم كانوا يح�صلون على ن�صف �أو خم�س الإنتاج من حم�صول العنب.

الصناعات القائمة على إنتاج الكرمة:
ا�شتهرت الأرا�ضي املقد�سة ب�صفة عامة وبيت حلم ب�صفة خا�صة ب�صناعة النبيد*
زمن احلكم ال�صليبي على الرغم من �أن �صناعته كانت معروفة وم�شهورة يف هذه البالد
منذ عهود قدمية ( )22هذا �إىل جانب �أن النبيذ الفل�سطيني كان يتمتع ب�شهرة عاملية ،ولذلك
وجد �إقباال من قبل �أهل �أوروبا وجتارها ( )23وذكر �أحد امل�ؤرخني املعا�رصين �أن النبيذ
الفل�سطيني �أنتج يف الأرا�ضي املقد�سة يف ظل احلكم الإ�سالمي ،من �أجل بع�ض التجمعات
امل�سيحية التي كانت تقيم يف هذه البالد اثناء حكم امل�سلمني لها ( .)24ومن املرجح ان
امل�سيحيني ال�رشقيني – الذين كانوا يقيمون حول مدن بيت املقد�س وبيت حلم والنا�رصة
ويف جهات متفرقة من البالد – هم الذين كانوا يقومون ب�صناعة النبيذ ،الن امل�سلمني
ال ي�رشبونه  ،وامنا يتول َّْون العناية ب�أ�شجار الكرمة ،وي�أكلون العنب والزبيب ،وان كان
بع�ض امل�سلمني ي�رشبون النبيذ �رسا .وكان امل�سلمون الذين يعي�شون بالقرب من التجمعات
امل�سيحية ،يزرعون �أ�شجار الكرمة ويتول َّْون العناية بها ،بق�صد بيعه اىل امل�سيحيني ،وجنى
أرباح طائلة من وراء ذلك (. )25
� ٍ
وبطبيعة احلال �أدت �سيطرة ال�صليبيني على الأرا�ضي املقد�سة اىل زيادة معتربة يف
�صناعة النبيذ ،اذ تو�سع ال�صليبيون يف زراعة �أ�شجار الكرمة ،من �أجل الإفادة من حم�صول
العنب يف ت�صنيع النبيذ.

و�أ�شارالرحالة بور�شارد من دير جبل �صهيون �إىل �شهرة مناطق خمتلفة يف فل�سطني
ب�صناعة النبيذ اجليد ،منها بيت حلم و�ضواحيها ( . )26وقد اهتم رجال الدين الالتني يف
الكنائ�س واالديرة ب�صناعة النبيذ املقد�س يف اقطاعاتهم و�أمالكهم ،ومن �أجل ذلك تو�سعوا
يف زراعة �أ�شجار الكرمة يف امل�ستوطنات الكن�سية التي �أقاموها بالقرب من بيت املقد�س.
ومهما يكن من �أمر فقد ا�شتهرت الأرا�ضي التي منحت للكن�سية ب�صناعة النبيذ ،بف�ضل
ت�شجيع رجال الدين الالتني واهتمامهم بهذا النوع من ال�صناعة  .وكانت بيت حلم والقرى
املحيطة بها ت�شتهر ب�صناعة النبيذ ،وقد ذكر الرحالة الأملاين بور�شارد من ديرجبل �صهيون
�إىل �أن قرية بيزك الواقعة على بعد ن�صف فر�سخ (ميل ون�صف) من بيت حلم ،كانت ت�شتهر
ب�صناعة النبيذ املمتاز الذي ال يوجد �أجود منه يف �أي مكان من الأر�ض ،وكان جميع �سكان
قرية بيزك من امل�سيحيني ،الذين كانوا يتعهدون كروم العنب يف قريتهم والقرى املجاورة
( )27وهذا يعني �أن جميع القرى الواقعة يف منطقة بيت حلم ،كانت ت�شتهر ب�صناعة النبيذ.
ولعل �شهرة هذه املناطق ب�صناعة النبيذ �ستعود باخلري واملكا�سب الكثرية على رجال الدين
الالتني يف كني�سة املهد؛ لأن بيت حلم والأرا�ضي املحيطة بها كانت من �أمالك كني�سة املهد.
وعلى العموم فقد ازداد الطلب على النبيذ من قبل رجال الدين الالتني واالقطاعيني
وامل�ستوطنني ،الأمر الذي دفع ال�صليبيني ب�صفة عامة ورجال الدين ب�صفة خا�صة ،اىل
التو�سع يف زراعة �أ�شجار الكرمة ،من �أجل زيادة الكميات امل�صنعة من النبيذ .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن كميات من النبيذ كانت متنح للكنائ�س والأديرة من قبل امل�ستوطنني الأوروبيني،
ففي يوم اخلمي�س املوافق الثالثني من اكتوبر �سنة 1186م .قدم �آدم الكبري الذي ميلك
قرية القدي�س جيل «�سنجل»* مبوافقة زوجته وابنه بلدوين �إىل هيئة القدي�س لعازر Saint
 Lazarusيف القد�س كمية كبرية من النبيذ؛ ب�سبب ا�ستخدامه يف ال�شعائر الدينية اخلا�صة
بالكنائ�س والأديرة ،وجلودته على �سائر النبيذ املُ�صنع يف فل�سطني (.)28
وكان رجال الدين الالتني يف اال�سقفيات والكنائ�س والأديرة يقومون بفر�ض ال�رضائب
على �صناعة النبيذ ،فقد �أ�شارت �إحدى الوثائق امل�ؤرخة يف �سنة  1257م �إىل �أن �أ�سقف عكا
طالب فر�سان التيوتون بدفع ع�رش انتاج النبيذ امل�صنع يف الأرا�ضي اخلا�ضعة ال�رشافهم،
مما ي�شري �إىل �أن �صناعة النبيذ كانت خا�ضعة لدفع ال�رضائب التي قدرت بع�رش حم�صول
النبيذ ( .)29ومل ت�رش الوثائق �إىل ن�سبة ال�رضائب التي كان يدفعها امل�ستوطنون االوروبيون
– الذين ا�ستقروا يف االقطاعات الكن�سية – على النبيذ امل�صنع يف امل�ستوطنات الكن�سية.
ومن املرجح �أن ن�سبة ال�رضائب كانت حتدد ح�سب جودة النبيذ ،وح�سب الكمية املنتجة منه.
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ويف ختام حديثنا عن �صناعة النبيذ يف الأرا�ضي املقد�سة ،ن�ستطيع القول �إن الطلب
على النبيذ ،ازداد ازدياداً ملحوظ ًا �أثناء فرتة احلكم ال�صليبي لهذه البالد ،ولعل ذلك يرجع
�إىل جودة النبيذ الفل�سطيني ،وحاجة الكنائ�س والأديرة للنبيذ من �أجل ال�شعائر الدينية (. )30
وهذا ال يعني �أن �صناعة النبيذ مل تكن قائمة يف الأرا�ضي املقد�سة قبل احلكم ال�صليبي ،فقد
انتج يف ظل احلكم الإ�سالمي من قبل بع�ض التجمعات امل�سيحية
ترتبط �صناعة الدب�س بزراعة �أ�شجار الكرمة ،وكانت هذه ال�صناعة تعتمد على ثمار
العنب اعتماداً رئي�س ًا ( ، )31وقد ا�شتهرت اخلليل وجميع القرى والأرا�ضي املحيطة بها بهذه
ال�صناعة ،وتكون مع�رصة الدب�س معر�ضة للهواء ،ويدر�س �أ�صحابها زبيب العنب الأحمريف
مدر�س ،ثم ي�ضعون ذلك الدب�س ب�أوعية كبرية من الفخار ،مثقوبة من الأ�سفل ،حيث يوجد
على ذلك الثقب قطعة من الليف ،وبعد ذلك ي�ضعون الأوعية الفخارية على �سقالة بارتفاع
ذراع ون�صف ،مثقوبة عند �أ�سفل الوعاء ،وي�ضعون �أوعية كبرية حتت الأوعية الفخارية
الأوىل ،ثم ي�سكبون املاء ال�صايف على الزبيب املدرو�س ،وميزجونه معه ،وعندما ير�شح
ال�سائل من الثقب الذي و�ضع عليه قطعة الليف ،يقوم العمال بطبخه دب�ساً .وجتدر الإ�شارة
�إىل �أن �صناعته كانت حتقق دخ ًال كبري�أ للم�شتغلني بها )32( .وقد �شاهدنا كثرياً من معا�رص
العنب يف �أرا�ضي اخلليل ،اذ كان يتم يف هذه املعا�رص ع�رص العنب ،متهيداً لطبخة وحتويله
�إىل دب�س .ومن املرجح �أن معظم امل�سلمني الذين كانوا يقيمون يف القرى الواقعة جنوب بيت
املقد�س كانوا ي�صدرون الزبيب الدوري والعينوين �إىل خارج البالد.
�صناعة امللنب :ي�صنع امللنب من العنب �أو من دب�س العنب وي�صفى من خالل مادة
احلور ،ويتم غليه حتى ي�صل �إىل درجة اللزوجة ،وبعدها ي�صب على �أكيا�س معدة لهذا
الغر�ض .وي�سمى من يقوم بهذه ال�صنعة ب�إ�سم ملبنجي �أي �صانع امللنب ،وهو ما عمل من
الدب�س �أو ال�سكر بالن�شا و�صنعته �أن يربط حبل من احلائط �إىل حائط ويربط يف ذلك احلبل
خيطان من القطن بطول ثلثي ذراع ،يلف به اجلوز اذا كان بالدب�س وف�ستق اذا كان بال�سكر
وبني كل قلب ف�ستق �أو جوز ثالثة قراريط ،وقد طبخ ال�سكر �أو الدب�س مع الن�شا لدرجة قريبة
من اجلمود ،وي�ؤخذ من ذلك املطبوخ بكبجاة (كيلة) وي�صب من �أعلى اخليطان حيث يكون
حتتها طبق فيعلق بع�ضها على اخليطان وبع�ضها ي�سقط بالطبق فيعيد طبخ ما �سقط بالطبق
ويعيد �صبه على اخليطان كل خيط بعوده وهلمجرا ي�ستانف الطبخ وال�صب على اخليطان
حتى تتم هذه العملية فترتك معر�ضة للهواء وال�شم�س حتى جتف وعند ذلك يطيب �أكلها
فيبيعه �صاحبها ملن يرغب يف �رشائه خ�صو�صا على املتعي�شة املار ذكرهم يف حرفة
املتعي�ش وهو ي�صفها يف �أطباق من خ�شب تعرف بالفر�ش ويدور بها يف جمتمعات النا�س
فيبيعها ملن يرغبه .وباجلملة فهي حرفة يعي�ش منها واهلل امل�سبب وال رب غريه.

خل العنب:
ُي�صنع خل العنب عن طريق غلي العنب جيداً ،وبعد ذلك يو�ضع يف وعاء زجاجي مع
العرو�ش العناقيد ،وبعدذلك يغطى الوعاء بقطعة من القما�ش ويرتك ملدة ترتاوح بني �شهر
ون�صف �إىل �شهرين يف مكان متجدد الهواء ،و�أخريا نقوم بت�صفية اخلل بو�ساطة قطعة من
ال�شا�ش ،ثم نحفظه يف مكان بارد.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ت�صدير املنتوجات القائمة على زراعة �أ�شجار الكرمة ،كانت
تلقى رواج ًا يف البالد املجاورة؛ مما دفع التجار الفل�سطينيني �إىل ت�صدير كميات كربة من
منتوجاتهم �إىل خارج حدود فل�سطني (.)33

اخلامتة:
ات�ضح من خالل درا�ستنا« :زراعة �أ�شجار الكرمة وال�صناعات القائمة عليها يف
بيت حلم يف الع�رص الفرجني» �أن هذه الزراعة كانت موجودة قبيل قدوم الفرجنة،
وعندما �سيطر الفرجنة على الأرا�ضي املقد�سة مبا فيها بيت حلم تو�سعوا يف زراعة
�أ�شجار الكرمة لأهميتها وقاموا بفر�ض ال�رضائب على الأ�شجار املزروعة قدميا� ،أما
الأ�شجار املزروعة حديث ًا فقد فر�ضوا عليها �رضائب �أقل لأن الأرا�ضي التي زرعت
ب�أ�شجار الكرمة حديثا كانت ال تزال قليلة االنتاج� ،أما ا�شجار الكرمة املزروعة قدمي ًا
فكان امل�س�ؤولون الفرجنة يح�صلون على ن�صف �أو خم�س الإنتاج من حم�صول العنب.
وقد بينت هذه الدرا�سة �أن الفرجنة اهتموا ب�صناعة النبيذ الفاخر التي ت�شتهر ب�صناعته
الأرا�ضي املقد�سة مبا فيها مدينة بيت حلم و�ضواحيها ،هذا �إىل جانب ال�صناعات
الأخرى التي تقوم على ثمار العنب مثل جتفيف العنب و�صناعة امللنب و�صناعة الدب�س
وطبيخ العنب (املربى) ،وقد بينت الدرا�سة �أن الفالحني اجتهوا لزراعة �أ�شجار الكرمة
ب�سبب الأرباح التي تعود عليهم من خالل زراعتها.
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1919

Richrd,J. , Agricultural Coditions in the Crusader States,p.
260,Prawer,J. , the Latin kingdom of Jerusalem,362.
.Conder,C. , The Latin kingdom of Jerusalem,p. 1962020
.Prawer. J. , Crusader Institutions,pp. 132- 1332121

* �صناعة النبيذ :تتم �صناعة النبيذ بخطوات عدة اهمها -1 :تقطف عناقيد العنب بعد
ن�ضوجها ،ويتم فرط العناقيد ،وبعد ذلك تفر�ش حبات العنب على ال�سطح ،ويتم تعري�ضها
لأ�شعة ال�شم�س مدة من الزمن من �أربعة �أيام �إىل ع�رشة �أيام ح�سب �شدة حرارته ال�شم�س
وتقلب احلبات من يوم لآخر بغية التخل�ص من الرطوبة ولرتكيز ن�سبة ال�سكر يف احلبات
وكذلك لتن�شيط اخلمرية حيث �إن خمرية النبيذ متواجدة على حبات العنب وقرب �أعناق
احلبات يتم ع�رصها وهي �ساخنة من خالل وجودها حتت �أ�شعة ال�شم�س حيث �إن حرارة
الع�صري ت�شجع وتزيد من ن�شاط اخلمرية خالل الع�رصة الأوىل ،ويو�ضع الع�صري مبا فيه من
ق�شور يف وعاء ذي فوهة �ضيقة تغلق ب�إحكام بو�ساطة نايلون وتربط ب�إحكام مع مالحظة
�أن يبقى ربع حجم الوعاء فارغ ًا بغية عدم فوران الق�شور والع�صري �إىل خارج وعاء التخمري.
يثقب غطاء النايلون بو�ساطة قلم ر�صا�ص ويتم �إدخال خرطوم بال�ستيك بقطر قلم
الر�صا�ص لعمق �2-1سم .حيث يالحظ بعد يوم او يومني خروج فقاعات غازية من خالل
املاء املوجود يف القنينة وهو غاز ناجت عن عملية التخمري الالهوائي يف ع�صري العنب.
مبعنى يجب عدم ال�سماح لدخول الهواء �إىل داخل وعاء التخمري .ي�ستمر التخمري ملدة
20-10يوم حتى يقف خروج الفقاعات وبالتايل ت�ؤخذ نواجت التخمري (الع�صري والق�شور)
لت�صفيتها وع�رصها ب�شكل جيد للمرة الثانية حيث �إن الطعم واللون والفيتامينات متواجدة
يف الق�رشة .يو�ضع الع�صري اخلايل من الق�شور والبذور يف وعاء �أي�ض ًا ذي فوهة �ضيقة ويغلق
ب�إحكام -وذلك ال�ستمرار التخمر البطئ والرتقيد ،ويرتك ملدة  30-20يوم ًا �أخرى ،عندئذ
ميكن القول �إن النبيذ ا�صبح جاهزاً لل�رشب ي�صب النبذ �ضمن قناين زجاجية معتمة اللون،
وتغلق بوا�سطة الفلني وت�شمع وتو�ضع يف الأقبية بعيدة عن �ضوء ال�شم�س و�أ�شعتها ويف
و�شتاء ،ويف�ضل �أن تو�ضع القناين منبطحة كي ميت�ص الفلني
�أقبية حرارتها متقاربة �صيف ًا
ً
الرطوبة [bimg]http:// www. mshtawy. com/ images/ mshtawyat/ wine4. jpg[/
]bimg
.Ibid. p. 1332222

2323تت�ضح �أهمية النبيذ الفل�سطيني والإقبال عليه بعد زوال احلكم ال�صليبي� ،إذ ا�ستمر
ت�صدير النبيذ �إىل الغرب الأوروبي ،وت�شري �إحدى الدرا�سات احلديثة �إىل �أن �إحدى

ال�شحنات امل�صدرة من طرابل�س لبنان بلغت ع�رشة �أطنان ،مما يفيد �أن النبيذ كان من
ال�سلع الرائجة يف الغرب الأوروبيCf. Richard,J. , Agricultural Conditions, pp. .
.260- 261

Prawer,J. ,The latin kingdom of Jerusalem,p. 3622424

Burchred of mountSion,p. 101,cf. also; Richard,J. , Agricultural2525
.Conditions,p. 260
.Burchard of mount Sion,p,1012626

Strelke,Doc,No. 112,pp. 91- 942727

* قرية �سنجل :كانت يف الع�رص ال�صليبي تقع �ضمن حدود �إقطاعية نابل�س ،وتبعد
عن مدينة نابل�س نحو ع�رشين كيلو مرتاً ،وتبعد عن رام اهلل نحة  21كيلومرتاً كانت مركزاً
لإقطاعية �صغرية  ،يحكمها �سيد اقطاعي من �صغار الإقطاعيني ،كانت ت�شتهر بزراعة
�أ�شجار الكرمة ،وقد �أ�س�س ال�صليبيون فيها برج ًا وكني�سهCf.Genevier,op,cit,Nos,159- .
160,Index Locorum,p.422,Deschamps, Paul, La Defence de Reyaume de

�,Jerusalem,p22.Hamilton,B,op,cit,p.94أنظر �أي�ضاً :الدباغ ،م�صطفى مراد (:)1988
بالدنا فل�سطني ،ج�،8ص  ،279البي�شاوي� ،سعيد :املمتلكات الكن�سية� ،ص263؛ �رشاب،
حممد حممد :معجم بلدان فل�سطني� ،ص .457

de Marsy, A., "Fragement d'un Cartulaire de l'order de Saint-Lazare2828
en Terre-Sainte, do. No. 31, p.141, Benvenisti, M., The crusaders in the
..holy land, Jerusalem, 1976, p.230
.Prawer,J. , Crusader Institutions,p. 1282929

3030جورج بو�ست :قامو�س الكتاب املقد�س ،جـ  ،2بريوت.121 ،1901-1894
3131القا�سمي جمال الدين و�آخرون :قامو�س ال�صناعات ال�شامية ،دار طال�س للن�رش،
دم�شق 1988م� ،ص.457
3232املرجع ال�سابق� ،ص.468
Karmon,Y, Changes in the Urban Geography of Hebron During tge3333
Ninteenth Century' in: studies on Palestine during the Ottman period ,ed.
By Moshe Ma’oz,Jerusalem. 1975,pp. 71- 72
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املصادر واملراجع:
1 .1الأ�صطخري :م�سالك املمالك ،حتقيق حممد جابر عبدالعال احل�سيني ،القاهرة1961م
2 .2جورج بو�ست :قامو�س الكتاب املقد�س2 ،جـ ،بريوت1894-1901م.
3 .3ح�سني �أحمد حماد :احل�ضارة العربية القاهرة 1967م
4 .4الزركلي ،الأعالم ،جـ ،3القاهرة 1928 1927-م.
5 .5ال�سيد الباز العريني :م�ؤرخو احلروب ال�صليبية ،القاهرة .1962
6 .6م�صطفى مراد الدباغ ،بالدنا فل�سطني ،ج ،5ق ،2دار الهدى ،كفرقرع 2006م،
7 .7القا�سمي ،حممد �سعيدو�آخرون :قامو�س ال�صناعات ال�شامية ،دار طال�س للن�رش ،دم�شق
1988م.
8 .8املقد�سي الب�شاري� :أح�سن التقا�سيم يف معرفة الأقاليم ،ليدن (مطبة بريل) 1906م.
9 .9م�ؤلف جمهول ،مفتاح الراحة لأهل الفالحة ،حتقيق حممد عي�سى �صاحلية واح�سان
�صدقي العمد ،ط ،1املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكويت 1984م.
1010نا�رص خ�رسو� :سفرنامة ،ترجمة يحيى اخل�شاب ،الهيئة العامة للكتاب ،القاهرة
1993م.
1111نظري ح�سان �سعداوي :امل�ؤرخون املعا�رصون ل�صالح الدين ،القاهرة 1962م.
1212هنادي ال�سيد حممود :مملكة بيت املقد�س ال�صليبية يف عهد امللك بلدوين الأول،
ط ،1دار العامل العربي ،القاهرة 2008م.

املصادر واملراجع األجنبية:
Benvenisti, M., The crusaders in the holy land, Jerusalem, 1976.
2. Burchard of Mount Sion; A Description of the Holyland,trans. By Aubrey
Stewart,London1896.
3. Coder,c. , The Latin kingdom of Jerusalem,1099- 1291,London 1897.
4. de Marsy, A., "Fragement d'un Cartulaire de l'order de Saint-Lazare en
Terre-Sainte.
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5.
6.
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8.
9.
10.
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Pilgrimage of the Russian abbot Daniel in the Holy land,trans. by C. W.
Wilson,London 1888.
Prawer. J. , Crusader Institutions,Oxford1980.
Prawer,J. ,The latin kingdom of Jerusalem,Jerusalem 1972.
Richrd,J. , Agricultural Coditions in the Crusader States,in Setton,vol,5
(pp. 251- 294.
Strelke,E. ,Tabulae Ordinis Theuonici,Berlin 1869.
William of Tyre, A history of deeds done Beyond the sea,vol. 1,trans. by
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سادن الرتاث يف بيت حلم
د .توفيق بشارة كنعان اخلوري البيتجالي ()1964 - 1882
د .إدريس حممد صقر جرادات
مدير مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب /فلسطني.

ملخص:
�سعت الدرا�سة �إىل بيان املراحل العمرية ل�سادن املوروث ال�شعبي يف منطقة بيت حلم
و�إظهار دوره الريادي الت�أ�سي�سي لتوثيق الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وحفظه و�صيانته،
وجمع املواد العينية الرتاثية خا�صة التي تتعلق بالطب ال�شعبي يف فل�سطني يف زمن كان
فيه املجتمع الفل�سطيني م�شافى ومعافى من االحتالل ،ودوره يف ن�رش الثقافة وتعميمها
وتبادل اخلربات وبناء ج�سور التوا�صل االجتماعي والإثراء املعريف بني احل�ضارات من
خالل كتاباته بلغات عدة ،وذلك للعمل على �إحياء هذا اجلانب املهم ملن كتب عن تراثنا
ال�شعبي والعمل على تقليل حجم املعاناة التي يتعر�ض لها الباحث العربي يف ممار�ساته
اليومية وتقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة
العامة وتنفيذ اخلطط امل�ستقبلية لتحقيق التكيف وتلبية احتياجاته �ضمن الواقع الذي
يعي�ش فيه.
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حاولت الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما املراحل العمرية للدكتور توفيق كنعان؟
2.2ما الكتب والإ�صدارات والبحوث والدرا�سات التي طبعها ون�رشها؟
اتبعت الدرا�سة املنهج املكتبي بالرجوع اىل الكتب واملراجع وتو�صلت اىل جمموعة
من النتائج �أن توفيق كنعان هو الطبيب والأديب والباحث وامل�ؤرخ والأنرثوبولوجي
الفل�سطيني وم�ؤ�س�س لدرا�سات املوروث ال�شعبي الفل�سطيني بلغات �أجنبية.

مقدمة:
توفيق ب�شارة كنعان اخلوري من �سدنة املوروث ال�شعبي الفل�سطيني يف حقبة
زمنية متتد من �أواخر العهد الرتكي وفرتة االنتداب الربيطاين على فل�سطني ،وقد عاي�ش
�أحداث النكبة ،كما عاي�ش حياة النا�س بكل فئاتهم من خالل عمله طبيب ًا يف امل�ست�شفيات
والعيادات ،وكانت فر�صته قوية يف جمع الطقو�س والتقاليد والعادات واملعتقدات ال�شعبية،
خا�صة املتعلقة بالطب ال�شعبي وعالجها والأمرا�ض ال�سارية والعني واحل�سد ،ووثق املوروث
ال�شعبي بلغات �أجنبية ون�رش معظم ما و�صلت اليه يده يف جمالت �أجنبية ،ولكنه مل يتعر�ض
أغان وق�ص�ص وحكايات وامثال و�أهازيج �شعبية.
للموروث املقاوم للإجنليز من � ٍ
املولد والنشأة:
ولد توفيق ب�شاره كنعان اخلوري يف بيت جاال يف 1882 /9 /24م ،ودر�س املرحلة
االبتدائية يف املدينة نف�سها ،ثم انتقل �إىل دار االيتام ال�سورية يف القد�س� -شنلر -حيث �أنهى
حت�صيله الثانوي ق�ضى بعدها ثالث �سنوات ون�صف يف دار املعلمني ،ثم التحق باجلامعة
االمريكية يف بريوت وتخرج طبيب ًا عام 1905م.
اللغات اليت أتقنها توفيق كنعان:
�ست لغات (منها :الأملانية والإجنليزية والفرن�سية والرتكية
�أتقن توفيق كنعان ّ
بالإ�ضافة �إىل العربية) ف�أتاح له ذلك �أن يو�سّ ع معارفه النظرية ،و�أن يكتب مقاالته يف
�صحف بريطانية و�أملانية وفرن�سية (. )1
عاد �إىل فل�سطني ليعمل م�ساعداً «للدكتور غرو�سندروف» ( )2يف م�ست�شفى الدياكونية
يف القد�س ،وعمل بعد تخرجه من اجلامعة يف امل�ست�شفى االجنليزي يف القد�س وم�ست�شفى
الهو�سبي�س -النم�ساوي وم�ست�شفى العيزرية وم�ست�شفى بيت حلم وامل�ست�شفى الرو�سي
وامل�ست�شفى االملاين�» -أوغ�ستا فكتوريا» -يف القد�س و�أ�س�س خم�س عيادات ثابتة يف بيت

جاال واخلليل والطيبة والعيزرية والقد�س مع االحتاد اللوثري العاملي وتوىل م�سئولية
م�ست�شفى �شعاري ت�سيدق ( )3ملدة ثمانية �شهور كرئي�س لدائرة املالريا يف مكتب ال�صحة
العاملية)4( .
وهو �أحد الأطباء الأربعة الذين ا�ستدعوا لعالج ال�رشيف ح�سني يف عمان قبل عام
1931م)5( .
«والده ب�شارة خوري ق�سي�س م�ؤ�س�س الكني�سة اللوثرية يف بيت جاال».

صورة حصل عليها الباحث «د .إدريس جرادات» من الكنيسة اللوثرية في بيت جاال 2012 /4 /3م
يظهر فيها د .توفيق كنعان بجانب والده القس بشارة خوري في أثناء تدشين الكنيسة اللوثرية في بيت جاال
سنة 1882م.

دراسة الطب والتخصص:
♦ ♦تخرج طبيبا من اجلامعة االمريكية يف بريوت �سنة 190م.
♦ ♦در�س علم اجلراثيم والأمرا�ض اال�ستوائية مع الدكتور مولنز �سنة 1912م.
♦ ♦در�س �أمرا�ض الدرن مع الربوفي�سور موخ �سنة 1914م.
العمل الرمسي:
♦ ♦بعد تخرجه عمل م�ساعدا يف امل�ست�شفى الأملاين وامل�ست�شفى االجنليزي وم�ست�شفة
ت�شعار ت�سيدق يف القد�س.
♦ ♦عمل طبيبا يف اجلي�ش الرتكي يف النا�رصة خالل احلرب العاملية الأوىل من �سنة
1918-1914م.
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♦
♦

�شماال.

♦ا�صبح رئي�س ًا لدائرة املالريا التابعة ملكتب ال�صحة العاملي.
♦عمل رئي�س ًا للمخرتات الطبية يف بئر ال�سبع جنوبا وانتهاء بوالية حلب ال�سورية

♦ ♦بعد تقل�ص احلكم العثماين وامتداد النفوذ الفرن�سي والربيطاين فتح عيادة خا�صة
به ،باال�ضافة �إىل عمله يف م�ست�شفى الرب�ص من �سنة 1947-1918م.
♦ ♦تر�أ�س دائرة الطب الباطني يف امل�ست�شفى الأملاين بالقد�س.
♦ ♦بعد نكبة �أيار 1948م انتدبته اجلمعية الطبية العربية كبريا للأطباء يف
امل�ست�شفيات العربية وامل�ست�شفى الرو�سي والهو�سبي�س النم�ساوي وم�ست�شفى العيزرية
وم�ست�شفى بيت حلم.
♦ ♦بعد نكبة 1948م بد�أ عمله مع االحتاد اللوثري العاملي ،و�أ�س�س خم�س عيادات
تابعة لالحتاد الوثري يف كل من بيت جاال واخلليل والطيبة والعيزرية والقد�س.
♦ ♦ت�سلم ادارة م�ست�شفى االوغ�ستا فكتوريا يف القد�س وعني م�ساعدا طبيا له من �سنة
 -1950ربيع 1955م)6( .
الشهرة:
ا�شتهر كاقدم طبيب عربي يف مدينة القد�س وكاخ�صائي يف �أمرا�ض البالد احلارة
والقلب وال�صدر.
املقاالت الصحية:

ن�رش مقاالت �صحية عدة يف جملة كلية الطب يف بريوت منها:
♦

♦ال�صحة ا�سا�س احلياة القومية.

♦

♦حبة حلب – – Oreintal Boil

♦

♦التهاب ال�سحايا الدماغية ال�شوكية يف القد�س.

♦ ♦عدوى اجلذام)7( .

األعمال االجتماعية والتطوعية:
1.1انتخب ثالث مرات رئي�س ًا جلمعية ال�شبان امل�سيحية يف القد�س ،وكان ع�ضواً يف
جمل�س �إدارتها ،وع�ضو �رشف دائم ًا يف جمل�س �إدارتها.

�2.2أ�س�س اجلمعية الطبية العربية يف فل�سطني وكان رئي�سها وعمل حمرراً ملجلتها
الطبية باللغة االجنليزية)8( .
�3.3أنتخب �أمني �رس جمعية امل�ست�رشقني الفل�سطينية.
�4.4أنتخب ع�ضواً يف مدر�سة الأبحاث ال�رشقية بالقد�س.
األعمال اإلبداعية والكتابة والتأليف:
�ألف د .توفيق كنعان العديد من الكتب باللغات الإجنليزية ،والأملانية ،والفرن�سية
يف يف وقت كان فيه املجتمع الفل�سطيني �سامل ًا متكام ًال على �أر�ضه لي�شمل فل�سطني كلها
امتد ف�ضا�ؤها ،ويف الوقت نف�سه ن�رش ما يزيد على  130م�ؤلف ًا من كتاب ودرا�سة ومقالة
ومراجعات للكتب باللغتني الإجنليزية والأملانية

و�أورد مو�سى علو�ش ( )9يف كتابه �أ�سماء بع�ض الكتب منها:
1.1املوت �أم احلياة :طبع عام 1908م بالإجنليزية والأملانية والفرن�سية.
2.2الطب ال�شعبي يف البالد املقد�سة� :أملانيا 1914م.
3.3الأولياء واملزارات اال�سالمية يف فل�سطني :باالجنليزية عن دار لوزاك يف لندن عام

1927م و�أعيد ن�رشه عن دار اريئيل �سنة 1987م.
4.4ق�ضية عرب فل�سطني :و�ضعه بالإجنليزية ونقله الأ�ستاذ مو�سى �سالمه �إىل العربية
وطبع عام 1936م.
5.5ال�رصاع يف �أر�ض ال�سالم :و�ضعه باالجنليزية وطبع عام 1938م.
6.6وثيقتان تتعلقان بت�سليم القد�س وطرق القوافل البيزنطية ودرا�سات تتعلق
بطبوغرافية البرتاء وعرب ال�صقر -بي�سان)10( .
7.7كما ن�رش درا�سات ومقاالت عن املوروث ال�شعبي الفل�سطيني يف جملة جمعية
اال�ست�رشاق الفل�سطينية(Journal of Palestinian Oriental Society )11
()12

واهم الدرا�سات كما �أوردها مو�سى علو�ش يف كتابه من :10-1
1.1الينابيع امل�سكونة باجلن يف فل�سطني يف العدد الأول من جملة املذكورة �أعاله.
2.2فولكلور الف�صول يف العدد الثاين.
3.3املزارات والأولياء اال�سالمية يف فل�سطني يف العدد الرابع والعدد ال�ساد�س والعدد

ال�سابع.
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4.4الطفل يف املعتقدات ال�شعبية الفل�سطينية يف العدد ال�سابع.
5.5فولكلور النبات يف العدد الثامن من.
6.6املاء وماء احلياة يف العدد التا�سع.
7.7العتمة والنور يف الفلكلور الفل�سطيني يف العدد احلادي ع�رش.
8.8البيت العربي الفل�سطيني العدد الثاين ع�رش والثالث ع�رش.
9.9املعتقدات واملمار�سات الدينية يف العدد الرابع ع�رش.
1010طا�سة الرجفة يف العدد ال�ساد�س ع�رش.
1111ال�رشائع غري املدونة عرب املر�أة يف فل�سطني)13( .

1212حل رموز الطال�سم العربية.
1313عقيدة املعا�رصين الفل�سطينيني باهلل وطريقة ممار�ستها.
ابداعاته يف املجال الطبي :كتب الطب ال�شعبي يف ار�ض الكتاب املقد�س وطبع �سنة
1914م وكتب عن مر�ض اجلذام والتهاب ال�سحايا وحبة حلب.
كما عمل على جمع الأدوات الرتاثية املتعلقة بالطب ال�شعبي واملعتقدات ال�شعبية حيث
ُعر�ضت يف مكتبة جامعة بري زيت بتاريخ � - 1998 /10 /30شباط 1999م حتت ا�سم
يا كايف يا �شايف ،و�صدر دليل عن اللجنة الت�أ�سي�سية للتطوير الثقايف والرتاثي يف جامعة
بري زيت ،حيث �أ�شارت الدرا�سات �أنه جمع بني 1947-1912م ما يزيد عن  1400قطعة
تراثية معظمها من القد�س والريف املقد�سي كهدية او �رشاء او مقابل عالج ودواء)14( .
اهتمامه بالقضية الفلسطينية والتطوارات السياسية:
اهتم توفيق كنعان بالق�ضية الفل�سطينية والتطورات ال�سيا�سية وم�شاكلها ،وهو �أول من
نبه العرب اىل �أهمية النقب الفل�سطيني وخطورة موقعه اال�سرتاتيجي وقيمته الزراعية)15( .

له جمموعة كتب يف التاريخ والق�ضية الفل�سطينية �أهمها:
♦

♦ق�ضية عرب فل�سطني باالجنليزية وترجمه مو�سى �سالمة اىل العربية عام 1936م.

♦

♦ال�رصاع يف �أر�ض ال�سالم باللغة االجنليزية عام 1938م.

♦ ♦املوت واحلياة باالجنليزية وترجم اىل العربية والفرن�سية عام 1908م)16( .

كما كتب ون�رش ما يزيد عن  35مقالة منها :امل�شكلة ال�صهيونية و�أزمة فل�سطني ،طرق
القوافل البيزنطية ،وثيقتان تتعلقات بت�سليم القد�س ن عرب ال�صقر يف بي�سان ،البيت العربي
الفل�سطيني (بنا�ؤه وتراثه ال�شعبي) )17( .
املقاالت الرتاثية:
كتب ما يزيد عن  35مقالة تراثية منها :النور والظالم يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني،
عقيدة الفل�سطينيني وطريقة ممار�ستها ،علم النبات يف اخلرافات الفل�سطينية ،املاء يف
اخلرافات الفل�سطينية ،الطفل يف اخلرافات الفل�سطينية ،اللغة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني،
حل رموز الطال�سم العربية وطا�سة الرعبة ال�شعبية والينابيع امل�سكونة وال�شياطني املائية
يف الرتاث ال�شعبي)18( .
♦ ♦عقيدة الفل�سطينيني املعا�رصين باهلل وطريقة ممار�ستها.
♦ ♦القتل يف عادات وتقاليد عرب الأردن.
♦ ♦الدم يف العادات واالعتقادات اخلرافية عند الفل�سطينيني.
♦ ♦�ضحية الكفارة يف املعتقدات العربية الفل�سطينية.
♦ ♦احليوانات اخلارقة للطبيعة يف االعتقاد ال�شعبي.
♦ ♦العادات والتقاليد الفل�سطينية باملوت.
♦ ♦مو�سم النبي مو�سى عليه ال�سالم.
♦ ♦العذراء املر�أة العربية يف �رشق الأردن.
♦ ♦بدو العزازمة.
♦ ♦مهر العرو�س.
♦ ♦الأرامل.
♦ ♦الأواين ال�سحرية.
ال�شفعة.
♦ ♦ ُّ
املقاالت الزراعية واملاء والطوبوغرافيا:
♦ ♦علم النبات يف اخلرافات الف�سطينية.
♦ ♦املاء وماء احلياة يف اخلرافات الفل�سطينية.
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♦
♦
♦
♦
♦

♦الينابيع امل�سكونة وال�شياطني املائية يف فل�سطني.
♦درا�سات يف طوبغرافيا البرتاء.
♦طرق القوافل البيزنطية)19( .
♦الفالحة يف فل�سطني،
♦البذور ال�شتوية يف فل�سطني،

اجملالت العلمية اليت نشر فيها أو عمل على حتريرها :
♦ ♦عمل رئي�سا لتحرير جملة اجلمعية الطبية العربية التي كانت ت�صدر يف فل�سطني
باللغة االجنليزية ملدة �سبع �سنوات (.)Palestine Medical Journal
♦ ♦الن�رش يف جملة جمعية امل�ست�رشقني الفل�سطينية باالجنليزية ،وكانت مقاالته تدور
حول الأمثال العربية التي تتناول الكلب.
♦ ♦ن�رش بلغات عدة يف ال�صحف الأملانية واالجنليزية والفرن�سية مقاالت �سيا�سية
يظهر فيها النوايا ال�سيئة التي يبيتها االنتداب وال�صهيونية للبالد املقد�سة)20( .
♦ ♦ن�رش يف جملة الكلية يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت مقاالت عن �أهمية النقب
اال�سرتاتيجية.
الكتب الرتاثية:
ن�رش كتب ًا تراثية عدة منها :الطب ال�شعبي يف �أر�ض الكتاب املقد�س �ألفه باالملانية
وطبع يف هامبورغ �سنة 1914م ،والأولياء واملزارات اال�سالمية يف فل�سطني باالجنليزية
�سنة 1927م)21( .
السجن واالعتقال:
بعد ن�شوب احلرب العاملية الثانية �سجن مع قرينته و�شقيقته يف �سجن عكا بتهمة
الدعاية الأملانية الهتلرية ,افرج عنهم بعد ثالثة �شهور)22( .
أومسة التقدير:
نظرا للدور البارز لتوفيق كنعان يف ن�رش وتعمي املوروث ال�شعبي ون�شاطه الرباع
يف فتح العيادات ال�صحية وادارة امل�ست�شفيات مت منحه و�سام القد�س للثقافة والفنون يف
كانون اول 1990م)23( .

ترمجة أعماله إىل العربية:
1.1ن�رشت عنه بالإجنليزية ابنته « َي�سمى توفيق كنعان» ،و ُترجم ما كتبته اىل العربية
ون�رش يف جملة الرتاث واملجتمع ال�صادرة عن جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف العدد ال�ساد�س �سنة
1976
2.2ترجم الباحث الفلكلوري منر �رسحان رئي�س املركز الفل�سطيني للفنون ال�شعبية
كتابني للدكتور توفيق كنعان هما :البيت الفل�سطيني :بنا�ؤه وفولكلوره ،وفولكلور النبات
واملعتقدات ال�شعبية.
3.3ترجم جرب ف�ضة مو�ضوع الينابيع امل�سكونة باجلن والعفاريت ،ون�رشه يف جملة
الرتاث واملجتمع يف العدد الثاين 1978م.
4.4ترجم حمدان طه كتاب علم اجلن الفل�سطيني ومل ين�رش.
5.5ترجم مو�سى علو�ش كتاب الطب ال�شعبي وال�شعوذة عن ا لأملانية ،كما
ترجم جميع املقاالت والدرا�سات املن�شورة يف جملة جمعية اال�ست�رشاق Journal
 ،of Palestinian Oriental Societyون�رشها يف كتاب يحمل ا�سم الكتابات الفلكلورية
للدكتور توفيق كنعان .Dr Tawfiq Qanaan Folkwritings

صورة غالف الكتاب:
النسخة المترجمة الى العربية
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منهجية الباحث توفيق كنعان يف الكتابة والـتأليف:
♦ ♦اعتمد الباحث م�ؤلف الكتاب املنهج التحليلي الأنرثوبولوجي حتت ت�أثري املنهج
التوراتي يف البحث الأثري والتاريخي -مناخ عقد الثالثينيات. -
♦ ♦اعتماد �أ�سلوب التوثيق العلمي يف الهوام�ش ،يف نهاية الف�صل الأول  299هام�ش ًا
والثاين  452هام�شاً ،والثالث  306هوام�ش ،ولكن مل يورد قائمة باملراجع واملالحق يف
نهاية الكتاب.
♦ ♦الزيارات امليدانية :زار الباحث توفيق كنعان  235موقع ًا و  348مزاراً
توفرت لديه مادة ومعلومات عنها من
2.2م�شاركة الباحث توفيق كنعان يف االحتفاالت الإ�سالمية والأذكار واملوالد
3.3جمع احلكايات عن الأولياء واملقامات.
4.4جمع الأ�شعار التي يغنيها النا�س تكرميا للأولياء ،كذلك املخزون الهائل من
الأمثال وامل�صطلحات الفل�سطينية يف تو�ضيح بع�ض العادات واملمار�سات املت�صلة
بالقدي�سني واملزارات.
5.5معاي�شة الباحث وات�صاله املبا�رش مع عامة النا�س وجماراة احلياة اليومية
والعادات ل�سكان فل�سطني.
وفاته:
يف نكبة 1948م تعر�ض بيته يف حي امل�رصارة اىل ق�صف ع�صابات الهاجاناه
وا�شترين ال�صهيونية وهدم بيته بالكامل ،وعا�ش بقية �سني حياته يف غرفة ملحقة بكني�سة
القيامة يف القد�س اىل �أن وافاه الأجل �سنة 1964م)24( .
نتائج الدراسة:

وبعد هذا العر�ض ال�رسيع ميكن الإ�شارة �إىل املالحظات الآتية حول الكاتب:
1.1م�صدر معلوماته م�ستقاة من معاي�شته لواقع النا�س مبا�رشة ،خا�صة الذين يتكلمون

اللهجة الدارجة ويعربون بعفوية عن ممار�ساتهم و�سلوكياتهم.
2.2حاول الربط بني جوانب العادات احلالية وم�صادر العهد القدمي -التوراة-
وم�صادر التاريخ الإ�سالمي وامل�سيحي مما مييز الر�ؤية القائمة على الفهم الرتاكمي للتاريخ
احل�ضاري بعيداً عن االنتقائية التي ميزت فهم املحتل للتاريخ اليهودي.

3.3الباحث واملربي املتقاعد د .توفيق ب�شارة كنعان �أ�ضاء قندي ًال و�شق طريق ًا يف
جمال احلديث عن املوروث ال�شعبي يف فل�سطني يف وقت كان فيه املجتمع الفل�سطيني
�سامل ًا متكام ًال على �أر�ضه وفتح املجال للباحثني والدار�سني والفولكلوريني واملهتمني
وطلبة العلم واجلامعات لإجراء درا�سات متخ�ص�صة على احلرم واخلليل من اجلوانب كافة.
4.4كان توفيق كنعان على ات�صال مع القرويني يف ال�سنوات املبكرة يف حياته؛ مما
جعل اهتمامه باخلرافات والفلكلور ي�ستيقظ مرة ثانية ,فبذلك الوقت كان �أطباء قليلون
يعي�شون املمار�سة
5.5مل يكن ليهتم بالفنون ال�شعبية املادية ،مثل الزي والر�سم والتطريز واحلرف اليدوية
�إال مبقدار �صلة هذه الفنون اليدوية باملعتقدات.
6.6تناول اجلوانب ال�صعبة يف الفلكلور الفل�سطيني :املعتقدات واخلرافة واملزارات
والطب ال�شعبي مل يتطرق �أبدا �إىل الفلكلور املقاوم لالحتالل الربيطاين والهجمة ال�صهيونية
على فل�سطني العنا�رص امل�شرتكة يف فولكلور الفل�سطينيني وامل�سيحيني.
التوصيات:
�أ�شارت الدرا�سة �إىل جمموعة من املقرتحات والتو�صيات العامة والبحثية والأكادميية
ال�ستكمال �إجراء درا�سات علمية يف هذا املجال من خالل تتبع الآراء والدرا�سات املن�شورة
بلغات �أجنبية حول املو�ضوع ،وجتميع كتب ودرا�سات د .توفيق كنعان املن�شورة بلغات
�أجنبية والكتب املرتجمة يف مركز الرتجمة يف اجلامعات الفل�سطينية.
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اهلوامش:
””http:// www. aljazeera. net/ news/ archive/ archive?ArchiveId=10907961 .1

2 .2د .غرو�سندروف :مدير م�ست�شفة الدياكونيا يف القد�س.
3 .3م�ستفى �شعاري ت�صيدق» .Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem
4 .4د .مو�سى علو�ش :الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان ،الطبعة االوىل اجلزء الأول
�شباط 1998م �صفحة .7-5
5 .5د� .رشيف كناعنه :توفيق كنعان �أحد رواد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،جملة الرتاث
واملجتمع ال�صادرة عن جمعية انعا�ش اال�رسة يف البرية العدد  33ني�سان 1999م
�صفحة .84
6 .6يعقوب العودات :من �أعالم الفكر والأدب يف فل�سطني ،الطبعة الثالثة 1992م �صفحة
.548
7 .7يعقوب العودات :من �أعالم الفكر والأدب يف فل�سطني ،الطبعة الثالثة 1992م
�صفحة .549
8 .8عرفان �أبو �أحمد� :أعالم من ار�ض ال�سالم1998 ،م� ،صفحة .116
9 .9د .مو�سى علو�ش :الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان ،الطبعة االوىل اجلزء
الأول -دار علو�ش للطباعة والن�رش يف بريزيت �شباط 1998م.
1010د� .رشيف كناعنه :توفيق كنعان �أحد رواد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،جملة الرتاث
واملجتمع ال�صادرة عن جمعية انعا�ش اال�رسة يف البرية العدد  33ني�سان 1999م
�صفحة .85-84
1111جملة جمعية اال�ست�رشاق:
1212د.مو�سى علو�ش :الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان،الطبعة االوىل اجلزء
الأول-دار علو�ش للطباعة والن�رش يف بريزيت �شباط 1998م.
1313د�.رشيف كناعنه :توفيق كنعان �أحد رواد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني،جملة الرتاث
واملجتمع ال�صادرة عن جمعية انعا�ش اال�رسة يف البرية العدد  33ني�سان 1999م
�صفحة .85

1414د�.رشيف كناعنه :توفيق كنعان �أحد رواد الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني،جملة الرتاث
واملجتمع ال�صادرة عن جمعية انعا�ش اال�رسة يف البرية العدد  33ني�سان 1999م
�صفحة .91
1515تي�سري جبارة �،سعيد عبد اهلل الب�شاوي�:أعالم من فل�سطني:معجم امل�ؤرخني
الفل�سطينيني يف القرن الع�رشين 2010،م�.صفحة 94
1616كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث  ،املجلد الأول  ،طبعة ثالثة  ،مكتبة كل �شيء النا�رصة � *** ،صفحة .292
1717تي�سري جبارة �،سعيد عبد اهلل الب�شاوي�:أعالم من فل�سطني:معجم امل�ؤرخني
الفل�سطينيني يف القرن الع�رشين 2010،م�.صفحة 94
1818كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث  ،املجلد الأول  ،طبعة ثالثة  ،مكتبة كل �شيء النا�رصة � *** ،صفحة .293
1919يعقوب العودات:من اعالم الفكر والأدب يف فل�سطني ،الطبعة الثالثة 1992م
�صفحة . 549
2020يعقوب العودات:من اعالم الفكر والأدب يف فل�سطني ،الطبعة الثالثة 1992م
�صفحة . 548
2121كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث  ،املجلد الأول  ،طبعة ثالثة  ،مكتبة كل �شيء النا�رصة � *** ،صفحة .293
2222كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث  ،املجلد الأول  ،طبعة ثالثة  ،مكتبة كل �شيء النا�رصة � *** ،صفحة .292
2323كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث  ،املجلد الأول  ،طبعة ثالثة  ،مكتبة كل �شيء النا�رصة � *** ،صفحة .292
2424املعلومة من حفيده ابن بنته والذي يعي�ش يف �أمريكا االن �أثناء لقائه يف
م�ؤمتر الهوية يف كلية دار الكلمة �سنة 1913م .ولديه  45ق�صة �شعبية فل�سطينية
مكتوبة ياللغة الأملانية بخط يد توفيق كنعان حيث كانت والدنه حتتفظ بها يف
�صندوق الأمانات اخلا�ص بها وبعد وفاتها مت فتح ال�صندوق ور�ؤية جمموعة
الق�ص�ص فيه.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -الكتب واملراجع:
Dr. Tawfiq Canaan1 .1

Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestin,Jerusalem,1927.

2 .2كمال قا�سم فرهودي ،د .حممود عبا�سي :مو�سوعة �أعالم الأدب العربي يف الع�رص
احلديث ،املجلد الأول ،طبعة ثالثة ،مكتبة كل �شيء النا�رصة.
3 .3يعقوب العودات :من اعالم الفكر والأدب يف فل�سطني ،الطبعة الثالثة 1992م.
4 .4تي�سري جبارة� ،سعيد عبد اهلل الب�شاوي� :أعالم من فل�سطني :معجم امل�ؤرخني الفل�سطينيني
يف القرن الع�رشين2010 ،م.
5 .5عرفان �أبو �أحمد� :أعالم من ار�ض ال�سالم1998 ،م.
6 .6د .توفيق كنعان :الأولياء واملزارات يف فل�سطني -ترجمة منر �رسحان ،حتريرد .حمدان
طه ،من�شورات وزارة الثقافة الفل�سطينة بالتعاون مع دار النا�رش رام اهلل 1998م.
7 .7د .مو�سى علو�ش :الكتابات الفلكلورية للدكتور توفيق كنعان ،الطبعة االوىل اجلزء
الأول -دار علو�ش للطباعة والن�رش يف بريزيت �شباط 1998م.

ثانياً  -الصحف:
1 .1جريدة القد�س واحلياة اجلديدة :قراءة يف كتاب :الأولياء واملزارات يف فل�سطني.

ثالثاً  -اجملالت:
Journal of Palestinian Oriental Society1 .1

�2 .2أعداد متفرقة من جملة الرتاث واملجتمع من العدد الأول –العدد �أربعني ال�صادرة عن
جلنة الأبحاث االجتماعية يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.
�3 .3أعداد جملة ال�سنابل الرتاثية التي ت�صدر عن مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي
يف �سعري من العدد االول –الثالث ع�رش.
4 .4جملة امل�أثورات ال�شعبية ،العدد .1992 ,26
5 .5جملة حنني الثقافية ال�شاملة التي ت�صدر الكرتونيا يف اجلزائر.

: لقاءات ومقابالت: مراجع حيَّة- ًرابعا
.م2012 /2 /20 مرتجم الكتاب- رام اهلل- منر �رسحان.د1 .1
.م2012 /2 /24  حمرر الكتاب- رام اهلل- حمدان طه.د2 .2
 مرتجم درا�سات توفيق كنعان يف جملة اال�ست�رشاق- بري زيت-مو�سى علو�ش3 .3
.م2012 /2 /15

: مواقع من شبكة االنرتنت- ًخامسا
.وكالة رقيب نيوز االلكرتونية1 .1
.وكالة دنيا الر�أي االلكرتونية2 .2
.�شبكة ومنتديات �سعري االلكرتونية3 .3
.جملة ال�سنابل الرتاثية االلكرتونية4 .4

http://ar.wikipedia.org/wiki/ %D8%AA%D8%B1 %D8%AC%D9%85 %D8
%A9
http://www.aljazeera.net/news/archive/ archive?ArchiveId=1090796””

””http://alqudslana.com/index. php?action=article&id=12395 .5
”http:// www. falestiny. com/ writer_cv/ 8516 .6
http:// teknologymen. ibda3. org/ t409- topic7 .7
http:// www. drshbair. ps/ articles/ translation. htm8 .8
http:// www. imanway. com/ vb/ showthread. php?t=1079 .9
http:// www. youtube. com/ watch?v=IlRC7XTzZls1010
*http:// en. wikipedia. org/ wiki/ Tawfiq_Canaan1111
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املالحق:
والده ب�شارة خوري م�ؤ�س�س الكني�سة اللوثرية يف بيت جاال.
من �آراء توفيق كنعان و�أقواله امل�شهورة «نحن امل�سيحيني العرب الفل�سطينيني الذين
ح�صل معظمنا تعليمهم يف مدار�س بريطانيا ،و�رصنا �أكرث الفل�سطينيني تعلق ًا بال�شعب
الربيطاين والآداب وال�سيا�سة الربيطانية� ،أ�صبحنا الآن �أ�ش ّدهم مقت ًا وكره ًا ل�سيا�سة بريطانيا
املنافية للروح امل�سيحية»
«� ّإن فل�سطني لي�ست بالأر�ض اخلراب املهجورة ،و� ّأن الفل�سطيني الواحد املتعدد
موجود ...مبزدوجات �أو من دونها»
 مع �أنك كنت دائم ًا على خطوات منه� .شعار خا�ص به
 ملحق �صور �أغلفة وكتابات توفيق كنعان

حفيد توفيق كنعان في مؤتمر الهوية في كلية دار الكلمة ومجموعة ديار سنة 2013م
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اجللسة الثانية
احملور الثاني :الرتاث الشعيب الفلسطيين
يف حمافظة بيت حلم (قيم وأصالة وانتماء)
♦ ♦مداخلة | صالت الثقافة الفلسطينية بالثقافة الرتكية.
ضيف املؤمتر :أ .د سيف اهلل قورقماز -جامعة أرجياس /تركيا
♦ ♦العادات والتقاليد يف األعياد املسيحية :مقاربة وتأصيل.
د .عمر عتيق
♦ ♦ثوب امللك (ثوب عروس بيت حلم) .
أ .مها السقا
ً
منوذجا) .
♦ ♦احلرف الشعبية يف مدينة بيت حلم (صناعة احلفر على خشب الزيتون والصدف
د .طالب الصوايف
♦ ♦التشبيهات الشعبية الفلسطينية :ماهيتها ،تصنيفاتها ودالالتها
ً
أمنوذجا) .
(منطقة بيت حلم وعرب التعامرة
د .مفيد أبو عرقوب
♦ ♦من الرتاث الشعيب الفلسطيين -تقاليد وأغاني األعراس.
أ .مجال بنورة
♦ ♦الداللة الرتبوية لألمثال الشعبية.
د .زهري احلروب
♦ ♦مظاهر احلياة االجتماعية والدينية والرتاث يف مدينة بيت حلم يف مطلع القرن العشرين.
أ.د قسطندي شوملي

صالت الثقافة الفلسطينية بالثقافة الرتكية
Türk Kültürü- Filistin Kültürü
İlişkileri
:ضيف املؤمتر

 د سيف اهلل قورقماز.أ
Doç. Dr. Seyfullah Korkmaz
. تركيا/جامعة أرجياس

Özet:
Türk vatanı Anadolu ile Filistin denen coğrafi bölge, 1000 yıldan fazla
bir süre, aynı vatan içerisinde yer almıştır. Birinci Dünya savaşında sonra,
milli hudutlar dışında kalan Filistin, Türkiye’nin kültür birliği hudutları
içerisindedir. Filistin, Türkiye’nin Türk ve Akraba Toplulukları olarak kabul
ettiği devletler listesinde yer almaktadır.
Osmanlı Devleti yıllarında, başta Kudüs ve Beytüllahim kentleri
olmak üzere, tüm dinlere ait kültür varlıkları korunmuştur. Günümüzdeki
İsrail ise, Filistin’deki İslam ve Hıristiyan kültür varlıklarını planlı bir
şekilde yok etmektedir. Mamilla Kabristanının tahribi, Birüssebi kentindeki
Camii Kebir, Kayseriyye kentindeki Merkez Camii ve Taberiya kentindeki
mescitlerin kapatılıp yıkıma terk edilmesi insani kültürün yok edilmesi olarak
anlaşılmalıdır.
Birinci dünya savaşı esnasında, Türkler ve Filistinliler ortak vatanın
savunması uğrunda binlerce şehit vermişlerdir.
Filistin örf, adet ve gelenekleri ile Türk adet, örf ve gelenekleri tamamen
birbirine benzemektedir.
Anahtar Kelimeler: Filistin- Türk Kültürü, Türkçe, Arapça, Müşterek
Tarih.
)Erciyes Üniversity, Arts (Edebiyat Fakültesi

ع�ضو هيئة التدري�س

Öğretim Üyesi, e. Mail: skorkmaz@erciyes.edu.tr
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ملخص:
عا�شت فل�سطني و �أنا�ضول؛ �أي تركيا يف وطن واحد �أكرث من � 1000سنة� .صلة فل�سطني
بالأنا�ضول و بالأتراك �صلة تاريخ ودين وثقافة ،وحلكم العثمانيني يف الأقطار العربية
�أثر يف اللغة العربية ،بحيث جند يف ثنايا بع�ض من الكتب الأدبية والتاريخية العربية،
بع�ضا من الكلمات الرتكية ،بينما نالحظ كرثة الكلمات العربية
وعلى ل�سان ال�شعب العربي ً
امل�ستعملة يف اللغة الرتكية ،لذلك ينبغي لدار�س احل�ضارة الإ�سالمية وتاريخها �أن يلم
باللغة الرتكية حتى ي�ستطيع اال�ستفادة والإفادة يف التاريخ الإ�سالمي والدرا�سات ال�رشقية
الإ�سالمية املقارنة.
يف احلرب العاملية الأوىل ،الفل�سطينون و الأتراك امل�سلمون دافعوا عن الوطن اال�سالمي
جنبا �إىل جنب �ضد الدول امل�ستعمرة الظاملة.
الثقافة الفل�سطينية و الثقافة الرتكية ت�شبه بع�ضها بع�ض ًا من النواحي كلها ,ال�شعب
الفل�سطيني وال�شعب الرتكي يعد �شعب ًا واحداً.
مدخل:
احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �سيدنا حممد وعلى �آله و�صحبه اجمعني.
�أما بعد،
يف البداية اتقدم لكم بجزيل ال�شكر والتقدير على ح�سن ا�ستقبالكم يف بيت اللحم ،يف
ديار كنعان ،كما �أ�شكر لكم ح�سن اهتمامكم بالتعاون بني تركيا ودولة فل�سطني ال�شقيقة.
�أنتم تعرفون ان فل�سطني ومنطقة �أنا�ضول قد عا�شتا يف وطن واحد �أكرث من 1000
�سنة .نحن �شعب واحد.
النبي ابراهبم عليه ال�سالم ولد يف تركيا �أي يف الأنا�ضول يف مدينة رحا ،URFA
وهاجر اىل �أر�ض كنعان الأمويون ،العبا�سيون ،ال�سالجقة ،املمالك ،والعثمانيون.
كل واحدة من هذه الدول دولتنا
الدولة العلية اي دولة اخلالفة كانت دولتنا
الدولة العلية لها لغات كثرية و لها اديان كثرية
ظلّت فل�سطني جزءا من الدولة العثمانية طيلة �أربعة قرون ،ومل تتغري ال�صورة الإدارية
والع�سكرية لفل�سطني عما كانت عليه �أيام املماليك و ال�سالجقة والعبا�سيني« .للوثائق

وال�سجالت العثمانية والرتكية بعد وطني وقومي وديني وعائلي على غاية من الأهمية.
الوثيقة العثمانية والرتكية هي ذاكرة حية للوطن وال�شعب والتاريخ (.» )1

 Türkçe- Arapça İlişkisiعالقات اللغة العربية واللغة الرتكية:
من املعلوم �أن الأقوام الرتكية يف بالد ترك�ستان يف �آ�سيا الو�سطى بعد �أن اعتنقت
الإ�سالم �أخذت تكتب باحلروف العربية وتعلمت اللغة العربية لغة الدين والثقافة ،ومن هنا
كانت �صلة اللغات الرتكية يف اجلمهوريات الإ�سالمية ،وكذلك �صلة اللغة العثمانية يف
تركيا باللغة العربية �صلة قوية؛ �إذ ا�ستعارت �آالف ًا عدة من الكلمات العربية بف�ضل انت�شار
الإ�سالم ،وكذلك جعلت قواعدها وعرو�ضها طب ًقا للقواعد العربية والعرو�ض العربية مع
تغيري فرعي ب�سيط)2( .
�ألف حممود الكا�شغرى مو�سوعته «ديوان لغات الرتك» و�أمته يف مدينة بغداد عام
1074م بعد درا�سة وبحث ملدة � 15سنة كاملة فى وديان الأتراك ومناطقهم .و هذا الكتاب
�أول قامو�س عربي تركي ،وفيه �أمثال عربية و �أمثال تركية. )3( .
ولي�س من الغريب �أن ي�سميه با�سم عربي ،وقد �أطلق كا�شغرى هذا الإ�سم .وذلك �أن �أمثاله
من علماء الأتراك �آنذاك كانوا يكتبون م�ؤلفاتهم باللغة العربية ،والعربية لغة لها مكانتها
يف قلوب امل�سلمني قدا�سة لكون العربية لغة القر�آن الكرمي. )4( .
Türkçeye birçok Arapça asıllı kelime girdiği gibi Arapçaya da pek Türkçe
kelime girmiştir. Özellikle Filistin lehçesinde oldukça fazla Türkçe kelime
vardır.
Filistin’de isim ya da lakap olarak kullanılan pek çok Türkçe kelime
vardır:

� ,Bunlardan bazıları: Şahinشاهن  Yağmurيغمور ,Güldeste, Şerihan ,
.Pek çok isim vardır ki yarısı Türkçe yarısı Arapçadır

وهناك �أ�سماء كثرية ن�صف الكلمة تركي و ن�صفها الآخر عربي مثل:
� Aynurآي نور  Tacinur ,تاج نور � Aylin ,آي ليني  Nurhan ,نور خان .vb
الباحث الفا�ضل د� .إدري�س جرادات قام بالبحث العلمي حول الكلمات التي دخلت اىل
اللهجة الفل�سطينية ،عنوان بحثه:
“املفردات الوافدة -غري العربية الدخيلة – الدارجة يف اللهجة املحكية يف القرية
الفل�سطينية من و�سائل التوا�صل بني احل�ضارات -بلدة �سعري كنموذج ” -و هنا ن�أخذ قطعة
من هذا البحث القيم:
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أثر اللغة الرتكية يف اللهجات:
♦ ♦�إ�ضافة مقطع جي للتعريف باملهن مثل :مكوجي  ,قهوجي  , kahveciعرباجي
 arabacı ,pastacıب�سطجي � ,سوركجي.
♦ ♦�إ�ضافة تاء لال�سم مثل :بهجت  ,ثروت � ,صفوت  ,رفعت  ,ن�ش�أت ،الفت� ،صفوت.
♦ ♦�إ�ضافة مقطع با�ش للداللة على املراكز :با�ش مهند�س  , Baş mühendisبا�ش
كاتب  .Baş katipبا�ش وكيل Baş vekil
♦ ♦�سيادة بع�ض الكلمات يف اللغتني العربية والرتكية بنف�س اللفظ خريطة� ،شاي ،çay
قلم  ،kalemكتاب  ،kitapفنجان  fincanدوغري ،برجني� ،أو�ضة ،ق�صدرة ،دوز � ،düzصوبه
 ،sobaبوري  ،boruا�سكملة  ،iskemleختيار ،ب�شلك ،جميدي ،باروده ،دغري  ،doğruطبنجه،
طنجره  ،tencereي�سدق :املخدة� ،آغا :رئي�س القبيلة ،الكنة :زوجة يف جامعة 2011م)5( .
Gezdir , can erik, sovan: soğan : gittü geldu: gitti geldi Dogrii: Doğru

دوغري  Canerik: Canerik ،جان �أريك .dondurma ,
 Gezdir : Yastıkيا�صطيق  Terzi ,ترزي
كلمات فل�سطينية �أ�صلها تركية كثرية مثال :كازما � ،آلة م�ستخدمه يف الزراعة� ،آلة
احلفر ،طوز معناها غبار ،و بابوج ،بابور ،تنجرا ،كانبةtoz ،
يف الأدب الرتكي النبي حممد �صلى اهلل عليه و �سلم و النبي عي�سى عليه ال�سالم و امنا
مرمي ا�سماء مهمة جدا ،مثال:
الشاعر يصف لقاء يف املعراج:
يف �صحبة الفراق
		
Sonra “ayrılış” konuşmasında
�سكت عي�سى (النبى)
					
Sustu İsa
و�سكت كل حواري عند عي�سى (النبي)
			
Sustu Îsâ’da her havari
�سكت  120الف �صحابي
		
Sustu yüz yirmi bin sahabi
�سكت الزمان
				
(Sustu zaman )6
				� ّأمنا مرمي
Meryem Ana
�أّ ّمنا مرمي رمز مهم جدا يف الثقافة الفل�سطينية و الثقافة الرتكية

Hz. Meryem doğum yaptıktan sonra yanı başında beliren su arkından su
içer ve doğum sırasında yeşeren hurmalardan yer. Eski Türk Edebiyatındaki
 nahl- i Meryemنخل مرمي (.dıraht- ı Meryem) kavramları bu olayı hatırlatır( )7

:Süleyman Çelebi, Türk kültüründe önemli bir yeri olan eserinde
“İndiler göklerden melekler saf saf,
Kâbe gibi kılındı evim tavaf.
Yarılıp çıktı duvardan nagehan,
Geldi üç huri bana oldu ayan.
Bu hususta derler o üç dilberin,
Asiye’ydi biri o mehpeykerin.

 Biri Meryemمرمي hatun idi aşikâr,
Birisi hem hurilerden bir nigâr.
Çevre yanıma gelip oturdular,
Mustafa’yı birbirine muştular.
Dediler oğlun gibi hiçbir oğul,
Yaratılalı cihan, gelmiş değil.
Bu senin oğlun gibi kadri cemil,
Bir anaya vermemiştir O Celil.

� Ulu devlet buldun, eyآمنة Âmine sen,

خلق ح�سن hulk- i hasen
ُ Doğacaktır senden O

Bu gelen ilm- i ledün sultanıdır,
Bu gelen tevhid- i irfan kânıdır (8) ”.

أفضل نساء أهل اجلنة:
ال�سيدة الفا�ضلة هي التي ير�ضى عنها ربها ويتقبلها بقبول ح�سن و�أف�ضل الن�ساء هن
اللواتي يحزن جنات النعيم ،ون�ساء �أهل اجلنة يتفا�ضلن،
وسيدات أهل اجلنة:
خديجة ،وفاطمة ومرمي و�آ�سية ،ففي م�سند �أحمد وم�شكل الآثار للطحاوي وم�ستدرك
احلاكم ب�إ�سناد �صحيح عن ابن عبا�س قال :خط ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم يف الأر�ض
�أربعة �أخطط ثم قال( :تدرون ما هذا؟ ) قالوا :اهلل ور�سوله �أعلم .قال�( :أف�ضل ن�ساء �أهل اجلنة
خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت حممد ومرمي ابنة عمران و�آ�سية بنت مزاحم امر�أة فرعون) .
ومرمي هي �سيدة الن�ساء الأوىل و�أف�ضل الن�ساء على الإطالق وكونها �أف�ضل الن�ساء على
ا�ص َط َفاكِ
ا�ص َط َفاكِ َوطَ َّه َركِ َو ْ
الإطالق �رصح به القر�آنَ } :و�إِ ْذ قَالَتِ المْ َالَ ِئ َك ُة َيا َم ْريمَ ُ �إِ َّن اللهّ َ ْ
ني{ [�آل عمران]42 :
َعلَى ن َِ�ساء ا ْل َعالمَ ِ َ
المنا مرمي بيت يف مدينة �أف�س قريبة من مدينة ازمري
ّ
ال�س
ّامنا مرمي ّام النبي عي�سى عليه الل�سالم مزينة بالأدب هي �رس رّ
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واملعروف �أن الدولة العثمانية الرتكية واجلمهورية الرتكية حافظت على ممتلكات
الأديان كلها ،وما زالت �إىل يومنا هذا حتافظ عليها .فمثالً ،حتافظ تركيا على الأماكن
اليهودية املقد�سة يف جميع �أنحاء تركيا وخا�صة يف مدينة ا�سطنبول .و على هذا ،يجب
على احلكومة الإ�رسائيلية ووفقا للقانون الدويل �رضورة املحافظة على الأماكن الدينية
والتاريخية .وحماية الرتاث احل�ضاري والديني لل�شعوب وال�سماح لأ�صحابها بزيارتها
والتعبد فيها .امل�سلمون يرغبون يف افتتاح م�سجد بئر ال�سبع الكبري جمددا لل�صالة و هذا
حق لهم
يف ثقافتنا امل�شرتكة ال يوجد ان�شاء اجلدار العن�رصي ،يف ثقافتنا امل�شرتكة يوجد
�إن�شاء بركة �سليمان و ان�شاء ال�سبيل و ان�شاء طرق املياه و ان�شاء املدار�س ..ق�ضية فل�سطني
ق�ضية عادلة و ق�ضية فل�سطني ق�ضية �إن�سانية ،ونحن �شعب واحد يف دولتني.

املالحق:
بعض الصور من تارخينا املشرتك:
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املراجع واملصادر:
أوالً -املراجع العربية:
1 .1جرادات� ،إدري�س حممد �صقر« ،ترجمة الوثائق العثمانية و الرتكية اىل اللغة العربية يف
فل�سطني �رضورة وطنية و قومية» ،بحث مل ين�رش بعد.
2 .2جردات� ،إدري�س حممد �صقر» ، ،املفردات الوافدة -غري العربية الدخيلة – الدارجة يف
اللهجة املحكية يف القرية الفل�سطينية من و�سائل التوا�صل بني احل�ضارات -بلدة �سعري
كنموذج» -
3 .3حممود الكا�شغري (حممود بن احل�سني بن حممد الكا�شغري)  ،كتاب ديون لغات الرتك
(تاريخ الت�أليف  466هجرية)  ،ط ،1مطبعة عامرة ، ،دار اخلالفة العلية (ا�سطنبول)
.1333

ثانياً  -املراجع الرتكية:
 Cemal el- Kaşgari, Abdurrrahman1 .1الفيل�سوف اللغوي الأوغري حممود الكا�شغري
�صاحب ديوان اللغات الرتك” “:
http:// www. alturkmani. com/ makalaat/ 2010/ 01052010/ 4. htm
.Karakoç, Sezai, Hızırla Kırk Saat, İstanbul 20122 .2
Kiraz, Seydi, “Türk İslam Edebiyatında Bir Peygamber Portresi Hz.3 .3
İsa”: http:// www. ekevakademi. org/ Makaleler/ 1485069418_14%20
Seydi%20K%C4%B0RAZ. pdf
Lekesiz, Ömer, “Meryem’i Yazmak Şimşeği Tutmak Gibi- Sibel Eraslan’la4 .4
.Röportaj”, Yeni Şafak, 09- 10- 2008
.Süleyman Çelebi, Vesîletü’n Necât (Mevlid) , İstanbul 13035 .5

“ ,Uyghur, Sultan6 .6اهتمام الأتراك باللغة العربية و�أثرها يف اللغة الرتكية “:

http:// turkistan. ahlamontada. com/ t222- topic
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العادات والتقاليد يف األعياد املسيحية
مقاربة وتأصيل
د .عمر عتيق
فرع جنني /جامعة القدس املفتوحة /فلسطني.

تقارب الدرا�سة بني العادات والتقاليد يف الأعياد امل�سيحية وما يناظرها يف الثقافات
واحل�ضارات الأخرى بهدف الك�شف عن العالئق بني الثقافة ال�شعبية الفل�سطينية يف الأعياد
امل�سيحية والثقافات الإن�سانية .ومن �أبرز حماور الدرا�سة االرتباط بني الدالالت الرمزية
ل�شجرة عيد امليالد من حيث داللة ال�شجرة وما ُيعلق عليها ومعتقدات الفراعنة والبابليني
الذين كانوا يحتفلون ب�شجرة امليالد  .والتقاليد املتبعة يف تلوين البي�ض وزخرفته يف
عيد الف�صح امل�سيحي باعتباره رمزا لأ�صل احلياة ،وعالقة هذا الطق�س مبا كان مبعتقدات
امل�رصيني القدماء .وتقارب الدرا�سة بني احتفاالت عيد امليالد عند امل�سيحيني والأعياد
املناظرة يف الثقافات الإن�سانية .وتر�صد طقو�س حمل �سعف النخيل و�أغ�صان الزيتون يف
عيد ال�شعانني .والطقو�س املتبعة يف عيد الغطا�س ،وعيد خمي�س العهد.
عيد امليالد يف احلضارات القدمية:
ترتبط فكرة عيد امليالد مبيالد الفرعون الإلهي الذي كان الفرعون يعترب فيه ابنا
للإله رع منذ منت�صف الدولة القدمية و كان قبل ذلك ملكا و �سيدا لقومه )1( .ويرى بع�ض
امل�ؤرخني �أن االحتفال بعيد امليالد مرتبط يف ن�ش�أته بعبادة (مرثا) الإله ال�شاب ذو الوجه
الو�سيم -الذي تعلو وجهه هالة من نور ترمز �إىل الوحدة القدمية بينه وبني ال�شم�س -يف
جميع �أنحاء الدولة الرومانية)2( .
الرومان يحتفلون يف ك ّل عام يف مهرجان ُي�سمى عيد الإله �ساتورن .وهو �إله
وكان ّ
الرومان �أ َّنه �إله اخل�صوبة والزراعة ،وتحُ كى
الرومانية ،ويزعم قدماء ّ
قدمي يف الأ�ساطري ّ
عنه بع�ض الأ�ساطري .وكان ا�سمه �أترو�سكان �أ�صالً ،وكانت له �شخ�صيته امل�ستقلة يف �أول
الرومان ن�سبوه �إىل �إله الإغريق كرونو�س فيما بعد ،وكانت زوجته �أوب�س �إالهة
الأمر� ،إ ّال � ّأن ّ
اخل�صوبة واحل�صاد.
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وكانت االحتفاالت تبد�أ يف يوم  17دي�سمرب وت�ستمر مل ّدة �أ�سبوع .و ُتغلق املدار�س
�أثناء تلك الفرتة ،ويتو ّقف العمل فيها ،وال يعاقب املجرمون ،وتوقف القوات الرومانية �شن
احلروب ،ويت�ساوى العبيد مع الأحرار ،وتتعطل القوانني التي تنظم ال�سلوك العام ،وي�شرتك
تتميز بالعنف والعربدة .ويعتقد بع�ض العلماء �أن العادات
ك ّل املواطنني يف احتفاالت َّ
املتبعة الآن يف �أعياد امليالد جاءت من االحتفاالت بعيد الإله �ساتورن ،مثل �إقامة الوالئم
ومنح الهدايا)3( .
ويف القرن التا�سع ع�رش امليالدي� ،أ�صبحت هناك عادتان من عادات عيد امليالد
�أكرث انت�شارا ،وهما :تزيني �أ�شجار عيد امليالد و�إر�سال بطاقات عيد امليالد �إىل الأقارب
والأ�صدقاء ،كما حل بابا نويل �أو (�سانتا كلوز) حمل القدي�س نيكوال�س رم ًزا لتقدمي
الهدايا)4( .
وتقرتب طقو�س عيد امليالد بطقو�س عيد ال ّنريوز عند الفر�س ،وهو يوم عطلة رئي�سية
يف �إيران ،وهو عيد ر�أ�س ال�سنة الإيرانية .يبد�أ عيد ال ّنريوز يف اليوم الأول من الربيع ،وقبل
�أن تبد�أ ال�سنة اجلديدة بخم�سة ع�رش يوما ،تزرع معظم العائالت القمح وبذور العد�س يف
رمز الرباعم اخل�رضاء التي تظهر �إىل قدوم الربيع .يف ليلة ر�أ�س
�سلطانية قليلة العمقَ .ت ُ
ال�سنة ،جتتمع العائالت حول موائد �أُعدت بعناية .ويق�ضي النا�س الأيام القليلة الأوىل
لعطلة عيد ال ّنريوز يف زيارة �أ�صدقائهم و�أقاربهم املجاورين .يف اليوم الثالث ع�رش من
ال�سنة اجلديدة ،وهو �آخر يوم لالحتفال بعيد ال ّنريوز ،يقوم كل الإيرانيني تقري ًبا بنزهات
يف الهواء الطّ لق)5( .
ومن املرجح �أن تكون عادة تقدمي الهدايا للأقارب والأ�صدقاء قد بد�أت يف روما
جزءا من
القدمية و�أوروبا ال�شمالية ،حيث اعتاد النا�س تبادل الهدايا ال�صغرية بو�صفها ً
احتفال منت�صف ال�شتاء .وبحلول القرن الثاين ع�رش امليالدي� ،أ�صبح القدي�س نقوال رم ًزا
لإعطاء الهدايا يف العديد من البلدان الأوروبية .وبعد حركة الإ�صالح الديني اللوثري ،حلت
يف بلدان معينة �شخ�صيات غري دينية حمل القدي�س نقوال ،و�أ�صبح يوم  25دي�سمرب يوم
تقدمي الهدايا)6( .
عيد امليالد و بابا نويل (سانتا كلوز:)Santa Claus /
زعموا �أن �سانتا كلوز رجل متني البنية ،مرح ،ذو حلية بي�ضاء ،ويرتدي بذلة حمراء
ذات �أطراف من الفرو الأبي�ض .و�سانتا كلوز �أو الأب كري�سما�س� ،شخ�صية خرافية كبرية
ال�سن ،ويعتقد امل�سيحيون �أنها تحُ �رض لأطفالهم الهدايا يف عيد ميالد امل�سيح عليه ال�سالم
كبريا ،متني
ي�سميه البع�ض بابا نويل .وقد �صوره �أحد الر�سامني الكاريكاتوريني رج ًال ً

البنية ،كث اللحية ،يلب�س مالب�س حمراء ،وبدلة مطرزة الأطراف بالفرو .ويظهر �سانتا كلوز
كل �سنة ،وهو ميلأ جوارب الأطفال بالهدايا يف عيد امليالد ،فيفرح بذلك الأطفال.
وظهر االعتقاد ب�شخ�صية �سانتا كلوز قبل امل�سيح؛ �إذ كان بع�ض الأوروبيني يعتقدون
�أن هناك من يح�رض للأطفال هدايا يف �أحد �أيام ال�شتاء القار�سة .لكن هذه اخلرافة تعمقت
جزءا من العادات الثابتة يف عيد امليالد .واليوم
يف عادات املجتمعات الن�رصانية و�أ�صبحت ً
�أ�صبح كثري من دول العامل الن�رصاين تعرف هذه العادة ،و�أخذ كثري من النا�س يف اتباعها
يف خمتلف �أقطار العامل امل�سيحي)7( .
بطاقات عيد امليالد:
�أول من قام بعمل بطاقات عيد امليالد هو الر�سام الإجنليزي جون كالكوت هور�سلي،
وذلك يف عام 1843م ،وبحلول عام 1860م ،انت�رشت عادة تبادل بطاقات عيد امليالد يف
بريطانيا ،ثم انتقلت بعد ذلك بقليل �إىل البلدان الأخرى)8( .
شجرة عيد امليالد  :موروث ثقايف أم أصل عقائدي؟:
اجلذور التارخيية لشجرة امليالد يف احلضارات اإلنسانية:
�آمن امل�رصيون القدماء ب�أن �أوزيري�س» هو القوة التي متدهم باحلياة وتعطيهم القوت
يف الدنيا ،و�أنه هو الأر�ض ال�سوداء التي تخرج منها احلياة املخ�رضة ،ور�سموا �سنابل تنبت
من ج�سده ،ورمزوا للحياة املتجددة ب�شجرة خ�رضاء .وكانوا يقيمون يف كل عام حفال كبريا
ين�صبون فيه �شجرة يزرعونها ويزينونها باحللي ،ويك�سونها بالأوراق اخل�رضاء كما يفعل
النا�س اليوم ب�شجرة عيد امليالد)9( .
وقد �سمى البابليون هذه ال�شجرة «�شجرة احلياة« ،وكانوا يعتقدون �أنها حتمل �أوراق
العمر يف ر�أ�س كل �سنة ،ومن اخ�رضت ورقته كتبت له احلياة طوال العام ،ومن ذبلت ورقته
و�آذنت بال�سقوط فهو ميت يف يوم من �أيامها .وقد �رست هذه العادة من ال�رشق اىل الغرب
فاخذوا يحتفلون بال�شجرة يف عيد امليالد ويختارونها من الأ�شجار التي حتتفظ بخ�رضتها
الدائمة كال�رسو وال�صنوبر)10( .
وقد�سية �شجرة امليالد وتزيينها حتيلنا �إىل عبادة «�شجرة جنران« التي عبدها العرب
قبل الإ�سالم ،وهي �شجرة نخيل طويلة ،وجعلوا لها عبدا ،وكانوا ي�أتون �إليها كل عام،
ويعلقون عليها الثياب اجلميلة واحللي )11( .وكان للعرب �أ�شجار يقد�سونها (نخلة جنران،
ذات �أنواط� ،رسوة ب�سط) وكانوا يعظمونها ويخ�صونها بجملة من الأعمال الطقو�سية كتعليق
الثياب والأ�سلحة واحللي عليها ،والذبح عندها )12( .ومن احلقائق امل�سلم بها �أن العرب
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مل ينفردوا مبثل هذه املعتقدات الأ�سطورية حول الأ�شجار ،فقد ف�رس بع�ض العلماء ا�سم «
جلجام�ش « بال�سومرية ب�أنه الرجل الذي �سينبت �شجرة جديدة �أي الذي �سيولد �أ�رسة )13( .يف
�أ�ساطري خلق الكون جند ال�شجرة من �أبرز العنا�رص ،وال غرابة �أن تو�ضع ال�شجرة يف بداية
اخلليقة ،فداللتها الرمزية �أكرث من �أن حت�صى؛ فمنها �شجرة احلياة والكون واملعرفة ،ولكن
املعنى اجلامع هو معنى احلياة والتجدد واخللود ف�ضال على �أنها رمز كوين)14( .
تزيني شجرة امليالد:
عادة تزيني ال�شجرة عيد امليالد ،عادة �شائعة عند الكثريين من النا�س ،حيث تن�صب
قبل العيد بعدة �أيام وتبقى حتى عيد الغطا�س ،وعندما نعود �إىل ق�صة ميالد ال�سيد امل�سيح
يف الإجنيل املقد�س ال جند �أي رابط بني حدث امليالد و�شجرة امليالد ،وبالرجوع �إىل �إحدى
املو�سوعات العلمية ،نالحظ ب�أن الفكرة رمبا قد بد�أت يف القرون الو�سطى ب�أملانيا ،الغنية
بالغابات ال�صنوبرية الدائمة اخل�رضة ،حيث كانت العادة لدى بع�ض القبائل الوثنية التي
تعبد الإله (ثور) �إله الغابات  Oak of Thorوالرعد �أن تزين الأ�شجار ويقدم �إىل �إحداها
�ضحية ب�رشية .تقول �إحدى الروايات �أنه يف عام � 727أو 722م �أوفد �إليهم القدي�س
بونيفا�سيو�س لكي يب�رشهم ،وح�صل �أن �شاهدهم وهم يقيمون حفلهم حتت �إحدى �أ�شجار
وهموا بذبحه �ضحية لإلههم (ثور) فهاجمهم وخل�ص الطفل من
البلوط ،وقد ربطوا طفلاً
ّ
�أيديهم ووقف فيهم خطي ًبا مبي ًنا لهم �أن الإله احلي هو �إله ال�سالم والرفق واملحبة الذي جاء
ليخل�ص ال ليهلك .وقام بقطع تلك ال�شجرة ،وقد ر�أى نبتة �شجرة التنوب  firتبع من ال�شجرة
(�شجرة الكري�سما�س احلالية)  ،فقال لهم �أنها متثل الطفل ي�سوع)15( .
الدالالت الرمزية ملكونات شجرة امليالد:
يرمز اللون الأخ�رض لل�شجرة مهما كان نوعها للحياة والتجدد .ولعل تعليق الأ�ضواء
امللونة على �شجرة امليالد يت�صل مبا يعتقده بع�ضهم ب�أن بداية احلياة على الأر�ض من
جوهرة خ�رضاء ،ولي�س من باب ال�صدفة �أن تعتقد �شعوب كثرية ب�أن اللون الطاغي يف
الفردو�س هو اخل�رضة )16( .وترمز النجمة يف �أعلى �شجرة امليالد �إىل النجمة التي ظهرت
يف �سماء بيت حلم ،وهدت الرجال احلكماء �إىل املو�ضع الذي عرثوا فيه على الطفل ي�سوع
امل�سيح )17( .ويعد اجلر�س امل�ستخدم يف زينة �شجرة امليالد رمزاً للرعاة الذين بحثوا عن
امل�سيح ووجوده يف املزود . ،كذلك العكازة التي ترمز �إىل ع�صا الراعي ،فاجلزء املعقوف �أو
امللتوي من الع�صا كان ي�ستخدم جللب اخلروف ال�ضال ،وكلنا يعرف رمزية الراعي ال�صالح
واخلروف ال�ضال يف امل�سيحية� )18( .أوراقها ذات ال�شوك رمزاً لإكليل امل�سيح ،وثمرها الأحمر
رمزاً لدم امل�سيح عليه ال�سالم.

وال يرتبط تقليد �شجرة امليالد بن�ص من العهد اجلديد بل بالأعياد الرومانية وتقاليدها
معان جديدة فقد ا�ستخدم الرومان �شجرة �رشابة الراعي
التي قامت امل�سيحية ب�إعطائها
ٍ
كجزء من زينة عيد ميالد ال�شم�س التي ال تقهر ،ومع حتديد عيد امليالد يوم  25كانون الأول
�أ�صبحت جزءاً من زينة  .ويعتقد بع�ضهم �أن جنود هريودو�س كادوا يقب�ضون على العائلة
املق ّد�سة التي هربت �إىل م�رص ،غري �أن �إحدى �شجرات الراعي م ّددت �أغ�صانها و�أخفت العائلة.
الرب بجعلها دائمة اخل�رضة ،و�أ�ضحت رمزاً للخلود.
فكاف�أها ّ
أ�شجارا
يف ال�سابق ،كانت الأ�شجار التي تو�ضع يف املنازل وتزين ملنا�سبة العيد �
ً
طبيعية ،غري �أنه حال ًيا تنت�رش الأ�شجار ال�صناعية مكانها ب�أطوال و�أحجام و�أنواع خمتلفة،
غري �أن عد ًدا من املحتفلني ال يزال ي�ستعمل الأ�شجار الطبيعية ،وقد ن�ش�أت �رشكات تهتم
بزراعة �أ�شجار ال�صنوبر الإبرية اخلا�صة بامليالد وت�سويقها قبيل العيد)19( .
يرتبط نبات الدبق بكثري من التقاليد ،و�أعياد الن�صارى الدينية ،وخا�صة عيد امليالد.
ال�سلْت القدامى كانوا يقطعون نباتات الدبق التي
ويذكر امل�ؤرخون �أن الدروديني� ،أو الكهنة َّ
تنمو على �شجرة ال�سنديان املقد�سة ،ويعطونها للنا�س كتعويذات من ال�سحر .ومما ُيذكر
يف �أ�ساطري بالد ال�شمال �أن �سهم ًا م�صنوع ًا من الدبق قتل َبا ْل َدر ابن الإلهة فريج .وكانت
ال�شعوب الأوروبية القدمية ت�ستخدم الدبق يف طقو�سها الدينية .ومن املحتمل �أن تكون عادة
ا�ستعمال الدبق يف عيد امليالد انبثقت من تلك املمار�سة)20( .
عيد الفصح:
التوافق الزمين بني عيد الفصح عند قدماء املصريني واليهود واملسيحيني:
يرتبط عيد الف�صح امل�سيحي بعيد اخللق (�شم الن�سيم) لدى امل�رصيني القدماء ،وعيد
الف�صح لدى اليهود؛ �إذ �إن عيد اخللق عند امل�رصيني القدماء ي�سمى بالهريوغليفية (�شمو) ،
وبالقبطية (�شوم)  .وهو �أحد ف�صول ال�سنة امل�رصية ،وي�شمل �أربعة �أ�شهر (من منت�صف فرباير
حتى منت�صف يونيو)  ،وكان هذا العيد يوافق �أول الربيع عند امل�رصين بالهريوغليفية (�شمو)
وحرف اال�سم على مر
 .وملا كان العرب يحرتمون كل العادات الطيبة فقد قبلوا هذا العيد ُ
الع�صور اىل (�شم) وملا كان العيد هو يوم ا�ستقبال الربيع بالنزهة واملرح يف الهواء الطلق
فقد ا�ضافوا كلمة (الن�سيم) حتى ت�صبح علما عليه.
وحينما خرج بنو ا�رسائيل من م�رص يف عهد مو�سى عليه ال�سالم وافق ذلك اليوم موعد
احتفال امل�رصيني ببدء اخللق ،و�أول الربيع ،واعتربوه ر�أ�سا ل�سنتهم الدينية ،و�أطلقوا على
يوم خروجهم (الف�صح) – وهي كلمة عربية من ف�صح او ف�سخ مبعنى اجتاز �أو عرب وا�شتقت
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منها كلمة (ب�صخة) التي ي�ستعملها امل�سيحيون يف الكنائ�س ا�شارة اىل جناتهم وحتريرهم
عندما ذبحوا خروف الف�صح ور�شوا دمه على بيوتهم .وملا انت�رشت امل�سيحية يف م�رص
�أ�صبح عيدهم يالزم عيد امل�رصيني القدماء ويقع دائما يوم االثنني وهو اليوم التايل لعيد
القيامة )21( .وكان اليهود يحتفلون بنجاتهم ال�سعيدة من م�رص يف عيد ف�صح قريب قرب ًا
يراه امل�سيحيون غري الئق من يوم اجلمعة الذي يحزنون فيه ملوت امل�سيح (. )22
عيد الفصح املسيحي يف الشعر القديم:
تردد عيد الف�صح يف ال�شعر العربي اجلاهلي ،نحو قول الأع�شى ميدح هوذة بن علي
الن�رصاين الذي كان �أطلق �أ�سىرى بني متيم يوم عيد الف�صح تقرب ًا هلل:
فف���كَّ عن مئ���ة منه���م �إ�ساره ُم
بهم تق��� َّرب يوم الف�صح �ضاحي ًة

و�أ�صبحوا ك ُّلهم م���ن غلّ ِه خلعا
يرجو الإل َه مبا �أ�سدى وما �صنعا

وكانوا يف الف�صح يوقدون امل�شاعل ،قال �أو�س بن حجر ي�صف رحمه وقد �شبه �سنانه
مب�صباح يوقده رئي�س الن�صارى يوم الف�صح :
لف�صح ويح�شو ُه الذُّبا َل املغتَّال
علي��� ِه كم�صباح العزي��� ِز ي�ش ُّبه
ٍ
واملراد ال�سنان ال�شديد االئتالق وهو مثل م�شعل اجلليل العظيم ال�ش�أن من بطارقة
الروم ال�سيما �إذا �ألهبه يف ليلة الف�صح و�إذا كان يف مثل هذه الليلة كان �أنور و�أكرث �ضوءاً».
وقال عدي بن زيد ي�شري �إىل تعمري قنديل الف�صح:
علي ب�سح���رةٍ ف�صبحتهم
بكروا َّ
بزجاج��� ِة م���ل ِء اليدي���ن ك�أنها

احلالب
ب�إن���اء ذي كرم كقع���ب
ِ
راهب
قنديل ف�ص���ح يف كني�سة
ِ

وممن �أ�شاروا �إىل �أفراح الن�صارى يف عيد الف�صح عبد اهلل بن زبري قال :يهجو حجار
بن �أبجر �أمري بني عجل:
الف�صح واغتدت
فكيف بعجلٍ �أن دنا
ُ
ق�سي�س الن�ص���ارى و�صلبها
وعندك
ُ

علي���ك بنو عج���لٍ ومراجلكم يغلي
وغانية �صهباء مثل جنى النَّحل )23( .
ُ

الداللة الرمزية لتقاليد البيض املسلوق يف عيد الفصح
من التقاليد اخلا�صة بالأكل يف عيد الف�صح �أكل البي�ض امل�سلوق ،واحلر�ص على تلوين
البي�ض و�صبغه باللون الأحمر� ،إذ �إن الف�صح هو العيد الذي تبعث فيه احلياة؛ فالبي�ض يرمز
خل�صب الطيور وموعد ظهور جيل جديد منه.

والبي�ضة عند الفال�سفة �أ�صل اخللق ،وازدادت قدا�ستها عند ظهور امل�سيحية؛ فجعلوها
رمزا للحياة ،و�صبغوها باللون الأحمر رمزا لدم امل�سيح امل�سفوك على ال�صليب ،و�أ�صبحت
البي�ضة رمزا لل�شيء ال�صغري الذي تخرج منه احلياة جم�سمة يف �شكل خملوق ،وهكذا �صارت
البي�ضة تعبريا عن البعث ورمزا له.
ويف ال�صيام الكبري ي�صوم امل�سيحيون عن �أكل ما هو حيواين ،و�أكل البي�ض رمز
للحياة ،وف�أل ح�سن يف عيد الربيع )24( .مل يكن اختيار هذا الرمز عبثيا ملا حتمله البي�ضة
من رموز بعث احلياة والوالدة .كما �أن الف�صح ي�أتي بعد ال�صيام الأكرب يف امل�سيحية ،ومبا
يتم حفظ ذلك البي�ض
�أن الدجاج يتابع و�ضع البي�ض �أثناء ال�صيام ،كان من الواجب �أن ّ
لأطول مدة ممكنة ،عن طريق �سلقه ثم تلوينه وتبادله وقت العيد)25( .
ّ
َ
ويذكر التقليد الأرثوذك�سي امل�سيحي �أن القدي�سة مرمي املجدلية ذهبت �إىل قي�رص يف
روما لرفع احتجاجها على �صلب امل�سيح ،وقامت ب�رشح ق�صة حماكمة امل�سيح و�صلبه
وقيامته ،فقاطعها القي�رص قائال :لو �أن البي�ض ي�صري بلون �أحمر �أ�صدق �أن امل�سيح قام
من الأموات؛ ف�أخذت املجدلية بي�ضة وقالت( :امل�سيح قام) فتحول لون البي�ض �إىل �أحمر،
واتبعت الكني�سة هذا التقليد ب�صبغ البي�ض على الف�صح ت�أكيداً على قيامة امل�سيح .وكما �أن
فرخ الدجاج ي�شق البي�ضة ويخرج �إىل احلياة هكذا امل�سيح �شق القرب وقام من الأموات)26( .
و�أكرث مظاهر هذه االحتفاالت �شعبية ،هو ما يطلق عليه ا�سم (خمي�س البي�ض)  ،يف
ثاين يوم خمي�س من �شهر ني�سان ،حيث تعمد الفل�سطينيات امل�سلمات وامل�سيحيات ،اىل �صبغ
بي�ض الدجاج ،وبطرق بدائية ،ومن مواد متوفرة يف الطبيعية ،مثل ق�رش الب�صل والأع�شاب
اخل�رضاء ،ويتم تبادل هذا البي�ض بني العائالت ،واجلريان.
والأكرث فرحا بهذا البي�ض امللون هم الأطفال ،الذين ينتظرون خمي�س البي�ض ب�شوق،
ليتبارزوا يف عمليات ك�رس البي�ض ،الذي يبد�أ يتوفر بكميات �أكرث من �شهر ال�شتاء املن�رصف،
مع ازدياد خ�صوبة الدجاج يف الربيع)27( .
العالقة بني البيض املسلوق واألرانب يف عيد الفصح:
يحكى �أن رمز الأرنب لي�س تقليدا حديثا� ،إمنا يعود �إىل زمن ما قبل امل�سيحية يف
�أوروبا ،حيث كانت �شعوب ال�ساك�سون يف �أوروبا حتتفل بعيد اخل�صب يف �أول الربيع وترمز
�إىل �إله اخل�صب بالأرنب ،نظراً خل�صوبته العالية ولتزامن عيد الف�صح وارتباطه مع االنقالب
الربيعي ورث امل�سيحيون يف القرون الو�سطى هذا الرمز ،ثم نقله الأوروبيون املهاجرون
�إىل القارة الأمريكية )28( .وظل ا�ستعمال �أرنب العيد حم�صورا يف املجتمعات الأملانية
حتى نهاية احلرب الأهلية الأمريكية ،ظنا من الأجداد �أن الأرنب هو من يح�رض البي�ض
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امللون امل�صنوع من ال�شوكوالتة املرافق لأعياد الف�صح ،ويخب�ؤه يف مكان ما لتتحول هذه
الأ�سطورة لتقليد بو�ضع جم�سم للأرنب يف كل بيت مع �سلة حتوي البي�ض امللون ،ويف
�صباح العيد ينطلق الأطفال بحثا عن مكان الأرنب احلامل للبي�ض وال�سكاكر مما جعل هذه
ال�شخ�صية هي �أ�شبه ب�شخ�صية �سانتا كالو�س املرافقة لأعياد امليالد .ويعد البي�ض ،مثل
الأرانب الربية ،رمزا للخ�صوبة يف الع�صور القدمية� ،إذ �إن الطيور تفق�س من البي�ض يف وقت
الربيع ،وتلد الأرانب يف نف�س الف�صل فقد �أ�صبحا رمزا خل�صوبة الأر�ض يف مو�سم االعتدال
الربيعي.
و�أرانب عيد الف�صح �شخ�صيات م�صورة تقوم بتوزيع بي�ض عيد الف�صح حيث يلب�س
زي الأرنب لتمثيل تلك ال�شخ�صيات بهذا العيد .يف الأ�سطورة حتمل هذه املخلوقات
ال�سالل املليئة بالبي�ض امللون وبع�ض احللوى و�أحيانا �ألعاب ملنازل الأطفال .وي�شبه
هذا العيد نوعا ما ب�سانتا كلوز (بابا نويل) يف عيد الكري�سمي�س ب�أن كالهما يقومان
بتوزيع الهدايا للأطفال يف ليلة االحتفال بتلك الأعياد .وقد ذكر �آنفا يف عهد جورج
فرانك فون يف عام  1682م�شريا �إىل ثقافة الألزا�س ب�أن الأرانب الربية تقوم بتوزيع
البي�ض يف عيد الف�صح. )29( .
ذبح احلمل (اخلروف) يف عيد الفصح املسيحي:
جذور تارخيية لذبح احلمل:
مار�س اليهود طقو�س ذبح احلمل �أو اجلدي يف �أول �أيام عيد الف�صح ،وكانوا ي�أكلونه
وير�شون دمه على الأبواب �إ�شارة على �أن هذا الدم هو ن�صيب الإله ،ثم ربط الكهنة فيما
بعد هذه العادة بعادة قتل يهوه لأبناء امل�رصيني البكر .وكان احلمل يف �أول الأمر طوطم ًا
لإحدى القبائل الكنعانية .وكان عيد الف�صح عند الكنعانيني عيد تقريب حمل لأحد الآلهة
املحليني و�أ�صبح هذا الطوطم فيما بعد حمل يف الدين امل�سيحي ،وقيل �أنه هو نف�سه تخليد
ذكرى موت امل�سيح)30( .
وكان خروف الف�صح ي�ؤكل على فطري (�سفر اخلروج  )8 :12وكان البد من نزع كل
فطريا،
خمرية يف املحلة ملدة �سبعة �أيام .وهكذا قال الكتاب (العهد القدمي) (�سبعة �أيام ت�أكل ً
ويف اليوم ال�سابع عيد للرب ،فطري ي�ؤكل ال�سبعة �أيام ،وال يرى عندك خمتمر ،وال يرى عندك
خمرية يف جميع تخومك) (�سفر اخلروج  . )7 ،6 :13اخلمري يرمز �إىل ال�رش واخلطيئة ،و�أن
الفطري يرمز �إىل الرب والطهارة� .إن �سبعة �أيام الفطري ترمز �إىل العمر كله الذي ينبغي �أن يكون
طاهرا .لأن ال�سبعة عدد يرمز �إىل الكمال)31( .
ً

اختالف طقوس االحتفال بعيد الفصح بني الطوائف املسيحية:
تختلف عادات الف�صح يف خمتلف �أنحاء العامل امل�سيحي ،غري �أن الهتاف بتحية عيد
الف�صح ،وتزيني املنازل ،وعادة البي�ض ،وو�ضع قرب فارغ يف الكنائ�س ،و�أرنب الف�صح ،هي
من العادات االجتماعية املرتبطة بالف�صح.
وهناك عدة طرق لالحتفال بعيد القيامة (الف�صح) عند امل�سيحيني الغربيني ،من حيث
االحتفال الكن�سي « الليتورجي» ،فالرومان الكاثوليك واللوثريني واالنغليكان يحتفلون
بقيامة امل�سيح يف ليلة �سبت النور .يف �أهم احتفالية كن�سية من ال�سنة كلها تبد�أ يف الظالم
وحول لهب النار الف�صحية املقد�سة ،حيث يتم ا�شعال �شمعة كبرية تدل على قيامة امل�سيح.
وبع�ض الكنائ�س حتبذ االحتفال بعيد القيامة يف �صباح الأحد ولي�س يف ليلة ال�سبت ،وذلك
يف الكنائ�س الربوت�ستانتية ،؛ لأن الن�ساء ذهنب �إىل قرب امل�سيح يف فجر الأحد ،وكان امل�سيح
قد قام ،ويقام هذا االحتفال عادة يف �ساحة الكني�سة)32( .
ً
ٌ
ويحتفل معظم الن�صارى يف ن�صف الكرة ال�شمايل بعيد الف�صح يف �أول يوم �أحد بعد
ثم ف�إن العيد يقع يف يوم �أحد يف الفرتة ما بني 22
كمال الهالل من ف�صل الربيع .ومن ّ
مار�س و � 25أبريل .هذا بالن�سبة للكني�سة الغربية� ،أما يف الكنائ�س الأورثوذك�سية ال�رشقية،
ف�إن االحتفال بعيد الف�صح ،قد يقع يف وقت مت�أخر ،لأن هناك عوامل �أُخرى ُتراعى يف
ح�ساب يوم االحتفال)33( . .
عيد الشعانني:
ي�سمى ال�سعانني ،و�أحد الأغ�صان ،و�أحد ال�سعف وعيد الزيتونة ،وال�سبا�سب .وتعني كلمة
ال�شعانني ،الت�سبيح ،ويكون يف يوم الأحد الأخري من ال�صوم الكبري واليوم الأول مما ي�سمى
ب�أ�سبوع الآالم .وتتجلى طقو�س عيد ال�شعانني بحمل �سعف النخيل التي ترتبط تاريخيا
ب�سف النخيل التي فر�شها النا�س على الأر�ض احتفاء بقدوم امل�سيح �إىل القد�س راكبا حمارا
ي�سبحون ،وهو ي�أمر باملعروف ،ويحث على عمل اخلري ،وينهى عن املنكر،
والنا�س بني يديه ّ
ويباعد عنه )34( .وال�شعانني م�شتقة من العربانية (هو�شعنا) التي كان يتهلل بها اليهود
�أمام امل�سيح� )35( .أو من «هو �شيعه نان» ومعناها يا رب خل�ص ،ومنها الكلمة اليونانية
«�أو�صنا» التي ا�ستخدمها الب�شريون يف الأناجيل وهى الكلمة التي كانت ت�رصخ بها اجلموع
يف خروجهم ال�ستقبال موكب امل�سيح وهو يف الطريق �إىل �أور�شليم.
ومن طقو�س هذا اليوم �أن تقر�أ ف�صول الأناجيل الأربعة يف زوايا الكني�سة الأربعة
و�أرجائها مب�صاحبة رائحة البخور باكرا وهى بهذا العمل تعلن انت�شار الأناجيل يف �أرجاء
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امل�سكونة ،ومن طق�س ال�صالة يف هذا العيد �أن ت�سوده نغمة الفرح فرتدد الأحلان بطريقة
ال�شعانني املعروفة وهي التي ت�ستخدم يف هذا اليوم وعيد ال�صليب ،وهى بذلك تبتهج بهذا
العيد.
عيد الشعانني يف الشعر العربي القديم:
ورد لفظ « ال�سبا�سب « الذي يعني الأغ�صان يف ال�شعر القدمي ،نحو قول النابغة يذكر
عيد ال�سعانني بني بني غ�سان:
يحيون بالريحان يوم ال�سبا�سب ()36

طي���ب حجزاته���م
رق���اقُ النع���الِ
ِ
ٌ
َّ
فالنا�س تخرج يف هذا اليوم من دور عبادتهم وهم يحملون ق�ضب الريحان ،و�أعوادا
تعلق عليها �أك�سية الأ�رضيح ،والأوالد يلب�سون الثياب البي�ضاء ويحملون ال�شموع و�أغ�صان
الزيتون ،وق�ضب الريحان و�سعف النخيل ،ومت�سى هذه امل�سرية « الزياح «)37( .
عيد الغطاس:
أصل التسمية وداللتها:
يرجع م�سمى هذا العيد �إىل كلمة �إغريقية تعني الظهور .ويف اال�صطالح الديني تدل
الكلمة على ظهور كائن �إلهي غري مرئي .فلقد ورد يف التوراة على �سبيل املثال� ،أن اهلل
�سبحانه ،وتنزه عن كل �شبيه ،قد جتلى ل�سيدنا مو�سى على هيئة �أجمة حمرتقة ،ح�سب
معتقداتهم .و�أغلب الن�صارى يحتفلون بهذه املنا�سبة يف  19يناير حيث تقر�أ ن�صو�ص دينية
ال�رشقية يف
أهم �شيء ُي�ؤ َّدى يف الكنائ�س
ّ
يف الكني�سة ت�صف عي�سى امل�سيح عليه ال�سالم .و� ّ
هذه املنا�سبة هو التربك باملاء املعمد)38( .
ُّ
ّ
صفات شخصية املعمدان األول (يوحنا املعمدان):
يروي يو�سفو�س ق�صة يوحنا ب�شيء من التف�صيل ف�إذا قر�أناها بدا لنا املعمدان �شيخ ًا
طاعن ًا يف ال�سن� ،أما احلقيقة فهي عك�س هذا ،فهو يف الوقت الذي نتحدث عنه يف �سن
عي�سى �أو قريب منه ،وي�صفه مرق�س وم ّتى ب�أنه كان يرتدي ثوب ًا من ال�شعر؛ ويعي�ش على
اجلراد اجلاف وع�سل النحل ،ويقف بجوار نهر الأردن؛ ويدعو النا�س �إىل التوبة .وكان مياثل
الإ�سينيني يف الزهد ،ولكنه يخالفهم يف اعتقاده �أن التعميد يكفي �أن يكون مرة واحدة؛ وقد
يكون ا�سمه «املعمدان» مرادف ًا للفظ اليوناين «�إ�سني» �أي اال�ستحمام)39( .
البعد الديين لعيد الغطاس:
يعتقد امل�سيحيون �أن املعمودية �رس مقد�س به نولد ميالداً ثاني ًا بتغطي�سنا فى املاء

ثالث مرات على ا�سم الثالوث القدو�س الأب والإبن والروح القد�س .ورتبة املعمودية
بني الأ�رسار هي الرتبة الأوىل لأنه باب يدخل به امل�ؤمن �إىل الكني�سة وملكوت النعمة
طبق ًا لقول ي�سوع (�إن كان �أحد ال يولد من املاء والروح ال يقدر �أن يدخل ملكوت اهلل)
( .يوحنا )40( )5 :3
الدالالت الدينية للماء يف التعميد:
ُعينّ املاء للمعمودية لأننا م�ؤلفني من ج�سد وروح ،لذلك عني اهلل تعاىل �أن تكون
و�سائط خال�صنا و�أ�رسار النعمة التى يفي�ضها علينا الروح القد�س ،حتت عالمات ح�سية
وا�شارات منظورة ،وذلك للأ�سباب الآتية -1 :لأن املاء يغ�سل االقذار ،واملعمودية تنقى
من جميع اخلطايا -2 .املاء يجدد وينع�ش اجل�سم ،واملعمودية حتيى خوا�ص النف�س.
 -3لأن باملاء قوام احلياة ،واملعمودية متنح اخلال�ص . -4لأن املعمودية مثال موت
امل�سيح ودفنه والبد �أن مناثله فى الدفـن .ف�أين الدفن؟ �أفى الهـــواء ونحن حماطون بـه
من كل جهة؟ �أم فى النار وهى حمرقة ال ت�صلح لذلك؟ �أم فى الرتاب ،والدفن فيه يقت�ضى
املوت حقيقة ال جمازا؟
وقد رمز اىل املعمودية فى العهد القدمي ب�أمور كثرية ،منها �أن روح اهلل كان يرف
على وجه املياه فى بدء اخلليقة ا�شارة اىل بث روح احلياة فى املادة ،والطوفان ،وعبور
بنى ا�رسائيل فى البحر الأحمر وغرق فرعون مع مركباته ،فان البحر كان رمزا اىل ماء
املعمودية .وال�سحابة ا�شارة اىل الروح القد�س ،وفرعون كان رمزا اىل ال�شيطان الذى ين�سحق
فى مياه املعمودية .ومل يعط الرب الكهنوت لهارون اال بعد �أن غ�سل ج�سده �أوال باملاء،
وذبيحة ايليا مل تنزل عليها النار من ال�سماء �إال بعد �أن �أهرق عليها املاء ثالث)41( .
النهر املقدس  -نهر األردن (املسيحية)  ،ونهر الغانج (اهلندوسية):
مازال ماليني النا�س ي�ستحمون يف نهر الكنج املقد�س يف الهند كل �صباح؛ �سعي ًا وراء
الطهر واخلال�ص� ،إذ يرفعون �أذرعهم نحو ال�سماء املقد�سة ،وي�صيحون يف نغمة ال�صابرين:
«�أوم� ،أوم� ،أوم» و�أ�صبحت بنار�س هي املدينة املقد�سة للهند� ،إذ باتت كعبة ملاليني احلجاج،
ي�ؤمها ال�شيوخ من الرجال والعجائز من الن�ساء ،جاءوا من كل �أرجاء البالد لي�ستحموا يف
النهر )42( .وحتتفل معظم الكنائ�س الن�رصانية بعيد الغطا�س يف اليوم ال�ساد�س من يناير،
إحياء لذكرى الزيارة التي قام بها
يوما من عيد امليالد .وهذا االحتفال ُيجرى � ً
�أي بعد ً 12
احلكماء من ال�رشق للوليد عي�سى .ويحتفل الهندو�س -يف منت�صف يناير تقري ًبا -مبهرجان
ماكارا �سانكْرانتي ،وي�ستحمون يف ذلك اليوم يف نهر اجلاجن �أقد�س �أنهار الهند)43( .
ْ
ّ
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املاء املقدس يف اإلسالم واملسيحية:
�إن قد�سية زمزم والأخ�سف واملاء عامة م�ستمدة من رمزية املاء باعتباره و�سيلة تطهر
ورمزا للطهارة .واملاء رمز للبدايات ونهاية الكون ،ورمز الطهارة ،مقد�س كالدم ،وهو ماء
احلياة يف �أ�صالب الآباء واالجداد ،وو�سيلة التجدد واخللود تبذل من �أجله احلياة قربانا،
ويكون الرحيل يف طلبه كما يف �أ�سطورة ق�صة اخل�رض وبحثه عن عني اخللد)44( .
التشابه بني داللة اخلتان عند اليهود وداللة التعميد عند املسيحيني:
من املعلوم �أن اخلتان كان عند اليهود هو العالمة التي بها يدخلون فى عهد اهلل ،ال
فرق بني االطفال والكبار .ولذلك تعني �أن يخنت الطفل فى اليوم الثامن .ومن املعلوم �أن
اخلتان كان رمزا �إىل املعمودية .واىل ذلك �أ�شار بول�س الر�سول .فاذا كان اهلل نف�سه منح
االطفال نعمة الدخول فى عهده القدمي� ،أفيليق بنا نحن �أن نخرجهم من العهد اجلديد ،عهد
النعمة ،ونحرمهم هذا االح�سان؟ واذا اعرت�ض املعرت�ض ب�أن االطفال ال يدركون وال يعرفون
ما هو االميان �أو ماهي املعمودية؟ فجوابنا على ذلك �أن عدم ادراكهم ال ينفى عمادهم� ،أو
يوجب ت�أخريه .والدليل على هذا ماورد فى الكتاب من امل�شابهة لذلك فقد قيل عن ابراهيم (
(ف�آمن ابراهيم باهلل فح�سب له برا ...واخذ عالمة اخلتان ختما لرب االميان) ) (رو3 :4و)11
وذلك فى الوقت الذى فيه و�ضع ابراهيم على ابنه ا�سحق هذه العالمة نف�سها ،وهو طفل ابن
ثمانية �أيام ،ال يدرك وال يفهم وال يعرف ماهو االميان وال ماهو اخلتان .فكما ختم ابراهيم
وا�سحق بختم الرب ،هكذا ال يجب منع هذا اخلتم عن االطفال امل�سيحيني)45( .
طقوس التعميد:
سر املريون أو املسحة املقدسة:
كان من عادة امل�سيحيني الأولني �أن ي�ضيفوا �إىل التعميد «و�ضع الأيادي» على َمن
يعمدون ،وبذلك يدخل الر�سول �أو الق�سي�س الروح القد�س يف امل�ؤمنني .ثم انف�صل هذا العمل
ّ
عن التعميد على توايل الأيام و�أ�صبح هو تثبيت العماد)46( .
واملريون كلمة يونانية معناها ( (طيب) ) وتطلق فى اال�صطالح الكن�سي على املزيج
ال�سائل املركب من نحو � 30صنفا من �أ�صناف الطيوب والعطور كاملر والعود وال�سليخة
وق�صب الذريره وعود اللبان .وقد روى �آباء الكني�سة �أن الر�سل الأطهار �أخذوا احلنوط التى
كانت على ج�سد الرب ي�سوع ،مع احلنوط والأطياب التى ابتاعتها الن�سوة ،و�أ�ضافوا اليها من
زيت الزيتون وغريه وقد�سوها بكلمة اهلل وال�صالة وجعلوها مريونا ل�رس امل�سحة ووزعوه
على الكنائ�س وكانوا مي�سحون به املعتمدين .و�أمروا �أن يكون مادة حم�سو�سة وعالمة

ظاهرة فى �رس التثبيت .وما زال الر�سل وخلفا�ؤهم من بعدهم ي�ستعملونه .وقد جاء فى �أوامر
الر�سل (ك  7ف  )32ما يدل على ذلك ( (�أيها الأ�سقف �أو الق�س يجب ان مت�سح بزيت ثم تعمد
مباء و�أخريا تختم باملريون) ) )47( .
يرتبط هذا ال�رس ب�رس املعمودية وهو �رس مقد�س به ننال ختم موهبة الروح القد�س.
وبالنظر اىل طبيعة ال�رس ومفاعليه ُدعي ( (و�ضع الأيادي) ) ؛ لأن الر�سل كانوا يتممونه
فى الع�رص الأول بو�ضع الأيادى على املعتمدين ،و�سمى غالبا م�سحة ،وم�سحة �رسية ،و�رس
امل�سحة ،وم�سحة املريون ،وم�سحة اخلال�ص ،وذلك لأنه يتمم مب�سح املعتمد باملريون الذى
هو طيب خا�ص .و�أما بالن�سبة ملفاعليه الداخلية الروحية فقد �سمى موهبة الروح القد�س،
و�رس الروح ،وعالمة الروح ،و�رس التثبيت ،وختم الروح ،وختم احلياة االبدية)48( .

�أما الذي حدا بالر�سل اىل ا�ستعمال املريون على هذا النحو فهو:
♦ ♦�أوال :لأن لكل �رس عالمة ظاهرة ومادة منظورة ،فامل�سح ا�شارة اىل امل�سحة الروحية،
كما �أن املعمودية لها عالمة ظاهرة وهى املاء م�شابهة لفعلها فى اجل�سد متام امل�شابهة
لفعلها فى النف�س ،وهكذا امل�سحة عالمة منظورة م�شابهة لفظا ومعنى للم�سحة الداخلية
التى من القدو�س.
♦ ♦ثانيا :ان ا�سم امل�سيح م�شتق من كلمة م�سح حيث كان ر�ؤ�ساء الكهنة وامللوك
مي�سحون بالزيت قبل نوالهم رتبتهم الكهنوتية �أو امللوكية)49( .
خالف بني الطوائف املسيحية يف طقوس التعميد:
قبل �أن يحل القرن التا�سع كانت طريقة التعميد امل�سيحية الأوىل -طريقة غمر الطفل
كله -قد ا�ستبدلت بها تدريج ًا طريقة الر�ش لأنها �أقل خطراً على ال�صحة من الطريقة الأوىل
يف الأجواء الباردة ال�شمالية .وكان يف و�سع �أي ق�سي�س� -أو �أي م�سيحي عند وال�رضورة-
�أن يقوم بعملية التعميد ،وكانت الطريقة القدمية ،طريقة ت�أجيل التعميد حتى يكرب الطفل،
قد ا�ستبدلت بها طريقة التعميد يف �سن الر�ضاعة ،وقد �أن�ش�أت بع�ض اجلماعات وبخا�صة
يف �إيطاليا كنائ�س �صغرى خا�صة لأداء هذه ال�شعرية )50( .وترف�ض الكني�سة الأرذوك�سية
االكتفاء بر�ش املاء يف التعميد ،وتقدم دليال على وجوب غط�س ج�سم املعمد كله؛ لأن
�أحوا�ض املعمودية ال تزال موجودة فى �أقدم كنائ�س روما دليال على �صحة تعليمها قدميا،
وال حق لها فى حتويل معموديتها اىل معمودية ر�ش ،وال �صحة لالدعاء ب�أن الكني�سة
القدمية مل ت�سمح بذلك �إال يف بع�ض ظروف ا�ستثنائية ال منا�ص منها ،وعلى اخل�صو�ص
للمر�ضى واملقعدين الذين ال ميكن عمادهم بالتغطي�س .ومع ذلك فقد حدثت م�شاجرات
عنيفة بني م�سيحيى ذلك الع�رص .ولذلك فان الكني�سة االرثوذك�سية ال تعيد معمودية من
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اقت�ضى عمادهم بالر�ش لداعي املر�ض ،ولكنها ال ت�سمح ب�إمتام ال�رس اعتياديا �إال كما �أمر
به امل�سيح وكما �سلمنا الر�سل)51( .
ويهدف التعميد �إىل حمو اخلطيئة الأوىل ،بحيث يولد ال�شخ�ص مولداً جديداً ي�ستقبل
على �أثره يف حظرية الدين امل�سيحي .وكان املفرو�ض �أن يطلق الأبوان على طفلهما يف هذا
احلفل ا�سم �أحد القدي�سني ،ليكون هذا القدي�س امل�ستقبل �شفيع الطفل ،و�أمنوذجه ،وحاميه،
وهذا هو «ا�سمه امل�سيحي» �أو اخلا�ص.
وكانت مرا�سم تثبيت العماد والقربان املقد�س تقام عند �أتباع الكني�سة ال�رشقية بعد
التعميد مبا�رشة� .أما عند �أتباع الكني�سة الغربية فقد �أجلت �سن تثبيت العماد �شيئ ًا ف�شيئ ًا �إىل
ال�سنة ال�سابعة من حياة الطفل حتى ي�ستطيع �أن يتعلم املبادئ الأ�سا�سية للدين امل�سيحي.
ومل يكن يقوم بهذه العملية �إال �أحد الأ�ساقفة ،وي�صحبها دعاء �إىل الروح القد�س �أن يدخل يف
ج�سم التعميد ،وم�سح جبهته بالزيت املقد�س ولطمه لطمة خفيفة على خده ،وبهذه الطريقة
ال�شبيهة مبا كان متبع ًا يف مرا�سم الفرو�سية يثبت امل�سيحي ال�صغري يف دينه ،ويكون له
تبع ًا لذلك كل ما للم�سيحي من حقوق وعليه كل ما على امل�سيحي من واجبات)52( .
االحتفال بعيد الغطاس يف الكنائس اليونانية اإلغريقية:
يوما من عيد امليالد وذلك يف 6
ليلة عيد الغطا�س عطلة يحتفل بها الن�صارى بعد ً 12
يناير .وبها ينتهي مو�سم عيد امليالد .وو�سط الكنائ�س ال�رشقية يتم �إحياء ليلة عيد الغطا�س
ذكرى لتعميد امل�سيح عليه ال�سالم .ومازال الأطفال يف �إيطاليا و�أ�سبانيا �إىل اليوم يتلقون
إحياء لذكرى الهدايا التي �أح�رضها احلكماء �إىل امل�سيح .ويف الكني�سة اليونانية
الهدايا � ً
التربك باملاء يوم  6يناير ،ويقوم الغوا�صون با�سرتداد �صليب يلقيه
الإغريقية يتم طق�س ّ
الكاهن يف مو�ضع مملوء باملاء .وكان االحتفال بليلة عيد الغطا�س يتم يف الع�صور الو�سطى
يوما الحتفاالت �أعياد امليالد .ولعل م�رسحية �شك�سبري الكوميدية عيد
بنهاية االثني ع�رش ً
()53
الغطا�س �أو الليلة الثانية ع�رشة قد جرى عر�ضها يوم  6يناير لأول مرة .وحتتفل به
الكنائ�س الرومانية الكاثوليكية والكنائ�س الربوت�ستانتية� ،إحياء لذكرى تقدي�س الر�ضيع
امل�سيح عي�سى عليه ال�سالم على يد الرجال الثالثة احلكماء الذين قدموا من ال�رشق .وكذلك
حتتفل الكنائ�س ال�رشقية بتعميد امل�سيح عي�سى عليه ال�سالم)54( .
داللة عدم تكرار التعميد:

ال جتيز الكني�سة (الأرذوك�سية) �إعادة التعميد ل�سببني:
♦

♦اوال :لأن املعمودية والدة روحية ،فكما �أن االن�سان ال يولد ج�سديا اال مرة

واحدة ،هكذا يجب �أن تكون والدته الروحية مرة واحدة ،وكما �أن االن�سان مبيالده
اجل�سدي ي�أخذ �صورة وهيئة خا�صة يبقى عليها مدى حياته ،هكذا فى ميالده الروحى
ي�أخذ ر�سما وختما ال ميحى.
♦ ♦ثانيا :لأن املعمودية هى مثال موت امل�سيح ودفنه وقيامته .فكما ان امل�سيح مات
مرة واحدة مقدما ذاته كفارة �أبدية وكما �أنه و�ضع للنا�س �أن ميوتوا مرة واحدة هكذا ال
يجوز �أن تعاد املعمودية مرة ثانية (. )55
عيد مخيس العهد:
يعرف �أي�ض ًا باخلمي�س املقد�س� ،أو خمي�س الأ�رسار وهو يوم مقد�س ي�سبق عيد الف�صح
بثالثة �أيام؛ وهو ذكرى الع�شاء الأخري لي�سوع امل�سيح مع تالميذه (وف ًقا للإجنيل الكن�سي) .
مـاء يف
�صب َ
وهو اليوم الذي غ�سل فيه ي�سوع �أرجل تالميذه كما ورد يف �إجنيل يوحنا (ث َُـم َ
ومي�س ُحهـا بـاملنديلِ الذي كان م�ؤتزراَ بـهِ) (يوحنا )6
أرجل التالمي ِذ
مطهـر ِة و�أخذ يغ�سلُ � ُ
َ
ويقوم الكاهن يف كثري من الكنائ�س الكاثوليكية والربوت�ستانتية والأرثوذك�سية بغ�سل �أرجل
امل�صليني ور�شهم بالزيت يف هذا اليوم)56( .
ُيحتفل به قبل الف�صح بثالثة �أيام ،وتبد�أ طقو�س هذا العيد حينما ميل�ؤون �إناء ماء،
ويزمزمون عليه ،ثم يغ�سلون �أرجل احل�ضور بهذا املاء �أ�سوة مبا فعله امل�سيح عليه ال�سالم
حينما غ�سل �أرجل تالميذه ليعلمهم التوا�ضع)57( .
الدالالت الرمزية للعشاء األخري (اخلبز واخلمر):
يعتقد امل�سيحيون �أن من �أكل اخلبز و�رشب اخلمر يف يوم عيد الف�صح ا�ستحال فيه ج�سد
امل�سيح و�أ�صبح ك�أنه �أدخل يف جوفه حلم امل�سيح ودمه ،و�أنه بذلك امتزج بتعاليم امل�سيح.
وكان (منح الربكة) للخبز واخلمر �أحد الأ�رسار ال�سبعة امل�سيحية املقد�سة وهي الطقو�س التي
يعتقد النا�س �أنهم ينالون بها الربكة الإلهية)58( .
اخلمر /اخلبز� :رس ال�شكر �أو الأفخار�ستيا ،هو �أحد الأ�رسار الكن�سية ال�سبعة وهو �رس
مقد�س به ي�أكل امل�ؤمن ج�سد الرب املقد�س ودمه الذكي حتت �أعرا�ض اخلبز واخلمر .ولهذا

ال�رس املقام الأ�سمى للأ�سباب الآتية

♦ ♦�أوال :لغزارة نعمه و�سموه عن الإدراك ،لأن النعمة بوا�سطة باقي الأ�رسار تفعل
بحالة غري منظورة حتت مادة منظورة ،وتلبث تلك املادة غري متغرية وال م�ستحيلة .اما فى
ال�رس االقد�س في�ستحيل جوهر املادة ،لأن اخلبز واخلمر مع حفظهما �شكليهما و�إعرا�ضهما
ي�ستحيالن بوجه �رسى عجيب اىل ج�سد امل�سيح ودمه.
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♦ ♦ثانيا :لفرط حمبة ي�سوع امل�سيح التى �أظهرها فى هذا ال�رس ،و�سمو املواهب التى
يهبها لنا بتناوله ،فان املخل�ص له املجد مينح امل�ؤمنني بوا�سطة باقي الأ�رسار بع�ضا من
مواهبه اخلال�صية بحيب طبيعة كل �رس منها ،ولكنه فى �رس ال�شكر يقدم لنا ذاته غذاء مقد�سا
وبتناوله نتحد به احتادا تاما ونثبت فيه اىل االبد.
♦ ♦ثالثا :لأن كل �رس من الأ�رسار يفعل فى ال�شخ�ص الذى يقبله ،ولكن �رس ال�شكر ف�ضال
عن كونه اكرث �سموا عن االدراك واكرث خال�صا بني الأ�رسار ،فهو �أي�ضا ذبيحة تقدم هلل كفارة
عن اجلميع احياءا وامواتا)59( .
وقد �سمي هذا ال�رس منذ القدمي ب�أ�سماء متعددة فدعي ( (�رس ال�شكر) ) و ( (الع�شاء
الرباين) ) و ( (الع�شاء ال�رسي) ) و ( (الع�شاء االلهي) ) و ( (مائدة الرب) ) و ( (مائدة
امل�سيح) ) و ( (املائدة املقد�سة) ) و ( (املائدة ال�رسية) ) و ( (�رس املذبح) ) و ( (خبز
الرب) ) و ( (خبز اهلل) ) و ( (اخلبز ال�سماوى) ) و ( (اخلبز اجلوهرى) ) و ( (ج�سد امل�سيح)
) و ( (اجل�سد الرباين واخلال�صي واملقد�س) ) و ( (دم امل�سيح) ) و ( (الدم الكرمي) ) و�سمي
�أي�ضا ( (�رشكة) ) و ( (احتادا) ) و ( (ك�أ�س احلياة اخلال�صية) ) و ( (الأ�رسار املقد�سة) ) و
( (الأ�رسار االلهية) ) و ( (الأ�رسار املخوفة ال�سموية) ) و ( (الذبيحة املقد�سة ال�رسية) ) ،
وهكذا من اال�سماء الرهيبة)60( .
اخلبز جسد املسيح واخلمر دمه /جماز أم حقيقة؟:
يعرت�ضون بقولهم كيف �أن اخلبز واخلمر اللذين هما من نباتات االر�ض ي�ستحيالن اىل
ج�سد امل�سيح ودمه ويكونان هما ج�سد ودم امل�سيح.
ونرد على ذلك ب�أن اال�ستحالة نوعان ،ح�سية �أى واقعة حتت احلوا�س ،و�رسية ال يقع
عليها حكم ،واال�ستحالة هى انتقال ال�شىء اىل غريه .فاحل�سية هى حتويل طبع و�صورة
وفعل �شىء ما اىل طبع و�صورة وفعل ال�شىء الذى يتحول اليه ،كتحويل امر�أة لوط اىل عمود
ملح ،وحتويل ع�صا هرون اىل ثعبان ،وحتويل ماء النهر فى م�رص اىل دم ،وحتويل املاء
فى عر�س قانا اجلليل اىل خمر .و�أما اال�ستحالة ال�رسية التى ال تدخل حتت احلوا�س فهى
ا�ستحالة اخلبز واخلمراىل ج�سد امل�سيح ودمه فى �رس االفخار�ستيا ،وذلك بناء على قول
ال�سيد ال�رصيح ( (هذا هو ج�سدى وهذا هو دمى) )  .وان قال املعرت�ض كيف يكون ذلك ،فرند
عليه ب�أن �أعمال اهلل ال ي�س�أل عنها بكيف .وقد اقت�ضت احلكمة االلهية �أن تكون ا�ستحالة
امر�أة لوط اىل ملح ،واملاء اىل دم فى م�رص ،واىل خمر فى عر�س قانا اجلليل ل�رضورة اعتبار
احل�س ،لأن الغاية منها ظهور قوة اهلل علنا .و�أما اال�ستحالة فى �رس االفخار�ستيا فلي�س
من ال�رضورى ظهورها للحوا�س :ولي�س �أي�ضا من املنا�سب اذ ال ميكن لالن�سان �أن ي�أكل

حلما وي�رشب دما ،فهذه اال�ستحالة �رسية ال تدرك باحلوا�س ،فمع �أننا ن�أكل خبزا ون�رشب
خمرا اال �أن هذا اخلبز وهذا اخلمر لي�سا بعد التقدي�س خبزا وخمرا عاديني بل هما ج�سد ودم
امل�سيح كما قال الر�سول ( (لأننا باالميان ن�سلك ال بالعيان) ) (2كو( ( )7 :5ولأننا بالرجاء
خل�صنا .ولكن الرجاء املنظور لي�س رجاء ،لأن ما ينظره �أحد كيف يرجوه �أي�ضا) ) (رو :8
 )24واالميان ب�أعمال اهلل ال�رسية �أعظم من االميان ب�أعماله الظاهرة ،لأن هذه يحكم عليها
باحلوا�س ،و�أما تلك فرياها العقل بنور االميان.
�أما قول املعرت�ض �أن اخلبز واخلمر هما من نباتات االر�ض ف�إنه �إذا ت�أمل فى فعل
الطبيعة وجد �أن كل ج�سد ودم هما من نبات االر�ض ويعودان �أي�ضا نباتا ،وهذا �أمر
م�سلم به ،و�أما �صريورتهما ج�سد امل�سيح ودمه فهذا موكول لفعل القدرة االلهية التى
ال ي�شك فيها)61( .
البعد امليثولوجي للخمر يف الثقافات اإلنسانية:
وكان اال�شرتاك اجلماعي يف تناول الطعام وال�رشاب املق ّد�سني من املظاهر الكثرية
احلدوث يف �أديان البحر الأبي�ض املتو�سط ،وكثرياً ما كان �أهل هذه الأديان يعتقدون �أن
هذا الطعام �ستحل فيه بهذا التقدي�س قوى الإله ،ثم تنتقل منه بطريقة �سحرية خفية �إىل
امل�شرتكني يف تناوله)62( .
وكان «ديوني�س�س» الذي مل يقبل بني �آلهة �أوملب�س �إال يف �أخريات �أيامه .ذلك �أنه كان
يف �أول الأمر من �آلهة تراقية ،قبل �أن تهبه تلك البالد اليونان .وكان يف موطنه الأ�صلي
�إله ال�رشاب املع�صور من ال�شعري ،وكان ا�سمه �سبزيو�س  ،Sabaziusفلما جاء بالد اليونان
�أ�صبح �إله اخلمر ،ومغذي الكروم وحار�سها .وكان يف بادئ الأمر �إله ًا للخ�صب ،ثم �أ�صبح �إله
ال�سكْر ،وانتهى �أمره ب�أن �صار ابن اهلل الذي مات لينجي الب�رش)63( .
ُّ
وكذلك كانت اخلمر يت�صب فوق ال�ضحية ،و ُي�صب بعدئذ يف ك�ؤو�س العابدين ،فك�أنهم
بهذا كانوا ي�رشبون مع الآلهة .وكانت فكرة اال�شرتاك املقد�س يف الوجبة الدينية هي الرابطة
التي تربط هيئات الإخوان التي كان كثري من �أ�صحاب احلرف والهيئات االجتماعية
ي�ؤلفونها يف �أثينة)64( .
وكان كهنة مرثا�سيني ( )65على ر�أ�سهم «حرب �أكرب» ،وع ّز اب وعذارى يف خدمة
الإله؛ وكانت القرابني تقرب �إليه على مذبحه يف كل يوم ،كما كان عباده ي�شرتكون
يف تناول طعام مق ّد�س من اخلبز والنبيذ؛ وكانت ا لإ�شارة التي يختتم بها عيده هي
د قات ناقو�س)66( .
ّ
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وقد �أمر قور�ش ( )67بتقدمي اخلمر جليو�شه ومل تكن مناق�شة جدية يف ال�شئون ال�سيا�سية
تدور يف جمال�س الفر�س �إال وهم �سكارى ،و�إن كانوا يحر�صون على �أن يعيدوا النظر يف
قراراتهم يف �صباح اليوم التايل .وكان من م�رشوباتهم م�رشوب م�سكر ي�سمى الهوما
يقدمونه قربان ًا حمبب ًا لآلهتهم؛ وكانوا يعتقدون �أنه ال يبعث يف مدمنه الهياج والغ�ضب ،بل
يبعث فيه التقى واال�ستقامة)68( .
التعالق املقدس بني اخلمر والدم:
وكان اخلمر �رشابا �إلهيا مقد�سا ،واخلمرة يف املعتقدات القدمية ترمز �إىل دم الإله
الذي �رصع ،ي�رشبه عابدوه لتحل فيهم روحه وقواه يف احتفاالت ميثل فيها م�رصعه
وقيامه من بني الأموات .ومن مظاهر قد�سية اخلمر عند العرب �أهميتها يف �إمتام ت�أدية
ال�شعائر الوثنية يف احلج ،وقد �شاع يف ح�رضة وادي الرافدين تقدمي القربني من النبيذ
�إىل الآلهة يوميت)69( .
ويروي بع�ض امل�ؤرخني �أنه كان ي�سمى يف م�رص « خمي�س العد�س»؛ لأن الن�صارى
تطبخ فيه العد�س امل�صفى ،ويقول �أهل ال�شام :خمي�س الأرز وخمي�س البي�ض ،ويقول �أهل
الأندل�س :خمي�س �أبريل ،و�أبريل ا�سم �شهر من �شهورهم)70( .

اهلوامش:
1 .1املاجدي ،خزعل :الدين امل�رصي .ط ،1دار ال�رشوق ،عمان� ،1999 ،ص .251
ديورانت :ق�صة احل�ضارة .تقدمي :حميي ال ّدين َ�صابر .ترجمة :زكي جنيب
2 .2ويليام جيم�س َ
حممود و�آخرون ،دار اجليل ،بريوت -لبنان ،املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
ُ
تون�س ،ج� ،2 ،ص.436
3 .3املو�سوعة العربية العاملية  .جمموعة م�ؤلفني .ط ،2النا�رش :م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة،
الريا�ض ،ال�سعودية ،1999 ،ج� ،12ص .8
4 .4املرجع نف�سه :ج� ،16ص. 728
5 .5املرجع نف�سه :ج � ،3ص.467
6 .6املرجع نف�سه :ج� ،16ص.728
7 .7املرجع نف�سه :ج� ،12ص .80
8 .8املرجع نف�سه :ج� ،16ص.729
�9 .9أديب� ،سمري :مو�سوعة احل�ضارة امل�رصية القدمية .ط ،1دار العربي للن�رش والتوزيع،
� ،2000ص. 162
1010املرجع نف�سه� :ص. 162
1111نعمة ،ح�سن :ميثولوجيا و�أ�ساطري ال�شعوب القدمية .دار الفكر اللبناين ،بريوت،
� ،1994ص.234
1212عجينة ،حممد :مو�سوعة �أ�ساطري العرب عن اجلاهلية وداللتها .ط ،1دار الفارابي،
بريوت ،1994 ،ج � ،1ص.274
1313النعيمي� ،أحمد �إ�سماعيل :الأ�سطورة يف ال�شعر العربي قبل الإ�سالم .ط� ،1سينا
للن�رش ،القاهرة� ،1995 ،ص. 171
1414عجينة ،حممد :مو�سوعة �أ�ساطري العرب عن اجلاهلية وداللتها .ط ،1دار الفارابي،
بريوت ،1994 ،ج � ،1ص.140
1515مواقع الإجنيل الإجبية  /http:// st- takla. orgماذا تعرف عن ق�صة �شجرة عيد
امليالد؟
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1616عجينة ،حممد :مو�سوعة �أ�ساطري العرب عن اجلاهلية وداللتها .ط ،1دار الفارابي،
بريوت ،1994 ،ج � ،1ص.200
1717املو�سوعة العربية العاملية ج� ،10ص.563
1818معاين ورموز �شجرة عيد امليالد (. )http:// www. arabwomantoday. com
1919املو�سوعة احلرة (ويكيبيديا) . /http:// ar. wikipedia. org
2020املو�سوعة العربية العاملية ج � ،10ص.260
�2121أديب� ،سمري :مو�سوعة احل�ضارة امل�رصية القدمية �ص.801 ،163
2222ق�صة احل�ضارة .ج � ،14ص. 80
�2323شيخو ،لوي�س :الن�رصانية و�آدابها بني عرب اجلاهلية .ط ،2دار ال�رشوق ،بريوت،
� ،1986ص.97
�2424أديب� ،سمري :مو�سوعة احل�ضارة امل�رصية القدمية �ص.163
امللون يف عيد الف�صح وكالة معا الإخبارية.
2525مقالة �أ�صل ق�صة البي�ض ّ

http:// www. maannews. net/

2626املو�سوعة احلرة ،ويكيبيديا .http:// ar. wikipedia. org/ wiki

2727العي�سة� ،أ�سامة :طقو�س للحرية واالنبعاث على وقع �أزيز الر�صا�ص (�أعياد الربيع
الفل�سطينية) � .صحيفة احلياة اجلديدة .الثالثاء  19ربيع الثاين ( 16جمادى الأوىل)
 2011العدد .5554
امللون يف عيد الف�صح وكالة معا الإخبارية.
2828مقالة �أ�صل ق�صة البي�ض ّ

http:// www. maannews. net/

2929املو�سوعة احلرة (ويكيبيديا) . /http:// ar. wikipedia. org
3030ق�صة احل�ضارة .ج � ،2ص. 374
3131انظر :البابا �شنودة الثالث :كتاب اخلال�ص يف املفهوم الأرثوذك�سي .ط ،6القاهرة،
جلنة �أ�صدقاء الكلية الأكلرييكية� ،ص.1988 ،104
3232املو�سوعة احلرة ،ويكيبيديا .http:// ar. wikipedia. org/ wiki
3333املو�سوعة العربية العاملية  .جمموعة م�ؤلفني .النا�رش :م�ؤ�س�سة �أعمال املو�سوعة،
الريا�ض ،ال�سعودية ،1999 ،ج� ،16ص .729

3434العبيدي� ،أحمد بن علي بن عبد القادر� ،أبو العبا�س احل�سيني :املواعظ واالعتبار
بذكر اخلطط والآثار .ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت 1418 ،هـ ،ج � ،2ص.27
3535الن�رصانية و�آدابها� .ص . 97
3636املرجع نف�سه� .ص .97
3737دغيم� ،سميح� :أديان ومعتقدات العرب قبل الإ�سالم .ط ،1دار الفكر اللبناين ،بريوت،
� ،1995ص.75
3838املو�سوعة العربية العاملية ج� ،16ص( 726مرجع �سابق) .
3939ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص. 216
4040جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة .طُ ،1عنيت بن�رشه جمعية املحبة القبطية
الأرذوك�سية ،مطبعة التوفيق القبطية ،القاهرة� ،1934 ، ،ص  26وما بعدها.
4141املرجع نف�سه� :ص  26وما بعدها.
4242ق�صة احل�ضارة .ج� ،3ص. 226
4343املو�سوعة العربية العاملية ج � ،27ص. 346
4444عجينة ،حممد :مو�سوعة �أ�ساطري العرب عن اجلاهلية وداللتها ج .1
4545جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة �ص.36
4646ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص. 284
4747جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة� .ص.73
4848املرجع نف�سه� :ص. 75
4949املرجع نف�سه� :ص.74
5050ق�صة احل�ضارة .ج� ،16ص.14
5151جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة� .ص.45
5252ق�صة احل�ضارة .ج� ،16ص.14
5353املو�سوعة العربية العاملية ج� ،21ص. 302
5454املرجع نف�سه :ج� ،16ص.726
5555جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة� .ص.52
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5656املو�سوعة احلرة (ويكيبيديا) . /http:// ar. wikipedia. org
5757املواعظ واالعتبار .ج � ،2ص. 30
5858ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص. 284
5959جر�س ،حبيب� :أ�رسار الكني�سة ال�سبعة� .ص.80
6060املرجع نف�سه� :ص. 80
6161املرجع نف�سه� :ص 113وما بعدها.
6262ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص.151
6363املرجع نف�سه :ج� ،6ص.338
6464املرجع نف�سه :ج� ،6ص.353
6565كانت عبادة مرثا�س  Mithrasالإله الذكر تنتقل يف هذه الأثناء من فار�س �إىل �أق�صى
إمرباطورية الرومانية؛ وكان مرثا�س هذا يف املراحل املت�أخرة من الدين الزراد�شتي
تخوم ال
ّ
�إبن �أهورا -مزدا �إله النور ،وكان هو �أي�ض ًا �إله ًا للنور ،واحلق ،والطُ هر ،وال�رشف؛ وكان ُيقال
�أحيان ًا �إنه هو ال�شم�س ،و�إنه يقود احلرب العاملية �ضد قوى الظلمة ،و�إنه ي�شفع على الدوام
�شجعهم يف كفاحهم الدائم لل�رش والكذب ،وال َد َن�س ،وغريها
لأتباعه عند �أبيه ،ويحميهم ،و ُي ّ
من �أعمال �أهرمان �أمري الظالم .ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص .148
6666ق�صة احل�ضارة .ج� ،11ص.148
�6767أ�س�س الأ�رسة الأكمينية �أ�رسة “امللوك العظام” التي حكمت بالد الفر�س يف �أزهى
�أيامها و�أعظمها �شهرة ،و�أنه نظم قوات ليديا وفار�س احلربية فجعل منها جي�ش ًا قوي ًا ال
يقهر ،و�أنه ا�ستوىل على �رسدي�س وبابل ،وق�ضى على حكم ال�ساميني يف غرب �آ�سية ق�صة
احل�ضارة .ج� ،2ص .403
6868ق�صة احل�ضارة .ج� ،2ص.412
6969النعيمي� ،أحمد �إ�سماعيل :الأ�سطورة يف ال�شعر العربي قبل الإ�سالم .ط� ،1سينا للن�رش،
القاهرة� ،1995 ،ص( 237 – 235نقال عن ال�صورة يف ال�شعر العربي �ص. )202
7070املواعظ واالعتبار .ج � ،2ص. 30

ثوب عروس بيت حلم
ثوب امللك (أيقونة بيت حلم) سيد األثواب
أ .مها السقا
مركز الرتاث الفلسطيين /بيت حلم /فلسطني.

بيت حلم هذه املدينة اخلالدة عا�صمة امليالد الروحية للعامل امل�سيحي �أجمع ولد فيها
ال�سيد امل�سيح يف كني�سة املهد �أقدم كني�سة يف العامل بنيت عام  327م

بناها االمرباطور ق�سطنطني و�أمه امللكة هيالنه وقد �أُدرجت مدينة بيت حلم من
�ضمن الرتاث العاملي يف منظمة ال�سياحة العاملية “ اليون�سكو “ واالن �ستدخل التاريخ مرة
اخرى فقد �أعلنت مدينة بيت حلم عا�صمة للثقافة العربية . 2019
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ان الفرتة املمتدة من منت�صف القرن
التا�سع ع�رش اىل �أوائل القرن الع�رشين هي
فرتة ازدهار فن املعمار وجميع احلرف
اليدوية يف بيت حلم من فن التطريز
واحلفر على ال�صدف واحلفر على اخل�شب
واحلفر على احلجر و�أ�صبحت مهنة �صنع
املالب�س والتطريز عليها مهنة قائمة بحد
ذاتها وازدهرت م�شاغل احلياكة والتطريز
يف بيت حلم لل�سكان املحليني ولل�سياح
الوافدين

صناعة اخلشب يف بيت حلم

صناعة الصدف يف بيت حلم

الرتاث يعترب وثيقة امتالك للأر�ض عرب التاريخ .الرتاث يف احلقيقة هو البحث عن
الذات فهو ق�ضية بحث تاريخي وح�ضاري وجغرايف و�سيا�سي وهو ذلك املخزون الذي
حتتفظ به ذاكرة ال�شعوب وتنقله من ال�سلف اىل اخللف.

�إن تراث �شعب من ال�شعوب ال يتكون �إال من خالل حياة م�ستمرة ل�شعب على بقعة من
الأر�ض ت�سمى الوطن وال�شعب الفل�سطيني الذي راكم هذه احل�ضارة على �أر�ضه فل�سطني على
مدى �آالف ال�سنني ،يحق له وبجدارة �أن يقول هذا وطني فل�سطني .
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ان اهتمامنا بالثوب الفل�سطيني باعتباره هوية ووثيقة تراثية وح�ضارية وتاريخية
لوجودنا يف كل قرية ومدينة فل�سطينية ومن منطلق ان املر�أة الفل�سطينية ر�سمت من خالل
الزخارف ق�صة قريتها على ثوبها

فطرزت عليه البيئة املحيطة بها والأر�ض ومنتجاتها  ،ومعتقداتها ،و�أ�شكالها
الهند�سية اجلميلة ف�أ�صبحنا نعرف املر�أة الفل�سطينية من �أي قرية �أو �أي مدينة من خالل
تطريز هذا الفن الرفيع اخلالق املبدع الذي نقلته الفل�سطينية على ثوبها الفل�سطيني اجلميل

يرجع تاريخ التطريز الفل�سطيني اىل زمن �أجدادنا الكنعانيني �أي منذ �أكرث من خم�سة
�آالف عام حيث امتاز �أهل فل�سطني بالتطريز
باللون الأحمر الكنعاين ف�إن كلمة كنعان
تعني ارجوان �أي اللون الأحمر البنف�سجي
بجميع درجاته وتعني اي�ض ًا (االر�ض
املنخف�ضة)  ،وكان لون التطريز بالأحمر
يغلب على معظم �أثواب فل�سطني.
* من كتاب الدكتور فيليب حتة
تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني �صفحة
 87-86لعام 1951
* من كتاب الدكتور عبد الرحمن
املزين (مو�سوعة الرتاث الفل�سطيني )
�صفحة 39
نق�ش ميثل جماعة من الكنعانيني يقودهم ال�شيخ الكنعاين (اب�شه) وهم يلب�سون �أثواب
ق�صرية مطرزة عام  1420قبل امليالد
من كتاب فيليب حتي (تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني دار الثقافة بريوت عام )1958
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لوحة عاجية عرث عليها يف جمدو يف فل�سطني وتاريخها يعود اىل القرن الثالث ع�رش
قبل امليالد ويظهر الثوب الكنعاين ذو االردان وزخارفه املمتدة مع طول الثوب ب�شكل
�أ�رشطة طولية وهذا الثوب ال يختلف عن االثواب الفل�سطينية املعا�رصة
من كتاب فيليب حتي (تاريخ �سوريا ولبنان وفل�سطني دار الثقافة بريوت عام )1958

ثوب امللك ومكمالت وزينة ثوب عروس بيت حلم ثوب الزفاف ملك األثواب
وايقونة بيت حلم
سيد االثواب الفلسطينية:
متتاز عرائ�س بيت حلم ب�أثواب جميلة متنوعة �أهمها الثوب اخل�ضاري (جنة ونار)
وثوب املل�س وثوب عنرب وثوب امللك مو�ضوع فقرتنا يف هذا امل�ؤمتر .

�أما ثوب امللك ثوب عرو�س بيت حلم فهو
مو�ضوع حما�رضتي.
هو الثوب الذي تتميز طريقة تطريزه
بالقطبة التلحمية وبخيوط احلرير والق�صب،
وكذلك ب�شكل الثوب املخروطي بالبنايق على
جوانب الثوب والأردان.
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مكمالت وزينة الثوب التلحمي تتميز بال�شطوة (غطاء الر�أ�س)
املزينة بالعملة الذهبية والف�ضية ،والغدفة ( اخلرقة)  ،والتق�صرية املطرزة
(اجلاكيت) ،واحللى اجلميلة ،وبذلك ف�إن ثوب عرو�س بيت حلم يعترب من �أغنى و�أثرى و�أجمل
�أثواب فل�سطني �إنه �سيد االثواب .
ال�شطوة غطاء الرا�س وكانت تتميز بها منطقة بيت حلم وتتزين بها املر�أة املتزوجة
فقط وهي قطعة من مهر العرو�س مطرزة ومزينة بالعملة الذهبية والف�ضية وخرز املرجان
اجلميل ،يتدىل منها عقد ف�ضي جميل يدعى �سبعة ارواح.

شطوة جدة جدتي عام 1886

ولب�س �أي�ض ًا للزينة  ,الأ�ساور (احليدري) الف�ضية من �صاغة من بيت حلم .
أ�سماءهم على احللى.
�سمور وحنا و خليل وغريهم وكانوا يحفرون � َ
وكم انا �سعيدة انني �أمتلك هذه ال�شطوة بكامل زينتها للعائلة يرجع تاريخها املوثق
اىل عام .1886

الغدفة :الرتبيعة خرقة كانت تو�ضع فوق ال�شطوة “غطاء الر�أ�س” طولها حوايل مرتين
 ،القما�ش من ن�سيج الكتان الناعم مطرزة من اجلوانب الأربعة بالتطريز بغرزة الفالحي و
يغلب على الزخارف اللون الكنعاين الأحمر.
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قبة ثوب امللك
ان تاريخ التطريز على القبة بد�أ من قبة الثوب الأوىل اخلالية من التطريز وهي قطعة
من قما�ش احلرير الهرمزي ،ومن ثم اىل التطريز اجلزئي على القبة حتى و�صلنا اىل القبات
املغطاة جميعها بزخارف التطريز ولكنها حافظت يف جميع املراحل من الأ�سا�س  ،م�ساحتها
وموقعها على �صدر الثوب على افرتا�ض ان التطور يبد�أ من الفراغ وحتى املمتلئ الغني.

تقنية التطريز التلحمي هو التطريز بالتم�سيك يتم بوا�سطة و�ضع خيوط الق�صب واحلرير
على ظهر القما�ش ب�أ�شكالها العديدة والزخارف يتم ت�شكيلها باليد ومن ثم يتم مت�سيكها
بالإبرة يدوي ًا وبخيط رفيع يتنا�سب مع لون خيوط احلرير وتثبت على القبة اجلميلة التي
تزين �صدر الثوب وهي من �أهم الأجزاء امل�ؤثرة بالثوب.

وكلما كانت قبة الثوب غنية بالتطريز كانت جتلب النظر اليها وتعد حجاب ًا (تعويذة)
للحماية من ال�رضر ل�صدر املر�أة.
ان تقنيات التطريز اخلا�صة بالقبة ت�شري اىل ارتباطها بالبيئة املحيطة بها واملعتقدات.

كانت القبة قطعة منفردة (منف�صلة) عن الثوب وذلك لت�سهيل تطريزها وكذلك ل�سهولة
ت�سويقها منفردة اىل بقية املناطق وللتجارة.
فقد �شوهدت العديد من ن�ساء منطقة بيت حلم يف املا�ضي يف ا�سواق القد�س القدمية
وهن يبعن القطع املطرزة جلمالها وا�ضافتها لتزيني االثواب و�إغنائها .
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�أهم الزخارف التي تزين القبة زخرف القوار يف الو�سط مزين ًا بخم�سة جنوم تعلو
النجمة يف الو�سط رموز دينية مثل ال�صليب وكذلك وجدت هذه الرموز على زخارف االكمام
وجوانب الثوب.

يلتف حول القوار عرق ال�صبيان وعرق النجوم واخلياط وملوى وقو�س وال�سبلة
وحولها ت�شاريف من القما�ش احلرير املثلث
ركبت هذه القبة التلحمية اجلميلة اي�ض ًا على اثواب منطقة القد�س الثوب الغباين وابو
قطبة والأ�ساوري وثوب جنة ونار.

ان كثافة التطريز املتزايدة اجلميلة على قبة الثوب تعك�س املهنية الرائعة واملتقنة
للن�ساء املطرزات وكذلك تدل على ثراء وذوق مالكة الثوب.
يعلو القبة كتف الثوب وهي قطعة من قما�ش املخمل املزين بطائر الفنيق واملطرز
بخيوط الق�صب.

التق�صرية (اجلاكيت) تلب�س فوق
الثوب من قما�ش اجلوخ او املخمل �سميت
بالتق�صرية لأنها ق�صرية االكمام لإظهار
جمال التطريز على االردان وق�صرية الطول
لإظهار جمال التطريز على جوانب الثوب

البنايق :
امتازت التق�صرية بالتطريز الكثيف
واجلميل على ال�صدر واجلوانب وبخيوط
احلرير والق�صب املذهب.
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وكان اي�ض ًا يلب�س يف ال�شتاء كبوت الفرو الأحمر اجلميل �أو كبوت من�سوج بخيوط
ال�صوف املخطط املن�سوج يدوي ًا على النول وباللون الأحمر والأ�سود.

البنايق :بنايق الثوب عبارة عن ثالث قطع على �شكل مثلث من احلرير امللون ت�ضاف
اىل الثوب من اجلوانب لتو�سيعه مطرزة بقطبة التحريرة والق�صب وزخرف ال�ساعة ال�رشبة
وعرق التفاح.

�أكمام ثوب امللك الأردان «ال�سواعد» متتاز بقما�ش احلرير وعلى �شكل خمروطي من
ثالث قطع ملونة بالأخ�رض والربتقايل �أو الأحمر

الأكمام مطرزة بزخرف ال�ساعة وال�رشبة وعرق التفاح.

�أ�ساور وحلى ثوب امللك:
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ذيال الثوب هي نهاية املنطقة اخللفية للثوب ن�سجت بخيوط ف�ضية ناعمة وخيوط من
احلرير امللونة لتزين الثوب من اخللف.
احلزام ال�شملة الزنار يلتف حول و�سط ثوب املر�أة وهو من قما�ش احلرير املمزوج
بال�صوف امللون بزخارف زاهية جميلة.

هنالك ثوب جميل �آخر الثوب اليومي ثوب عنرب م�صنوع من قما�ش احلرير الأ�سود
ومزين بالتطريز بالقطبة الفالحي “ال�صليب” و يغلب عليه التطريز باللون الأرجواين
والأحمر وبزخارف جميلة �أهمها زخرف النجمة الكنعانية الثمانية.

الثوب اليومي
ثوب العنرب الأرجواين الكنعاين
�أهم زخارفه النجمة الكنعانية الثمانية

متيزت �أثواب منطقة بيت حلم بالتطريز بخيوط احلرير الطبيعية والق�صب املذهب
وبالتطريز بالقطبة التلحمية

ملوى من الخشب تلف حوله خيوط التطريز
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�أهم م�صانع الن�سيج يف بيت حلم تعود لعائلة ابراهيم و�سليم وجنيب نا�رص ت�أ�س�ست
عام  1832يف بيت حلم ُ ،ن�سج فيها ثوب امللّك والثوب اخل�ضاري بخيوط الكتان واحلرير
واالحزمة وال�شملة بخيوط ال�صوف وكذلك الب�شت “الكبوت” املقلم باللون االحمر واال�سود .

من �أ�شهر الن�ساء العامالت يف التطريز بالقطبة التلحمية وباحلرير والق�صب ال�سيدة
جنمة خاروفة و منه حزبون وجميلة مهيوب وحبيبة حزبون �آخر �سيدة �شوهدت تلب�س هذا
الثوب منذ حوايل عام . 1980

نجمة خاروفة

حبيبة حزبون

منة حزبون

جميلة مهيوب
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ومن تقاليد العائالت يف منطقة بيت حلم ان ت ُدفن املر�أة بثوب عر�سها وبهذا التقليد
�ضاعت العديد من ثروات اثوابنا الفل�سطينية

كانت الفل�سطينية تبد�أ بتعلم مهنة التطريز وهي يف الثامنة من عمرها وبعد �أن تتقن
هذا الفن تبد�أ بتطريز ثياب زفافها بخيوط من الق�صب واحلرير امل�صبوغ بعدة الوان ،
�صبغت جميعها بال�صبغة الطبيعية .

فمث ًال اخذ اللون الأ�صفر من نبات الزعفران واللون الأزرق من نبات النيلة الذي زرع
يف �أريحا  ،واللون اال�سود من ق�شور الرمان  ،واللون الأخ�رض من �أوراق �شجر ال�سماق واللون
البني من حلاء �شجر البلوط �أما اللون االحمر الكنعاين ف�أخذ من دم حيوان املورك�س عن
�ساحل البحر املتو�سط .

كل هذه الألوان �صبغت بها خيوط احلرير والقما�ش ،وقد تاجر الفل�سطينيون بالن�سيج
واخليوط امللونة واحتفظوا ب�رس �صناعة اللون الأحمر وكان هنالك تفاوت يف درجات اللون
االحمر من منطقة اىل �أخرى .
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مث ًال متيز تطريز منطقة رام اهلل ويافا باللون االحمر النبيذي ومنطقة اخلليل باللون
االحمر ال�ضارب ايل البني وبئر ال�سبع باللون االحمر ال�ضارب اىل الربتقايل �أما منطقة غزة
واملجدل فتميزت باللون الأحمر الكنعاين الأرجواين ال�ضارب اىل الليلكي و الزهر الغامق .

بعد �أن �رسقت �إ�رسائيل الأر�ض وغريت معاملها مل جتد تراث ًا تدافع به عن وجودها
على �أر�ضنا الفل�سطينية فبد�أت ب�رسقة العديد من جوانب تراثنا:
�أثوابنا الفل�سطينية و�أكالتنا ال�شعبية حتى و�صلت اىل �رسقة الكوفية الفل�سطينية

ال ي�ضيع حق وراءه مطالب:
�رسقة الثوب الفل�سطيني يف املو�سوعة العاملية  1993ومت متابعة هذه ال�رسقة
وجنحنا يف �إلغائها عام 2007

ا�رسائيل ت�رسق ثوبنا بالنجمة الكنعانية الثمانية
يف م�ؤمتر دويل لأثواب ال�شعوب يف العامل يف مدينة نيويورك عام 2012

زي م�ضيفات �رشكة العال اال�رسائيلية للطريان وقد ن�رشت يف �صحيفة اجلربو�ساليم
بو�ست بتاريخ  1980-2-7وهي م�رسوقة عن االزياء ال�شعبية الفل�سطينية
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فتاة �إ�رسائيلية ترتدي الزي ال�شعبي الفل�سطيني يف املهرجان التا�سع ع�رش للفلكلور
يف �أمريكا
ن�رشت يف �صحيفة لرينر االمريكية بتاريخ 1978-12-5

ا�رسائيل ت�رسق �أكالتنا ال�شعبية يف م�ؤلفات وكتب ا�رسائيلية
الفالفل واحلم�ص والزعرت واملجدرة !!!

حماولة ت�شويه الكوفية الفل�سطينية وابرازها بعدة الوان ال�ضاعة م�ضمونها
ال�سيا�سي وقد مت ايقاف ا�ستعمال الكوفيات امللونة وخا�صة باللون الأزرق

اعالن ل�رشكة الطريان اال�رسائيلي العال يقول اي من االكالت اال�رسائيلية تف�ضل ؟
احلم�ص ام الفالفل او ال�شك�شوكة او ال�شاوروما ؟
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عبوة مكتوب عليها زعرت ا�رسائيلي يتم ت�سويقها يف العامل وهي من م�صانع
امل�ستوطنات اال�رسائيلية

مقالة يف �صحيفة القد�س عن انزعاج زئيفي من ال�سلطة العربية !!!

امل�شاركة عام � 1995سنة ال�سالم يف متحف حيفا لعلم املو�سيقى واالجنا�س
«من اقوالهم وكتاباتهم و�صورهم ندينهم» يف كتاب �صدر عن املتحف بعنوان (من
القمباز اىل القفطان) وقد بني هذا الكتاب عدم وجود زي �شعبي تقليدي موحد لليهود  ،وبني
ان فن التطريز الفل�سطيني هو جزء من معامل الهوية والوجود الفل�سطيني .
ما ورد يف هذا الكتاب وثيقة علينا درا�ستها و متابعتها

جمل ورت يف الن�سخة العربية من الكتاب
الكتاب بالعربية والعربية واالجنليزية
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من نشاطات وإجنازات مركز الرتاث الفلسطيين  /بيت حلم:
خارطة ازياء فل�سطني وربط الزي ال�شعبي باملوقع التاريخي والديني

املطالبة بتغيري الزي املدر�سي القدمي بزي تراثي لدولة فل�سطني
تعميم الزي املدر�سي الفل�سطيني املقرتح بلم�سات من التطريز لي�صبح اللبا�س الر�سمي
ملدار�س االناث يف دولة فل�سطني وقد متت جتربة الزي يف مدر�سة العودة يف بيت حلم وهو
من ت�صميم مها ال�سقا .
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تطريز و�شاح بابا الفاتيكان بنديكتو�س وفران�سي�س برموز فل�سطينية واهم رموزه
املطرزة مفتاح العودة و�شجرة الزيتون وقبة ال�صخرة وخارطة وعلم فل�سطني وحن�ضلة

مت اختيار املفتاح املطرز من و�شاح البابا كطابع ر�سمي لدولة فل�سطني وكتب على
بطاقته ت�صميم مها ال�سقا .

فاز مركز الرتاث بامل�سابقة العاملية لليون�سكو (املر�أة وال�سياحة )جرت بني اكرث من
�ستني دولة بالعامل فاز بها مركز الرتاث باملرتبة االوىل بلوحة ازياء فل�سطني وكرمت مها
ال�سقا من ال�سيد الرئي�س .
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�أ�صدر مركز الرتاث كتاب التطريز هوية “ قرن على االثواب الفل�سطينية “ بعد م�شاركة
املركز مبعر�ض لالثواب الفل�سطينية ا�ستمر ملدة �ستة �أ�شهر يف متحف جامعة �شيكاغو
والكتاب قيم جداً باللغة االجنليزية وانا الأن ب�صدد ترجمته وا�ضافة ملحق له باللغة
العربية.

متحف مركز الرتاث الفلسطيين يف بيت حلم

الثوب الفل�سطيني الذي دخل مو�سوعة جيني�س العاملية مب�ساحة  400م مربع وقد
قمت باختيار زخارف هذا الثوب وقد مت تنفيذه من قبل دار الطفل يف اخلليل
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ثالثة �أجيال ..
كم �أنا فخورة بكِ والدتي و�أبنتي

يف النهاية كم �أنا فخورة بجداتنا اللواتي ا�ستطعن
اتقان فن تطريز اخلالق املبدع على ثوبنا الفل�سطيني
وجعلن منه قطعة فنية رائعة نفخر بها ونفتخر مبا
�أجنزوه لنا من فن وتراث وح�ضارة  ،فعلينا ان نحافظ
على تراثنا وان منار�سه حتى يبقى ملك ًا لنا.

التوصيات:
ملؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين عام : 2015
1.1ا�ستحداث م�ساق ،الرتاث الفل�سطيني ،ح�ضارة وتاريخ ،ليدر�س يف اجلامعات
الفل�سطينية وال �سيما جامعة القد�س املفتوحة وذلك حر�ص ًا على توثيق هذا الرتاث وحمايته
من الطم�س وامل�صادرة والتهويد ،واالنتحال ولتجذير هذا الرتاث يف الذاكرة والوجدان
والوعي الوطني الفل�سطيني باعتبار ان الرتاث هوية ووثيقة ح�ضارية وتاريخية لوجودنا
يف كل قرية ومدينة فل�سطينية .

2.2تعميم الزي املدر�سي الفل�سطيني املقرتح بلم�سات من التطريز لي�صبح اللبا�س
املدر�سي الر�سمي يف مدار�س الإناث يف دولة فل�سطني وقد متت جتربة الزي يف مدر�سة
العودة وهو من ت�صميم مها ال�سقا (تو�صية لوزارة الرتبية والتعليم) .
3.3تدري�س فن ت�صميم املالب�س والتطريز الفل�سطيني من واقع املوروث الرتاثي
الفل�سطيني� ،ضمن م�ساقات الرتبية الفنية ...و ت�صميم الأزياء يف مدار�س الإناث واملعاهد
العلمية ذات العالقة.
4.4ا�صدار كتيب م�صور لتوثيق ال�رسقات الإ�رسائيلية التي حتاول تهويد تراثنا
وم�صادرته ون�سبته �إليهم-ومتابعة ذلك وهو من اعداد مها ال�سقا .
5.5من كتبهم ندينهم انظر كتاب� :صدر عن متحف حيفا للمو�سيقى واالجنا�س عام
 1995وقد �شاركت مها ال�سقا فيه -علينا درا�ستة ومتابعتة -ويبني هذا الكتاب عدم
وجود زي �شعبي تقليدي موحد لليهود ،الكتاب بعنوان (من القمباز اىل القفطان) �صدر
عام  1995عن متحف حيفا باللغة العربية و العربية واالجنليزية وكانت مديرة املتحف
( نينا بنت�سور ) و�س�أزود اجلامعة بن�سخة منة .
From the kumbaz to the kaftan - Jewish and palestinian costumes6.6

7.7املالحقة الق�ضائية يف املحاكم الدولية �ضد �رسقاتهم لرتاثنا وانتحاله وتهويده
ون�سبته �إليهم .
8.8اعطاء حقوق طباعة خارطة ازياء فل�سطني التاريخية جلامعة القد�س اي�ضا
لطباعتها وتوزيعها لن�رش املزيد من املعرفة برتاثنا وازياءنا ---وهي من انتاج مركز
الرتاث الفل�سطيني يف بيت حلم
9.9تبني مقولة (علينا ان منار�س الرتاث حتى يبقى ملكا لنا ).
جميع القطع واالثواب الفل�سطينية من جمموعة مركز الرتاث الفل�سطيني
www.phs.ps
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صناعة احلفر على خشب الزيتون
يف الرتاث الشعيب التلحمي
د .طالب الصوايف
وزارة السياحة واآلثار /فلسطني.

مقدمة:
ملاذا الرتاث:
الرتاث لي�س وليد حلظة م�رسوقة من عمر الزمن� ،أو يف خل�سة منه ،ولي�س نبت ًا وح�شي ًا
ينمو على �ضفاف الأ�سطورة ,فالرتاث ال يقوم �إلاّ م�ستنداً على جدارين �صلبني :جدار الزمان
وجدار املكان.
وتراث �شعبنا الفل�سطيني يحقق �أ�صالته بتمكنه من هذين ال�رشطني املتجادلني ,فهو
يت�أ�صل بامتداداته يف عمق التاريخ ويتوا�صل معه حتى اللحظة الراهنة ,يف الوقت الذي
يظل فيه منت�سب ًا �إىل اجلغرافيا ,ومتجذراً يف رحم الأر�ض الفل�سطينية ,فمن مثل ذلك االمتداد
التاريخي املوغل يف الزمان ,ومثل ذلك اجلغرافيا التي تر�سم �أر�ضها خارطة الوطن ,فتحدد
مالمح تراثنا الفل�سطيني بدقة (. )1
والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني بالإ�ضافة �إىل عراقته يت�سم �أي�ض ًا بال�شمولية واالت�ساع،
وهو ال يقت�رص على ثوب مت�شح بالتطريز� ,أو �أغنية يرددها احلادي� ,أو رق�صة ت�ؤديها
ال�صبايا يف الأعرا�س� ,إنه تركيبة �شاملة ومتنوعة تعك�س كل تفا�صيل احلياة االجتماعية
واالقت�صادية واحل�ضارية وال�سيا�سية ,وظروفها وبيئتها وفل�سفتها (. )2
ومن هنا يتحتم على كل منا يف موقعه �أن ين�ضم ن�شط ًا �إىل حركة �إنعا�ش الرتاث
�إنعا�ش ًا فعا ًال ال يقف عند حد جعله متحف ًا م�سج ًال على ورق� ،أو معرو�ض ًا على جدران،
و�أخ�ص بالذكر هنا من حيث الدور واملوقع ,و�سائل الإعالم امل�س�ؤولة واملربني واملثقفني
يف جميع املراحل واملواقع ،لأن عليهم دوراً تاريخي ًا يقومون به بالإ�ضافة �إىل الذي لعبوه
�إىل الآن ،كما وندعو الأكفاء من �أبناء �أمتنا �أن يجعلوا من هذه احلركة -حركة الك�شف عن
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الرتاث و�إنعا�شه� -إىل املبادرة واال�ستمرار يف �سرب �أغوار تراثنا وتطويره من حيث الق�ص�ص
ال�شعبي وال�صناعة ال�شعبية والرتاثية الأخرى واملعتقدات ال�شائعة والأ�ساطري واخلرافات؛
لأن كل هذا يعك�س وجوداً كان ،....ولكن هذا الوجود ي�أبى �إلاّ �أن ينتف�ض ليعود متجدداً
متكام ًال منطلق ًا نحو م�ستقبل يج�سد فيه ذاته ،م�ؤكداً حلقيقة ب�سيطة �أال وهي �أنه مل يذب و�أنه
�سيعود ليربز �ساطع ًا �أ�صي ًال (. )3

أهداف الدراسة:
1.1بيان �أهمية الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ب�شكل عام وال�صناعات احلرفية اليدوية
ب�شكل خا�ص ،والعمل على �إحيائها وتنميتها واملحافظة عليها.
2.2ت�شجيع �أ�صحاب هذه احلرف على التم�سك بها وتطويرها وت�سويقها حملي ًا وعاملياً.
3.3بيان املعيقات وامل�شاكل التي واجهتها ،ويواجهها �أ�صحاب هذه احلرف واملهن
يف مناطق �صناعتها وو�ضع احللول املنا�سبة لها ال�ستمرارها.
�4.4إبراز الأهمية الرتاثية واحل�ضارية واالقت�صادية لهذه احلرف التي تعرب عن تاريخ
وثقافة وهوية ال�شعب الفل�سطيني وانتمائه �إىل �أر�ضه لتج�سيد �صموده يف وطنه.
5.5بيان � ّأن هذه احلرفة ال�شعبية لي�ست جديدة وطارئة وم�ستوردة من اخلارج ,بل هي
قدمية قدم �شجر الزيتون ومت�أ�صله منذ �آالف ال�سنني.

أهمية شجرة الزيتون يف الرتاث الشعيب الفلسطيين “القدسية”:
يقال �إن �أمة بال تاريخ هي �أمة بال حا�رض �أو م�ستقبل ،لكن الرتاث ال�شعبي يفوق التاريخ
يف �أهميته ،ف�إذا كان التاريخ �سج ًال جلانب من الأحداث املا�ضية ،ف�إن الرتاث �سجل لكافة
التحديات االجتماعية واالقت�صادية والبيئية وال�سيا�سية و�سواها ،ويقال �أي�ض ًا �أن“ :من ال
تراث له ،ال ح�ضارة له ومن ال ح�ضارة له ،ال تاريخ له ،ومن لي�س له تاريخ لي�س له وجود”،
فالبحث عن الرتاث والتنقيب عن جذوره بالدر�س والتحليل هو يف احلقيقة بحث و�رشط
جوهري بتجدد ال�شخ�صية احل�ضارية الفل�سطينية( )4وقد اكت�سب تراثنا ال�شعبي الفل�سطيني
�صفاته من تفاعل العنا�رص الثالثة الالزمة لتكونه وهي :الأر�ض والإن�سان والزمن ،وهذا
التفاعل امل�ستمر بني عنا�رص تكوين الرتاث ال�شعبي �أنتج الرموز امل�شرتكة بني الفل�سطينيني،
والتي جندها يف كل جزء من �أجزاء الرتاث ال�شعبي ،ومن هنا نقول �أن تراثنا ال�شعبي هو �أحد
�أبرز مقومات هويتنا الفل�سطينية التي يتوجب علينا حمايتها وتغريزها (. )5

وتدور العديد من املعتقدات ال�شعبية الفل�سطينية حول �شجرة الزيتون وغريها من
الأ�شجار والنباتات ،ف�أجدادنا الكنعانيون ومن قبلهم ممن �سكنوا يف فل�سطني قد�سوا هذه
وكونوا حولها العديد من االعتقادات واخلرافات التي ترعرعت وا�ستمرت �إىل وقت
ال�شجرة ّ
قريب فيما عرف “باملعتقدات ال�شعبية” ،ثم حبا اهلل االن�سان يف بالدنا بكتبه املقد�سة
ور�سله الذي خ�ص بها بع�ض الأ�شجار والنباتات –وخا�صة الزيتون -بكثري من الو�صف
وال�صفات ،مما مكنها يف الوجدان ال�شعبي (. )6
كانت مدن فل�سطني وخا�صة القد�س وبيت حلم واخلليل م�رسح ًا لظهور العديد من
الأنبياء والأولياء وال�صاحلني الذين اقرتنت بهم احلياة النباتية ,كما اقرتنت العديد من
الأ�شجار مبقاماتهم و�أ�رضحتهم ،ومن ثم فقد تغلغلت هذه النباتات والأ�شجار بالن�سيج
الفكري الفل�سطيني بقوة بحيث �سيطرت على مناحي احلياة الزراعية والطبية ال�شعبية
وطقو�سه ال�سحرية ,ف�أطلقت �أ�سمائها على العديد من مناطق عمرانه املتمثلة يف قراه ومدنه
ومراكز جتمعاته( ،)7ومما ال �شك فيه �أن �شجرة الزيتون على مر الع�صور احتلت مكانة مرموقة
يف حياة ال�سكان يف الأر�ض املقد�سة ,حيث تعد بالفكر امليثولوجي مباركة ومقد�سة ،كما
متثل �شجرة الزيتون الوثيقة املادية للتاريخ نظراً لأهميتها يف احلياة املادية والثقافية
منذ القدم وحتى يومنا هذا ,والذي يتتبع تاريخ هذه ال�شجرة منذ زراعتها يف فل�سطني,
يرى ب�أن �أهايل فل�سطني ما زالوا يقد�سونها ويهتمون بزراعتها والعناية بها ,فبالإ�ضافة
�إىل اال�ستفادة من جانبها املادي ,ف�إن كثرياً من �أهايل املدن الفل�سطينية وقراها كانوا
يذهبون �إىل الأ�شجار املعمرة ومنها الزيتون ,والقريبة من املقامات واملزارات من �أجل
التربك بها واجللو�س يف ظلها ،العتقادهم ب�أن هذه الأ�شجار ت�ساعد يف حل بع�ض امل�شاكل
والأمرا�ض التي ت�صيب النا�س ,وهي لي�ست عادة جديدة طارئة ،لأن كثرياً من الأماكن منذ
عهود قدمية كانت ذات عالقة بالأ�شجار اخل�رضاء ،وما زال �سكان املدن والقرى والأرياف
الفل�سطينية ينظرون �إىل هذه ال�شجرة بنوع من القدا�سة لي�س لل�شجرة نف�سها بل العتقادهم
بقوتها اخلارقة امل�ستمدة من قدرة اخلالق الذي ت�سكن روحه املزار �أو القرب �أو الكهف �أو
النبع امللت�صق بها (. )8
واليوم ُتعد �شجرة الزيتون �أيقونة وطنية عند �أهل فل�سطني ,فانت�شارها الكثيف يف
اجلبال والتالل والأودية وال�سهول ،ومثله عمرها املديد يف متاديه ,يرمزان �إىل الر�سوخ
والتجذر واالنتماء واال�رصار على البقاء على الرغم من احلرب املدمرة التي ت�شن عليها من
قبل �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي وم�ستوطنيه ,ذلك �أن �أ�سلوب الطم�س والتدمري واالقتالع
الذي تتبعه �سلطات االحتالل ال يقت�رص على املباين والأماكن املقد�سة والرموز الدينية,
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و�إمنا يتعداه �إىل ال�شجر وخا�صة �شجرة الزيتون ،هذه ال�شجرة املباركة واملقد�سة التي تعد
ال�شاهد على احلياة والرتاث الفل�سطيني من جهة ,ومن جهة �أخرى فهي ع�صب اقت�صادي
رئي�سي ,ومن اجلهة الثالثة فهي متثل رمزاً لدميومة التاريخ الفل�سطيني وتراثه.

التطور التارخيي للصناعات احلرفية والرتاثية يف املدينة وأشكاهلا
وموضوعاتها:
أ .تعريف احلرف الشعبية اليدوية «الصناعات الرتاثية»:
اختلفت الدرا�سات يف التعريف مب�صطلح ال�صناعات الرتاثية –احلرفية ب�سبب عدم
وجود م�صطلح موحد لهذه ال�صناعات� ,إذ � ّإن بع�ض الدرا�سات تعتربها �صناعات تراثية
�أو �سياحية �أو حرف تقليدية ,ويعتمد بع�ضها الآخر م�صطلح ال�صناعات احلرفية ,لكن
ال�صناعات احلرفية ميكن �أن ت�شمل ال�صناعات الرتاثية وال�سياحة وغريها(. )9
ومن خالل االطالع على بع�ض القراءات بدا وا�ضح ًا � ًأن هناك العديد من املعاين
والت�صورات مل�صطلح ال�صناعات الرتاثية «احلرفية» و�إن كانت كلها ت�صب يف ذات املعنى
ومنها:
هي تلك ال�صناعات التي ت�شري �إىل جمموعة من الأن�شطة االقت�صادية التي تتعلق
با�ستغالل املعرفة واملعلومات ,ووفق ًا للمنظمات الدولية مثل اليون�سكو ومنظمة التجارة
العاملية ,ف� ّإن ال�صناعات الرتاثية هي ال�صناعات التي جتمع ما بني الإبداع والإنتاج التي
فعرفت ال�صناعات الرتاثية ب�أنها
هي بطبيعتها ثقافية �أو تقليدية� ,أما مو�سوعة ويكيبيديا ّ
تلك ال�صناعات الب�سيطة واليدوية التي تعتمد ب�شكل رئي�سي على احلرفة واحلرفيني ،وتعتمد
على مهارات الأ�رسة ,وتتطلب مهارات خا�صة �إما موروثة �أو مكت�سبة ،وعادة ما تكون
املنتجات ب�سيطة وبكميات حمدودة وال تعتمد اعتماداً كبرياً على الآلة(. )10
عرف ال�صناعات احلرفية الرتاثية ب�أنها تلك ال�صناعات التي تعتمد على
وهناك من ّ
مهارات يدوية خا�صة بالعمال� ,أو التي ت�ستخدم �أدوات ب�سيطة فقط ,وت�ستند تلك ال�صناعات
�إىل فكرة رئي�سية تتمثل يف حتويل املواد اخلام الب�سيطة وب�شكل يدوي �إىل منتجات م�صنعة
تعك�س طابع ًا تراثي ًا وثقافي ًا حملياً ,وحتمل هذه املنتجات تعابري ومالمح تراثية ودينية
يف معظم الأحيان ،وت�صنف ال�صناعات احلرفية الفل�سطينية �إىل نحو �سبع ع�رشة �صناعة
�أهمها :اخلزف وخ�شب الزيتون والزجاج وال�صابون وغريها(. )11
�أما تعريف ال�صناعات الرتاثية الفل�سطينية فهي تلك ال�صناعات الرتاثية واليدوية التي
يزاولها فرد �أو جمموعة �أفراد لإنتاج �أو ت�صنيع منتجات يدوية من املادة املحلية الطبيعية

با�ستخدام الطرق التقليدية ,وهي �صناعة توارثتها الأجيال على مر ال�سنني ,وقد ارتبطت
بتاريخ ال�شعب الفل�سطيني وبثقافته وح�ضارته ,ويعتمد حمرتف هذه ال�صناعة على مهارته
الفردية الذهنية واليدوية التي يكون قد اكت�سبها وطورها باملمار�سة ,وي�ستخدم يف حرفته
اخلامات الأولية املتوفرة يف البيئة الطبيعية املحلية ,وتتميز تلك املنتجات ب�أنها ت�صنع
�إما يدوي ًا بالكامل �أو مب�ساعدة �أدوات ب�سيطة ,و�إن حدث عليها بع�ض التطوير با�ستخدام
الآلة �إلاّ � ّأن العمل اليدوي يظل ال�سمة املميزة للمنتج النهائي .وتتنوع ال�صناعات الرتاثية
من حتف جمالية و�إبداعية وفينة وتراثية ودينية حتمل كلها رموز ومعاين اجتماعية ودينية
تعك�س ثقافة البلد الذي تن�ش�أ فيه(. )12
�أما ح�سني لوباين فقد عرف احلرف اليدوية الفل�سطينية يف معجمه الرتاثي« :ب�أنها نتاج
ما يبدعه الفنان الفل�سطيني ال�شعبي بطرق ب�سيطة لتحقيق �أهداف خمتلفة ,كما �أ�شار �إىل �أن
هذه احلرف اليدوية ال�شعبية متحررة من حتكم الآلة و�سيطرتها ,وغري مقيدة بالأ�ساليب
والنظم االقت�صادية والتجارية احلديثة»( , )13يف حني عرف عبد اللطيف الربغوثي احلرفة
«ب�أنها االحرتاف وال�صناعة ,وطريقة الك�سب ,واملحرتف هو �صاحب حرفة متفنن يف اتقان
()14
عرف �أحدهم ال�صناعة احلرفية ب�أنها
العمل»  .ومل يختلف عن ذلك الك ّتاب الأجانب حيث ّ
كل ن�شاط يف جمال االنتاج �أو ال�صيانة ,ويعتمد على املهارات اليدوية ,وت�ستخدم الآلة فيه
ب�شكل ب�سيط ,وتكون املنتجات يف هذا املجال غري منطية ,وهذه ال�صناعة احلرفية تعتمد
على الأيدي الب�رشية يف حتويل املوارد الطبيعية ب�أب�سط الو�سائل ومبهارات ان�سانية عالية
وفنية وابداعية(. )15
نالحظ من خالل التعريفات ال�سابقة �أن ال�صناعات الرتاثية �أو احلرفية والتقليدية
ب�سيطة ويدوية ,وتعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على العمالة احلرفية ،وعلى العمالة العائلية �أحياناً,
و�أ ّنها حتتاج �إىل مهارات خا�صة متوارثة �أو يتم تعلمها ,والثاين � ّأن منتجاتها لي�ست باحلجم
الكبري لأنها ال تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الآالت املتطورة عالية التكلفة ,ولهذا كان الإقبال
عليها كثرياً �سواء يف املا�ضي �أو احلا�رض ،كما �أنها تعتمد على مواد خام حملية ,وميكن
ممار�سة �أن�شطتها داخل املنزل �أو يف م�ساحات حمدودة.
ب .نشوء احلرف الرتاثية يف فلسطني:
حتتل ال�صناعات ال�شعبية اليدوية يف فل�سطني مكانة بارزة بني �ألوان الرتاث الأخرى,
ومن امل�ؤكد �أن بع�ض هذه ال�صناعات هو الوليد ال�رشعي للن�شاطات الإنتاجية املحلية,
و�أ�صبح مع الزمن �صناعة �شعبية حملية ,بعد جممل التعديالت �أو الإ�ضافات التي �أ�ضافها
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ال�صانع ال�شعبي الفل�سطيني ,حيث تبدو فيها ب�صمات البيئة اجلمالية الفل�سطينية ,وت�ضفي
عليها خ�صو�صيتها التي متيزها عن غريها(. )16
ويرجع تاريخ ن�شوء احلرف اليدوية يف فل�سطني �إىل �آالف ال�سنني ،فقد دلّت الدرا�سات
التاريخية والأثرية �أنها ظهرت مع ظهور الإن�سان العاقل فيها ويف مناطق عدة ,وذلك حينما
ال�صوان يف �صناعة �سكينة ورحمه ,ويف الع�رص احلجري الو�سيط �أي قبل نحو
ا�ستخدم قطع
ّ
ع�رشة �آالف �سنة عرف الإن�سان الفل�سطيني الزراعة ،وا�ستطاع �أن ي�صنع بنف�سه �أدوات عدة
مل�ساعدته يف حياته ,حيث �أطلق على تلك الفرتة ا�سم احل�ضارة النطوفية(. )17
وقد دلّت االكت�شافات � ّأن احلرف اليدوية التي تنوعت وتخ�ص�صت و�صنفت فيما بعد,
�أنها كانت يف الع�صور الغابرة تعمل على �إنتاج �أدوات ال�صيد والعي�ش اليومي والأدوات
الزراعية ,وكذلك للأغرا�ض الدينية ,وقد �شهدت �أريحا مث ًال �صنع احل�صري من الق�صب منذ
�آالف ال�سنني ,وال يزال �إىل اليوم يف املدينة وبع�ض املدن الفل�سطينية الأخرى حرفيون
يعملون يف خمتلف احلرف بعد نحو ع�رشة �آالف �سنة من احل�ضارة التي مل تنقطع �أ�سبابها(.)18
وكان ال�ستمرار احلياة الإن�سانية يف فل�سطني منذ �آالف ال�سنني ,وما يتطلبه ذلك من
ا�ستمرارية �إنتاج �رضوريات احلياة من م�سكن ومعي�شة� ,إ�ضافة �إىل كون فل�سطني واقعة
يف ملتقى احل�ضارات والقارات القدمية ,وت�أثرها بتلك الفنون ,ووجود املقد�سات على هذه
الأر�ض ,وما يعنيه ذلك من ت�شييد معامل خالدة �شملت كافة الفنون واحلرف مب�ستويات
راقية� ,أن �أ ّدى ذلك �إىل خلق حرف ومنتجات متيزت بب�صمات خا�صة وتقاليد عريقة ,حيث
ك�شفت احلفريات وامل�صادر التاريخية عن وجود العديد من االبتكارات والإبداعات على هذه
الأر�ض _�أر�ض فل�سطني_ منذ �سكانها الأوائل الكنعانيني الذين ُ�س ّجل لهم اكت�شاف ال�صبغ
الأرجواين وزخرفة العاج ومنتجات اخلزف(. )19
وتتداخل هذه ال�صناعات احلرفية ال�شعبية ذات الطابع الرتاثي لدى �أي �شعب من
ال�شعوب بتاريخ حياته احل�ضارية على الأر�ض ,ومبا �أنتجه من فكر وفن ,وما حققه من
منجزات مادية ملمو�سة ت�شكل مبجموعها االمتداد التاريخي له ,والذي مييزه عن غريه من
ال�شعوب والأمم الأخرى ,ويعك�س هذا االنتاج �أمناط املعي�شة يف جوانبها كافة ,بحيث ي�صور
البيئة الطبيعية التي �أنتجت فيها هذه احل�ضارة ,فاحل�ضارة وليدة البيئة تعرب �أ�صدق تعبري
عما تكنه الطبيعة من �أ�رسار ،وما تنطق به من جمال ،ك�أنها ل�سانها �أو �صورتها املنعك�سة
على �صفحة الأعمال املادية والفكرية(. )20

وال بد ونحن نتحدث عن هذه احلرف ال�شعبية من مالحظة اتخاذ كثري من العائالت
يف املدن الفل�سطينية �أ�سماء حرفية مثل :النقا�ش ,والنجار ,والبناء ,وال�صباغ ,والعطار,
واحلداد ,وغريها(.)21
ومن العوامل التي �ساهمت يف انت�شار هذه احلرف بني فئات ال�شعب الفل�سطيني,
بحيث �أ�صبحت ال�سمة القومية التي متتاز مناطق فل�سطني ,اعتمادها على �أدوات يف غاية
الب�ساطة ,وتوفر الأيدي العاملة اخلبرية والب�سيطة من خالل نظام التوارث يف احلرفة،
واقبال ال�سياح وغريهم على اقتنائها ملا حتويه من �سحر وجمال ال�رشق والديار املقد�سة,
وكذلك امكانية حت�ضري املواد الأولية لهذه ال�صناعات حملياً ,حيث الزيتون ب�شكل رئي�س,
وعدم قدرة ال�صناعات احلديثة على مناف�ستها ,وخا�صة امل�ستورد منها لأنها تعتمد على
العمل اليدوي التقليدي الدقيق ,ومما �ساهم يف رواجها يف الوقت احلا�رض اهتمام �أهل البالد
بها ,و�إدخالها �إىل معظم البيوت كقطع فنية �أو تذكارية جميلة(. )22
وال�صناعات ال�شعبية �ش�أنها �ش�أن باقي ال�صناعات ن�ش�أت يف الأ�سا�س نتيجة حلاجة
الإن�سان �إليها ,فجاءت معربة عن م�ستلزمات احتياجاته احلياتية ,ومظاهرها االجتماعية,
ومكونات رغباته النف�سية ,وجما ًال للتعبري عن �أفكاره ومعتقداته و مهاراته الفنية ,ف�أتتنا
خليط ًا تعرب ب�صدقها عن �أ�صالة �شعبها ,ودقة �صنعها المتدادها عرب الزمن الذي �شهد
تطورها ,جي ًال بعد جيل ,فجاءت لوحة ناب�ضة لعبقرية جماعية ,تعرب عن معاين ا َ
جل َل ْد
وال�صرب واملثابرة الذي ميتاز بها القائمون عليها ,وك�أن القيمة الفنية ودرجة الإتقان
العالية تتحدى الزمن(. )23

وميكن القول �إ ّن احلرف اليدوية التقليدية ذات الطابع الرتاثي يف فل�سطني تندرج
يف ق�سمني رئي�سني(: )24
 .أ�صناعات ريفية يدوية يف �أ�صولها ,كالتطريز والق�ش والفخار.
.ب�صناعات فنية �سياحية :ن�ش�أت يف بع�ض املدن كال�صدف والزجاج واخلزف واحلفر
على خ�شب الزيتون .وقد ن�ش�أت الأوىل ا�ستجابة الحتياجات املجتمع املحلي ،م�ستفيدة من
�إمكانات الطبيعة والبيئة املحلية يف توفري موادها الأولية� ,أما الثانية فن�ش�أت ا�ستجابة
الحتياجات لي�س فقط املجتمع املحلي ،و�إمنا �أي�ض ًا املجتمع الدويل الإن�ساين نتيجة الحتكاك
�شعب فل�سطني بال�شعوب الأخرى التي كانت وما زالت تفد لزيارة الأماكن املقد�سة ,فاحتوت
هذه ال�صناعات �أفكاراً دينية عربت عنها من خالل املج�سمات ذات املدلوالت الدينية ,فكان
متلقي هذه ال�صناعات ب�أغلبه من خارج البيئة املحلية ,والتي لقيت طريقها عرب الأ�سواق
الدولية من خالل عمليات الت�صدير(. )25
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ت .ظهور صناعة احلفر على خشب الزيتون يف بيت حلم وتطورها:
مرت احلرف اليدوية يف فل�سطني منذ ع�صور قدمية ,وا�ستمرت حتى الوقت احلا�رض
مبراحل و�أ�شكال خمتلفة منها ,امل�شاهدة ,والنقل ال�شفوي ,بحيث كان الآباء يحر�صون على
تعليمها لأبنائهم من بعدهم ,وقد ت�أثرت خاللها بفنون الأمم الأخرى بوا�سطة الفنانني
واحلرفيني من املناطق املجاورة ,وبقيت هذه ال�صناعات واحلرف ال�شعبية الرتاثية يف
فل�سطني عرب الأجيال املتالحقة التي حفظت الزخارف والرموز ب�شكل جم�سد وعملي(. )26
وتعد �صناعة احلفر على اخل�شب من ال�صناعات الرتاثية اليدوية املهمة التي تتميز بها
منطقة بيت حلم وبع�ض املدن الفل�سطينية الأخرى ,وهي من ال�صناعات واحلرف القدمية يف
املدينة ,وقد بلغت �شهرتها امللوك والقادة يف الع�صور املختلفة( . )27وقد بد�أت هذه ال�صناعة
بالظهور منذ بداية وفود احلجاج من اخلارج لزيارة املدينة والأرا�ضي املقد�سة الأخرى,
حيث ابتكر ال�سكان بع�ض ال�صناعات ال�شعبية الناجتة عن خ�شب الزيتون وال�صدف ,والتي
�أخذ احلجاج والزوار ي�شرتونها ويحملونها �إىل بالدهم كذكرى زيارتهم للديار املقد�سة(. )28
ويرجع �أقدم ذكر ل�صناعة الأدوات التذكارية املتنوعة وامل�صنوعة من خ�شب الزيتون
�إىل الفرتة البيزنطية ,حينما انت�رشت الديانة امل�سيحية يف فل�سطني ,و�أ�صبحت �إحدى
الديانات الر�سمية يف الدولة البيزنطية ,ثم �أ�صبحت الديانة الر�سمية فيها يف القرن الرابع
امليالدي ,حيث زاد اهتمام �سكان الدولة بفل�سطني ك�أر�ض مقد�سة بالن�سبة �إليهم ,وارتادها
الآف الرهبان الذين ق�ضوا حياتهم يف مغاورها ويف الأديرة التي بنوها ,ومن املواد
الرئي�سية التي �صنعوا منها هذه الأدوات كانت عظام القدي�سني والتي ا�شرتاها احلجاج مع
عودتهم �إىل بالدهم(. )29
ومما ي�ؤيد هذا القول ظهور هذه ال�صناعة احلرفية بعد بناء كني�سة املهد يف املدينة,
حيث قام الرهبان املحليون بتعليم هذه احلرفة لل�سكان ,ثم بد�أت بعد ذلك باالنت�شار حول
املدينة وب�أ�شكال خمتلفة( , )30ومنذ ذلك الوقت انت�رشت هذه احلرفة ب�سبب ارتباطها الوثيق
ب�شجرة الزيتون والتي ت�شتهر بها مدينة بيت حلم وبع�ض املدن الفل�سطينية الأخرى.
وا�ستمرت هذه ال�صناعة يف املدينة خالل الفرتات اال�سالمية الأوىل -بعد الفتوحات
اال�سالمية لفل�سطني -الأموية والعبا�سية ,حيث و�صف بع�ض الرحالة واجلغرافيني امل�سلمني
�أ�شجار الزيتون يف املدينة ومنهم املقد�سي ونا�رص خ�رسو وغريهم ممن زاروا فل�سطني ،كما
و�صفوا الأو�ضاع الزراعية واالقت�صادية فيها� .أما يف الفرتة ال�صليبية التي بد�أت بعد احتالل
ال�صليبيني لفل�سطني يف مطلع القرن الثاين ع�رش امليالدي ,فهناك العديد من امل�ؤ�رشات
التي تفيد ب�أن هذه ال�صناعة �أ�صبحت متطورة ,لأنها �أ�صبحت مرتبطة �أكرث بحركة احلج

امل�سيحي وموا�سمه يف فل�سطني ,حيث تدفق �أعداد كبرية من احلجاج الغربيني و�أقبلوا على
�رشاء منتجات خ�شب الزيتون ,وكان ملدينة بيت حلم والقد�س وغريها مهارة كبرية يف هذه
ال�صناعة ,حيث �أ�صبح حرفيوها يتقنوها �أكرث من املا�ضي ,و�صنعوا منها �أ�شكا ًال متنوعة
ومتقنة( , )31و�أخذ الفنان ال�شعبي واحلريف يف تلك املدن يف انتاج مناذج �سياحية خمتلفة
من الهدايا والرموز الدينية التي تنا�سب ذوق احلجاج امل�سيحيني وزوار الأرا�ضي املقد�سة
من خمتلف الطوائف واملذاهب ،وذهب بع�ض احلرفيون �أبعد من ذلك يف انتاج التماثيل
الإن�سانية للم�سيح وبع�ض القد�سيني امل�سيحيني( . )32ذلك �أن احلج امل�سيحي �إىل الأرا�ضي
املقد�سة اعترب �أحد الأ�سباب الرئي�سية �إىل الرحلة يف فل�سطني وما جاورها ,وكان ق�صد ه�ؤالء
احلجاج هو زيارة املكان الذي ولد فيه ال�سيد امل�سيح وعا�ش وخا�صة مدن بيت حلم والقد�س
والنا�رصة ,وقد زادت هذه الرحالت يف الع�صور الو�سطى بعد انت�شار العديد من الق�ص�ص
والروايات حول ال�سيد امل�سيح وتالميذه وغريهم من القدي�سني ,وبت�شجيع �أي�ض ًا من الكني�سة
الغربية ,وكانت �أعداد ه�ؤالء احلجاج كبرية ومن خمتلف الطوائف الدينية واجلن�سيات
واملناطق املختلفة� ,سواء من الغرب �أم من ال�رشق والذين قدروا بع�رشات الآالف كل �سنة()33
ّ
 .وقد حر�ص ه�ؤالء احلجاج على �رشاء منتجات خ�شب الزيتون لتذكرهم بالأماكن املقد�سة
وتبارك من قبل الق�سي�سني ،فهذا �أحد احلجاج يقول “وبعد الق ّدا�س يبارك الق�سي�س الأ�شياء
التي ا�شرتيناها كتذكار ,والتي و�ضعناها على حجر املدفن”(. )34
وعلى الرغم من ب�ساطة هذه امل�شغوالت اليدوية ,فقد كان احلجاج يهتون ب�رشائها,
لت�صبح كتذكار من الأرا�ضي املقد�سة بعد العودة ,الأمر الذي �شجع ال�صناع واحلرفيني على
ا�ستغالل املكانة املقد�سة للمدن الدينية يف �صناعة هذه التذكارات ذات الداللة الدينية
كال�صلبان وامل�سابح والقناديل والتماثيل وغريها(. )35
وب�شكل عام ميكن القول� :إن ال�صناعات التي �شهدتها املدينة وخا�صة �صناعة احلفر
على خ�شب الزيتون وغريها يف الفرتة ال�صليبية (1187م 1099 -م)  ,قد �ساهمت يف
انتعا�ش احلركة التجارية ,و�ساعدت على قيام عمليات التبادل التجاري مع اوروبا
وخا�صة املدن التجارية االيطالية ،كذلك قامت هذه ال�صناعة بتوفري الكثري من االيرادات
لل�سلطات ال�صليبية عن طريق فر�ض ال�رضائب على هذه املنتوجات� ,أو عن طريق بيع امللك
ال�صليبي حلقوق احتكاره لبع�ض ال�صناعات( . )36وخالل تلك الفرتة �أي�ض ًا تطورت تلك
ال�صناعة و�صناعة ال�صدف �أي�ض ًا يف الأرا�ضي املقد�سة ,وتطورت احلركة ال�سياحية بحكم
وقوع فل�سطني حتت احلكم ال�صليبي الغربي الأوروبي ,حيث �أتقن �أهل املدينة هذه احلرفة,
و�أ�صبحت م�صدر الرزق الرئي�س ملعظم �سكانها( . )37ومما �ساعد �أي�ض ًا يف انتعا�ش احلركة
التجارية يف تلك الفرتة ،هو الهدوء الن�سبي الذي �ساد املدينة بعد االحتالل ال�صليبي،
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وازدياد عدد احلجاج الوافدين �إليها من بقاع الأر�ض كلها حاملني معهم بع�ض الهدايا
الثمينة لكني�سة املهد ,ومبتاعني الهدايا التذكارية من خ�شب الزيتون وغريه من التجار
التالحمة الذين كانوا يب�سطون ب�ضائعهم على الأر�ض �أمام الكني�سة(. )38
�أما يف الع�رص اململوكي (1517-1250م) فقد وا�صلت هذه ال�صناعة تقدمها
وتطورها ل�سببني رئي�سيني� :أولهما هو ت�شجيع احلكام املماليك لهذه ال�صناعة ,واعتماد
ال�صناع على الأخ�شاب املحلية يف �صناعتها ,والثاين هو ا�ستمرار تدفق احلجاج والزوار
امل�سيحني من الغرب الأوروبي �إىل بيت حلم دون �أية م�ضايقات من �سلطات الدولة ,وتوفري
و�سائل الأمن وغريها لهم يف املدن املقد�سة التي يق�صدونها يف فل�سطني ,حيث قام ال�صناع
يف هذه املدن ب�صناعة �أ�شكا ًال متنوعة من الأدوات ذات املعنى الديني والتي كانت جتذب
نظر ه�ؤالء احلجاج والزوار وتلقى رواج ًا يف ال�رشاء ,ومن املرجح �أن �أغلب امل�شتغلني بها
كان امل�سيحيون املحليون من الطوائف املختلفة املقيمة يف القد�س وبيت حلم( . )39وقد
كان للرهبان الفرن�سي�سكان الذين عا�شوا يف القد�س وبيت حلم يف القرن 14م دور يف تقدم
الن�شاط االقت�صادي والتجاري يف هذه املدن ،حيث جادت �أيدي �أ�صحاب حرفة احلفر على
خ�شب الزيتون بالتحف التذكارية والتماثيل اخل�شبية للأماكن املقد�سة مر�صعة بال�صدف
من تلك املنطقة(. )40
ومن الأ�سباب التي �ساعدت على تقدم هذه ال�صناعة يف املدينة �أي�ض ًا ما �شاهده
الرحالة الأوروبيني يف القرن الثاين ع�رش امليالدي ،ب�أن مدينة بيت حلم وبيت �ساحور غنية
جداً ب�أ�شجار الزيتون حيث ا�شرتوا من منتجاتها اخل�شبية(. )41
وحافظت هذه ال�صناعة على وجودها وتقدمها ب�شكل عام طوال الفرتة العثمانية
(1917-1517م)  - ،مع تعر�ضها لبع�ض امل�شكالت يف فرتات خمتلفة -حيث �أ�صبحت
من �أهم الن�شاطات االقت�صادية يف مدينة بيت حلم ،وقد و�صف الع�رشات من الرحالة الذين
زاروا خالل تلك الفرتة املدينة هذه ال�صناعة ومدى تقدمها واهتمام ال�سكان بها ،والذي
�ساعد على ذلك هو �رسعة اندماج فل�سطني بال�سوق الر�أ�سمايل الأوروبي( ، )42بحيث �أ�صبحت
هذه احلرفة ال�شعبية ال يوجد لها مناف�س يف �أوروبا �أو �أي منطقة �أخرى ،هذا بالإ�ضافة
�إىل تو�سع �شبكة املوا�صالت وتطور و�سائل النقل ،وتزايد عدد �سكان املدينة وازدياد قدوم
احلجاج والزائرين الأجانب �إىل املدينة وانتعا�ش حركة العمران فيها(. )43
ومن العوامل التي �ساهمت يف ت�شجيع هذه احلرف وغريها من ال�صناعات الرتاثية التي
عرفت ازدهاراً وا�سع ًا يف املدينة وبع�ض املدن الفل�سطينية الأخرى مثل القد�س والنا�رصة،
هو كرثة املحالت املتخ�ص�صة يف �صناعة احلفر على اخل�شب وانت�شارها ،وخا�صة امل�سابح

وال�صلبان وغريها ،وكذلك ال�رشاكة العائلية اجلماعية يف تلك وحيث يتعاون اجلميع يف
هذه ال�صناعة لتح�سني دخلهم اليومي و�أحوال معي�شتهم(. )44
و�سوف نورد هنا بع�ض الأمثلة على مدى اهتمام وال�سكان ون�شاطهم بهذه احلرفة ،فقد
زار بيت حلم الرحالة الفرن�سي (نو)  Nauيف �سنة 1725م ،ومما قاله�“ :أن �سكان املدينة
امل�سلمني والن�صارى متتهن عمل امل�سابح وال�صلبان التي تر�سل �إىل �أوروبا ،... ،ومنها
ال�صلبان اجلميلة جداً ومناذج للكنائ�س ،وكانت �أ�سعار هذه ال�صلبان تعتمد على احلجم
والنوع ،وتر�سل �إىل �أوروبا ،... ،وهذا يبني الفن املتقدم الذي و�صل �إليه �أهايل بيت حلم يف
هذه احلرفة( . )45وقد اكد على ذلك رحالة �آخر زار املدينة يف الن�صف الثاين من القرن 18م
وذكر ب�أنه كان يتم �رشاء هذه امل�صنوعات من قبل جتار عكا ،والذين بدورهم ي�شحنونها
يف �صناديق �إىل البندقية يف �إيطاليا ،ومن ثم ت�صدر �إىل ا�سبانيا و�أملانيا وا�سكتلندا(. )46
�أما املثال الثاين فهو ما �أخرب عنه الرحالة “غورين”  Guerinالذي زار بيت حلم يف
�سنة 1854م ،حيث قال« :يعمل جزء من ال�سكان يف انتاج و�صناعة جتارة �أخذت باالزدهار،
وهي �صناعة امل�سابح امل�صنوعة من ال�صدف وبحجم خ�شب الزيتون ،وكذلك ال�صلبان من
خ�شب الزيتون وامليداليات اخل�شبية املحفور عليها �آيات دينية ،حيث يبيعونها �إىل احلجاج
الزائرين ،وتعترب من التذكارات الثمينة لرحالتهم ،ومنوذج ًا ل�صناعة امل�سيحيني يف بيت
حلم . )47( :وقد اكدت على ذلك الرحالة (ماري روجرز) « ”Mary Rogersوالتي ذكرت �أن
�إحدى املهن الرئي�سية التي يحرتفها التالحمة هي حرفة احلفر على خ�شب الزيتون و�صناعة
وتن�سيق ال�صدفيات(. )48
�أما الرحالة العرب ف�سوف نعطي مثالني �أي�ض ًا وهما� :أو ًال الرحالة عبد الغني النابل�سي
الذي زار املدينة يف مطلع القرن18م ،ومما قاله عن �سكان املدينة و�صناعتهم من خ�شب
الزيتون“ :ومن عادتهم �أن ي�صنعون امل�سابح من خ�شب الزيتون ويخرطونها – ي�شكلونها-
على �أنواع خمتلفة ويبيعونها للزوار” ،كما و�صف طريقة عر�ضها وبيعها حينما قال:
“فوقفوا لنا على حافة الطريق ويف �أيديهم �أ�شياء من ذلك يبيعونها” ،ومل ين�س النابل�سي �أن
ي�شرتي من هذه املنتجات للتربك بها بعد عوته �إىل بلده” فا�شرتينا منهم نحن وجماعتنا
لأجل التربك ما ي�رسه اهلل تعاىل ،و�صحبناه �إىل ال�شام”(. )49
�أما الرحالة الثاين فهو نعمان الق�ساطلي الذي زار املدينة يف �سنة 1878م ،وقد �أخرب
ب�أن منطقة بيت حلم معروفة بزراعة الزيتون ،كما �أنه مدح �سكان املدينة على ن�شاطهم
وحذقهم بهذه ال�صناعة التي ُ�صدرت �إىل معظم �أنحاء العامل حيث قال “يحق لهم �أن يعتربوا
من �أ�صحاب العقول الراقية والفطانة والذكاء �إذا اتخذنا ذلك برهان ًا عليهم ف�ض ًال عن
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ادارتهم وحذقهم يف �شغل ال�صدف ونق�شه ،الأمر الذي فاقوا به جميع من �سواهم يف �أوروبا
و�آ�سيا ،ولهم ن�شاط يف الأ�سفار –ال�سفر -ف�إنه قلما جتد مملكة يف ممالك �أوروبا ،وال جتد
بها ولو نفراً واحداً منهم �سار �إليها بر�سم التجارة يف �صدفه املنقو�ش ب�أجمل النقو�ش،
و�أدقها يف م�سابحه و�صلبانه املختلفة الأجنا�س والأ�شكال( . )50كما و�صف �سكان بيت حلم
باجلدية يف العمل وعدم الك�سل حيث قال“ :و�أهل هذه املدينة عندهم عدم القيام باال�شتغال
من االمور املعيبة جداً ،فبوا�سطة َجدهم متكنوا من �أن يجعلوا لبلدتهم �أهمية جتارية يف
البالد حولهم ،...وهم ي�صدرون ال�صدف املنقو�ش وامل�سابح. )51(” ...
والدليل على تطور هذه ال�صناعة يف املدينة وتقدمها هو م�شاركتها يف العديد من
املعار�ض الدولية يف �أوروبا و�أمريكا ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�رص :معر�ض فيينا
الدويل �سنة 1873م ،حيث مثلت بيت حلم فل�سطني بعر�ض التحف التذكارية وت�شكيلة
متنوعة من خ�شب الزيتون للأماكن املقد�سة امل�سيحية واليهودية والإ�سالمية( . )52كما
�شاركت فل�سطني �أي�ض ًا يف معر�ض فيالديلفيا الدويل يف �سنة 1876م ،حيث القت اقبا ًال
كبرياً على منتجاتها ،والتي بيعت ب�أ�سعار عالية وقد مثل فل�سطني جتاراً من مدينة بيت
حلم ،ومن ثم ذاع �صيتها يف العديد من املحافل الدولية يف �أمريكا و�أوروبا(. )53
وكان من نتيجة امل�شاركة يف هذه املعار�ض الدولية انعكا�سها �إيجاب ًا على ال�سكان
يف املدينة حيث زارد من اهتمام �أوروبا بالأماكن املقد�سة يف فل�سطني ،ويف الوقت نف�سه
ازدادت �صادرات املدينة من منتجات خ�شب الزيتون ،مما انعك�س على املردود املايل لهذه
ال�صناعة(. )54
وخالل الفرتة العثمانية �أي�ضاً ،ولأهمية هذه ال�صناعة يف العجلة االقت�صادية يف
الدولة ،فقد قام �إبراهيم با�شا خالل فرتة احلكم امل�رصي لفل�سطني (1840-1831م) بنقل
�صناعة خ�شب الزيتون وال�صدف �إىل م�رص حيث نقل عدداً من احلرفيني املتخ�ص�صني بهذه
ال�صناعة من �أهايل بيت حلم وبيت جاال �إىل م�رص بق�صد �إن�شائها(. )55
وخالل فرتة االنتداب الربيطاين (1948-1917م) على فل�سطني ،فقد حافظت هذه
ال�صناعة على ا�ستمراريتها بالرغم من ظروف االحتالل ال�سيا�سية واالقت�صادية ،وقاومت
الإجراءات االنتدابية وا�ستطاع ال�سكان يف املدن الفل�سطينية امل�شهورة بهذه ال�صناعة من
�أن يركزوا يف �صناعتهم على الأدوات ذات الرموز الدينية ،فكان ال�صناع يف القد�س مث ًال
يقومون برت�صيع (تطعيم) الأدوات اخل�شبية ب�أ�صداف الل�ؤل�ؤ ،وكان �صناع بيت حلم يقومون
ب�صناعة امل�سابح وال�صلبان وغريها من �أدوات الزينة ،كما قام �أ�صحاب هذه احلرفة يف
زيادة املعامل الكبرية يف فل�سطني واملتخ�ص�صة بهذه ال�صناعة ،حيث و�صل عددها يف �سنة

 1927حوايل  12معمل( ، )56ويف الوقت نف�سه زاد عدد العاملني فيها ،حيث �أ�صبح عددهم
بالآالف يف منطقة بيت حلم يف مطلع القرن الع�رشين(. )57
وخالل احلكم الأردين (1967-1948م) ،وا�صلت هذه ال�صناعة منوها وتطورها
وانتع�شت عما كانت عليه �أثناء االحتالل الربيطاين ،ونتيجة لذلك تو�سعت هذه ال�صناعة
و�أدخلت عليها العديد من التح�سينات لزيادة االنتاج ومتيزه( . )58ومما �ساعد على تطورها
�أي�ض ًا اخلدمات ال�سياحية وما رافقها من فنادق ومطاعم وغريها من اخلدمات اخلا�صة
بخدمة ال�سياح وتنمية الفروع التابعة لها� ,إ�ضافة �إىل م�شاركتها يف عدة معار�ض دولية
يف بروك�سل وروما وميالنو ونيويورك ودم�شق وغريها ،وقد فازت هذه املعرو�ضات بعدة
جوائز عاملية ,وقد و�صل عدد امل�صانع التي تتعامل مع ال�صدف وخ�شب الزيتون �إىل 33
م�صنع ًا �سنة 1964م ،يعمل فيها مئات العمال(� . )59إال �أن هذه ال�صناعة ت�أثرت بظروف
االحتالل الإ�رسائيلي بعد �سنة 1967م الرتفاع �أ�سعار املواد اخلام وعدم توفر الأيدي
العاملة املاهرة وانخفا�ض كميات الت�صدير ،حيث �أغلق بع�ض املحالت والور�ش وتوجه
�أ�صحابها للعمل يف فروع �صناعية.

مميزات خشب الزيتون والصناعات الناجتة عنه يف املدينة:
يع ُّد اخل�شب على ر�أ�س املواد الطبيعية التي ا�ستعملها االن�سان يف �صنع �أدواته املختلفة,
واتقن ا�ستعمالها ,ويبدو � ّأن طبيعة هذه اخلامة التي متتاز ب�سهولة حت�ضريها والعمل بها
واحل�صول عليها ,بالإ�ضافة �إىل جتاوبها مع عمليات الدهان والتزيني ,قد �ساعدت على
اهتمام االن�سان بها(. )60
وي�ستخدم يف �صناعة احلفر على خ�شب الزيتون �أخ�شاب الزيتون الطبيعية التي ال
حتمل ثماراً �أو قليلة الثمار ,وبالتايل ال تت�سبب هذه ال�صناعة ب�أ�رضار على زراعة الزيتون,
ويتميز خ�شب الزيتون بالليونة وتدرج لونه بحيث كلما تقدمت ال�شجرة يف العمر تربز
الألوان وتدرجها ب�شكل �أو�ضح( . )61كما �أن خ�شب يعترب الزيتون من النوع ال�صلب الذي
يعمر طويالً ,وله القدرة على مقاومة الأعطاب والأمرا�ض ,وخا�صة العفن .ومن مميزاته
ّ
الأخرى جمال العروق ,والتموجات الطبيعية التي تتخلله والتي ال تتوافر بالأنواع الأخرى,
ولذا جتنب ُ�ص ّناعه �إخفاء لونه وامتنعوا ما �أمكنهم عن زخرفته بال�صدف والعاج واملعادن,
وا�ستعا�ضوا عن ذلك بالتخرمي واحلفر( . )62وهو يف العادة ال ُيلّون بل يدهن بالزيت
للمحافظة على جمال لونه الطبيعي( . )63كما يتم احلفر عليه ب�أ�شكال متنوعة ب�سهولة ودقة
بو�ساطة �أدوات ب�سيطة( , )64و�أخ�شاب الزيتون �أي�ض ًا ال حتتاج �إىل جهود كبرية للعناية بها,
فهي حتتاج �إىل القليل من املاء ,ويف الوقت نف�سه تتحمل اجلفاف واحلرارة وهو متو�سط
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الق�ساوة ,وقابل للنق�ش والتخرمي وعمل تفا�صيل غاية يف الدقة( ، )65وبالتايل يعترب من
الأخ�شاب اجليدة لأعمال احلفر ب�أ�شكاله و�أنواعه املختلفة.
�أما �أهم ال�صناعات املرتبطة والناجتة من خ�شب الزيتون والناجتة عنه فهي متعددة
ومتنوعة ,وقد تطورت هذه احلرفة خالل املراحل التاريخية منذ ظهورها لت�صبح �صناعة
�سياحية من الدرجة الأوىل يف مدينة بيت حلم ب�شكل خا�ص ،وفل�سطني ب�شكل عام ،وهذه
املنتجات وغريها من ال�صناعات احلرفية الأخرى تباع �أمام الأديرة والكنائ�س وكذلك يف
املحال ال�سياحية يف املدينة ,وعادة ما كانت تن�شط مبيعاتها يف املوا�سم الدينية امل�سيحية
والزوار ،ومن �أهم هذه ال�صناعات
والأعياد ,حني يتوافد على املدينة �أفواج كبرية من احلجاج ّ
هي :ال�صلبان ذات الأ�شكال املختلفة امل�ستوحاة من الكتب املقد�سة ,والتي �أقبل احلجاج
وزوار املدينة على �رشائها واقتنائها بكرثة منذ بداية ظهور هذه ال�صناعة احلرفية� ،أما
ّ
امل�سابح فقد �صنعت من نوى خ�شب الزيتون ,وكانت على نوعني وهي :ال�سبح الدينية التي
ا�ستعملها رجال الدين من الطوائف امل�سيحية �أثناء ت�أدية فري�ضة ال�صالة وعدد حباتها ()59
حبة� ،أما ال�سبح ال�شعبية فقد ا�ستخدمت للت�سلية وق�ضاء الوقت وعدد حباتها ( )33والذي
يعتقد �أنها بعدد �سني حياة امل�سيح(� . )66أما التماثيل الدينية ف�صنعت من مناذج و�أ�شكال
خمتلفة مثل متاثيل العائلة املقد�سة والرعاة ،وغريها من الأ�شكال املنحوتة التي ترمز �إىل
احلياة امل�سيحية( .)67كما ا�ستخدم خ�شب الزيتون يف �صناعة مواد �أخرى ا�ستدعتها احلاجة
مع التطور الزمني ومع زيادة الطلب عليها من ال�سياح واحلجاج الغربيني ،وخا�صة املرتبطة
باملعامل الدينية امل�سيحية مثل :ال�شمعدانات والقالئد واجلمال والأجرا�س والعلب اخل�شبية
املخ�ص�صة للم�صاحف والذهب وال�سجائر وغريها ,وعلب ال�شطرجن و�أطقم الع�شاء ال�رسي,
و�أطقم امليالد و�أطقم رعاة الغنم واملزهريات بجميع �أنواعها ,وطاوالت الزهر و�أغلفة الكتب
املقد�سة ,وجم�سمات ال�سيد امل�سيح ومرمي العذراء ,وقبة ال�صخرة والكنائ�س ولعب الأطفال
املختلفة الأ�شكال والألوان ,ودبابي�س الزينة ,واللوحات املزخرفة ,وجم�سمات ت�صور احلياة
االجتماعية مثل جم�سمات الفالحني والفالحات يف املدينة ,وجم�سمات الطيور وحيوانات
ب�أحجام خمتلفة وغريها(. )68

األهمية التارخيية والرتاثية  -الثقافية واالقتصادية هلذه الصناعة:
تكت�سب �صناعة احلفر على خ�شب الزيتون يف مدينة بيت حلم �أهمية تراثية – ثقافية،
وح�ضارية -تاريخية واقت�صادية خا�صة ب�سبب ارتباطها بالأرا�ضي املقد�سة وبالأديان
ال�سماوية الثالث ,والتي ت�ستقبل الزوار من مناطق وطوائف خمتلفة ،وجمتمعات متباينة
منذ فرتة زمنية طويلة ,وقد تفاعل املجتمع الفل�سطيني منذ البدايات الأوىل بثقافته وبيئته

ومنتجاته مع ال�سياحة الوافدة �إىل فل�سطني ,فقام بتطوير �صناعات حرفية يدوية �سياحية
يبتاعها ال�سائح والزائر تذكاراً لزيارته ،ثم يعود �إىل بلده لي�شاهدها كثريون غريه.
وقد حظيت مدينة بيت حلم عرب تاريخها ب�أهمية دينية وح�ضارية -تاريخية فريدة
من نوعها ميزتها عن غريها من املدن الأخرى ,و�أ َّدت وما زالت دوراً روحي ًا مميزاً ,وال
غرابة يف ذلك فهي مدينة الأديان ال�سماوية ,على �أر�ضها ولد ال�سيد امل�سيح ,و�أقام �أتباعه
مزارات وديارات تناثرت على الأرا�ضي الفل�سطينية� ,أ�شهرها كني�سة املهد وغريها من
الأديرة والكنائ�س ,وهذه امليزات جعلت من املدينة منطقة جذب �سياحي عرب الع�صور ,فقد
زارها العديد من الرحالة العرب والأجانب كما وفد �إليها �أعداد غفرية من احلجاج وال�سياح
والزوار مل�شاهدة معاملها الدينية ومهد ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم.
وتع ُّد مهنة احلفر على خ�شب الزيتون من احلرف الرتاثية املقد�سة لدى امل�سيحيني يف
بيت حلم وفل�سطني ,لأنها جزء ال يتجز�أ من الرتاث الفل�سطيني ,حيث �سكنت �شجرة الزيتون
فل�سطني منذ فجر التاريخ وارتبطت بالإن�سان الفل�سطيني ارتباط ًا وثيقاً ,فدخلت يف الرتاث
والتقاليد والوجدان ال�شعبي له ،وحيكت حولها احلكايات والأمثال والأغاين ,وكما ذكرنا
فهي �أي�ض ًا من الأ�شجار املباركة التي ذكرت يف الأديان ال�سماوية .وقد ارتبط الزيتون وما
ينتج عنه وما ي�صنع منه بالرتاث الفل�سطيني وزخر به من حيث العمليات الزراعية �إىل
ا�ستعماالته املختلفة ,كما يعترب مو�سم قطافه منذ القدم مهرجان ًا �شعبي ًا تراثي ًا حا�شداً ,وهو
مبثابة العيد الوطني لكافة طبقات ال�شعب(. )69
وقد �أ َّدت هذه ال�صناعة دوراً هام ًا يف بيان �أهمية الرتاث الفل�سطيني وا�ستمراره
فهي التي تعك�س الرتاث واحل�ضارة الفل�سطينية والتاريخ الفل�سطيني من جهة ,كما �أنها
توفر ال�سلع والتذكارات الدينية املختلفة التي يهتم باقتنائها من يزور الأرا�ضي املقد�سة
من اجلهة الأخرى ,ويف الوقت نف�سه ف� ّإن هذه ال�صناعات �أ�صبحت ت�شكل حيزاً مهم ًا من
منظومة التعريف بثقافة ال�شعوب واحلفاظ عليها ,كما �أنها تعك�س تاريخ ال�شعوب وت�صل
احلا�رض باملا�ضي ,فهي امتداد ل�صناعة كانت موجودة قبل �آالف ال�سنني وما زالت م�ستمرة,
و�شاهدة على تاريخ وح�ضارة هذا ال�شعب( . )70و�شكلت هذه احلرفة الرتاثية قيمة تاريخية
ح�ضارية ,لأنها عربت عن هوية الإن�سان الفل�سطيني وانتمائه لأر�ضه ,وت�ؤكد جدلية العالقة
بني الإن�سان يف الزمان واملكان ،وبني الإن�سان على �أر�ضه وعرب تاريخه ,وهي جزء من
معركة االن�سان الفل�سطيني و�صموده على �أر�ضه والت�شبث يف مواجهة حماوالت االحتالل
ا�ستهداف هذه ال�شجرة باالقتالع والتدمري(. )71
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وتعد هذه احلرفة من �أقدم احلرف القدمية يف بيت حلم وفل�سطني ,والتي مت توارثها عرب
الأجيال حتى �أ�صبحت من عالمات الرتاث الفل�سطيني ,ويرجع ذلك �إىل ارتباط منتجاتها
مع تاريخ فل�سطني والديانة امل�سيحية حتديداً( . )72كما تعرب عن ثقافة ال�شعب الفل�سطيني
وموروثه الثقايف على اختالف �رشائحه وتوجهاته ،فهي �صناعة عريقة وترتبط بوجود
االن�سان الفل�سطيني على �أر�ضه(. )73
�أما اجلانب الثاين لأهميتها فيتمثل يف البعد االقت�صادي ,فقد اكت�سبت مدينة بيت حلم
�أهمية جتارية منذ القدم كونها الأخت ال�صغرى ملدينة القد�س الواقعة بجوارها �إىل اجلنوب,
حيث �أ�صبحت مع تو�أمتها القد�س ت�شكل موقع ًا رئي�سي ًا ال�ستقبال احلجاج والزوار من �أنحاء
العامل كافة ,طوال العام وخا�صة يف منا�سبات الأعياد امل�سيحية وغريها ,حيث تختلط
هذه املوا�سم باحلركة التجارية ,كون � ّأن ه�ؤالء احلجاج والزوار يحملون معهم منتجات
خ�شب الزيتون وغريها –والتي ا�شرتوها� -إىل بالدهم �أثناء عودتهم( . )74وبهذا �شكلت هذه
ال�صناعة احلرفية وما زالت م�صدر دخل للعديد من العائالت الفل�سطينية يف املدينة ,لأنها
تعمل على توفري م�صدر مايل �أ�سا�سي وم�ساند يف ظل الأو�ضاع االقت�صادية التي عانى
منها ال�سكان يف املا�ضي واحلا�رض( , )75بحيث ت�ساهم بن�سبة معينة يف الناجت املحلي ,ل ّأن
هذه املهنة احلرفة توفر فر�ص ًا للعمل ,كما لعبت هذه ال�صناعة التقليدية دوراً يف ا�ستقطاب
ن�سبة عالية من ال�سياح والزوار وبالتايل جلب العملة ال�صعبة للعاملني فيها( ، )76ولهذا فهي
�إحدى الطرق التي ت�ساعد على تعزيز �صمود النا�س يف وطنهم.
�أما يف املجال االجتماعي فهو مرتبط بالبعد االقت�صادي فمن خالل ت�شغيل جزءاً
من الأيدي العاملة من الرجال والن�ساء ف�إنها ت�ساعد يف حل بع�ض امل�شاكل االجتماعية
لهم ,وخا�صة احلد من الهجرة الداخلية واخلارجية ،كما ت�ساعد على اال�ستقرار االجتماعي
الداخلي� .أما م�ستوى الأيدي العاملة من الن�ساء وبالتحديد ربات البيوت ،ف�إن املر�أة مل ترتدد
يف العمل يف جمال هذه ال�صناعة احلرفية ب�سبب امكانيتها العمل يف املنزل دون احلاجة
�إىل االنتقال �إىل اخلارج( .)77كما تتوفر يف هذه ال�صناعة مرونة خا�صة تتمثل يف �إمكانية
العمل يف املناطق التي ال حتتاج �إىل خدمات �أولية ,وبنية حتتية كبرية ،لذلك ف�إمكانية
العمل يف �أي منطقة ولو كانت مهم�شة واردة ،وبذلك فهي ت�ساهم يف حتقيق نوع من التنمية
االقت�صادية والب�رشية(. )78
ومن مميزات هذه ال�صناعة �أي�ض ًا �أنها ال تعتمد على ر�أ�س مال كبري يف االن�شاء �أو
الت�شغيل ،مع الأخذ بعني االعتبار �أن هذه املهنة ال ت�شرتط م�ستويات عالية من التعليم �أو
التدريب ،ومن اجلهة الأخرى ف�إن تن�شيط حركة ال�سياحة ي�شكل عائداً للبلد ككل ،حيث �أن
ال�سياح والزوار الذين يقيمون يف املدينة ي�شكلون جزءاً من الدخل القومي للبلد نف�سه ،كما

ُتن�شط هذه احلركة ال�سياحية قطاعات �أخرى �أي�ضاً ،وتعترب هذه ال�صناعة �أي�ض ًا جزءاً مهم ًا
من �صادرات البلد وت�سويقه �إىل اخلارج(. )79
لذلك ف�إن تطوير هذه ال�صناعة يعزز من الأهمية ال�سياحية والتاريخية لفل�سطني،
وي�ساعد يف تثبيت الهوية الفل�سطينية خ�صو�ص ًا يف ظل االحتالل الذي يحاول �صقل هذه
ال�صناعات حتت ثقافته وتاريخه املزعوم.

عوامل ازدهار واستمرارها:
وميكن القول �إن ا�ستمرار هذه احلرفة اليدوية يف املدينة منذ القدم وحتى الآن
حكمته عوامل عدة(: )80
�1.1إمكانية حت�ضري املواد الأولية (اخلام) لهذه ال�صناعة حملياً ,ف�أ�شجار الزيتون
منت�رشة ب�شكل كبري يف فل�سطني ومنها مدينة بيت حلم.

2.2عدم قدرة ال�صناعات احلديثة من املناف�سة ب�شكل كبري لأنها تعتمد على العمل
اليدوي التقليدي الدقيق ,الذي يتجدد با�ستمرار ,رغم ا�ستخدامه لنف�س املواد التي كانت
م�ستخدمة يف املا�ضي.
3.3توافر الأيدي العاملة اخلبرية ,و�إمدادها بالأيدي العاملة من خالل نظام التوارث.
4.4اقبال ال�سياح على اقتنائها ملا حتويه من �سحر وجمال ال�رشق والديار املقد�سة.
5.5ومما �ساهم يف رواجها يف الوقت احلا�رض ,اهتمام �أهل البالد بها و�إدخالها �إىل
معظم البيوت كقطع فنية �أو ك�أدوات تذكارية مفيدة وجميلة.

املعيقات والتحديات قدمياً وحديثاً:
�إن �صناعة احلفر على خ�شب الزيتون كغريها من ال�صناعات الرتاثية واجهت يف
املا�ضي وما زالت تواجه �صعوبات ومعوقات �أدت يف بع�ض الأوقات لرتاجعها وعلى فرتات
متقطعة ،ولكنها بالرغم من ذلك �صمدت �أمام تلك امل�شكالت وا�ستمرت يف مدينة بيت حلم
منذ ظهورها يف القرن الرابع امليالدي على الأغلب.
وتع ُّد العوامل العامة والطبيعية من �أهم امل�شاكل التي واجهت تلك ال�صناعة ،ومن هذه
العوامل احلروب وخا�صة يف الفرتة العثمانية (1916-1516م)  ،فقد خا�ضت الدولة
العثمانية العديد من احلروب الكبرية �ضد �أعدائها وخا�صة يف القرنني 19 ،18م والتي
انعك�ست �آثارها ال�سلبية على معظم مناطق فل�سطني و�سكانها واعمالهم ،و�أدت �إىل موت
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

281

يناير 2016

282

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

الآالف من ال�سكان ,و�إىل ارتفاع �أ�سعار املواد اخلام ،ورافق ذلك انقطاع قدوم احلجاج
وال�سياح �إىل الأرا�ضي املقد�سة والذين هم املورد الرئي�س ل�رشاء منتجات خ�شب الزيتون،
وبالتايل �أدت �إىل انقطاع ازراق كثري من احلرفيني وال�صناع والعاملني يف هذه ال�صناعة
وال �سيما يف مدينة بيت حلم( ، )81كما تعر�ضت املدينة لقطع �أ�شجار الزيتون ال�ضخمة يف
بع�ض مناطقها �أثناء قمع �إبراهيم با�شا �سنة 1834م لثورة �سكان فل�سطني ومنها بيت حلم،
حلاجته �إىل احلطب لإطعام جي�شه ،والعتقاده �أن الثوار اتخذوا من �أ�شجار الزيتون ال�ضخمة
متاري�س للمقاومة(. )82
وجاءت احلرب العاملية الأوىل (1919-1915م) لت�ساعد �أي�ض ًا يف احلد من انتعا�ش
هذه ال�صناعة يف املدينة ،فكان من نتائجها �أن �أبيد وقطع الآالف من �أ�شجار الزيتون فيها،
وخا�صة الأ�شجار ال�ضخمة حينما احتاج العثمانيون �إىل مادة الفحم احلجري الالزم لت�سيري
القطارات ،لنقل اجلنود واملعدات للجي�ش(. )83
وا�ستمر م�سل�سل تقطيع �أ�شجار الزيتون يف املدينة خالل وبعد احتالل احلركة ال�صهيونية
هجرت �أفواج كبرية من �سكان ال�ساحل �إىل املناطق اجلبلية
لفل�سطني �سنة 1948م ،عندما ّ
يف ال�ضفة الغربية من اخلليل وبيت حلم والقد�س ،حيث قام النازحون بقطع الأ�شجار ومنها
الزيتون ال�ستعمالها يف الطهي والتدفئة يف ف�صل ال�شتاء(. )84
�أما الأمرا�ض والأوبئة التي انت�رشت بني ال�سكان بني احلني والآخر ,فقد �أدت �إىل الت�أثري
الن�شاط احلريف يف املدينة ،كما املدن الأخرى يف فل�سطني لكن ب�شكل متفاوت ،وقد عانت
مدينة بيت حلم كغريها من املدن من انت�شار العديد من الأوبئة والأمرا�ض ،وخا�صة مر�ض
الطاعون وغريه ,وما كان يرافق ذلك من موت الآالف منهم ،وعادة ما ترتبط تلك الأمرا�ض
�إما باحلروب �أو بعوامل اجلدب والقحط وانحبا�س الأمطار يف �سنوات متفاوتة ،مما �سبب يف
جفاف الأ�شجار والزروع وارتفاع �أ�سعار املواد الغذائية ،والذي كان هذا بدوره ي�ؤدي �إىل
الت�أثري على هذه ال�صناعة ،وتذبذبها ،زد على ذلك انقطاع املورد الرئي�سي لهذه ال�صناعة,
وهو توقف القادمون �إىل الأر�ض املقد�سة ،وبالتايل انقطاع املورد الوحيد الرتزاق كثري من
ال�صناع واحلرفيني والعاملني يف هذه ال�صناعة(. )85
وجاء تدهور حالة البالد الأمنية يف بع�ض فرتات احلكم العثماين لتزيد من �سوء
الأحوال االقت�صادية يف �سائر �أنحاء الإمرباطورية ،وهذا الواقع ترك �أثره ال�شديد على
مدن فل�سطني ،ف�أدى �إىل ف�ساد احلكام املحليون واهمالهم ل�ش�ؤون ال�سكان ،كما زاد فر�ض
ال�رضائب عليهم ،وانت�رش قطاع الطرق ينهبون املزروعات والأ�شجار املثمرة ،وحتولت
املزارع �إىل �أرا�ض قاحلة ،فاهملت الزراعة وال�صناعة وتراجعت �إىل حد كبري ،مما �أدى
�إىل انت�شار الفقر بني ال�سكان(. )86

وعلى الرغم من هذه امل�شكالت التي واجهتها هذه ال�صناعة يف املدينة يف الفرتة
العثمانية والتي مل تكن يف معظمها �ضمن �سيا�سة من الدولة� ،إال �أنها ا�ستمرت وتطورت
يف الفرتة العثمانية ،والدليل على ذلك ما ذكرناه يف ال�صفحات ال�سابقة من م�شاهدات
الرحالة والزوار وال�سياح ،وكذلك م�شاركة املدينة يف العديد من املعار�ض الدولية
الكبرية يف تلك الفرتة.
وا�ستمرت هذه ال�صناعة تواجه بع�ض املعوقات وامل�ضايقات يف فرتة االحتالل
الربيطاين لفل�سطني (1948-1918م)  ،وذلك نتيجة الو�ضع ال�سيا�سي الذي �أ�صبحت متر به
فل�سطني منذ مطلع القرن الع�رشين ،فقد حاولت �سلطات االحتالل الربيطاين ب�سيا�ستها اجتاه
ال�سكان �أن حتارب النا�س يف زراعتهم و�صناعتهم وجتارتهم ل�صالح احلركة ال�صهيونية عن
طريق فر�ض ال�رضائب ،وخلق املناف�سة لهذه ال�صناعات بحجة مواكبة احلياة الع�رصية،
والرتكيز على الكماليات ال�صناعية للق�ضاء على هذه ال�صناعة الرتاثية املتوارثة عرب
الأجيال وو�ضع العقبات �أمامها( ، )87ولهذا فقد تراجعت هذه ال�صناعة يف مدينة بيت
حلم وغريها .كما �أدى الو�ضع ال�سيا�سي الذي كانت تعي�شه املدن الفل�سطينية وخا�صة يف
فرتات الثورات امل�ستمرة واملتالحقة �إىل تراجع هذه ال�صناعة النعدام الأمن وغريه .ويف
الوقت نف�سه �أعاقت بريطانيا التحريج اجلديد للأ�شجار ومنها �شجر الزيتون يف معظم املدن
الفل�سطينية ومنها مدينة بيت حلم ،كما �أن زيادة وتطور النه�ضة العمرانية الطبيعية تطلب
ا�ستهالك كميات كبرية من الأخ�شاب ومنها خ�شب الزيتون الداخل يف هذه ال�صناعة(. )88
�أما بعد االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني يف �سنة 1948م .فقد تعر�ضت هذه ال�صناعة
واحلرف الأخرى للعديد من املمار�سات ل�شلها والق�ضاء عليها �إن �أمكن خا�صة و�أن هذه
ال�صناعة مرتبطة برتاث ال�شعب الفل�سطيني وهويته ،ولهذا فقد اتخذت �سلطات االحتالل
العديد من الإجراءات يف �سبيل حتقيق تلك الأهداف ومنها العمل على طم�س بع�ض احلرف
اليدوية ومنها حرفة احلفر على خ�شب الزيتون بحجة مواكبة احلياة الع�رصية ،بحيث ت�صبح
من الكماليات ،كما فر�ضت ال�رضائب واجلمارك العالية لعرقلة االنتاج والت�سويق( )89وخلق
مناف�سة �شديدة مع ال�سلع ال�صناعية الرخي�صة امل�شابهة لها والتي بد�أت يف الظهور يف
�أوروبا ،ويف داخل الكيان ال�صهيوين ،وبالتايل انعدام اجلدوى االقت�صادية لهذه ال�صناعات
احلرفية التقليدية(.)90
وعلى الرغم من قدم هذه ال�صناعة احلرفية التقليدية الفل�سطينية وتوافر �إمكانات
تطويرها مع تنمية القطاع ال�سياحي يف مدينة بني حلم وبع�ض املدن الأخرى� ،إال �أن واقعها
يف ظل االحتالل الإ�رسائيلي بعد عام 67م �ساهم يف �إ�ضعافها واحلد من تو�سعها ،فقد
�أ�صبحت �صناعة خ�شب الزيتون تعاين من جمموعة من امل�شكالت ،الأوىل مرتبطة بالإجراءات
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

283

يناير 2016

284

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

الإ�رسائيلية� ،أما الثانية فهي مرتبطة بامل�شكالت وباملقومات التي تواجه القطاع احلريف
الفل�سطيني نف�سه ,ومن الإجراءات التي اتخذتها �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي للعمل على
عرقلة وعدم تطور هذا القطاع من احلرف الفل�سطينية� ،أنها عملت على فر�ض بع�ض القيود
على دخول ال�سياح الأجانب الوافدين �إىل الأرا�ضي املقد�سة وخا�صة �إىل مدينة بيت حلم
لأنها تتحكم يف دخولهم �إليها وخروجهم منها ,خا�صة و�أن هذه احلرفة كما نعرف مرتبطة
بال�سياحة الوافدة �إىل املدينة وبع�ض املدن الفل�سطينية الأخرى ،ونظراً لهذا الرتاجع يف
�أعداد ال�سياح فقد ت�رضرت هذه ال�صناعة وتراجع عدد املعامل وعدد العاملني فيها ب�شكل
مطرد ,علم ًا ب�أن هذه احلرفة ت�شكل م�صدر رزق للكثري من العائالت يف املدينة( ، )91ذلك �أن
قلة ال�سياح الوافدين �إىل املدينة جعل �أ�صحاب هذه احلرفة يفتقرون �إىل املقدرة على ت�سويق
منتجاتهم يف الأ�سواق ب�شكل مبا�رش(. )92
وهناك عامل �آخر �ساعد على تدهور هذه احلرفة ,وهي الدعاية الإ�رسائيلية التي تروج
لل�سائح ب�شكل �سلبي على العرب الفل�سطينيني ,مما �أثر على القوة ال�رشائية له ,والتحول �إىل
�رشائها من املحالت الإ�رسائيلية ,خا�صة و� ّأن بع�ض امل�صانع الإ�رسائيلية بد�أت تناف�س هذه
احلرفة الفل�سطينية ،مما نتج عنه �إغالق بع�ض امل�صانع والور�ش الفل�سطينية يف بيت حلم
وغريها(. )93
كما �أدى الو�ضع ال�سيا�سي يف املناطق الفل�سطينية دوراً مهم ًا يف تراجع هذه ال�صناعة
يف املدينة ,فقد �أدت �سل�سلة الإجراءات الإ�رسائيلية يف االنتفا�ضة الأوىل عام  87والثانية
عام � 2000إىل �إغالق املناطق �أمام حركة ال�سياح وحتى �إغالق املدينة نف�سها ،مما �أدى
�إىل �إحداث �أزمة اقت�صادية �أدت �إىل �إغالق العديد من املعامل والور�ش احلرفية يف بيت حلم
وغريها ,عو�ض ًا عن الركود ال�سياحي الذي ترك �آثاراً �سلبية بالغ الأهمية على ال�صناعات
احلرفية ب�شكل خا�ص(. )94
كما قامت �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي باتخاذ �سل�سلة من الإجراءات ملنع ت�صدير
وت�سويق منتجات خ�شب الزيتون �إىل الأ�سواق اخلارجية �سواء كانت العربية �أو الأجنبية
عرب �إغالق ال�سوق الإ�رسائيلي �أوالً ,وو�ضع �صعوبات �أمام حركة النقل والتنقل داخل املدن
الفل�سطينية و�إ�رسائيل ,وحتى لو جنح �أ�صحاب احلرف يف الت�صدير �إىل خارج فل�سطني
ف�إن الر�سوم اجلمركية وال�رضائب التي تفر�ضها �سلطات االحتالل على املنتجات احلرفية
عالية( , )95ويف الوقت نف�سه منعت �سلطات االحتالل من ا�سترياد املواد اخلام اخلا�صة
بهذه احلرفة وخا�صة خ�شب الزيتون الذي كان ي�ستورد جزء كبري منه قبل االحتالل من
�سوريا والأردن ل ّأن اخل�شب املحلي كان ال يكفي يف بع�ض الأوقات( , )96وحتى الناجت
املحلي فقد �أ�صبح يف ظل االحتالل الإ�رسائيلي من ال�صعب احل�صول عليه ،وذلك نتيجة

احل�صار و�إقامة جدار الف�صل العن�رصي ،والذي �أدى �إىل اقتالع الآالف من �أ�شجار الزيتون
وم�صادرتها يف ال�سنوات الأوىل من القرن الواحد والع�رشين ,وذلك �ضمن خطة مو�ضوعة
ومدرو�سة للق�ضاء على هذه ال�شجرة املباركة ,كما � ّأن اجلدار الذي بني على �أرا�ضي
املواطنني يف ال�ضفة الغربية_ ومنها مدينة بيت حلم_ �أ ّدى �إىل تقل�ص م�ساحة الأرا�ضي
الزراعية املزروعة بالزيتون ,وكان من نتائج ذلك تقييد حركة املزارعني وعدم متكنهم
من الو�صول �إىل �أرا�ضيهم لالعتناء بها ،وق�ص خ�شب الزيتون ,وزراعة �أ�شجار جديدة
بد ًال منها ,وبذلك �أ�صبحت كمية خ�شب الزيتون قليلة للغاية ,وهناك خ�شية من انعدامها
يف حال ت�صاعد الإجراءات الإ�رسائيلية التي حتول دون االهتمام ب�أ�شجار الزيتون,
ويف حال ا�ستمرار هذه الأو�ضاع ,ميكن �أن يلج�أ �أ�صحاب هذه ال�صناعات �إىل االعتماد
على اال�سترياد ,وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضاعف التكاليف ,عدا عن عقبات اال�سترياد الأخرى,
هذا بالإ�ضافة �إىل ارتفاع تكلفة احل�صول على املواد اخلام الناجمة عن تكاليف النقل
املرتفعة ,مما ي�ساهم يف �إ�ضعاف قدرة منتجاتهم التناف�سية �سواء يف الأ�سواق املحلية �أو
العربية �أو الدولية(. )97
كما يعاين قطاع �صناعة احلفر على اخل�شب يف بيت حلم من جمموعة �أخرى من
امل�شاكل اخلا�صة الذاتية منها :الو�ضع االقت�صادي العام يف ال�ضفة الغربية ومنها بيت حلم
مما ينعك�س ذلك �سلب ًا على االنتاج والت�سويق ملنتجات الزيتون داخلي ًا وخارجياً ،واالحتكار
الت�سويقي اخلارجي على بع�ض امل�ؤ�س�سات والأفراد� ,إ�ضافة �إىل ا�ستغالل امل�شاغل من قبل
بع�ض التجار ,ا�ضافة �إىل �رضيبة القيمة امل�ضافة املفرو�ضة على هذه ال�صناعات ال�شعبية,
وانعدام الدعم املايل� ،أو توفري الت�سهيالت املالية واالئتمانية ,وعدم توافر الأدوات
الت�سويقية والدعائية املنا�سبة( . )98كما ا�صبحت هذه املنتجات احلرفية تعاين من تدين
�أ�سعارها ,واالفتقار �إىل انتاج مناذج جديدة ،واحلاجة �إىل م�ستوى تقني متقدم للآالت,
وانخفا�ض الطلب املحلي املرتبط بقدوم ال�سياح يف بع�ض الأوقات ,وعدم توفري الأ�سعار
املنا�سبة ,والبيع الأجل لفرتات طويلة(. )99
ومن امل�شكالت الرئي�سية الأخرى التي تواجهها هذه املعامل احلرفية ,النق�ص يف
التمويل وعدم توفر القرو�ض املي�رسة ,ذلك �أن معظم �أ�صحاب امل�شاغل يعتمدون على
مدخراتهم ال�شخ�صية ,مما يحد ذلك من قدرتها على التطور والتو�سع والدخول �إىل الأ�سواق
اخلارجية ,كما �أن زيادة االنتاج دون وجود قدرة على التو�سع يف الأ�سواق ،لن يكون يف
م�صلحة �أ�صحاب امل�شاغل( . )100ويواجه �أ�صحاب هذه احلرفة �أي�ض ًا �صعوبات يف الت�سويق
املحلي ملنتجاتهم ب�سبب اعتمادهم فقط على املعار�ض املحلية ,وهذا لي�س كافياً ,ومن
اجلهة الأخرى ف�إن احلرفيني يف بع�ض الأحيان ال ي�ستطيعون امل�شاركة يف املعار�ض
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املحلية التي تتقا�ضى �أجراً على امل�ساحة امل�ستغلة للعر�ض� ,أما على امل�ستوى اخلارجي
فلي�س هناك قدرة للحرفيني امل�شاركة يف املعار�ض اخلارجية �إلاّ من خالل جمعيات
وم�ؤ�س�سات ووزارات كبرية احلجم لأن ذلك ي�شكل عبئ ًا مالي ًا كبرياً عليها(. )101
ومن التحديات الأخرى التي تواجه هذه ال�صناعة احلرفية يف املدينة ,قلة ر�أ�س املال
امل�ستخدم يف املعامل والور�ش ال�صناعية ,بحيث �إن كثرياً من احلرفيني ال ي�ستطيعون �رشاء
ما يكفي الحتياجاتهم يف هذه ال�صناعة� ,أما املواد اخلام الالزمة لهذه ال�صناعة فهي �أي�ض ًا
من امل�شكالت التي يعاين منها هذا القطاع ,حيث كانت الأ�سواق العربية مفتوحة �أمام
ا�سترياد خ�شب الزيتون ب�أ�سعار منا�سبة� ,أما الآن فيتم �رشائها من ال�ضفة الغربية و�إ�رسائيل,
بالإ�ضافة �إىل الإنتاج املحلي للمدينة مما يجعل املناف�سة يف الأ�سعار �شديدة(� . )102أما
مهارات العمل فهناك حاجة للعاملني ب�صناعة احلفر على اخل�شب �إىل فهم بع�ض مهارات
العمل كي ي�ستطيعوا البقاء وال�صمود يف �سوق اليوم ,ولهذا يجب عليهم املحافظة على
اجلودة والإتقان يف العمل حتى ي�ضمنوا بيعها لزوار املدينة وخا�صة ال�سياح الغربيني(.)103

ومن امل�شكالت الأخرى التي تعاين منها هذه احلرفة واحلرف الأخرى(: )104
1.1عدم وجود �سيا�سات مالئمة ووا�ضحة على امل�ستوى الوطني ,ت�ستهدف هذا القطاع

احليوي ,ميكن �أن ت�سهم يف �إيجاد املناخ املالئم لنمو هذه احلرفة وتطورها واال�ستفادة
منها يف تنمية املجتمع املحلي.
2.2عدم وجود مراكز وم�ؤ�س�سات تدريب لت�أهيل وتوفري اليد العاملة املدربة لهذه
احلرفة ,كما ال يوجد يف النظام التعليمي الفل�سطيني �أية خطة �أو ا�سرتاتيجية م�ستقبلية
لإدماج التعليم احلريف يف املناهج التعليمية للعمل يف هذا القطاع باليد العاملة املدربة
وذات الكفاءة.
�3.3ضعف �أداء امل�ؤ�س�سات امل�ساندة احلكومية وغري احلكومية على �صعيد دعم قطاع
ال�صناعات احلرفية وم�ساندته يف اجلوانب املختلفة (الت�سويقية ,واالنتاجية ,والتمويلية) .
4.4عدم قدرة احلرفيني على الو�صول املبا�رش �إىل �رشيحة كبرية من امل�ستهلكني
الأجانب من ال�سياح ,حيث ال ت�شمل اجلوالت التي يقودها الأدالء ال�سياحيني زيارة ور�ش
الت�صنيع للمنتجات احلرفية ,مما يفوت على احلرفيني فر�صة اال�ستفادة من هذه الوفود
لت�سويق منتجاتهم مبا�رشة.
5.5عدم خ�ضوع هذه املنتجات احلرفية للرقابة واملتابعة من قبل اجلهات الرقابية,
مما ي�ؤدي �إىل تزايد �إمكانية و�صول منتجات قليلة اجلودة �إىل الأ�سواق املحلية ,كما تتولد
انطباعات �سيئة لدى م�ستهلكي هذه املنتجات ويقل م�ستوى ثقتهم بها.

6.6زيادة املناف�سة مع الب�ضائع الأجنبية امل�شابهة لها ،وخا�صة امل�ستوردة من
ال�صني ,وميل كثري من جتار حمالت البيع التذكارية املحلية ال�ستريادها وبيعها على �أنها
فل�سطينية.
7.7تردي نوعية وت�صميم بع�ض ال�صناعات واحلرف الرتاثية ,وغياب الأ�سماء التجارية
املعرتف بها ,مما يقلل من قيمتها وقابليتها للت�سويق.
هذه املعوقات وال�صعوبات �إىل جانب م�شكالت �أخرى ،ت�سببت يف تقييد هذا العمل
احلريف الفل�سطيني يف مدينة بيت حلم وعدم تطوره بال�شكل املطلوب ,مما �أدى بكثري
من احلرفيني �إىل التحول �إىل جماالت �أخرى يف العمل ,وتقل�ص م�ساهمة هذه احلرفة يف
االقت�صاد الفل�سطيني ،والأهم من ذلك بدء تال�شي بع�ض احلرف الرتاثية التي متيز فل�سطني
عن غريها من املناطق ,وهذا بكل ت�أكيد �سي�ؤثر على الن�شاط ال�سياحي الفل�سطيني ب�شكل
كبري� ,إذ �أن الدول ال�سياحية مبا لديها من ح�ضارة وتراث يتم �صقلها يف املنتجات الرتاثية.

اسرتاتيجية النهوض والتطوير:
على الرغم من ذلك ،ف�إن هذه احلرفة ما زالت �صامدة يف وجه هذه التغريات وال�صعوبات
�إال �أنها بحاجة �إىل �إعادة تقييم وبحث للم�ساعدة على ا�ستمرارها يف املدينة وغريها من
املدن الفل�سطينية ,لي�س ملردودها املادي فقط ,و�إمنا تنبع �أهميتها من قيمتها الرتاثية
واحل�ضارية والوطنية لل�شعب الفل�سطيني ,ولهذا يجب �أن تت�ضافر كل اجلهود والطاقات من
خمتلف امل�ؤ�س�سات والوزارات و�أ�صحاب احلرف جمتمعة من اجل تقويتها وا�ستمرارها,
و�أن تو�ضع ا�سرتاتيجية منا�سبة ومتكاملة للنهو�ض بها ,ويتطلب ذلك اتباع جمموعة من
ال�سيا�سات واخلطوات التي ميكن �أن ت�ساهم يف �إعادة ر�سم مالمح هذا القطاع احلريف املهم
مبا يعظّ م حجم اال�ستفادة منه ،ويقلل من الأ�رضار واخل�سائر التي تواجه العاملني فيه,

وتتمثل هذه ال�سيا�سات ب�شكل �أ�سا�سي(:)105
1.1العمل على �إيجاد ج�سم تن�سيقي (هيئة) لتن�سيق اجلهود ،وتوجيه املوارد الكبرية
يف قطاع ال�صناعات احلرفية مبا يخدم �أهداف التنمية املجتمعية ويحقق م�صالح العاملني
يف هذا القطاع.

2.2وهناك حاجة كبرية لتوفري ترابط ع�ضوي بني خمرجات نظام التعليم الفل�سطيني،
ومتطلبات تطوير قطاع ال�صناعات احلرفية والرتاثية ،واحتياجاته من املوارد الب�رشية
امل�ؤهلة واملدربة.
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3.3وتربز احلاجة �أي�ض ًا �إىل تطوير �أداء امل�ؤ�س�سات امل�ساندة املعنية بهذا القطاع،
وتفعيل دورها للنهو�ض بال�صناعات احلرفية� ،أو امل�ساهمة يف تذليل ال�صعوبات التي
تعانيها تلك احلرف.
4.4كما ينبغي الرتكيز على اجلوانب الت�سويقية يف هذا املجال ,وهذا يتطلب �إيجاد
امل�ؤ�س�سات الت�سويقية املخت�صة للم�ساهمة يف توفري منافذ ت�سويقية جديدة وتطوير العالقة,
وحت�سني �رشوط التبادل مع الأ�سواق املحلية.
5.5هذا بالإ�ضافة �إىل تركيز االهتمام على و�سائل الرتويج للمنتجات احلرفية,
وخا�صة �إقامة املعار�ض املتخ�ص�صة ون�رش الوعي الت�سويقي بني احلرفيني ,وحثهم على
االهتمام بجميع حلقات العملية الت�سويقية ،وكذلك �إقامة مهرجانات دولية حول احلرف
اليدوية للتعريف بها ,وعر�ض �أهميتها اجلمالية �سواء يف العامل العربي �أو �أوروبا و�أمريكيا.
6.6الرتكيز على و�سائل الإعالم امل�سموعة واملقروءة واملرئية والو�سائل الأخرى يف
التعريف بهذه احلرفة الرتاثية و�أهميتها ,مل�ساعدة �أ�صحاب تلك احلرف يف ت�سويق منتجاتهم
حملي ًا وخارجياً.
7.7ويتوجب العمل كذلك على �إعادة هيكلة قطاع ال�صناعات احلرفية ودجمه يف
االقت�صاد الفل�سطيني املنظم ,وينبغي �أن يرتافق ذلك مع جمموعة من الإجراءات التي تراعي
خ�صو�صية كل حرفة ،والظروف امل�ؤثرة فيها ,بحيث ت�ساهم هذه الإجراءات يف املح�صلة
يف تعظيم املكا�سب املتوقعة لعملية الإدماج ,ويف الوقت نف�سه حتد من خماطر هذه العملية
وخ�سائرها على احلرفيني وعلى املجتمع ب�شكل عام.
8.8كما حتتاج عملية تطوير هذه ال�صناعة �إىل تنظيم جذري للعالقات بني العاملني يف
هذه احلرفة وامل�ستفيدين منها ,وهذا الأمر يتطلب خرباء يف احلقل االقت�صادي والقانوين,
والنقابي ,ويتطلب ذلك ما ي�أتي(: )106


تنظيم العالقة بني احلريف و�صاحب املعمل �أو امل�صنع.



تنظيم العالقة بني �صاحب امل�صنع والتاجر �أو امل�ص ّدر.



عمل جلنة ت�صنيف يتقيد ب�أحكامها العاملون يف هذه احلرفة.

 ا�ستغالل فرتة الركود االقت�صادي التي تكون بني املوا�سم ال�سياحية لإنتاج
ت�صميمات تتالءم مع ذوق اجلمهور املحلي.


�إقامة دورات فنية للحرفيني العاملني يف هذا القطاع.

وبالإ�ضافة لهذا يتطلب هذا الأمر �أي�ضاً(: )107
1.1ت�أ�سي�س مركز متخ�ص�ص لدعم ال�صناعات الرتاثية من خالل تطوير ت�صاميم جديدة
وتدريب �أجيال جديدة وبناء قدرات احلرفيني العاملني.
2.2و�ضع معايري �صارمة للتميز يف جمال ال�صناعات احلرفية الرتاثية لغايات
الت�سويق ،وتنظيم املناف�سة وحلماية امل�ستهلك ,بحيث تطرح ال�صناعة منتجات مقبولة يف
الأ�سواق العاملية تتوافق مع الأنظمة الأ�سا�سية و�صديقة للبيئة وم�صنعة بطريقة مقبولة
اجتماعياً.
�3.3إن�شاء مراكز يف املدن الكبرية التي يزورها ال�سياح �أو تطويرها ،وخا�صة بيت حلم
والقد�س جلميع ال�صناعات احلرفية الرتاثية كنموذج يحتذى به لل�صناعات احلرفية ,حيث
ميكن لوزارة ال�سياحة والثقافة الدفع بهذا املو�ضوع جلعل هذه املراكز جزءاً من برامج
الزيارات ال�سياحية كما هو احلال يف الدول املجاورة ,وميكن اال�ستفادة منها يف بيع
التحف واملنتجات الرتاثية.
�4.4إعفاء ور�ش ومعامل ال�صناعات احلرفية من ال�رضائب والر�سوم �أو تخفي�ضها
كو�سيلة لت�شجيع احلرف اليدوية ,وتخفي�ض الر�سوم على املواد اخلام الالزمة لهذه ال�صناعة.
5.5ت�شجيع م�شاركة املر�أة يف ال�صناعات احلرفية الرتاثية من خالل توفري التدريب
والقرو�ض املي�رسة ورعاية الأن�شطة املختلفة لها ...الخ.
6.6تطوير املنتج من ناحية النوعية وال�شكل ليتنا�سب مع املعايري واملوا�صفات
العاملية ,حتى ي�صبح قادراً على املناف�سة مع املنتجات الأجنبية امل�شابهة لها بالأ�سواق
العاملية.
7.7تنمية قدرات العاملني يف قطاع ال�صناعات احلرفية الرتاثية الفل�سطينية من
منتجني وم�ص ّنعني وم�صممني وم�سوقني وم�ص ّدرين على اال�ستخدام الأمثل للأ�ساليب
احلديثة يف الت�صنيع والتغليف والرتويج والت�سويق والت�صدير ,وتقدمي الدعم الفني يف هذا
املجال ,وتطوير قدرات ه�ؤالء على اال�ستخدام الأمثل للتكنولوجيا واالنتاج والرتويج.
8.8عمل قانون ينظم هذه ال�صناعات ويوفر �إطاراً قانوني ًا لها ,بحيث ي�شمل القانون
التعريف بها وت�صنيعها ,وت�سجيلها ,والإطار التنظيمي لها ,واملوا�صفات واملقايي�س
ملنتجاتها ,بحيث ت�ضمن وجود منتج تراثي و�سياحي ذا جودة عالية.
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9.9عقد الندوات واملحا�رضات وامل�ؤمترات وور�ش العمل والأيام الدرا�سية لتوعية
اجليل والن�شىء اجلديد ب�أهمية هذه ال�صناعة الرتاثية ،وتعزيز االهتمام بها لأنها جزء من
الهوية الثقافية واحل�ضارية لل�شعب الفل�سطيني.
�1010إقامة مراكز و�أكادمييات يف الوطن لت�شجيع الن�شىء اجلديد على تعلم هذه ال�صناعة
كجزء من خطة وطنية �شاملة حلل جزء من م�شكلة البطالة يف املجتمع التلحمي خا�صة
والفل�سطيني عامة.
1111االن�ضمام �إىل ع�ضوية املنظمات الدولية املعنية باحلرف اليدوية والفنون ال�شعبية
مثل املجل�س الأعلى للحرف اليدوية ,وغريها بهدف التعريف باحلرف التقليدية الفل�سطينية
على نطاق وا�سع.
�1212إ�صدار املطبوعات واملواد الإعالمية املتنوعة بالعديد من اللغات الأجنبية حول
مو�ضوع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني واحلرف التقليدية وتوزيعها جمان ًا حول العامل.
1313دعوة امل�ؤ�س�سات العلمية والثقافية �إىل اعتماد برنامج متخ�ص�ص لتعليم الرتاث
ال�شعبي مبختلف �أق�سامه وخا�صة احلرف اليدوية التقليدية.
وعلى الرغم من ال�صناعات احلديثة يف هذا املجال ,ف�إن هذه ال�صناعة احلرفية الرتاثية
�صمدت وا�ستمرت وحافظت على وجودها� ,إال �أن اخلطر ما زال يهدد وجودها ,ولهذا ال بد
من املحافظة عليها لأنها ت�شكل جزءاً من الواجهة احل�ضارية والرتاثية للبلد ,ويف هذا يقول
املفكر ابن خلدون�“ :إن ر�سوخ ال�صنائع _ال�صناعات واحلرف_ يف الأم�صار _املدن_� ,إمنا
هو بر�سوخ احل�ضارة ,وطول �أمدها ,وال�سبب يف ذلك ظاهر ,وهو ان هذه كلها عوائد _�آثار_
العمران ,والعوائد �إمنا تر�سخ بكرثة التكرار ,وطول الأمد ,فت�ستحكم �صيغة ذلك ,وتر�سخ
_تثبت وت�ستمر_ يف الأجيال”(. )108

نتائج البحث:
من خالل هذه الدرا�سة املتوا�ضعة� ,أمكن ا�ستخال�ص النتائج الآتية:
�1.1إن �صناعة احلفر على خ�شب الزيتون هي �صناعة قدمية يف مدينة بيت حلم

وفل�سطني ترجع للقرون امليالدية الأوىل.

2.2وهذه ال�صناعة الرتاثية واحلرف التقليدية الأخرى كانت وما زالت جت�سد الهوية
الثقافية والرتاثية لل�شعب الفل�سطيني

3.3كان انتاج هذه ال�صناعة_ احلفر على خ�شب الزيتون_ ب�أ�شكالها املختلفة ي�صدر
�إىل معظم قارات العامل ,وخا�صة �إىل �أوروبا و�أمريكا� ,سواء عن طريق زوار املدينة �أم ال�سياح
�أو احلجاج القادمني من اخلارج� ,أم عن طريق �أ�صحابها.
4.4متيزت �صناعة احلفر على خ�شب الزيتون بالدقة واحلرفية العالية ,وذلك ب�شهادة
العديد من الرحالة وال�سياح والزائرين للمدينة الذين �شاهدوها �أو ا�شرتوها� ,أو ب�شهادة من
ر�آها يف املعار�ض الدولية التي �شاركت فيها املدينة مبنتوجاتها املختلفة.
5.5وبالرغم من تعر�ض هذه ال�صناعة ال�شعبية وغريها من ال�صناعات الأخرى
للمناف�سة من قبل الإ�رسائيلي ،ف�إنها بقيت �صامدة يف وجه املخططات الإ�رسائيلية لطم�س
معاملها ,كما �صمدت �أمام امل�شكالت العديدة الأخرى يف الفرتات التاريخية ال�سابقة.
�6.6ساعدت ال�سياحة الدينية طوال الفرتات التاريخية منذ �أن ن�ش�أت هذه ال�صناعة
احلرفية يف مدينة بيت حلم ،على ازدهارها وتطورها وتنوعها.
7.7عملت هذه ال�صناعات ال�شعبية على جت�سيد الأفكار والأهداف امل�ستوحاة من الرتاث
ال�شعبي ,وتعمل على تعميق الثقة بهذا الرتاث ,وتعزيزها يف املجتمع الفل�سطيني.
�8.8إن ال�صناعات احلرفية ما زالت قائمة ،و�أنها ت�شكل عماد ال�صناعات ال�سياحية
وت�ساهم يف ت�شكيل جزء من الدخل القومي.
9.9جرى تدهور كبري على و�ضع هذه ال�صناعة ب�سبب امل�شكالت ال�رضيبية والت�سويقية
والأو�ضاع ال�سيا�سية ,مما �أدى �إىل �إغالق بع�ض الور�ش وامل�صانع القائمة يف املدينة يف
فرتة االحتالل الإ�رسائيلي ,وخا�صة يف االنتفا�ضة الأوىل والثانية ,ب�سبب الإغالق وح�صار
للمدينة.
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�2929شكري عراف ,م�صادر االقت�صادي الفل�سطيني منذ �أقدم الفرتات حتى �سنة 1948م.
معليا :دار العمق ,ط� ,1997 ,1ص ,295مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص.27
The Olive Tree: Heritage of Harvest Times, In: pillars, The Tourism3030

 ,Magazine of Palestine, Bethlahem, V, I, N4, 2005, p16قطاع ال�صناعات
احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص ,9مي�رس �أبو علي ,ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق,
�ص.143

3131ح�سن نعريات وزميله ,املرجع ال�سابق� ,ص.47
3232علي ال�سيد علي ,املرجع ال�سابق� ,ص .213-212
�3333أحمد الق�ضاة ,ن�صارى القد�س» درا�سة يف �ضوء الوثائق العثمانية» القاهرة :الهيئة
العامة للكتاب� ,2006 ,ص.310
3434حامت الطحاوي ,االقت�صاد ال�صليبي يف بالد ال�شام ,القاهرة :عني للدرا�سات ,ط,1
� ,1999ص.216
3535املرجع نف�سه� ,ص.216
3636املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم العام ,دم�شق :هيئة املو�سوعة الفل�سطينية ,مج,1ط,2
� ,1984ص.460
3737حنا جقمان ,جولة يف تاريخ الأر�ض املقد�سة ,ق ,1ج ,1بيت حلم ,1992 ,ط,1
�ص.20
�3838سماح ال�سالوي ,الأو�ضاع احل�ضارية يف م�رص وال�شام يف الع�رص اململوكي,
القاهرة :دار الآفاق العربية� ,2014 ,ص.134-133
3939توما بنورة ،تاريخ بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور ،القد�س ،مطبعة املعارف،
� ،1982ص.149
�4040إبراهيم اجلندي« ،فل�سطني يف عيون الرحالة الأوروبيني» املجلة الفل�سطينية
للدرا�سات التاريخية ،رام اهلل ،مج  ،1ع� ،2003 ،3ص.159 ،155 ،150
�4141إبراهيم اجلندي املرجع ال�سابق� ،ص.159 ،150
4242ماهر ال�رشيف ،تاريخ فل�سطني االقت�صادي – االجتماعي ،بريوت :دار ابن خلدون،
ط� ،1985 ،1ص� ،56-54 ،51إبراهيم اجلندي ،املرجع ال�سابق� ،ص.155

4343حنا جقمان ،املرجع ال�سابق ،مج� ،1996 ،2ص.25
4444خليل �شوكة ،تاريخ بيت حلم يف العهد العثماين (1917-1517م)  .بيت حلم ،د.
ت� ،2000 ،ص.111
4545املرجع نف�سه� ،ص.162 ،113
4646املرجع نف�سه� ،ص160
4747ماري روجرز ،احلياة يف بيوت فل�سطني «رحالت ماري روجرز يف فل�سطني»،
(1859-1855م)  ،ترجمة :جمال �أبو غيدا ،بريوت :امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات
والن�رش ،ط� ،2013 ،1ص.165
4848النابل�سي ،عبد الغني بن ا�سماعيل بن �إبراهيم (ت1134هـ1731 /م)  .احل�رضة
االن�سية يف الرحلة القد�سية ،حتقيق� :أكرم ال�صليبي ،بريوت :دار �صادر ،ط،1990 ،1
�ص.299
4949الق�ساطلي ،نعمان بن عبدو بن يو�سف (ت1920م)  ،الرو�ضة النعمانية يف �سياحة
فل�سطني وبع�ض املدن ال�شامية ،درا�سة وحتقيق� :شوكت حجة وزمالئه ،اربد :م�ؤ�س�سة
حمادة للن�رش� ،2009 ،ص.112 ،111
5050امل�صدر ال�سابق� ،ص ،112وللمزيد من التف�صيل حول ما قاله العديد من الرحالة
الأجانب والعرب الذين زاروا مدينة بيت حلم وو�صفوا هذه ال�صناعة طوال الفرتة
العثمانية ،انظر ،خليل �شوكه ،املرجع ال�سابق ،ال�صفحات،112 ،111 ،109 ،66-64 ،
.162 ،161 ،158 ،157 ،155 ،153 ،151 ،150 ،115 ،114 ،113
5151عادل مناع ،تاريخ فل�سطني يف �آواخر العهد العثماين (1918-1700م)  ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط� ،2003 ،2ص ،194الك�سندر �شول�ش ،حتوالت جذرية
يف فل�سطني (1882-1856م) ترجمة :كامل الع�سلي ،كفر قرع :دار الهدى ،ط،2
� ،1990ص.93
5252علي �سعيد خلف� ،شيء من تاريخنا ،القد�س :وكالة �أبو عرفة� ،1976 ،ص.95
5353مو�سوعة املدن الفل�سطينية ،دار الثقافة ،منظمة التحرير الفل�سطينية ،دم�شق:
الأهايل للطباعة والن�رش ،ط� ،1990 ،1ص.98
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�5454شكري عراف ،م�صادر ،املرجع ال�سابق� ،ص.298
�5555سعيد حمادة« ،ال�صناعة»� ،ضمن كتاب :النظام االقت�صادي يف فل�سطني ،حترير:
�سعيد حمادة ،بريوت :اجلامعة الأمريكية� ،1939 ،ص .280
5656علي �سعيد خلف ،املرجع ال�سابق� ،ص.95
5757ح�سني لوباين ،املرجع ال�سابق� ،ص.95
5858مو�سوعة املدن الفل�سطينية ،املرجع ال�سابق� ،ص.100
5959مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص.28
6060عايد �صالح الدين ,واقع حركة و�صناعة ال�سياحة يف مدينة القد�س ,رام اهلل :وزارة
الإعالم� ,2010 ,ص.96
6161ح�سني لوباين ,املرجع ال�سابق� ,ص ,7املو�سوعة الفل�سطينية ,الق�سم العام ,ج,2
�ص.201
6262مي�رس �أبو علي« ,ال�صناعات احلرفية» ,املرجع ال�سابق� ،ص ,145فيكتور �سحاب,
املرجع ال�سابق� ,ص.221
6363قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص,10فيكتور �سحاب ,املرجع ال�سابق,
�ص.221
.The olive tree. Op, cit, p186464
6565ح�سني لوباين ,املرجع ال�سابق� ,ص ,94عايد �صالح الدين ,املرجع ال�سابق� ,ص.97
6666مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص.30
6767مي�رس �أبو علي «واقع ال�صناعات ال�سياحية يف الأرا�ضي املحتلة» جملة �صامد ,ال�سنة
العا�رشة ,ع  ,71عمان� ,1988 ,ص ,50فيكتور �سحاب ,املرجع ال�سابق� ,ص,221
عايد �صالح الدين ,املرجع ال�سابق�,ص ,97-96مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص,30
�شكري عراف ,م�صادر ،املرجع ال�سابق� ,ص.295
6868عزام �صالح و�آخرون ,دليل ار�شادي حول النباتات الفل�سطينية ,التعريف واال�ستعمال
والبعد الثقايف ,ن�رش م�ؤ�س�سة� ,MDG Achievement Fund, 2012 :ص.22

6969مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص  ,VIIمن املقدمة� ,ص.16
7070مي�رس �أبوعلي» ال�صناعات احلرفية» املرجع ال�سابق� ,ص  ,140عزام �صالح
و�آخرون ,املرجع ال�سابق� ,ص.23
7171واقع ال�صناعات الرتاثية الفل�سطينية ,املرجع ال�سابق� ,ص.15
7272قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص.1
7373ابراهيم عودة ,بيت حلم يف العهد الفرجني691-492( ,ه1291-1099 /م) ,
ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ,نابل�س :جامعة النجاح� ,1998 ,ص.80-79
7474قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق �ص.1
7575عزام �صالح و�آخرون ,املرجع ال�سابق� ،ص.22
7676مهند حامد ،املرجع ال�سابق� ،ص.17-16
7777املرجع نف�سه� ،ص17
7878املرجع ن�سه� ،ص.18
7979مي�رس �أبو علي ،ال�صناعات اخلزفية ،املرجع ال�سابق� ،ص.139
8080حنا جقمان ،مج ،2الباب الثاين ،املرجع ال�سابق� ،ص ،43هرني لورن�س ،م�س�ألة
فل�سطني ،ترجمة :ب�شري ال�سباعي ،القاهرة :املجل�س الأعلى للثقافة ،مج ،1الكتاب الأول،
� ،2006ص.85
�8181شكري عراف ،م�صادر ،املرجع ال�سابق� ،ص.81
8282املو�سوعة الفل�سطينية ،مج  ،1املرجع ال�سابق� ،ص.42
8383املرجع نف�سه� ،ص.42
8484حنا جقمان ،مج ،2الباب الثاين ،املرجع ال�سابق� ،ص ،43هرني لورن�س ،املرجع
ال�سابق� ،ص.85
8585حنا جقمان ،مج ،2الباب الأول ،املرجع� ،ص.50
8686توما بنورة ،املرجع ال�سابق� ،ص ،149نواف حامد ،املرجع ال�سابق� ،ص.155
8787املو�سوعة الفل�سطينية ،مج ،2املرجع ال�سابق� ،ص.342
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8888نواف حامد ،املرجع ال�سابق� ،ص.156
8989عادل يحيى والعطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.23
9090قطاع ال�صناعات احلرفية ،مج ،2املرجع ال�سابق� ،ص.342
9191املرجع نف�سه� ،ص.13
9292عايد �صالح الدين ,املرجع ال�سابق� ,ص.100-99
9393ال�صناعات احلرفية يف بيت حلم ,املرجع ال�سابق� ,ص ,9حممد ن�رص ,دور القطاع
ال�صناعي يف التنمية االقت�صادية الفل�سطينية ,رام اهلل :معهد ما�س�,2002 ,ص.9
9494ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص ,27مي�رس �أبو علي «واقع ال�صناعات
ال�سياحية» ,املرجع ال�سابق� ,ص.45 ,41
9595املو�سوعة الفل�سطينية ,املرجع ال�سابق ,مج� ,1ص ,46هند قطان �سلمان «مكننة
�صناعة خ�شب الزيتون» ,بيت حلم :اجلمعية االنطونية اخلريية البيتلحمية1998- ,
� ,1997ص.93
9696مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص ,29حممد ن�رص ,املرجع ال�سابق� ,ص ,10واقع
ال�صناعات الرتاثية ,املرجع ال�سابق� ,ص.6
9797ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق � ,ص ,21واقع ال�صناعات الرتاثية .املرجع
ال�سابق� ,ص.7
9898ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق � ,ص.27
9999مهند حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص ,31قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق,
�ص.13
10100قطاع ال�صناعات احلرفية� ,ص �,VIIص  .VIIIمن املقدمة.
10101هند قطان �سلمان ,املرجع ال�سابق� ,ص ,93قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع
ال�سابق� ,ص .VII
10102هند قطان �سلمان ,املرجع نف�سه� ,ص.97

10103قطاع ال�صناعات احلرفية ،املرجع ال�سابق� ،ص  ،XIواقع ال�صناعات الرتاثية،
املرجع ال�سابق� ،ص.42
10104قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص .IV
10105قطاع ال�صناعات احلرفية ,املرجع ال�سابق� ,ص.31
10106واقع ال�صناعات الرتاثية ,املرجع ال�سابق� ,ص ,57عمر خالدي ,املرجع ال�سابق,
�ص.146 ,141 ,135 ,130
10107نواف حامد ,املرجع ال�سابق� ,ص.90
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املصادر:
1 .1الق�ساطلي ،نعمان بن عبدو بن يو�سف (ت1920م)  ،الرو�ضة النعمانية يف �سياحة
فل�سطني وبع�ض املدن ال�شامية ،درا�سة وحتقيق� :شوكت حجة وزمالئه ،اربد :م�ؤ�س�سة
حمادة للن�رش.2009 ،
2 .2النابل�سي ،عبد الغني بن ا�سماعيل بن �إبراهيم (ت1134هـ1731 /م)  .احل�رضة االن�سية
يف الرحلة القد�سية ،حتقيق� :أكرم ال�صليبي ،بريوت :دار �صادر ،ط.1990 ،1

ثانياً  -املراجع:
�1 .1إبراهيم اجلندي“ ،فل�سطني يف عيون الرحالة الأوروبيني” املجلة الفل�سطينية للدرا�سات
التاريخية ،رام اهلل ،مج  ،1ع.2003 ،3
2 .2ابراهيم عودة ,بيت حلم يف العهد الفرجني691-492( ,ه1291-1099 /م)  ,ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ,نابل�س :جامعة النجاح.1998 ,
�3 .3أحمد الق�ضاة ,ن�صارى القد�س” درا�سة يف �ضوء الوثائق العثمانية” القاهرة :الهيئة
العامة للكتاب.2006 ,
4 .4الك�سندر �شول�ش ،حتوالت جذرية يف فل�سطني (1882-1856م) ترجمة :كامل الع�سلي،
كفر قرع :دار الهدى ،ط.1990 ،2
5 .5توفيق كنعان ,الأولياء واملزارات اال�سالمية يف فل�سطني ,ترجمة :منر �رسحان ,رام اهلل,
وزارة الثقافة1998 ,م.
6 .6توما بنورة ،تاريخ بيت حلم وبيت جاال وبيت �ساحور ،القد�س ،مطبعة املعارف.1982 ،
7 .7حامت ال�صحاوي ,االقت�صاد ال�صليبي يف بالد ال�شام ,القاهرة :عني للدرا�سات ,ط,1
.1999
8 .8ح�سن نعريات وحممد جرب ,الفنون ال�شعبية الفل�سطينية ,رام اهلل :وزارة الثفقافة ,ط,1
.2011
9 .9ح�سني لوباين ,معجم الألفاظ الرتاثية يف فل�سطني ,بريوت :مكتبة لبنان ,ط.2007 ,1

1010حنا جقمان ,جولة يف تاريخ الأر�ض املقد�سة 4,مج ,بيت حلم1992 ,م.
1111خليل �شوكة ،تاريخ بيت حلم يف العهد العثماين (1917-1517م)  .بيت حلم ،د.
ت.2000 ،
�1212سعيد حمادة“ ،ال�صناعة”� ،ضمن كتاب :النظام االقت�صادي يف فل�سطني ،حترير:
�سعيد حمادة ،بريوت :اجلامعة الأمريكية.1939 ،
�1313سماح ال�سالوي ,الأو�ضاع احل�ضارية يف م�رص وال�شام يف الع�رص اململوكي,
القاهرة :دار الآفاق العربية.2014 ,
�1414شكري عراف ،الأر�ض -الإن�سان واجلهد ،تر�سيما ،مطبعة خمول ،ط.1993 ،2
1515ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ,م�صادر االقت�صادي الفل�سطيني منذ �أقدم الفرتات حتى
�سنة 1948م ،معليا :دار العمق ,ط.1997 ,1
 1616ال�صناعات احلرفية يف بيت حلم “خ�شب الزيتون وال�صدف” بيت حلم :غرفة
�صناعة وجتارة بيت حلم.2004 ,
1717طالب ال�صوايف “الزيتون يف امليثولوجيا ال�شعبية الفل�سطينية” �ضمن كتاب:
الرتاث ال�شعبي يف حمافظة اخلليل� ,أعمال امل�ؤمتر الثالث للرتاث ال�شعبي� ,إ�رشاف د.
ح�سن ال�سلوادي ,رام اهلل ,جامعة القد�س املفتوحة.2011 ,
1818عادل مناع ،تاريخ فل�سطني يف �آواخر العهد العثماين (1918-1700م)  ،بريوت:
م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط.2003 ،2
1919عادل يحيى وثائر العطاري ,احلرف اليدوية التقليدية الفل�سطينية ,رام اهلل :امل�ؤ�س�سة
الفل�سطينية للتبادل الثقايف.2005 ,
2020عايد �صالح الدين ,واقع حركة و�صناعة ال�سياحة يف مدينة القد�س ,رام اهلل :وزارة
الإعالم.2010 ,
2121عبد اللطيف الربغوثي ,القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ,رام اهلل :جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة ,ج.1987 ,1
2222ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،جذور وحتديات،
الطيبة :مركز �إحياء الرتاث.1991 ،
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2323عزام �صالح و�آخرون ,دليل ار�شادي حول النباتات الفل�سطينية ,التعريف
واال�ستعمال والبعد الثقايف ,ن�رش م�ؤ�س�سة.MDG Achievement Fund, 2012 :
2424علي ال�سيد علي ,القد�س يف الع�رص اململوكي ,القاهرة :دار الفكر ,ط.1986 ,1
2525علي �سعيد خلف� ،شيء من تاريخنا ،القد�س :وكالة �أبو عرفة.1976 ،
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التشبيهات الشعبية الفلسطينية
منطقة بيت حلم وعرب التعامرة أمنوذجا
د .مفيد أبو عرقوب
حماضر غري متفرغ /فرع رام اهلل والبرية /جامعة القدس املفتوحة /فلسطني.

بالتعاون مع

د .إدريس حممد صقر جرادات

ملخص:
�إن تراثنا غني وثري ،فيه قيم ور�ؤى وحكم نفي�سة ،و�صور جمالية خالبة؛ مما يدعونا
ل�سرب غوره ،والبحث يف كنوزه ،فهو �رسّ ارتباطنا بوطننا ،ولغز مت�سكنا الفطري املتجذر
ب�أر�ضنا ،وال�شعب الفل�سطيني �أحوج ما يكون �إىل التم�سك برتاثه يف �إطار معاركه ال�شاملة
حلماية هويته الوطنية والقومية والدينية ،يف وجه كل املحاوالت التي ت�ستهدف قطع كل
�صلة له مبا�ضيه وتراثه ال�ضاربة جذوره يف �أعماق التاريخ.
وتعد الأمثال ال�شعبية والت�شبيهات ال�شعبية من الفنون الهامة التي تعزز الهوية
الذاتية ل�شعبنا الفل�سطيني ،وت�ستمد حمتواها من العادات والتقاليد والطقو�س الدينية،
واملعتقدات ال�شعبية ،ومن البيئة املحيطة ،تنتقل من ال�سلف �إىل اخللف ،ومن الآباء
والأجداد �إىل الأبناء.
وتعالج هذه الدرا�سة الت�شبيهات ال�شعبية بو�صفها ف ًّنا م�ستق ًّال بذاته ،له خ�صائ�صه
ومقوماته ،التي متيزه عن باقي الفنون القولية الأخرى كاملثل ،وهذا الفن هو من �أكرث فنون
انت�شارا وتداو ًال بني خمتلف فئات ال�شعب و�رشائحه االجتماعية ،الأمر الذي
الرتاث ال�شعبي
ً
جعله عر�ضة للتعديل والتحريف ملواكبة تطور احلياة.
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وجاءت هذه الدرا�سة يف مقدمة وخامتة وحمورين اثنني هما:
● ●املحور الأول :الت�شبيه والت�شبيه ال�شعبي واملثل ال�شعبي ،وعالج هذا املحور تعريف

وا�صطالحا وبني �أركانه و�أدواته و�أغرا�ضه وبواعثه ،وعالقته باملثل ،وعقد
الت�شبيه لغة
ً
مقارنة بني الت�شبيه ال�شعبي واملثل ال�شعبي ،من حيث تعريف كل منهما ،وبيان �أوجه
الت�شابه واالختالف بينهما.

● ●املحور الثاين :الت�شبيهات ال�شعبية� :أدواتها� ،أركانها� ،سماتها� ،أ�صنافها ،وقد
�صنفها الباحثان �إىل نوعني:
 �أوال :الت�شبيهات املتعلقة بالو�صف املادي للإن�سان ،اجلمال �أو القبح ،النحافة
�أوالبدانة وغريه.

 ثانيا :الت�شبيهات املتعلقة بال�صفات املعنوية ،وهي كثرية ،كالت�شبيهات الدالة
على ال�شجاعة والرجولة� ،أواجلنب� ،أو البالدة� ،أواخلنوع ،وتلك الدالة على ح�سن الكالم� ،أو
قبحه ،وغريها.
واتبع الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي يف حتليل هذه الت�شبيهات ،بعد ت�صنيفها
وبيان مدلوالتها ،ومتخ�ضت الدرا�سة عن جمموعة من املقرتحات والتو�صيات .واهلل ويل
التوفيق

مقدمة:
رواجا وتداو ًال
تعالج هذه الدرا�سة واح ًدا من �أهم الفنون الرتاثية الفل�سطينية ،و�أكرثها ً
بني النا�س ،على اختالف فئاتهم و�رشائحهم االجتماعية� ،أال وهو الت�شبيهات ال�شعبية
قائما بذاته ،له �سماته التي يتميز بها عن غريه من الفنون ال�شعبية
بو�صفها ف ًّنا م�ستق ًّال ً
كاملثل والزجل والق�ص والقول امل�أثور وغريه.

ووقعت الدرا�سة يف مقدمة وخامتة وحمورين اثنني هما:
♦ ♦املحور الأول :الت�شبيه والت�شبيه ال�شعبي واملثل ال�شعبي:
وا�صطالحا.
1.1تعربف الت�شبيه لغة
ً
�2.2أركانه و�أدواته.
�3.3أغرا�ضه وبواعثه.
4.4عالقته باملثل.

�5.5أوجه االتفاق بني الت�شبيه ال�شعبي واملثل ال�شعبي .
�6.6أوجه االفرتاق بني املثل ال�شعبي والت�شبيه ال�شعبي .

♦ ♦�أما املحور الثاين فتناول الت�شبيهات ال�شعبية� :أدواتها� ،أركانها� ،سماتها،
�أ�صنافها .وقد قام الباحثان بت�صنيف هذه الت�شبيهات �إىل ق�سمني رئي�سني هما:
 الق�سم الأول :الت�شبيهات املتعلقة بالو�صف املادي للإن�سان كاجلمال �أو القبح،
والبدانة �أو النحافة.
 الق�سم الثاين :الت�شبيهات ال�شعبية املتعلقة بال�صفات املعنوية ،كتلك الدالة على
ال�شجاعة والبطولة والرجولة �أو البالدة واجلنب واخل�ضوع ،والت�شبيهات الدالة على الن�شاط
�أو الك�سل....
واتبع الباحثان املنهج الو�صفي يف حتليل هذه الت�شبيهات وبيان مدلوالتها ،ثم
خ�صو�صا
املنهج امليداين يف �إجراء بع�ض املقابالت يف منطقة بيت حلم وعرب التعامرة
ً
مع املعمرين منهم.
وكان منهجنا هو �إيراد الت�شبيهات ال�شعبية �ضمن تق�سيملتها املختلفة ،ومن ثم
�رضوريا ،ثم حتليل هذه الت�شبيهات وبيان مدلولها.
تو�ضيحها ،وتف�صيحها متى ما كان ذلك
ًّ

مشكلة الدراسة:
وجد الباحثان �أن ثمة حاجة ما�سة لدرا�سة هذا النوع من الرتاث ،الذي يتعر�ض
لعمليات �إهمال وت�شويه وحتريف يف ظل ع�رص العوملة ،وعليه ميكن الإ�شارة �إىل بروز �س�ؤال
وا�ضح حول �أهمية احلفاظ على هذه الت�شبيهات ال�شعبية.

حدود الدراسة:
1.1احلدود املو�ضوعية :وتت�ضمن الت�شبيهات ال�شعبية الدارجة على �أل�سنة النا�س ،وقد
�أخذ الباحثان عينة من هذه الت�شبيهات ،و�أجريا عليها الدرا�سة.
2.2احلدود الزمانيةُ :جمعت هذه الت�شبيهات خالل العام 2014م.
3.3احلدود اجلغرافية :منطقة بيت حلم وعرب التعامرة.

موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

307

يناير 2016

308

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

أهداف الدراسة:
تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة التي تتناول هذا املو�ضوع،
بل ال يجازف الباحثان �إن زعمنا �أن هذه الدرا�سة هي الأوىل التي تناولت الت�شبيه ال�شعبي،
بو�صفه ف ًّنا م�ستق ًّال من فنون الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني القويل ال�شفاهي – يف حدود علم
الباحثني. -
وتنبع �أهمية هذا املو�ضوع كونه من املجاالت الهامة التي ت�ؤ�س�س للهوية الذاتية
ل�شعبنا من خالل عمليات ال�رسد على نطاق الأ�رسة النووية واملمتدة والع�شرية� ،سواء يف
البيت� ،أو يف اجلل�سات اخلا�صة والعامة.
ولهذا ميكن �أن ي�شكل هذا البحث �إ�ضافة علمية نوعية �إىل مكتبتنا الفل�سطينية التي
مهما
خ�صو�صا و�أن هذه الت�شبيهات تعد
تفتقد �إىل مثل هذا النوع من الدرا�سات،
ً
م�صدرا ًّ
ً
للتجارب الفردية واجلمعية ،وترثي مكتبتنا مبادة علمية ممتعة يحلق فيها اخليال منطل ًقا
عرب الزمان بال قيود.
وت�ستخدم الت�شبيهات ال�شعبية �ش�أنها �ش�أن الأمثال ال�شعبية يف التعبري عن موقف
معني ،وهي حتتاج �إىل قوة الذاكرة ،ومهارة العر�ض؛ كي ت�ؤدي دورها يف الت�أثري على
امل�ستمعني.
وللت�شبيهات ال�شعبية ر�سالة تربوية ت�سعى �إىل حتقيقها من خالل التهيئة الوجدانية
والإدراكية ،وترك الأثر البليغ يف النف�س ،من خالل التعبري عن موقف معني� ،أو التدليل على
وجهة نظر معينة ،وتربى لقيم خلقية معينة ت�شتق من الكتب املقد�سة� ،أو الأ�ساطري القدمية،
�أو ت�ستمد من البيئة املحيطة ،مبا حتتويها من �إن�سان وحيوان وطري وجماد؛ للتعبري عن
البطوالت واملغامرات ،واملواقف وال�صفات.
والت�شبيهات ال�شعبية ت�ستمد حمتواها من العادات والتقاليد ،والطقو�س الدينية،
واملعتقدات ال�شعبية ،والظواهر الكونية ،وتنتقل من ال�سلف �إىل اخللف ،ومن الأجداد والآباء
�إىل الأبناء ،وهي قابلة للتطوير والتعديل والتجديد ،ورمبا تتعر�ض لعمليات حذف �أو �إ�ضافة
مق�صودة ،ملا يقت�ضيه موقف معني� ،أو مناق�شة معينة.
وعند درا�سة هذه الت�شبيهات وجد الباحثان �أنها غنية وثرية باملواقف والقيم  ،وقد
غزت جميع امليادين ،وا�ستخدمت يف جميع املجاالت ،كما ك�شف الباحثان عن ال�صور
اجلمالية التي ت�ضمنتها هذه الت�شبيهات ،ودعيا �إىل العناية بهذا العمل جم ًعا وحتليال
فرعا من فروع الفلكلور الفل�سطيني ال�شعبي.
ودرا�سة؛ فهو على ات�ساعه يعترب ً

احملور األول:
التشبيه والتشبيه الشعيب واملثل الشعيب:
وا�صطالحا:
1.1تعريف الت�شبيه لغة
ً

وا�صطالحا :هو «الداللة على م�شاركة �أمر لآخر يف
الت�شبيه لغة :هو «التمثيل» (،)1
ً
معنى ما من املعاين ب�أداة الت�شبيه» ()2
والت�شبيه هو «بيان �أن �شيئا �أو �أ�شياء �شاركت غريها يف �صفة �أو �صفات ب�أداة هي
الكاف �أو نحوها» (. )3

�2.2أهميته :
الت�شبيه فن من فنون البالغة اتفق البيانيون على علو �ش�أنه ،ورفعة منزلته ،ووقعه
العظيم يف النف�س ،وت�أثريه يف �إقناع النف�س و�إمتاعها ،ومقدرته على تو�ضيح اخلفي،
وتقريب الق�صي.
والت�شبيه من �أهم �أ�ساليب البالغة ،و�أجمع طرق التعبري لأ�رسار احل�سن ،ومعاين الرباعة،
وفيه تتفاوت �أقدار القائلني ،حتى يكون منهم املعجز الذي ال يبارى ،وال�ساقط الذي ال ينظر
غرو �أن يكون له ذلك
�إليه ،ولذلك كان املعول الأكرب يف علم البيان على باب الت�شبيه ،فال ّ
ال�ش�أن (. )4
و�ضوحا ،ويك�سبه ت�أكي ًدا ،وي�ضفي
وحقا ما قيل يف بالغة الت�شبيه� :إنه يزيد املعنى
ً
عليه جماالً ،فهو من هذه الناحية يعمل عمل ال�سحر يف التقريب بني الأ�شياء املتباعدة،
ويرى ابن ر�شيق القريواين �أن الت�شبيه واال�ستعارة «يخرجان الأغم�ض �إىل الأو�ضح ،ويقربان
البعيد» (. )5
ومل تخف عن العرب فائدة الت�شبيه ،وقيمته البيانية ،وقد �أوتوا ما �أوتوا من الف�صاحة
والبالغة والقدرة على انتقاء خري الأ�ساليب للتعبري البياين ،و�ألطف الطرق للإبانة عما يف
نفو�سهم ،فحمل الت�شبيه �أ�ساليب بيانهم ،وكان �أكرث كالم العرب ،حتى قال املربد« :لو قال
قائل �إن الت�شبيه هو �أكرث كالم العرب مل يبعد» (. )6
ويراه قدامة بن جعفر «من �أ�رشف كالم العرب ،وفيه تكون الفطنة والرباعة
عندهم» (. )7
فن الت�شبيه فن �رشيف القدر ،فخم الأمر ،يف جمال البالغة العربية ،وهو ي�ضاعف
ويبث فيها الن�شاط ،يف حتريك النفو�س جتاه ال�شيء املراد ،وتزيينه �أو تقبيحه
قوى النف�سُّ ،
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

309

يناير 2016

310

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

للمخاطب� ،أو تقريبه له� ،أو بيان مقداره� ،أو حاله ،ناهيك عما فيه من �إيجاز مما ميكن من
بلوغ املعاين الكثرية بالألفاظ القليلة.
ي�شبه ال�شيء مبا هو �أبني منه� ،أو �أقبح منه و�أو�ضح� ،أو مبا
والأ�صل يف الت�شبيه �أن ّ
هو �أح�سن منه� ،أو �أقبح ،وكذلك ي�شبه الأقل بالأكرث ،و ُيلحق الأدنى بالأعلى ،ويف هذا من
املبالغة ما ال يخفى ،وبهذه الطريقة تت�ضح املعاين وتربز احلقائق ماثلة للعيان ،ويزيل
الغمو�ض بها عن الأ�شياء (. )8
�3.3أركانه و�أق�سامه� :أما �أركانه فله �أربعة �أركان هي :امل�شبه وامل�شبه به و�أداة الت�شبيه
ووجه ال�شبه.
وهذه الأركان الأربعة قد توجد ،وقد حتذف حذفًا على االنفراد� ،أو م ًعا؛ لوجود دليل
ما عدا امل�شبه به ()9

�أما �أق�سامه فهي:






املر�سل :وهو ما ذكرت فيه الأداة.
املف�صل :وهو ما ذكر فيه وجه ال�شبه.
امل�ؤكد :وهو ما حذفت فيه الأداة.
املجمل :وهو ما حذف فيه وجه ال�شبه.
البليغ :وهو ما حذف فيه الأداة ووجه ال�شبه.

 .2التشبيه الشعيب:
 .أماهيته و�أهميته و�أغرا�ضه.
.ب�أدواته:
.تالت�شبيه ال�شعبي واملثل.
أ .ماهيته وأهميته وأغراضه:
الت�شبيه ال�شعبي ال يختلف عن الت�شبيه الف�صيح يف مدلوله وتعريفه ،ومعناه� ،سوى يف
ا�ستخدام الألفاظ العامية الدارجة مكان اللغة الف�صيحة ،ويتميز بوجود الزمة وهي كلمة
(مثل) �شبيه ب�أداة ت�شبيه ثابتة (مثل الأ�سد)  ،و (مثل القمر) وغريه.
والت�شبيه ال�شعبي :فن من الفنون الرتاثية الفولكلورية ال�شفاهية ،وهو جمهول القائل،
والت�شبيه ال�شعبي خال�صة جتارب و�أفعال النا�س على مر ال�سنني.

مهما ملعرفة ال�شخ�صية الفل�سطينية وميولها،
ت�شكل الت�شبيهات ال�شعبية
م�صدرا ًّ
ً
والتعرف على �أ�سلوب تفكريها ،و�أمناط حياتها ،ونظرتها للحياة.
والت�شبيه ال�شعبي جزء �أ�صيل من فنون الأدب ال�شعبي ،فهو يعرب عن مواقف معينة �أو
جتارب معينة من جتارب الإن�سان الفل�سطيني ،وهو متداول بني النا�س ،ومن خالل درا�ستنا
لهذه الت�شبيهات ن�ستطيع التعرف على عادات املجتمع الفل�سطيني وذكائه ،فهذا الت�شبيه ،ما
كان له �أن يبقى وتتناقله الأجيال� ،إال لأنه �صدر عن �إن�سان ذكي �أوالً ،ثم حلاجة املجتمع
لهذا اللون من الأدب ال�شعبي ،الذي يعرب عن جتربة مديدة .ولهذا ف�إن انت�شار هذا اللون ب�شكل
كبري بني �أفراد املجتمع� ،إمنا هو م�ؤ�رش يدل على حاجة الأفراد ال�ستخدامه ،والتعبري عما
يختلج يف النف�س من م�شاعر و�أفكار و�أحا�سي�س.
وتع ُّد الت�شبيهات ال�شعبية من الظواهر الفريدة يف الأدب العاملي؛ لأنها تعك�س خال�صة
التجارب الإن�سانية املتنوعة ،التي تت�سم �صياغتها اللغوية بالرمزية والت�شبيه ،ومتتاز ب�أنها
عبارات مقت�ضبة موجزة م�صاغة ب�صورة متكاملة ،ال تقبل الزيادة� ،أو النق�صان.
كما �أن هذه الت�شبيهات مييل النا�س �إىل ا�ستخدامها لتطعيم كالمهم ،وتدعيم حجتهم؛
لتكون �أرا�ؤهم مو�ضع تقدير وا�ستح�سان لدى النا�س.
والت�شبيهات ال�شعبية تعك�س بالغة املجتمع ،وتفننه يف �أقواله ،ون�سيج عبارته ،وميله
�صورا
�إىل الرمز والتلميح ،دون الت�رصيح والتقرير ،ومن هذه الزاوية تقدم هذه الت�شبيهات
ً
فنية حية ،متتع احل�س واال�شعور ،وتر�ضي النف�س؛ مما ينمي الذوق الأدبي ،ويطور امللكة
التعبريية.
أغراض التشبيه الشعيب وبواعثه:
وتقوم هذه الت�شبيهات على املقارنة واملوازنة ،وتعددت الأغرا�ض من هذه الت�شبيهات
كتلك الدالة على ال�شجاعة والبطولة والإقدام كقولهم (مثل الأ�سد) �أي :يف ال�شجاعة والب�سالة
والإقدام .فالأ�سد رمز لل�شجاعة والقيادة والوقار� .أو كتلك الدالة على العمل والن�شاط ونبذ
الك�سل واخلمول كقولهم( :مثل الربق) � ،أو (زي هبوب الريح)  ،و (مثل الفلفلة)  ،وكلها
ف�ش ّبهت
ت�شبيهات ت�صف الإن�سان الن�شيط �رسيع احلركة� .أو الت�شبيهات الدالة على اجلمال ُ ،
احل�سناء بالقمر كقولهم (زي القمر) � ،أي �إطاللتها ك�إطاللة القمر ،فالقمر يقرتن باجلمال.
كما نرى �أن هناك ت�شبيهات تنبذ ال�سلوك غري احل�سن كالك�سل واخل�ضوع وال�ضعف
والهوان كقولهم (زي اللي ما�شي عبي�ض) � ،أو (مثل الأرنب) و (مثل اخلامت ب�صباعه)  ،كما
�أن هناك من الت�شبيهات ما حتارب الإنتهازية ،وتنبذ التطفل كقولهم (مثل احلية امل�شوبة) ،
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�أو (زي الب�صل حم�شور يف كل طعام) � ،أو كتلك التي حتارب املكر واخلداع كت�شبيه الإن�سان
املاكر املخادع بالثعلب بقولهم (زي الثعلب) .
وهكذا نرى �أن هذه الت�شبيهات مبعظمها تدعو �إىل القيم املثلى والعادات احل�سنة،
وت�شيد بال�سلوك احل�سن ،وتنبذ القيم ال�سيئة والعادات الكريهة ،وحتارب ال�سلوك ال�سيء .

�أما بواعث الت�شبيه ال�شعبي فيمكن تلخي�صها مبا ي�أتي:
1.1التفنن يف �أ�سالبيب التعبري� ،إذ تقوم هذه الت�شبيهات على املقابلة واملوازنة.

فحني ت�شبه احلبيبة مثال بالغزال بقولهم (مثل الغزال)  ،ف�إمنا �أرادوا املقابلة بني �صفات
الغزال و�صفات احل�سناء ،كالر�شاقة وات�ساع العيون ،و�إذا �شبهوها باحلمامة ،ف�إن ذلك يعني
اللطافة والهدوء.
2.2النزوع �إىل التجديد واالبتكار والإبداع لطريقة الت�شبيه ،فالت�شبيه ملكة تولد الإبداع
ومتيل �إىل االبتكار.
�3.3إقامة الربهان واحلجة على �أن الذي �أ�سند �إليه امل�شبه �أمر مقنع وممكن وقائم فعالً.
ب .أدوات التشبيه الشعيب:
�أدوات الت�شبيه� :أداة الت�شبيه هي كل لفظة تدل على املماثلة واال�شرتاك؛ �أي �أنها الأداة
التي تربط بني الطرفني :امل�شبه وامل�شبه به ،وعند البالغيني يق�صد ب�أداة الت�شبيه �آلته التي
يتو�صل بها �إليه ،قال الطيبي« :وهي ما يتو�صل به �إىل و�صف امل�شبه ،مب�شاركته امل�شبه به
يف الوجه ،وهي الكاف وك�أن ومثل و�شبه ،وما يف معناهما» (. )10
وتعد كاف الت�شبيه من �أ�شهر �أدوات الت�شبيه و�أكرثها ا�ستعماالً؛ خلفتها ووجازتها،
بل هي �أ�صل معانيه ،قال �سيبويه ....« :وكاف الت�شبيه التي جتيء للت�شبيه ،وذلك قولك:
�أنت كزيد» (. )11
وكاف الت�شبيه هي مبعنى (مثل) التي هي �أداة الت�شبيه الرئي�سية يف الت�شبيه ال�شعبي،
«وقولك �أنت كزيد معناه :مثل زيد» (. )12
ج .التشبيه الشعيب واملثل:

1.1تعريف املثل:
تتوزع مادة (مثل) يف معاجم اللغة بني جمموعة من املفاهيم املتنوعة :الت�سوية
واملمثلة ،ال�شبه والنظري ،احلديث ،ال�صفة ،اخلرب ،احلذر ،احلجة ،الند ،العربة ،الآية ،املقدار،
القالب ،االنت�صاب ،ن�صب الهدف ،الف�ضيلة ،الت�صوير ،االلت�صاق بالأر�ض ،الذهاب ،الزوال،
التنكيل ،العقوبة ،الق�صا�ص ،اجلهد ،الفرا�ش ،النمط ،احلجر املنقور ،الو�صف والإبانة (. )13

ففي الل�سان معناه الت�سوية ،يقال :هذا مثله ومثله ،كما يقال �شبهه و�شبهه ،قال
ابن بري :الفرق بني املماثلة وامل�ساواة� ،أن امل�ساواة ال تكون بني املختلفني يف اجلن�س
واملتفقني؛ لأن الت�ساوي هو التكاف�ؤ يف املقدار ال يزيد وال ينق�ص ،و�أما املماثلة فال تكون
يف املتفقني ....واملثل :ال�شيء الذي ي�رضب ب�شيء مثال قيجعل مثله ،ويف ال�صحاح :ما
ي�رضب به الأمثال ،ومثل ال�شيء عند اجلوهري �صفته ... ،واملثال :الفرا�ش والنمط ،وحجر قد
نقر يف وجهه نقر. )14( ...
واعتنى العرب منذ القدم باملثل ،فكان لكل موقف من املواقف مثل ي�ست�شهد به؛ ونظرا
للأهمية التي يكت�سبها املثل يف الثقافة العربية ،وهو ما �أ�شار �إليه ابن الأثري بقوله “ وذلك
�أن العرب مل ُت َ�صغ الأمثال �إال لأ�سباب �أوجدتها ،وحوادث اقت�ضتها ،ف�صار املثل امل�رضوب
لأمر من الأمور عندهم كالعالمة التي تعرف بها ال�شيء” (. )15
وهو قول موجز قيل يف منا�سبة ما ،و�أ�صبح يتمثل به للتعبري عن كل حاله ت�شبه هذه
املنا�سبة التي قيل فيها ،وهو قول م�أثور ،تظهر بالغته يف �إيجاز لفظه ،و�إ�صابة معناه.
واملثل عند الفارابي ما تر�ضاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه ،حتى ابتذلوه فيما بينهم،
وقنعوا به يف ال�رساء وال�رضاء ،ويرى �أنه �أبلغ احلكمة؛ لأن النا�س ال جتتمع على ناق�ص ،لذا
فهو قيمة خلقية ا�صطلح على قبولها ،وهو مير قبل اعتماده و�شيوعه يف غربال معايري
ال�شعب ،ويعرب عن هذه املعايري يف جماالت احلياة املختلفة (. )16
وعرفه ال�سيوطي نقال عن املرزوقي يف (�رشح الف�صيح) « :جملة من القول مقت�ضبة
من �أ�صلها ومر�سلة بذاتها تت�سم بالقبول ،وت�شتهر بالتداول عما وردت فيه� ،إىل كل ما ي�صح
ق�صده بها ،وعما ي�صح الظاهر �إىل ا�شباهه من املعاين» (. )17
واملثل ال�شعبي :وهو فن من الفنون الرتاثية الفولكلورية ،جمهول القائل  ،وهو �سلوك
تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية يوحي يف �أغلب الأحيان بعمل� ،أو ي�صدر حكما عن و�ضع
معني ،وهو يتميز باالخت�صار والتنغيم واملجازية يف الأ�سلوب والواقعية يف �صور بالغية.

الفرق بني الت�شبيه واملثل:
تتداخل يف كثري من الأحيان فنون الرتاث ال�شعبي املختلفة ،خا�صة بني الت�شبيه
كثريا من الباحثني واملتخ�ص�صني قد جعلوا الت�شبيهات
ال�شعبي واملثل ال�شعبي ،لدرجة �أن ً
ال�شعبية �ضمن �أنواع املثل ،لذا عملنا جاهدين يف هذا البحث لف�صلهما عن بع�ضهما بع�ضا،
وهو ما جعلنا نتعر�ض ملخاطر عديدة �أبرزها نق�ص �أو انعدام املراجع وامل�صادر ،التي
كثريا
تناولت هذا املو�ضوع ،منطلقني من حقيقة مفادها �أن الت�شبيه ال�شعبي ال يختلف ً
عن الت�شبيه الف�صيح� ،سوى يف ا�ستخدام الألفاظ العامية ،وطاملا �أن الت�شبيه الف�صيح ظل
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م�ستق ًّال عن املثل عند اللغويني والباحثني ،فل َِم نقوم اليوم بف�صل الت�شبيه ال�شعبي عن املثل
أي�ضا؟ بل �أن بع�ض الباحثني ذهب لأبعد من ذلك حني قال “ :الأ�صل يف املثل هو الت�شبيه
� ً
والت�صوير؛ فاملثل مييل �إىل ت�شبيه املجرد باملح�سو�س ،و�إىل تبني الرمز احل�سي املتداخل
مع الر�ؤية الت�أملية “ (. )18
ومهما يكن من �أمر ف�سنحاول الوقوف عند �أوجه االتفاق واالفرتاق بني هذين الفنني
الأ�صيلني:
أوجه االتفاق بني التشبيه الشعيب واملثل الشعيب:

يتفق املثل والت�شبيه ال�شعبي يف �أن كل منهما:





من �أق�سام الفنون الرتاثية الفلولكلورية.
وقائلهما جمهول.
خال�صة جتارب النا�س و�أفعالهم على مر ال�سنني.
االخت�صار

�أوجه االفرتاق بني الت�شبيه ال�شعبي واملثل ال�شعبي:
�1.1إن �أكرث الت�شبيهات حم�سو�سة تقرتن ب�إيراد م�سمى لكائن حي �أو جماد من البيئة

املحيطة ،كقولهم (مثل البطة) ( ،مثل عود الزان)  ،بينما �أكرث الأمثال جمردة تعتمد على
املحاكاة العقلية ،واخت�صار املواقف.
2.2الت�شبيه �أكرث اخت�صاراً من املثل ،كقولنا :مثل اجلريدة.
 3.3معظم الت�شبيهات ال�شعبية ي�سبقها كلمة (مثل) �أو (زي)  ،ك�أنهما �شيفرة متيز
الت�شبيه عن املثل.
4.4الت�شبيهات يف املوروث ال�شعبي �أقل عددا من الأمثال.
5.5الت�شبيه �أكرث خ�صو�صية من املثل ،فهو (�أي الت�شبيه) يهتم بخ�صائ�ص وممار�سات
معينة ،بينما يطلق املثل على ال�صفات العامة وال�شاملة للإن�سان.
6.6غال ًبا ما ميتزج املثل باحلكمة ،وهو قليل يف الت�شبيه.
7.7لعل ا�ستخدام الت�شبيه يف الريف �أكرث من املدينة  ،بينما تنت�رش الأمثال يف الريف
واملدينة على حد �سواء.
8.8ن�ص الت�شبيه �أقرب �إىل اللغة الف�صحى ،ف�أكرث الت�شبيهات تكتب بالف�صحى� ،أما
املثل فتكرث فيه الكلمات الغريبة عن العربية.

9.9تخ�ضع غالبية الأمثال جلر�س مو�سيقي معني ،وحلن خم�صو�ص كقولنا يف و�صف
اجلار ال�سيء الذي ال منفعة فيه( :كوم احجار وال هاجلار) � ،أما الت�شبيه فال يخ�ضع لالعتبار
نف�سه.
1010قد يجري الت�شبيه جمرى املثل كقولنا( :مثل اللي عازم احلمار عالعر�س)  ،في�صبح
هنا �إيراد الت�شبيه كـ (مثل)  ،بينما ال ميكن �أن يجري جمرى الت�شبيه ال�شعبي.
وهكذا يت�ضح للباحثني الفرق بني الت�شبيه ال�شعبي واملثل ،مما يحدونا التعامل مع
فرعا من فروع املثل كما تبني لنا من خالل
الت�شبيه ال�شعبي ب�صفته ف ًّنا م�ستقالًّ ،ولي�س ً
تعريف كل منهما ،و�أنه و�إن كانا قد اتفقا يف كثري من الأمور� ،إال �أنهما اختلفا يف �أمور
جزءا
جزءا من املثل ،لع ّد العلماء واللغويون الت�شبيه الف�صيح ً
�أكرث ،ولو كان الت�شبيه ال�شعبي ً
من املثل ،ال �سيما و�أن الت�شبيه ال�شعبي ال يختلف عن الت�شبيه الف�صيح �سوى يف ا�ستخدام
الألفاظ الدارجة كما �سيتبني لنا يف هذه الدرا�سة.

احملور الثاني:
التشبيهات الشعبية :أدواتها ،أركانها ،مساتها ،أصنافها:
تبني لنا يف املحور الأول �أن الت�شبيه ال�شعبي ال يختلف عن الت�شبيه الف�صيح �إال يف
الألفاظ ،كما تبني �أن كاف الت�شبيه التي هي �أ�صل �أدوات الت�شبيه عند �سيبويه ،وغريه من
النحاة ،ت�أتي مبعنى (مثل) التي هي �أداة الت�شبيه الرئي�سية يف الت�شبيه ال�شعبي .ويوجد �أداة
ت�شبيه �أخرى هي كلمة (زي)  ،وت�ستخدم مبعنى (مثل) �أو (�شبه) .
�إن ال�شيء ي�شبه بال�شيء من وجه واحد ،ال يكون مثله يف احلقيقة� ،إال �إذا �أ�شبهه من
الوجوه جميعها لذاته ،فك�أن اهلل تعاىل حني قال} :لي�س كمثله �شيء{ (� ، )19أنه ال �شبه
مثله ،ولو كان قوله تعاىل «لي�س كمثله �شيء» نف ًيا �أن يكون ملثله مثيل ،لكان قولنا :لي�س
كمثل زيد رجل مناق�ضة؛ لأن زيد مثل من هو مثله ،والت�شبيه بالكاف يفيد ت�شبيه ال�صفات
بع�ضها ببع�ض ،وباملثل يفيد ت�شيه الذوات بع�ضها ببع�ض ،نقول :لي�س كزيد رجل؛ �أي يف
بع�ض �صفاته؛ لأن كل �أحد مثله يف الذات ،وفالن كالأ�سد؛ �أي :يف ال�شجاعة دون الهيئة،
وغريها من �صفاته ،لذا نقول :نقول مثل هذا كمثل هذا؛ �أي� :صفته ك�صفته ،قال تعاىل:
«كمثل احلمار يحمل �أ�سفارا» ،وحاملو التوراة ال مياثلون احلمار ،ولكن جمعهم و�إياه �صفة،
فا�شرتكوا فيها.
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ومن املعلوم �أن الذي يلي �أداة الت�شبيه هو امل�شبه به لفظً ا كقولنا (مثل الأ�سد)  ،فامل�شبه
به هو الأ�صل ،وهو املعول عليه يف الت�شبيه ،جيء به لتو�ضيح حال امل�شبه ،وليظهر مقداره
معلوما
�أو كميته� ،صحيح �أن املق�صود هو �إي�ضاح حال امل�شبه ،لكن امل�شبه به ال بد �أن يكون
ً
بي ًنا ،وعليه امل ّتك�أ يف الت�شبيه.
يف الذهن
ظاهرا ّ
ً

ومن درا�ستنا للت�شبيهات ال�شعبية تبني لنا:
1.1يجري الت�شبيه ب�أداتني هما :مثل و زي.
2.2قد ي�أتي امل�شبه حمذوفًا؛ �سع ًيا وراء االخت�صار والوجازة؛ لأن امل�شبه معلوم يف

ذهن ال�سامع.
3.3وقد ي�أتي مذكورا لفظً ا كقولهم :بنت مثل امللب�سة.
4.4غال ًبا ما يكون الت�شبيه مفر ًدا ،كقولنا “ وجهها زي البدر ،مثل ال�صو�ص.
5.5قد يذكر وجه ال�شبه يف الت�شبيه ال�شعبي كقولهم( :زي الفيل)  ،وقد يحذف كقولهم:
مثل البوم يدل عاخلراب.
6.6ي�أتي الت�شبيه يف حاالت نادرة �صورة ب�صورة ،كقولهم :ال َكبرْ ة اللي ماهي اليقة
مثل احلبلى املت�ضايقة ،فنحن �أمام �صورتني :الأوىل� :صورة الإن�سان املتكرب املتعاىل على
النا�س ،وهو لي�س ب�أف�ضل منهم وال ب�أح�سن منهم ،ك�صورة املر�أة احلامل التي غال ًبا ت�شكو
من �ضيق من حملها.
7.7الت�شبه باحليوانات والطيور.
ولعل البيئة ال�صحراوية فر�ضت على الإن�سان �أن يتعامل مع احليوانات والطيور؛ لذا
كثريا من الت�شبيهات ال�شعبية قد ا�ستخدمت هذه احليوانات والطيور كالأ�سود وال�سبع
جند �أن ً
والذئاب واخليول والإبل والبغال والأغنام؛ وال�صقور والغربان والبومات وغريها؛ ولعل هذا
ال�سبب وراء انت�شار هذه الت�شبيهات يف الريف �أكرث منه يف املدينة.
ومهما يكن من �أمر ف�إن احليوانات والطيور �أمم ت�شبه �أمم الب�رشية ،ومتاثلها يف �أكرث
الأحوال ،فتعي�ش كما يعي�ش الإن�سان يف حياته اليومية ،فيتزاوجون ويلدون ويكونون
الأ�رسة ،قال تعاىل} :وما من دابة يف الأر�ض وال طائر بجناحيه �إال �أمم �أمثالكم ،ما
فرطنا يف الكتاب من �شيء �إىل ربهم يح�رشون{(. )20
وعليه فقد ا�ستعار الت�شبيه ال�شعبي بع�ض �أ�شكال هذه احليوانات والطيور و�ألوانها
ولغاتها و�أجنا�سها و�أنواعها و�أمرا�ضها وطباعها ،ليفوا بها الإن�سان وطباعه و�صفاته ،التي
ت�شبه �صفات احليوانات والطيور ،حتى �أ�صبحت م�رض ًبا للأمثال.

ولي�س الغر�ض من ت�شبيه الإن�سان باحليوان �إال بغية نعته مبا يتميز به ذلك احليوان
من �صفات بارزة معروفة ،وكانت العرب �إذا �شبهت احلبيبة بالظبي ،ف�إمنا �أرادوا الر�شاقة
وات�ساع العيون ،و�إذا �شبهوا الرجل بالأ�سد ،ف�إمنا ق�صدوا ال�شجاعة والقوة والقيادة.
أصنافها:
لقد تبني للباحثني من خالل درا�ستهما للت�شبيهات ال�شعبية املعمقة �أنها ميكن �أن
تخ�ضع لأكرث من ت�صنيف منها:
1.1ت�صنيفها ح�سب املو�ضوع ،كالت�شبيهات املتعلقة باجلمال �أو القبح ،واالنتهازية،
والوداعة واللطافة ،والنظافة ،وغريها.
2.2ت�صنيفها تبع ًا مبا يرتبط باملح�سو�س واملجرد؛ انطال ًقا من �أن معظم الت�شبيهات
ال�شعبية الواردة تخ�ضع للبيئة املحيطة بنا ،والقريبة من نظرنا من �إن�سان وحيوان وطري،
و�أ�شياء نتعامل معها مبا�رشة.
3.3ومن خالل ا�ستعرا�ضنا لهذه الت�شبيهات تبني لنا �أنها تنق�سم من حيث قالبها

اللغوي �إىل ثالثة �أق�سام هي:

♦ ♦الأول :الت�شبيه الذي ي�شبه امل�شبه به ب�شيء حم�سو�س ومعروف لدى العامة كقولهم:
(مثل الأرنب) و (مثل القمر)  ،وهنا يكون امل�شبه به معروف ال�صفات �سلفًا لدى امل�ستمعني،
فهم يعرفون ما يعنيه (الأرنب)  ،و�أنه من احليوانات اجلبانة ،ويعرفون القمر� ،أنه ينم عن
اجلمال والبهاء ،وهكذا بقية الت�شبيهات التي تنتمي �إىل هذا النوع.
♦ ♦الثاين :الت�شبيه الذي ي�شبه امل�شبه به ب�شيء غري معروف ال�صفات لدى العامة،
قيتم ردفه بقرينة تدل عليه ،فيتم حتديد �صفة امل�شبه به ،كقولنا( :مثل خبز ال�شعري م�أكول
مذموم) .
♦ ♦الثالث :الت�شبيه الذي ي�سبق الأداة (مثل �أو زي) ب�صفة �أو فعل للداللة على امل�شبه به.
كما يقال�( :سحبه مثل ال�شعرة من العجني) و (وج ُهه زي الليمونة)  .فقولهم (زي الليمونة)
كاف؛ لأن املق�صود هنا هو اللون الأ�صفر ،فوجب و�ضع كلمة (�أ�صفر) من اللون
 ،هو غري ٍ
الأ�صفر ،لتدل على وجه امل�شبه (الأ�صفر)  ،الذي ينم عن املر�ض� ،أو تراجع ال�صحة ،يف كثري
من الأحيان.

وات�ضح �أن الغالبية العظمى من هذه الت�شبيهات تنق�سم �إىل نوعني:
♦
♦

♦الأول :مر�سل مف�صل
♦والثاين :مر�سل جممل
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وبعد درا�سة وجد الباحثان �أن الت�صنيف على �أ�سا�س طبيعة املو�ضوعات التي تناولتها
الت�شبيهات هي الطريقة الأف�ضل يف الت�صنيف؛ لأ�سباب ال يت�سع املجال لتناولها.
◄◄الق�سم الأول :الت�شبيهات املتعلقة بالو�صف املادي للإن�سان ومنها:
1.1اجلمال واحل�سن ،ومن �أمثلتها:
 مثل ال ُّنقطة باملُ�صحف
�إن الغاية من ذكر امل�صحف ال�رشيف يف هذا الت�شبيه� ،إمنا يدل على ال�صفاء والنقاء
والطهارة ،وغال ًبا ما يو�صف به الطفل جميل ال�صورة ،وما يتمتع به من وداعة وبراءة.
 مثل رمي الفال
لقد تغنى العرب منذ قدمي الزمان بجمال الظبي خال�ص البيا�ض ،جميل ال�شكل ،خفيف
احلركة ،كما تغنوا بجمال عيونه ،ور�شاقة حركته ،وطول عنقه ،وروعة خلقه ،و�شبهوا الن�ساء
احل�سان ذوات الب�رشة البي�ضاء والقد املم�شوق ،والقوام الر�شيق ،وذات العينني الوا�سعتني،
بالغزال.
 مثل ال�سكر بذوب يف ال ُّثم
تف�صيح الت�شبيه :كال�سكر يذوب يف الفم
�إذ يو�صف به ال�شخ�ص الو�سيم ،اللطيف ،خفيف الظل ،املحبوب ،والذي يكون وجوده
حمل ترحيب �أينما حلّ ،فهو كقطعة من ال�سكر يف الفم �رسعان ما تذوب بلعابنا ،فنتذوق
حمب ًبا.
مذاقها احللو؛ لتمنحنا �إح�سا�سا جمي ًال ّ
 مثل القمر ،زي البدر
ولقد تغنى النا�س منذ قدمي الزمان بالقمر وجماله و�سطوع نوره ،وهو من �أجمل الأ�شياء
وكثريا
التي ن�شاهدها ،و�أكرثها جما ًال وبهاء .وله ح�ضور مكثف يف خميلة ال�شعراء والأدباء،
ً
ما ينعت احلبيب حبيبته ب�صفة القمر ،فيقول لها� :أنت قمر حياتي ،كما حفلت هذه املفردة
(القمر) على ال�صعيد ال�شعبي بح�ضور مكثف ،هذا احل�ضور غلفته طيبة ال�رسيرة التي فطر
عليها الإن�سان ال�شعبي.
 �شب زي الوردة :ونرى �أن هذا الت�شبيه اختلف عما �سبقه من الت�شبيهات �أنه �أورد
امل�شبه (�شب)  ،وهو ما مل يكن موجو ًدا يف الت�شبيهات ال�سابقة ،ومن املعلوم �أنه لو حذف
امل�شبه يف هذا الت�شبيه حل�صل اللَّب�س؛ لأن امل�شبه غري معلوم لدى العامة ،فوجب ذكره ،ويف
نظرا جلماله ورقته ،وعذوبة
قولهم مثل الوردة �إمنا املراد حمرة �أوراق الورد وطراوتها ؛ ً
أي�ضا.
�ألفاظه .وقد �شبه به الفتاة احل�سناء � ً



امللب�سة (� : )21أي حلبة احللوى يف عذوبتها وحالوتها وفتنتها.
بنت مثل ّ

 مثل احلبق ( : )22وميتاز احلبق بجمال منظره ،ورائحته الذكية ،وي�شبه به ال�شباب
من اجلن�سني الذين يعتنون مبظهرهم ونظافتهم ،وميتازون بح�سن قامتهم.
 مثل غ�صن البان :و�شبه به الن�ساء الطويالت ،وذوات اخل�رص املم�شوق ،والقوام
املعتدل.
 مثل العرو�س با َ
جلل َْوة (� : )23أن �أجمل الأيام بالن�سبة للفتاة هو يوم زفافها على من
حتب وتر�ضى ،فيكون وجهها م�رش ًقا و�أ�ساريرها فرحة ،مرتدية �أجمل الثياب ،وتقف و�سط
الفتيات املدعوات لرتق�ص على املو�سيقى الهادئة .وعند ت�شبيه فتاة معينة بتلك العرو�س
ف�إمنا جنعلها يف مرتبة العرو�س وزينتها وبهائها وجمالها وبهجتها.

2.2الزينة والتربج:
 مثل القطة الفرجنية :وت�شبه الن�ساء ذوات الب�رشة البي�ضاء ،وال�شعر الأ�شقر ،التي
وتربجت مبواد التجميل؛ ت�ش ًبا لهن بالن�ساء الأجنبيات.
زينت نف�سهاّ ،
 مثل ال�صو�ص :حني يخرج ال�صو�ص من ال َب ْي�ضة ،ف�إن حركته تكون كثرية ،وغري
متنا�سقة� ،أو منتظمة ،ويذكر الت�شبيه هنا لل�شخ�ص الفو�ضوي قليل ال�صرب ،كثري احلركة غري
الهادفة.

3.3القبح والدمامة:
 مثل القرد املم�سوخ :يعد الذم والهجاء بو�صف ال�شخ�ص بالقرد من �أقبح الألفاظ
قدميا هذا اللفظ ،فقد هجا
و�أق�ساها على ال�شخ�ص الذي ي�شبه به ،وقد ا�ستخدم ال�شعراء العرب ً
ب�شار بن برد بقوله:
حماد عجرد ّ
�أال م��ن مبلغ عني ال���ذي وال���ده ُب�� ْرد
�إذا ما ن�سب النا�س فال قب ُل وال بعد
وي��ا �أق��ب��ح م��ن ق��رد �إذا م��ا عمي القرد
�شاعرا فاح�ش الهجاء ،مل ي�ستطع �أحد �أن يجاريه �أحد يف هجائه �إال حماد
وكان ب�شار
ً
يوما من �شيء جزعه من هذا البيت ،وقد �أبكاه هذا البيت،
عجرد ،وقيل� :إن ّ
ارا ما جزع ً
ب�ش ً
()24
وقال :يراين في�صفني ،وال �أراه ف�أ�صفه .
 مثل �سعادين اليمن :ويو�صف به ال�شخ�ص ق�صري القامة� ،أ�سود الب�رشة ،وهي ذات
ال�صفات التي ات�صفت بها قرود اليمن.
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وجه مثل طيز ال�سعدان :وهو يقال ملن كانت مالمح وجهه دميمة ،ودائم العبو�س.
  ُّ
 مثل العنزة اجلربانة :ويقال ملن يكون منبو ًذا بني النا�س ،ويتحا�شون معا�رشته،
�سواء كان ب�سبب مظهره و�شكله� ،أم ب�سبب ت�رصفاته ال�سيئة املن ّفرة .وكان العرب يطلقون
تفرقت
ا�سم العنزة مقرتنة بو�صف اجلرباء ،وهي من �أقبح الألفاظ ،فقالوا يف املثل�« :إذا ّ
الغنم قادتها عنز جرباء «.
 مثل اجلاجة املطرو�شة :تف�صيحه :كالدجاجة امل�رضوبة .ويو�صف به ال�شخ�ص
الذي �أ�صابه الرعب والهلع واخلوف ،فيكون هائما على وجهه ،ال يعرف �إىل �أين يتجه ،كما
ي�شبه به ال�شخ�ص الفو�ضوي غري املتنظم يف �أفعاله وت�رصفاته ،مثله مثل الدجاجة التي
تعر�ضت لل�رضب فجزعت وخافت ،و�ضاقت بها ال�سبل فتكون غري �سوية يف �سريها.
 ث ُِّمه مثل املغارة ،تف�صيحه :فمه كاملغارة ،ويقال هذا الت�شبيه الذي ذكر فيه امل�شبه
وامل�شبه به و�أداة الت�شبيه يف و�صف الإن�سان ذي الفم الوا�سع ،وت�شبيهه باملغارة؛ داللة على
ات�ساعه.
 مثل ال�ضّ بع :ويطلق على ال�شخ�ص قبيح الوجه ،خ�شن املعاملة� ،سيء ال�سلوك ،حاد
الطباع ،وال�ضبع يف املوروث ال�شعبي حيوان مفرت�س ،قليل العدو ،قبيح املنظر ،و ُيقال �أن
ال�ضبع �سنة ذكر ،و�سنة �أنثى ،وال�ضبع والكلب �أعداء �أل ّداء ،ف�إن وقع ظ ّل ال�ضبع على الكلب
يقف مكانه ،وال يقدر على موا�صلة �سريه خوفًا من ال�ضبع (. )25

4.4البدانة �أو النحافة:
 مثل العجل ،مثل البغل ،زي الفيل :وهي كلها رموز للقدرة وال�ضخامة الطائ�شة،
وال�رشاهة ،فحني نقول :فالن زي الفيل؛ �أي :قوي �ضخم.
أي�ضا يدل على القوة والغلظة والغباء وال�رشاهة ،وي�شبه به من يحمل
 زي الدب :وهو � ً
هذه ال�صفات.
 مثل اخلنزير :ويدل ذلك على ال�شهوة والقذارة وال�ضخامة ،كما يدل على قبح املنظر،
و�سماجة التمثيل ،وقبح ال�صوت.
 مثل البقرة الهولندية :وتو�صف بها الن�ساء ال�سمينات املكتنزات ،ت�شبي ًها لهن بالبقر
ال�سمان امل�ستورد.

5.5النقاء والنعومة:


ناعمة مثل احلرير :وتو�صف به املر�أة اجلميلة الناعمة اللطيفة.

 مثل اللرية ( : )26ويقال يف مدح ال�شخ�ص املهم املعطاء ال�شهم.
 مثل ال�رضاط عالبالط :ويو�صف به من يقوم بالعمل الأحمق الذي ال فائدة منه،
ولي�س له نتيجة تذكر.
 مثل اللي برق�ص بالعتمة ،مثل رق�صة ال�سلم ال للي فوق �شافوها وال اللي حتت
�سمعوها .كمن يفعل فع ًال يراه جميال ورائ ًعا بنظر الآخرين ،لكنه ُيفاج�أ ب�أن ال �أحد يراه �أو
ي�سمعه ،فيكون عمله غري مجُ ْ د.

6.6الق�سوة والغطر�سة والغرور:

 مثل الثور الهيجان ،بجعر :ويو�صف به ال�شخ�ص كثري الغ�ضب الهائج ،الذي ال
ي�ستطيع �أحد �إيقافه عند حده� ،أو ردعه� ،أو تهدئته.
 مثل الطبل منفوخ عالفا�ضي :ي�شبه به الأ�شخا�ص املتغطر�سني املتكربين املغرورين
 مثل النم�س ِي ْت َ�س ْح َول من حتت لتحت :النم�س حيوان �أحمر العينني ،ينتهز الفر�ص،
وينفذ ما يريد ،وقد كرث ا�ستعماله يف املوروث ال�شعبي ،لو�صف حال ال�شخ�ص االنتهازي،
الذي يت�صف بالدهاء واخلداع ،ويقوم ب�أعمال دون �أن ي�شعر به �أحد.
◄◄الق�سم الثاين :من ال�صفات النف�سية للإن�سان

1.1الرجولة والب�سالة وال�شجاعة:
 �شب مثل الن�رس ،مثل البا�شق ( :)27وهذه �صفات و�أو�صاف ي�شبه بها ال�شاب ال�رسيع
يف تنفيذ ما يطلب منه تنفيذه ،وقد �شبه بالن�رس يف �رسعته ،وكذلك بالبا�شق ،وهو من
الطيور اجلوارح ،ي�شبه ال�صقر.
 �شب مثل القرطة :ويطلق على الإن�سان ق�صري القامة ،ممتليء اجل�سم ،الذي تبدو عليه
مطاهر القوة والرجولة .والقرطة هي قطعة من اخل�شب ق�صرية ،ع�صية على الك�رس.
 مثل الأ�سد :وقد �شبه الرجل القوي ال�شجاع الذي يتحلى ب�صفات الرجولة بالأ�سد،
يف �رشا�سته وب�أ�سه و�صالبته و�إقدامه ،فالأ�سد رمز لل�شجاعة والقيادة والوقار ،وهو ملك
الغابات ،ويقال يف املثل ال�شعبي :هذا ال�شبل من ذاك الأ�سد.
 زي النمر ،مثل الفهد :وي�شبه بهما ال�شخ�ص ال�رسيع الن�شيط الأنيق ال�رش�س.

2.2اخل�ضوع وال�ضعف والغباء:
 لبد مثل الأرنب :ولبد هنا مبعنى هد�أ و�سكت ذلي ًال خان ًعا ،دون رد فعل للدفاع عن
نف�سه ،وبهذا ا�ستخدم هذا الت�شبيه ليدل على الإن�سان اجلبان الذي يقبل اخل�ضوع والإهانة،
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

321

يناير 2016

322

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

ويتميز بعدم مقاومته ،وهروبه من
والأرنب يف املوروث ال�شعبي ،يدل على احليطة واحلذر،
ّ
الأعداء.
 مثل احلمار :احلمار يدل على احلماقة وقلة التفكري ،كما يدل على ال�صوت املنكر،
وي�شبه به ال�شخ�ص الأحمق قليل التفكري ،كما ي�شبه به ذو ال�صوت املزعج ،قال تعاىل� « :إن
�أنكر الأ�صوات ل�صوت احلمري» (. )28
را�سه زي احلجر :ويو�صف به ال�شخ�ص الذي ال ي�سمع الكالم ،وال الن�صائح.
  ُ
جر ال�سخل
جره كما ُي ُّ
  ُّ
جار ْه مثل ال�سّ خل :تف�صيحهّ :
وهو يقال يف و�صف من كان تاب ًعا لغريه يف �سلوكه و�أفعاله وت�رصفاته .
 مثل اخلامت ب�صباعه :تف�صيحه :كاخلامت يف �إ�صبعه
ويقال حني يتحكم �شخ�ص ب�آخر في�أمره بتنفيذ �أوامره دون نقا�ش� ،أو �إبداء �أي
متاما كتحكم ال�شخ�ص باخلامت � ،إذ ي�ضعه
اعرتا�ض� ،أو ردة فعل جتاه ما يطلب منه تنفيذهً ،
حول �إ�صبعه ويخلعه متى �شاء وكيفما �شاء.
 زي املقرو�ص بخاف من جرة احلبل :يو�صف به الإن�سان اخلائف املذعور امللدوغ
من �أفعى ،ومن �شدة خوفه وهلعه ،ف�إنه يرى احلبل املتحرك ،ك�أنه �أفعى.
 زي اللي مب�شي ع بي�ض :ويو�صف به الإن�سان بطيء احلركة ،وك�أنه ي�سري على
حذرا بطي ًئا.
البي�ض ،ومن املعلوم �أن الذي ي�سري على البي�ض يكون ً

3.3احلرية واالرتباك:

 مثل اللي بالع مو�س :وي�ستخدم لو�صف ال�شخ�ص الذي ي�شعر باحلرية واالرتباك
جتاه م�شكلة كبرية تكون جميع خياراته فيها �سيئة.
الرحى يف حفل
 مثل �أم العرو�س فا�ضي م�شغول :تعد �أم العرو�س مبثابة قطب ُّ
الزفاف ،فكثري من الرتتيبات والأدوار ترتبط بها ب�شكل مبا�رش� ،أو غري مبا�رش ،وهي ب�سبب
كرثة املهام وتعددها تكون يف و�ضع ال ت�ستطيع فيه فعل �شيء ،وي�شبه بها ال�شخ�ص الذي
انهالت عليه الأعمال ،وازدادت عليه الأرزاء والأحمال الثقال ،وهو ال يدري ماذا يفعل.
 عمال يحو�ص مثل ال�صو�ص :بعد �أن يخرج ال�صو�ص من البي�ضة ف�إنه يقوم بحركات
ع�شوائية غري منتظمة يف جميع االجتاهات ،مثل ال�شخ�ص امل�صاب باحلرية واالرتباك ،الذي
يقوم بجهود ،لكن هذه اجلهود غري هادفة ،فتذهب هباء منثورا.
�رضوريا،
هاما� ،أو موع ًدا
ًّ
 مثل اللي قاعد عاجلمر :ويقال لل�شخ�ص الذي ينتظر نب�أً ًّ
مترب ًما �شاك ًيا بطء الوقت.
فيكون قل ًقا ِّ

4.4الن�شاط وال�رسعة وخفة احلركة:
 مثل الق�ضا امل�ستعجل :حني ي�أتي املوت بغتة ،ف�إنه ال ي�ست�أذن �أح ًدا ،ويو�صف به
الإن�سان الذي ي�أتي بدون موعد ،جال ًبا معه امل�شاكل واملتاعب.
 مثل النار باله�شيم :النار تبد�أ من �أ�صغر ال�رشر ،ثم تت�سع وتكرب يف احل�شائ�ش
الياب�سة ب�رسعة ،ويذكر هذا الت�شبيه يف و�صف الأ�شياء غري املحببة التي تبد�أ �صغرية ،ثم
�رسعان ما تكرب وتت�سع ،فت�صيب كل �شيء حولها ،دون متييز.
وغال ًبا ما يعرب هذا الت�شبيه عن اخلالفات الع�شائرية التي حتدث ،والتي تبد�أ �أول الأمر
بني �شخ�صني لتت�سع ،وتتحول �إىل �رصاعات بني ع�شريتني؛ مما ي�صعب ال�سيطرة على هذه
اخلالفات.
 مثل الربق ،مثل الر�صا�ص :وت�ستخدم يف و�صف ال�شخ�ص ال�رسيع يف �أداء الأعمال
املنوط به فعلها.
 مثل هبوب الريح :ويقال يف ال�شخ�ص الن�شيط ال�رسيع يف �إجناز ما يوكل �إليه من
مهمات و�أعمال.
 مثل الفلفلة :ويو�صف بها الإن�سان ال�رسيع يف حركته ،كما يطلق هذا الت�شبيه غال ًبا
على الفتاة �أو املر�أة ،التي تقوم بالأعمال املنزلية بخفة ون�شاط و�رسعة.

5.5االنتهازية:
 مثل احل ََّية امل َْ�ش ّوبِه ( :)29تخرج الأفاعي والثعابني من جحورها يف ف�صل ال�صيف،
حيث احلرارة ال�شديدة ،وتكون يف �أوج قوتها و�رسعتها ،وعلى ا�ستعداد للدغ وبث �سمومها
ب�رسعة ،وي�شبه بها ال�شخ�ص الذي يبث روح التفرقة بني النا�س و�ساهم يف تو�سيع خالفاتهم.
 زي حية التنب :التنب هو الق�ش الناعم املطحون ،وحني تدخل فيه الأفعى ،ف�إن
حركتها فيه تكون خفية� ،إذ ال يراها وال يح�س بها �أحد ،وي�شبه بها ال�شخ�ص الذي ي�ؤذي
الآخرين ،دون �أن يعرفوا� ،أو ي�شعروا بذلك ،فالأفعى عدو لعني ،ال يعرف �إال الظلم.
خفيا و�رسي ًعا وقاتالً ،فالعقرب ترمز
 مثل العقرب :ويو�صف به من يكون انتقامه ًّ
�إىل الغدر واخل�سّ ة يف الظلم ،و�أنها ت�ؤذيك ،حتى و�إن مل ت�ؤذها.

6.6الكالم:

 مثل الببغاء :تف�صيحه :كالببغاء .لقد وهب اهلل تعاىل العقل للإن�سان ،وهو ما جعله
يتميز عن باقي املخلوقات الأخرى ،لكن بع�ض النا�س ال ُيعملون عقولهم فرتاهم يحاولون
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تقليد الآخرين تقلي ًدات �أعمى ،كطري الببغاء الذي يردد ما ُي�سمع من �ألفاظ وعبارات ،دون
�إدراك معاين هذه الألفاظ والعبارات.
الدابة :ويذكر هذا الت�شبيه
 مثل الن�سوان ،زي عجايز ال َّن َور ،قطيعة يف الزاد ،وثقل على ّ
يف و�صف الإن�سان الرثثار كثري اللغو ،و�صاحب النقا�شات ال�سخيفة فارغة املحتوى ،عدمية
الفائدة ،وهو و�صف كرث يف املوروث ال�شعبي ،وك�أنه �صفة من �صفات الن�ساء ،وفيه نظر.
 مثل البلبل :يقال يف و�صف املرء الذي يتميز ب�صوته اجلميل.
 ل�سانه مثل املربد :ويو�صف به ال�شخ�ص حاد الكالم ،قا�سي التعبري ،امل�ؤذي ملن
حوله.

7.7الت�شا�ؤم:

 مثل البوم بدل عاخلراب ( :)30تف�صيحه :كالبوم يدلُّ على اخلراب :الت�شا�ؤم �صفة
ل�صيقة بطري البوم ،وهو طري �ش�ؤم ،فحني ينعق البوم ،ف�إمنا يدل ذلك على ال�ش�ؤم ،لذلك
و�صفوا الإن�سان الت�شا�ؤمي قبيح ال�صوت وال�صورة بالبوم.
 مثل الغراب ،مثل غراب البني :تناولت �أكرث احلكايات ال�شعبية �شخ�صية الغراب،
وربطت بينه وبني ال�ش�ؤم ،وبني الهالك واملوت واخلراب ،فيحمل ذلك الطائر امل�ش�ؤوم تبعات
ف�ساد الر�أي ،ونتائج �أفعال النا�س ال�سيئة ( . )31لذلك يقولون :غراب البني .وكل غراب يقال له
غراب البني� ،إذا �أريد به ال�ش�ؤم .وقد ي�شبه �صوت ال�شخ�ص غري املحبب بنعيق الغراب.

8.8التطفل:

 زي الب�صل حم�شور يف كل طعام :ويو�صف به ال�شخ�ص املتطفل الذي يقتحم
املجال�س ،ويلت�صق بالنا�س.

9.9ال�سلوك ال�سيء:

 زي الغنم بال راعي :ويقال ملجموعة من النا�س يعملون على هواهم وطريقتهم،
ويت�رصفون دون ح�سيب �أو رقيب ،ودون �أن يردعم �أحد ،ف�إن حالهم كحال املا�شية دون
راعي.

1010املكر واخلداع:


زي الثعلب :فالثعلب يدل على املكر واخلداع والدهاء.

اخلامتة والنتائج والتوصيات:
مهما ولو ًنا فري ًدا من فنون
وهكذا تنتهي هذه الدرا�سة التي َّ
تق�صى فيها الباحثان ف ًّنا ًّ
الفلكلور ال�شعبي الفل�سطيني و�ألوانه ،وهو الت�شبيه ال�شعبي ،وات�ضح �أن هذا الت�شبيه له �صفاته

الذي يتميز بها عن غريه من الفنون ال�شعبية الأخرى ،وهو جزء �أ�صيل من فنون الأدب
ال�شعبي ،يعرب عن مواقف معينة وجتارب معينة ،ومن خالل هذه الت�شبيهات ميكننا التعرف
على ال�سلوك الفردي واجلماعي؛ لأن هذه الت�شبيهات حتمل بني دفتيها عاداة وتقاليد
و�أخالق ومثل وقيم وميول ،وتعرب عن عالقات الفرد مع ذاته و�أ�رسته وجمتمعه ،وتعك�س
نظرته الكلية للمجتمع والبيئة واحلياة من حوله ،وتبني عالقته مع بيئته ،وما ت�شتمل عليه
�صورا وت�شبيهات م�ستمدة من
من حيوان ونبات وجماد ،وتف�صح عن طريقة عي�شه  ،وتقدم
ً
هذه البيئة.
كثريا من هذه الت�شبيهات حتث على ال�شجاعة والبطولة والب�سالة والإقدام،
وجند
ً
وحتارب اجلنب وال�ضعف الك�سل والهوان ،وت�شجع التوا�ضع وتدعو �إىل التكاتف واحلث
على العمل واجلد واالجتهاد والن�شاط ،وت�سخر من ال�شخ�ص املتعايل والك�سول واالنتهازي
والتابع.
وبالت�شبيه ن�ستطيع التعرف على ذكاء هذا ال�شعب؛ لأن هذا اللون ما كان له �أن يبقى
وتتناقله الأجيال �إال لأنه �صدر عن �إن�سان ذكي ،عالوة عن حاجة املجتمع لهذا الفن بو�صفه
ظاهرة فريدة ،تعك�س خال�صة جتاربه املتنوعة.
والت�شبيهات ال�شعبية تعك�س بالغة املجتمع ،وتفننه يف �أقواله ،وميله �إىل الرمز
�صورا فنية حية،
والتلميح ،دون التقرير والت�رصيح ،ومن هذه الزاوية تقدم هذه الت�شبيهات
ً
متتع احل�س وال�شعور ،وتر�ضي النف�س؛ مما ينمي الذوق الأدبي ،ويطور امللكة التعبريية.
كما �أن هذه الت�شبيهات مييل النا�س �إىل ا�ستخدامها لتطعيم كالمهم ،وتدعيم حجتهم؛
لتكون �آرا�ؤهم مو�ضع تقدير وا�ستح�سان.
وقد حاولنا يف هذه الورقة املوجزة �أن تبني الفرق بني الت�شبيه ال�شعبي واملثل،
وخل�صت -على الرغم من وجوه ال�شبه بينهما -ب�رضورة الف�صل بينهما بو�صفهما لونني
منف�صلني من �ألوان الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني.
وك�شفت الدرا�سة عن �أن الت�شبيهات ال�شعبية تت�سم �صياغتها اللغوية بالرمزية يف
الت�شبيه ،ومتتاز ب�أنها عبارات مقت�ضبة موجزة ،م�صاغة ب�صورة متكاملة ،ال تقبل الزيادة،
�أو النق�صان.
وبناء عليه ،ف�إن هذه الت�شبيهات على نفا�ستها ،وعظيم فائدتها ،لغ ًة و�أد ًبا وثقاف ًة
�شعبيا يتعني حفظها ودرا�ستها ومقارنتها مع مثيالتها يف البالد العربية وغري
وفولكلورا
ًّ
ً
العربية .وال بد من القيام بجمع هذه الت�شبيهات ال�شعبية يف فل�سطني .ثم �إجراء الدرا�سات
عليها؛ لإحياء هذا اللون الأدبي الرتاثي الأ�صيل .
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1212املربد :املقت�ضب.39 /1 ،
1313ابن منظور� ،أبو الف�ضل جمال الدين حممد بن مكرم ،ل�سان العرب ،مادة (مثل) .
1414ابن الأثري� ،ضياء الدين :املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر� ،ص.54
1515الفارابي� ،أبو �إبراهيم �إ�سحق بن �إبراهيم ،ديوان الأدب� ،ص.74
1616ال�سيوطي ،عبد الرحمن جالل الدين ،املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها� ،ص.486
1717مكي� ،أحمد :الرتبية ال�شعبية يف اليمن ،درا�سة للمثل ال�شعبي يف حمافظة �إب،
�ص.14
1818عبد الرزاق ،علي� :أمايل عبد الرزاق يف علم البيان� ،ص 74-73بت�رصف.
1919ال�شورى.11 :
2020الأنعام.18 :
2121امللب�سة :حبة امللب�س ،وهي نوع من احللوى حلوة الطعم واملذاق.

2222احلبق :نبات ع�شبي تزييني �أوراقه جميلة اخل�ضار ،و�أزهاره بي�ضاء� ،أو وردية
وطعما ،وي�ستخدم كتوابل لتح�سني
اللون ،رائحته ذكية ي�شبه النعناع �شك ًال ورائحة
ً
طعما لذي ًذا على
طعم امل�أكوالت ،وتنقيتها من الروائح غري املحببة للنف�س ،كما ت�ضفي ً
الطعام .معجم املعاين اجلامع ،مادة (حبق) .
2323اجللوة :حفلة خا�صة بالن�ساء ،وهي ت�سبق حفلة الزفاف ،وتكون العرو�س بكامل
خا�صا بهذه املنا�سبة ،وحتتفل مع �صديقاتها وقريباتها بهذه
لبا�سا
ًّ
زينتها ،مرتدية ً
املنا�سبة.
2424الإ�سفاريني ،عبد القاهر :الفرق بني الفرق وبني الفرقة الناجية� ،ص.42
2525القزويني ،زكريا حممد :عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات� ،ص.262-261
2626يق�صد به اللرية الذهب ،وهي قطعة ذهبية دائرية لها م�سميات كثرية (اللرية
الإجنليزية) و (اللرية الع�صملية) وغريها ،والهدف من �رشائها كي تتزين بها الن�ساء،
ويتفاخرن بارتدائها ،وبيعها عند احلاجة.
2727البا�شق :من الطيور اجلوارح ،وهو ي�شبه ال�صقر . ،معجم الألفاظ العامية� ،ص.4
�2828سورة لقمان.29 :
�شوب :كلمة �رسيانية ،معناها حرارة .ينظر مو�سوعة العامية ال�سورية ،ج،3
ّ 2929
�ص.886
3030البوم :وكنيتها �أم اخلراب ،و�أم ال�صبيان ،وهي تدخل على كل طري يف وكره ،وت�أكل
�أفراخه ،ونقل امل�سعودي عن اجلاحظ �أن البومة ال تخرج بالنهار؛ خوفًا من العني؛ لأنها
تظن �أنها ح�سناء ،والبوم �أ�صناف ،وكلها حتب اخللوة .ينظر من امل�ستطرف يف كل فن
م�ستظرف ،ج� ،2ص.62-61
3131عالء الدين �إبراهيم :الت�شبيه العامي يف منطوقة الزبداين� ،ص.59
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املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
2 .2ابن الأثري� ،ضياء الدين :املثل ال�سائر يف �أدب الكاتب وال�شاعر ،تقدمي وتعليق �أحمد
احلويف وبدوي طبانة.
3 .3الإ�سفاريني ،عبد القاهر بن طاهر بن حممد بن عبد اهلل البغدادي التميمي (429هـ) ،
دار الآفاق اجلديدة ،بريوت ،ط1977 ،2م.
4 .4الإ�شبيهي� ،شهاب الدين حممد بن �أحمد �أبي الفتح :امل�ستطرف يف كل فن م�ستظرف ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،ط1986 ،2م.
5 .5الأنبابي ،حا�شية الأنبابي على الر�سالة البيانية لل�صبان ،املطبعة الأمريية.
6 .6ح�سني الدراوي�س ومفيد عرقوب :دور �أ�سلوب الت�شبيه البليغ يف الك�شف عن �صورة �شيخ
الأزهر �شم�س الدين الأنبابي ،درا�سة حتليلية.
�7 .7سيبويه� ،أبو ب�رش عمرو بن عثمان :كتاب �سيبويه ،حتقيق عبد ال�سالم هارون ،دار اجليل
بريوت.
8 .8ال�سيوطي ،عبد الرحمن جالل الدين :املزهر يف علوم اللغة و�أنواعها ،اجلزء الأول ،دار
اجليل ،بريوت.
9 .9عبد الرحيم ،يا�سني :مو�سوعة العامية ال�سورية (� 4أجزاء)  ،من�شورات وزارة الثقافة يف
اجلمهورية ال�سورية1985 ،م.
1010عالء الدين �إبراهيم :الت�شبيه العامي يف منطوقة الزبداين ،وزارة الهيئة العامة
ال�سورية للكتاب ،وزارة الثقافة2010 ،م.
�1111أبو علي ،حممد توفيق :الأمثال العربية والع�رص اجلاهلي ،درا�سة حتليلية ،دار
النفائ�س ،بريوت.
1212الفارابي� ،أبو �إبراهيم �إ�سحق بن �إبراهيم :ديوان الأدب ،حتقيق �أحمد خمتار عمر،
اجلزء الأول ،جممع اللغة العربية ،القاهرة.
1313فرحة� ،أني�س :معجم الألفاظ العامية ،مكتبة لبنان ،ط1995 ،2م.
1414القزويني ،زكريا حممد :حا�شية كتاب (عجائب املخلوقات وغرائب املوجودات) ،
من�شورات دار �آفاق اجلديدة ،بريوت1981 ،م.

1515القزويني ،اخلطيب :تلخي�ص املفتاح ،حتقيق يا�سني الأيوبي ،املطبعة الع�رصية،
ط1423 ،1هـ2002 -م.
1616قدامة بن جعفر :نقد ال�شعر ،حتقيق كمال م�صطفى ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
واملثنى بغداد ،ط 1963 ،2م.
1717املربد :الكامل يف اللغة والأدب ،حتقيق زكي مبارك ،مطبعة م�صطفى البابي
احللبي ،القاهرة 1936 ،م.
1818املربد� ،أبو العبا�س حممد بن يزيد :املقت�ضب ،حتقيق ح�سن حمد ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1999 ،م.
1919الالدقي ،حممد طاهر :املب�سط يف علوم البالغة ،من�شورات املكتب التجاري للطباعة
والتوزيع والن�رش ،ط ، 1بريوت 1962 ،م.
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من الرتاث الشعيب الفلسطيين
تقاليد وأغاني األعراس
حبث ميداني يف بيت ساحور
أ .مجال بنورة
باحث يف الرتاث الشعيب الفلسطيين /بيت حلم /فلسطني.

متهيد:
يتناول هذا البحث عادات الزواج وتقاليده و�أغاين االعرا�س يف مدينة بيت �ساحور
عندما كانت ال تزال قرية �صغرية ،و حتى اوا�سط اخلم�سينيات من القرن املا�ضي عندما
حتولت اىل مدينة.
وقد جرى كثري من التطور و التغيري يف هذه العادات و التقاليد منذ ذلك احلني  ,و يلم�س
ذلك كل من عا�ش تلك الفرتة ,حتى يومنا هذا .وال بد من اال�شارة يف بداية هذه الدرا�سة:
ان هذه العادات و التقاليد ت�شمل جميع الطوائف ال فرق بينها �سوى يف املرا�سيم الدينية .و
بداية ميكن تعريف الزواج بانه �رشاكة بني اثنني ,ي�شعر كل منهما انه مكمل للآخر ,بحيث
ال ي�ستطيع �أحدهما �أن يعي�ش دون الآخر .و هذه ال�رشاكة لها �رشوطها و متطلباتها  ,و لها
غايتها اي�ضا.
و�إن كانت هذه ال�رشوط و املتطلبات ال يحددها دائما ال�شخ�ص الذي ينوي الزواج و
�رشيكه يف ذلك .فكان الأهل هم الذين يقومون بهذا الدور .و قد اختلف الآن هذا الو�ضع اىل
حد كبري.
�أما الغاية النهائية للزواج فهي الإبقاء على الن�سل .فالزواج �رضورة حياتية ال غنى
للإن�سان عنها ال�ستمرار احلياة و احلفاظ على الوجود االن�ساين على هذه االر�ض.
يبد�أ االهتمام بزواج الأبناء منذ الوالدة .و كان يحدث احيانا �أن ُتقطع �رسة البنت
على ا�سم �أحد �أقاربها ,و غالبا ما يكون ابن العم او اخلال ,و يتم ذلك باتفاق الأهل ,حني
ُيبدي �أحد الأقارب رغبته يف �أن تكون هذه املولودة من ن�صيب احد �أبنائه .فيجيبه والدها:
» تراها� ,أجتك عطا ما وراها جزا» .و تظل البنت على ا�سم الطفل الذي طلبت له حتى �سن
البلوغ ,ثم يعقد قرانهما.
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الزواج املبكر:
من �أ�سباب االهتمام بالزواج املبكر للأبناء� ,أن املجتمع يعترب الزواج �سرتة للبنت .و
دور لبنتك قبل ابنك ” .و يحثون ال�شاب على الزواج املبكر لأن “ الزواج
لذلك يقولونِّ ” :
ن�صف الدين” ,و يقولون عن ال�شاب الذي ينوي الزواج “ :يريد ان يكمل دينه “ .هذا عدا
عن الأ�سباب االجتماعية و االقت�صادية التي جتعل النا�س يحبذون الزواج يف �سن مبكرة ,

وميكن تلخي�ص هذه اال�سباب فيما ي�أتي:
�1.1إكثار الن�سل  ,و التباهي بكرثة االوالد  ,فهم عزوة الرجل« .من خلف ما مات» ,

«بيت رجال و ال بيت مال» .و النا�س تهاب الأ�رسة كثرية الأوالد .فالأبناء يعملون هيبة
لأهلهم  ,و يرفعون من قدرهم بني النا�س .و الرجل ينادونه با�سم �أكرب �أبنائه ,فيقولون «�أبو
فالن» وعندما يكرب االبن ي�صبح �سندا لأبيه  ,لذلك يقولون« :اذا كرب ابنك خاويه» و «لن طلع
ذقن ابنك ,زين ذقنك»
2.2الرغبة يف �إجناب الأوالد  ,بهدف زيادة الأيدي العاملة .يف البيت للم�ساعدة يف
توفري م�صادر العي�ش  ,كالعمل يف الزراعة او يف املهن احلرة  ,او العمل يف املحاجر و
البناء ,وغري ذلك� .أما الزوجة التي ال تنجب فيقولون عنها�« :شجرة بال ثمرة قطعها حالل».
3.3العناية بالأهل يف كربهم .فهم يحبذون الزواج املبكر  ,لكي ي�صل الأبناء �سن
الرجولة قبل ان يهرم الوالدان  ,لكي يقوموا بواجبهم جتاه االهل  ,يف حال �أقعدهم العجز
او املر�ض.
4.4لتجنيب الأبناء الغواية ,و االنحراف عن الطريق ال�سوي .فالزواج يع�صم ال�شاب و
البنت من ارتكاب اخلط�أ و حتمل نتائجه غري املحمودة.

سن الزواج:
عندما نتحدث عن الزواج املبكر ,فذلك يعني ان �سن الزواج املتعارف عليه هو �سن
البلوغ .فمتى بلغ ال�شاب او البنت يكون مهيئا للزواج  ,و يبد�أ االهل بالبحث عن الزوجة
املنا�سبة البنهم.
و ب�شكل عام ميكن حتديد �سن الزواج بالن�سبة لل�شاب ما بني ال�ساد�سة ع�رشة و الثانية
و الع�رشين .و من النادر ان يتجاوز �سن الزواج هذا العمر او يقل عن ذلك.
و اما بالن�سبة للبنت  ,فيرتاوح ما بني الثالثة ع�رشة و ال�سابعة ع�رشة ,و قد يزيد على
ذلك �أو ينق�ص ,و لكن يف حاالت نادرة  ,و هناك من الفتيات من تزوجن يف �سن الثانية

ع�رشة ,و رمبا �أقل .و يف حاالت معينة مل يكن يدخل عليها زوجها االبعد مرور �سنة او �أكرث
 ,حتى تكون كاملة البلوغ .و يف بع�ض الأحيان كانت الفتاة تنام يف فرا�ش حماتها _
لإبعادها عن زوجها _ اىل ان يكتمل بلوغها  ,و ي�سمح لزوجها مب�شاركتها الفرا�ش.

اختيار العروس:
يف�ضل الأهل  ,عادة ,اختيار العرو�س من الأقارب للمحافظة على وحدة و �أفراد العائلة
الواحدة ومتا�سكها« .عليك بالطريق لو دارت و بنت العم ولو بارت» «لط خدادك من طني
بالدك» وهذا يعني اذا مل تكن ابنة العم  ,فعلى الأقل من البلد نف�سه ..اي �أن اليتزوج غريبة.
«يا ابن العم ال توخذ غريبة  ,ق�صاولنا وال قمح ال�صليبة« » .بنت العم بت�صرب عاجلفا ,
�أما الغريبة بدها تدليل ».و حتى لو رغب الأهل يف تزويج ابنتهم من �شخ�ص خارج العائلة
فاملثل يقول« :ابن العم بطيح عن ظهر الفر�س ».اي �أن له الأحقية يف الزواج من ابنة عمه,
ي�سانده يف ذلك جميع افراد العائلة.
و رغم تف�ضيل ابنة العم  ,ف�إن هذا مل مينع الزواج بني العائالت املختلفة يف البلد
الواحد ,و �أحيانا من خارج البلد �أي�ضاً.

�أما عن ال�صفات ال�شخ�صية التي يحبذونها يف الزوجة:
1.1يف�ضل النا�س الفتاة الوديعة الهادئة على �أن تكون ذات جمال و �أخالق ,و يف كثري

متها بتطلع البنت لأمها».
من الأحيان ي�أخذون البنت على �صيت امها�« .إقلب اجلرة على ْ

�2.2أن تكون �صغرية ال�سن  ,بحيث يربونها على �أيديهم كما يقولون و يطبعونها
بطباعهم و عاداتهم  ,حتى تكون مطيعة لال�رسة التي ان�ضمت اليها.
�3.3أن تكون قوية البنية � ,صلبة العود  ,بحيث تتحمل م�شاق العمل .فالزوجة تعني
أي�ضا �إ�ضافة ع�ضو عامل للأ�رسة .فكان على العرو�س ان تنه�ض يف �صباحية دخلتها
� ً
مل�شاركة حماتها يف اعمال البيت.
4.4ان تكون ممتلئة اجل�سم  ,وا�سعة احلو�ض  ,بحيث تكون قادرة على حتمل �آالم احلمل
و الوالدة و الر�ضاعة.
5.5ان تتقن �أعمال البيت من عجني و خبيز يف الطابون  ,و غ�سيل وطبيخ .باال�ضافة
�إىل عملها خارج البيت يف الزراعة و احل�صيدة  ,و جمع روث البهائم لتزبيل الطابون  ,و
جمع احلطب .فالفتاة التي تكون حزمتها من احلطب �أكرب يكون حظها يف الزواج اكرث من
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غريها  ,النها تتحمل امل�شاق  ,و ت�صرب على التعب .ولذلك يقولون يف احدى االغاين:
يا ماخذين ال ْبي�ض والبي�ض غنّاج

حلمِل قنطار و�شو َّية
وال�سمرا ت�شيل ا ِ
ّ

طلبة العروس:
تذهب الأُم او �إحدى قريبات العري�س لتنقد العرو�س عن قرب  ,و تتعرف عليها جيدا ,
مت التفاهم مع �أهلها  ,يبد�أ اال�ستعداد لطلبة العرو�س .من املهم ان نذكر
ف�إذا راقت لها  ,و ّ
�أن العرو�س مل يكن ي�ؤخذ ر�أيها على اعتبار �أن الأهل �أدرى مب�صلحتها  ,و ينطبق ال�شيء
نف�سه تقريبا على ال�شاب .و ب�سبب عدم االختالط بني اجلن�سني  ,فهو ال يعرف الفتاة التي
�سيخطبها  ,اال من خالل امه او احدى قريباته  ,التي تعلمه ر�أيها يف العرو�س و هو يقرر ر�أيه
بناء على ذلك .و غالب ًا ما يوافق على اختيار اهله ,و حتى لو اعرت�ض  ,ف�إذا مل يقتنع الأهل
باعرتا�ضه  ,فر�أي االهل هو الذي يفر�ض يف النهاية على ال�شاب.
بالن�سبة للفتاة ف�إن �أهلها ُيعلمونها فقط �أنها طلبت من فالن ،وانهم وافقوا على ذلك.
وهي لأنها ال تعرف ال�شاب ترجو من اهلل ان يكون هو فار�س الأحالم الذي يراود خيالها.
وتبد�أ تت�سقط �أخباره لتعرف �شيئا عنه ,دون �أن جتر�ؤ على االقرتاب منه �أو التحدث معه.
و كان ال ي�سمح للخطيب بر�ؤية خطيبته �أو حمادثتها حتى ليلة الدخلة  ,لذلك يقولون:
«العرو�س يف جمالها ما بتعرف مني بتوالها» و قد اخربتني �إحدى الن�ساء ,و هي متقدمة
يف ال�سن  ,انها التقت بخطيبها يف ال�شارع و جها لوجه ,فارتبكت ,و مل تدر ماذا تفعل .ارادت
ان تهرب منه  ,ومل جتد مكان ًا تلجا �إليه  ,فانتحت جانبا من الطريق � ,أدارت له ظهرها .غطت
وجهها بكلتا يديها �إىل ان ابتعد عنها ,و عادت مهرولة �إىل بيتها.
كان والد العرو�س ي�ست�شري �أقاربه قبل �أن يعطي كلمة لأهل العري�س املتقدم خلطبة
ابنته ليعرف اذا كانوا موافقني ام ال  ,او �إذا كان هناك من يريد ان ”يتب َّدى“ يف طلب ابنته.

يف احدى املرات طُ لبت ابنة رجل لأحد �أبناء البلدة من خارج احلامولة ,و لأن املتقدم
كان غنياً ,وافق والد الفتاة �أن يعطيه دون ا�ست�شارة �أقاربه .فهبت العائلة كلها معرت�ضة
على ذلك  ,وا�ضطر نزوال عند رغبتهم ,على عقد اجتماع يف ديوان العائلة وطرح عليهم
ال�س�ؤال التايل« :من منكم يريدها البنه؟» ,فلم يتقدم �أحد .ف�رصخ قائال« :ملاذا تقفون يف
طريق ابنتي ما دام ال احد منكم يريدها البنه؟» ف�صار كل واحد منهم ي�سوق حجة  ,بان ابنه
لي�س م�ستعداً بعد للزواج .فقال غا�ضباً« :و اىل متى علي ان انتظر حتى يكون احد ابنائكم
م�ستعدا للزواج؟ اي منطق هذا؟»

و خرج من االجتماع غا�ضبا ,وزوج ابنته من حامولة ثانية  ,و هذا مثال على مدى
الع�صبية العائلية.
باالتفاق بني العائلتني املت�صاهرتني  ,يح َّدد موعد لطلبة العرو�س .يقوم والد العري�س
بدعوة بع�ض الأقارب ملرافقته ال بيت والد العرو�س الذي يجمع بدوره عدداً من �أقاربه
ليكونوا يف ا�ستقبال ال�ضيوف.
يبد�أ احلديث عادة  ,والد العري�س �أو وجيه عائلته خماطب ًا والد العرو�س« :يا ابو فالن
احنا جينا نزوركم و�إلنا طلب عندكم ».يرد والد العرو�س قائال :و�صلت« .او حياكم اهلل يف
اللي تطلبوه».
فيكمل« :احنا طالبني القرب منكم .بدنا ايد بنتكم فالنة البننا فالن ».فريد قائال:
«بح�صل النا ال�رشف ..يا ريتها مربوكة».
بعد ذلك تقدم القهوة و احللوى ,بالإ�ضافة �إىل كا�س من اخلمر عند امل�سيحيني  ,و تطلق
�إحدى الن�ساء الزغاريت:
ب���ركات
بال�سب���ع
ي���ا ريته���ا مبارك���ة
ع اخلم����س خب���زات
كم���ا ب���ارك امل�سي���ح
ع جب���ل عرف���ات
�أو :كم���ا ب���ارك حمم���د
بعد ذلك يبد�أ التباحث يف موعد اخلطبة و لوازمها ,و ك�سوة العرو�س  ,وما اىل ذلك.
كما يتم االتفاق على قيمة املهر� ,أو الفيد عند امل�سيحيني  ,وكان يرتاوح ما بني � 20إىل 50
جنيه ًا فل�سطيني ًا  ,و يف حاالت نادرة ي�صل �إىل مائة جنيه .وا�ستعداداً ليوم اخلطبة  ,يتم
�رشاء ثوب و خرقة و زوج من الأ�ساور الف�ضية و قندرة �إ�ضافة �إىل خامتي الذبلة و بع�ض
�أدوات الزينة.

اخلطبة:
يتجمع �أقارب العري�س يف املوعد املحدد للخطبة  ,ثم يتوجهون �إىل بيت والد العرو�س ,
تتبعهم الن�ساء بالغناء و الزغاريت .و ي�أخذون معهم ر�أ�سا من ال�سكر على �شكل خمروطي  ,و
معه احللوى و امللب�س وامل�رشوب و القهوة و الق�ضامة ال�صفراء و الدخان الهي�شي .ي�ستقبلهم
�أهل العرو�س و�أقاربهم بالرتحاب و املهاهاة  ,و بعد ا�سرتاحة ق�صرية و قبل �رشب القهوة ,
يقول والد العري�س او كبري العائلة موجها حديثه لوالد العرو�س و �أقاربه” :يا �أبو فالن ,اهلل
مي�سيكم باخلري انت و قرايبك ,و عموم املوجودين .احنا اوالد عمكم و قرايبكم واوالد بلدكم
جينا يف هذه اجلاهة لبيتكم العامر طالبني منكم احل�سب و الن�سب  ,بدنا بنتكم فالنة �إىل
ابننا فالن “.
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فريد والد العرو�س �أو وجيه عائلته« :اهال و �سهال فيكم  ,ال�صبي ابنكم و البنت بنتكم ,
و يا ريتها مربوكة عليكم».
او يردون ب�صيغة اخرى« :مرحبا بكم يف اللي تطلبوه ..بنتنا على ح�سابكم ..ويا ريتها
مربوكة».
بعد ذلك يقرا اجلميع الفاحتة  ,و عند امل�سيحيني تتلى �صالة ق�صرية من قبل الكاهن ,
يبارك خامتي اخلطبة  ,و يقوم بتلبي�سهما للعرو�سني .ثم تقدم ال�ضيافة التي اح�رضها اهل
العري�س و خالل ذلك يبارك الطرفان لبع�ضهما  ,و تطلق الن�ساء الزغاريت واالغاين.
و تدفع قيمة املهر املتفق عليه او ق�سم منه ,ويتم دفع الباقي قبل خروج الفتاة من
بيت والدها .و يف الغالب يتم كتابة عقد الزواج يف يوم اخلطبة� .أما عند امل�سيحيني فيدفع
الفيد عند الر�ضوة اي يف بداية العر�س.
و قد مت الإتفاق بني الطوائف امل�سيحية يف البلدة بعد نكبة  , 1948على تخفي�ض قيمة
الفيد اىل �ستة دنانري اردنية فقط وذلك ب�سبب �سوء الأو�ضاع االقت�صادية و قلة االعمال .و
فيما بعد مت �إلغاء الفيد نهائيا ,وامنا يو�ضع مبلغ غري حمدد من املال يف منديل “�رصة
عرب” كما ي�سمونها ,تقدم �إىل والد العرو�س يف الر�ضوة  ,و الذي يعيدها بدوره بعد املباركة
�إىل العري�س� ،أما عقد الزواج فتتم كتابته يف �أثناء الإكليل يف الكني�سة.

بعض االغاني و املهاهاة يف اخلطبة:
طل���ب عرو����س ِو م���ا ا�ستحى
�شم����س ال�ضّ ح���ى
ي���ا ف�ل�ان
ِ
ْ
بفْي��� ِد العرو����س انتخ���ى
يومنّ���ه �سم ُع���ه ب ّي���ه
طل���ب عرو����س وبالد ّبو����س
ي���ا ف�ل�ان �شم����س ِ ال�ضّ ح���ى
انتخ���ى بفي���د العرو����س
يومنّ���ه �سم ُع���ه ب ّي���ه
ت���ع تغ��� ّذى
غرب���ي البل���د ه��� ّدا
ط�ي�ر
ِ
قل���تِ ي���ا ف�ل�ان ِ
ّ
م��ـ��ا���ش ال��ـ��ي��وم ل��ـ��غ�� ّدا
ق���ـ���الِ
ِ
قل���تِ ي���ا خال���د لي����ش داي���ر
غرب���ي البل���د طاي���ر
ط�ي�ر
ّ
داي�����ـ�����ر َع غ�����ـ�����زايل داي�����ر

___________________

ياهال���دار طوب���ة عل���ى طوبة
يا هالدار جال����س على جال�س

ع ّمره���ا ف�ل�ان باخلطوب���ة
ع ّمره���ا ف�ل�ان بالعراي����س

يا هال���دار �إلِ���ك باب�ي�ن تفتْح
واح���د يطِ لِ���ع ال�ش ّب���ان مِ ن���ه

واح���د قبلت���ي لخُ���رى �شمايل
ف�ل�ان يطلِ���ع البي����ض املالح

___________________
فالن���ة ِوقع خامتْ���ك يف دقّ���ة النوبة
واخلي���ل �ص���ارت م�رسوج���ة ومركوبة

و ْ�سنونك البي�ض مثل الثلج حم�سوبة
وبنت الأجاويد الب���ن لِكرام خمطوبة

___________________
مهاهاة:
ي�ستاه���ل ال���رب راي���ة
�سِ ي َع���ة �سعي���دة ي���ا رب���ي

حلمِ���د فيه���ا
وقراي���ة ا َ
الل���ي خط���ب ف�ل�ان فيه���ا

___________________
مهاهاة:
بي���اري
تُفاحن���ا
واحن���ا نا�سبن���ا ال�سواح���رة

وامل���ي علي���ه ج���اري
ّ
ما ِيعل���ى عل���ى نَ�س ْبهم عايل

___________________
مهاهاة:
ال���دار
ب���اب
افتح���وا
و�أن���ا طلب���ت م���ن اهلل

خلّ���وا امله ِّن���ي يهنّ���ي
م���ا خ ّي���ب اهلل ظنّ���ي

___________________
حلمِ��� ْد هلل َ�ص�ب�ر قلب���ي وال ق��ّص�ر
ا ِ
�سِ بحان مِ ن خلى نجْ���وم الليل تِتف�رس
ي���ا م���ا م�شين���ا م���ن بل���د لبل���د
ي���ا م���ا طلبن���ا فالن���ة م���ن ب ّيه���ا

�صندوق ِ�صدري انجْ رب من ُعقب ما اتك�رس 
و انا فرحان���ة َع هذا الي���وم َبتْح�سرَ 
ال م���ا القين���ا غالي���ات الطل���ب
ي���ا ّبيه���ا ي�س���وى عالي���ق ذه���ب

___________________
واحن���ا ذبحن���ا عالطري���ق ذبيح���ة
واحن���ا ذبحن���ا عالطري���ق كب�ش�ي�ن

مل���ا و�صلن���ا دار اب���وك ي���ا مليحة
ملَ���ا ْو ِ�صلْن���ا دار اب���وكْ ي���ا زين���ي
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___________________
ظلي���ت داي���ر عل���ى لجِ ْ���واد تنا�سبهم
وان���ت تعِ ���زّوا النّ�س���ب واال تهينونُ���ه
يا �شم�س ال تطْ لَعي م���ن رو�س اجلْبالِ
عيني
و� ْأهلك ي���ا فالنة على را�س���ي و
ّ
و� ْأهلك يا فالنة على را�سي و عويناتي

ملا رم���اين اله���وى عل���ى م�صاطِ ب ُهم
واحن���ا نِعز النّ�سب و ال�سيف من ُدونه
واحنا الن�س���ب عندنا زي الذهب غايل
واخَ ذتك ع َ الأ�ص���ل ما هو على الغِ ّية
واخذت���ك َع الأ�صل ما ه���و َع الغِ يات

___________________
بعد اخلطبة يبد�أ اال�ستعداد ال�سبوع العر�س .و�أول ما يقوم به �أهل العري�س  ,هو �رشاء
جهاز العرو�س الذي يتكون يف الغالب من:
1.1ثوب حرير مطرز بالق�صب (ك�رس ف�ضة) و قبة مطرزة َتلب�س يف يوم الزفاف ,

واملنا�سبات امل�شابهة .و ُيلب�س حتت الثوب قمي�ص مك�شك�ش.
2.2ثوب خممل (ر�سمي اي�ضا) .
3.3ثوب حرب (عملي) .
4.4حزام حرير ملون ,او ما ي�سمونه (�شداد) يلب�س على الو�سط.
5.5تق�صرية مطرزة تلب�س فوق الثوب.
6.6خرقة حرير تلب�س فوق طاقية مطرزة يف و�سط الرا�س او �شطوة.
7.7قندرة.
8.8غيارات داخلية.
9.9قالدة من كب�ش القرنفل ذات رائحة ذكية تلب�سها العرو�س يف احلنة و الطلعة .و
بع�ض ادوات الزينة املتعارف عليها يف ذلك احلني  ,كالعطر و الكحل و ما �شابه.
1010ال�صيغة و هي عبارة عن عدد من اال�ساور الف�ضية مع خامت ف�ضة و حلق ,و �صليب
للعرو�س اذا كانت م�سيحية.

اما ك�سوة العري�س فهي تتكون من:
1.1قمباز من ال�صوف.
2.2حزام او �شملة تربط على الو�سط.
3.3جاكيت.

4.4طربو�ش (مت ا�ستبداله باحلطة و العقال يف عام  1939-1936ب�أمر من قيادة
الثورة الفل�سطينية) .
هذا بالإ�ضافة �إىل �رشاء بع�ض الثياب الم العري�س و اخواته وام العرو�س اي�ضا.

اسبوع العرس:
غالبا ما كانت تقام الأعرا�س يف �ساحة وا�سعة  ,حتيط بها معظم دور البلد املال�صقة
لبع�ضها بع�ض ًا  ,او يف ال�ساحة املحيطة (ببئر ال�سيدة) و امل�سمى بهذا اال�سم ن�سبة لل�سيدة
العذراء التي �رشبت منه يف طريق هربها اىل م�رص مع خطيبها يو�سف خوف ًا على ابنها ال�سيد
امل�سيح من امللك هريود�س  ,الذي �أمر بقتل جميع االطفال دون ال�سنتني يف مدينة بيت حلم.
او تقام االعرا�س يف �ساحات البيوت اخلا�صة �إذا كانت بعيدة عن و�سط البلد.
تفر�ش ال�ساحة باحل�رص  ,و فوقها فر�شات من ال�صوف لكبار ال�سنَ ,و ُو َجهاء العائالت.
من املهم ان نذكر ان الأفراح  ,كانت تتم بح�ضور و م�شاركة عائالت البلد كلِّها من
م�سلمني و م�سيحيني ,بغ�ض النظر اذا كان الفرح لهذه الطائفة او تلك� ,أو لهذه العائلة او تلك
 ,و ان التعاي�ش بني الطوائف  ,كان يف �أح�سن �صورة  ,فلم يحدث قط يف تاريخ بيت �ساحور
 ,اي نزاع على خلفية طائفية .فال�شعور ب�أننا �شعب واحد كان يطغى على اي �شعور �آخر.
و كان هناك اتفاق �ضمني  ,ان ال يكون هناك اكرث من عر�س واحد يف اال�سبوع الواحد,
ليت�سنى لكل افراد البلد امل�شاركة يف �أفراح �أبناء بلدتهم.
و كان كبار ال�سن يح�رضون منذ ال�صباح اىل العر�س ,و يقدم �أهل العري�س الفطور
للجميع .و كان يتكون من خبز الطابون  ,و الزيت والزعرت .او العنب و التني  ,اذا كان يف
نف�س املو�سم .او الزالبية اذا كان الطق�س �شتاء  ,او مما يخرجه اجلريان و الأقارب �إىل �أهل
العر�س  ,و هو غالبا ما يتوفر يف بيوتهم مما تنتجه االر�ض.
و ُيختار توقيت االعرا�س يف ا�شهر ال�صيف  ,و خا�صة يف الليايل القمرية ,اي عندما
يكون القمر بدرا  ,او ي�ستعينون بنور الفنيار او اللوك�س.
اما مراحل العر�س فتتم على النحو الآتي:

الرضوة:
يقوم اهل العري�س ,و معهم بع�ض االقارب بزيارة اهل العرو�س قبل ا�سبوع من يوم
الزفاف .و الغر�ض من الزيارة هو  ,طلب االذن ببدء العر�س ,وتلبية اي طلب الهل العرو�س
(اذا كان هناك �أي �شىء ناق�ص من حقوقها)  ,و دفع الفيد املتفق عليه  ,بالإ�ضافة �إىل
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لرية العم و لرية اخلال و كذلك العمة و اخلالة .يقول وجيه عائلة العري�س  ,او والده ” :احنا
يا ن�سايبنا جايني نر�ضيكم يف كل اللي تطلبوه منا  ,و ن�ست�أذنكم نتمم فرحنا و فرحكم ,
بنتكم ما بتتقدر عندنا مبال  ,و لو قدمنا وزنها ذهب ,لأن الروح ما بتثثمن  ,و اللي بيجود
عليك ب�أربعة و ع�رشين �ضلع ,بتجود عليه بكل امل�صاري  ,واحنا علينا نقدم واجبنا زي كل
النا�س ” .ثم ينه�ض ويقدم املبلغ املتفق عليه اىل والد العرو�س الذي يرد عليه بكلمة ترحيب
ثم مباركة.
ثم تبدا الزغاريت و الأغاين التي نقتطف منها االبيات التالية:
عقُب���ال ف�ل�ان عقُبال���ه
خط���ب و اجت���وز م���ن حال���ه
ُيـخطـب وتِـعمـر د ْيـا ُره
عقب���ال ف�ل�ان عل���ى ح��� ّده
خط���ب و جت���وز م���ن ي��� ّده
يـخطـب و ِيـعمـر حمـِلّه

___________________
ي���ا حمل���ى في���د العراي����س
ي���ا ف�ل�ان نقّ���ى املِليح���ة

ي���ا محَ ْ ل���ي في���د العرو����س
ي���ا ب َّي���ه ع��� ّد الفُلو����س

___________________

مِ �شطِ ���ك ِوقِ���ع يف الطبلية ي���ا نَ�شْ م ّية

ب ّي���ك ر�ض���ي واال نزي��� ُده مي���ه

ب ّيـي ر�ضـي ما هو طالب للميـه
بي���ك ر�ض���ي واالنزي���ده الح���ة
م�شط���ك وق���ع يف الطراحة ي���ا فالحة
بيـي ر�ضـي ما هو ّطالب لالحـة

___________________

بداية العرس:
يبدا يوم الأحد �أو االثنني بعد �أن يعودوا من ر�ضوة العرو�س �إىل بيت والد العري�س.
يديرون النار مبعنى بد�أ العر�س .تقف �أم العري�س �أمام البيت و تهاهي قائلة:
ْيهنّ���ي
خلّ���وا املهن���ي
ال���دار
ب���اب
افتح���وا
م���ا خي���ب اهلل ظن���ي
وان���ا طلب���ت م���ن اهلل
و يبدا النا�س بالتوافد على بيت العري�س  ,و تكمل �أم العري�س غناءها  ,داعية النا�س

مل�شاركتها فرحتها و الن�ساء تردد وراءها:
والف���رح عادتن���ا وع���ادة اهالين���ا
ج��� ّد الف���رح لين���ا ي���ا م�ي�ن يهنينا
يا مـوت خلينـا نـفرح باهـاليـنا
وتفزع الن�ساء من اجلوار ي�شاركن ام العري�س غناءها:
تجْ��� ّوزوا واج���وين �سن���د ظه���ري
تعال���وا هنّ���وين ي���ا كل �أهل���ي
ان�شـاهلل بيظلولـي �سـند ظـهري
جت��� ّوزوا واج���وين نامو����س الرا����س
تعال���و هنّ���وين ي���ا كل النا����س
ان�شـاهلل بيظلّويل نامـو�س الـرا�س
ثم تغني الن�ساء خماطبات ام العري�س:
ت�ستاهل���ي نْغنّ���ي َع ب���اب دارك
ت ِْ�ستاهل���ي ي���ا �أم العري����س هالف���رح
ي���ا �شاب ف�ل�ان ي���ا حبي���ب ال�صباح
ونظَ���ل نْغنّ���ي ِت ْيلي���ح ال�صب���اح
ي���ا كب����ش قرنف���ل كل ما ابت��� ّل فاح
كب����ش قرُنْف���ل َع �صدي���ر املالح
ي���ا
ِ
بينما مت�ضي الن�ساء يف غنائهن داخل البيت  ,يجل�س الرجال يف �ساحة البيت  ,بينما
ليحميها وقت احلاجة ,
ي�أخذ ال�شاعر ال�شعبي مكانه �أمام كانون النار ,و بيده الربابة ّ ,
وعلى النار دالت القهوة  ,يقوم احدهم بت�صفية القهوة من دلة اىل اخرى  ,و كل �ضيف ي�أتي
 ,ت�صب له القهوة ال�سادة  ,و يقدم له دخان الهي�شي  ,او ميلأون علبته بالدخان.
يبد�أ العر�س عادة يوم االثنني  ,و�ضمن برنامج يتكرر طيلة ايام اال�سبوع .وتبد�أ �سهرة
العر�س بو�صلة ال�شاعر ال�شعبي الذي يروي احدى الق�ص�ص ال�شعبية  ,و غالبا ما تكون تغريبة
روق الديوان رحم
بني هالل .يبد�أ ال�شاعر حديثه قائال« :النبي �شفيع ملن �صلى عليه ومن ّ
اهلل والديه».
ثم ي�ست�أنف قائال« :قال الراوي عن بني هالل � ,أهل الطعن و القتال,وال�سيوف الثقال ,
طعامني ال�ضيف ,راحوا حتت طبايق االر�ض يا حيف .ثم
و الرماح الطوال� ,رضابني ال�سيف ّ ,
يبد�أ ب�رسد حكايته على انغام الربابة .و �أثناء ذلك  ,تدار القهوة ال�سادة مع الدخان الهي�شي ,
و التمباك للأراجيل على ال�ضيوف اجلال�سني على فرا�ش �أر�ضي يف �ساحة امام بيت العري�س,
و يدور �صبي او �شاب على احل�ضور يحمل الب�ص يف ملقط قائال« :نار ...نار» ملن يرغب من
مدخني االراجيل  ,و �أحيان ًا يحمل كيلة ماء  ,يدور بها على ال�ضيوف ملن يرغب يف ال�رشب.
و ينهي ال�شاعر و�صلته بعد �ساعة او اكرث قائال« :طق غزالها و الر�شد فالها» .على ان
ي�ست�أنف حكايته يف الليلة القادمة و ما يليها.
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السامر:
بعد ال�شاعر ياتي دور ال�سامر .ينق�سم امل�شاركون �إىل فريقني متقابلني .كل منهما على
�شكل ن�صف دائرة .يغني الفريق الأول ال�شطرة الأوىل من بيت ال�شعر مع الت�صفيق و االنحناء
قليال �إىل الأمام يف �آن واحد  ,ثم العودة �إىل الو�ضع الطبيعي امل�ستقيم .و يرد الفريق الثاين
بغناء ال�شطرة الثانية من البيت مع االنحناء بنف�س الطريقة.
يبد�أ الغناء ب�صوت هادىء خفي�ض  ,ثم ي�شتد حدة وحرارة مع اال�ستمرار يف الأداء.
يبد�أ الفريق الأول« :يا ام العري�س مبارك ما عملتيله».
يرد الفريق الثاين« :جوخة جديدة وبنت كرام �أخذتيله» .و يكررون البيت الواحد مرتني,
و ي�ستمر الغناء على الوترية نف�سها حتى نهاية ال�سامر.
جوخ���ة جديدة و بن���ت كْ���رام �أخذتيلُه  
ي���ا ام ال ْعر ّي����س ْمب���ارك م���ا عمِلتيلُ���ه
مر�شوق���ة بالعط���ر و امل�س���ك ف���واح  
مر�شوق���ةٍ بال ُعط���ر ي���ا دار لِف���راح
ل���ن عِ �ش���ت ي���ا دار باحلنّ���ا حلنّي���ك  
ي���ا دار ي���ا الل���ي ِتلَمل���م �شِ ملن���ا فيك
لوال ه���وى �صاحبي ما ُع���دت انا جيها  
ي���ا دارك���م عالية محَ ل���ى الن���زول فيها
مي���ة �سواق���ي و جالبها كحي���ل العني  
ي���ا دار قوم ع���ايل ت�سق���ى العليل منني
واحن���ا نكي ِد االع���ادي وين م���ا ُروحنا  
واحن���ا ونِحن���ا واحن���ا الل���ي تِنحنحنا
واحن���ا رم���اح القن���ا تعك���زت فيه���ا  
واحن���ا كب���ار البل���د واحن���ا كرا�سيه���ا
ما ِينْ���زل الو�سط غري الن���ذل و اخلايف  
واحنا الغط���ارف و منزلن���ا على طارف
عجع���ج احلرب بالب���ارود نِحميها  
مل�شرِ ق���ة واحنا ال�شب���اب فيها
وبالدن���ا ا ِ
ولن ْ
�شوف���ك يزي���ل التع���ب و اله���رج ي�سِ لّي  
يا حب���ي لوال ال ْرف���ق ما جي���ت متِعنّي
�شقّ���اق ع بالدك���م ب���دي َرفَ���ق ث���اين  
يا حب���ي لوالالرف���ق ما جي���ت وحداين
متنّ���ي ا�صل���ي �ص�ل�اة الع��ص�ر و�أجيلك  
���ب بنّ���ك م���ع فناجينك
ي���ا َق ْهوج���ي ظُ ّ
و�أمبارح الع��ص�ر �شُ فت اللي ا�شرتى منك  
بنّ���ان بنّ���ان ب���دي رط���ل م���ن ِبنّ���ك
ي�سواه���ا  
ثل���ث فناج�ي�ن يف احلف���رة دفنّاه���ا
فنج���ان واح���د م���ع ال���دالّل ْ
حمبوب���ي هالزّي���ن و �صغ�ّي�رّ يوا ِزنهم  
َثلِ���ث حمابي���ب حمبوب���ك ان���و منه���م
ي���ا م���ن درى اجتَ��� ّوزن واال كم���ا هِ ���ن  
ثَل���ث ْبن ّي���ات عالبي���در ِيغَر ِبلْ���ن
�سو�سحِ ن عق���ل الع َزب راحِ ���ن و خلّينه  
ثنت�ي�ن مي�ش���ن �س���وا َع اجل��س�ر ع ّدينُه
َ
ي���ا ازن���اق �صبحة ذه���ب ّدق���ة عث ّمليه  
ثنت�ي�ن مي�شن �س���وا �صبح���ة و �صبحية

ما ادري ان���ت عالب���ال و اال غرينا م�ساك
خط���ف عقيل���ي و حطه يف ق�ص���ب م�صي
خط���ف عقيل���ي و حطه يف جن���اح الطري
رج���ال طي���ب و يف رد اجل���واب فال���ح
رج���ال طي���ب يف رد اجل���واب عن���ا
م���ن ف���وق �ص���در املليحة مي���رح اخليال
حمبوبن���ا اللي يف ال�سفر ي���ا ربنا جتيبه
كا����س الهن���ا ن�رشب���ه و ال�س���م لعدان���ا
�ش���ط ال�رشيع���ة و بي���ت �ساح���ور منزلنا
و الل���ي �سمع رنت���ه م�ضمون ال���ه للجنة
فيه���م �صمي���دع و فيهم يف احل���رب ذالل
بال�سي���ف م���ن و �سطكوا نطل���ع جماعتنا
ي���ا ابو �شني���ل ذه���ب يرهج عل���ى �سنك
والعم���ر زي القم���ر م���ا ين�شب���ع من���ه
ا�سه���ر علي���ه بالعل���ف لي�صاحب���ه غريك
و الكح���ل يف الع�ي�ن خالنا نق���ع و منيل
�صمن���ا ع���ن ال���زاد واملي���ة �سليناه���ا
�شهري���ن وارب���ع لي���ايل جدل���ة �شع���وره
ي�ستاه���ل اله ّو����ش عن���ه بال�سكاك�ي�ن
لن عِ �شِ ت يا �صحب���ي غد ال�ضحى بت�شوف

م�سي���ك باخل�ي�ر ياللي م���ا ح���دا م�ساك
م�سي���ك باخل�ي�ر م�سيل���ي علي���ه م�س���ي
م�سي���ك باخل�ي�ر م�سيل���ي علي���ه باخلري
م�سي���ك باخل�ي�ر م�سيل���ي عب���و �صال���ح
م�سي���ك باخل�ي�ر م�سيل���ي ع ب���و حن���ا
يا مرك���ب يف البحر ي��ض�رب مين و�شمال
ي���ا مرك���ب يف البح���ر ح���ارت لواليب���ه
ل���ن ه���ود اللي���ل حملن���ا مطايان���ا
ل���ن ه���ود اللي���ل حملن���ا وزملن���ا
واخل���امت الل���ي وق���ع يف البري ال���ه رنه
ال حت�سب���ي ي���ا بن���ت كل الرج���ال رجال
ال حت�سب���وا كرثتك���وا تغل���ب �شجاعتن���ا
يف خاط���ري في���ك لك���ن م�ستح���ي منك
�شب���اب قوموا العب���وا و امل���وت ما عنه
ي���ا �صاح���ب الطري قوم ا�سه���ر على طريك
والزي���ن و الزي���ن حي���ااهلل ب�ل�اد الزي���ن
والزي���ن م���ن لذت���ه ب�ل�اده �سكناه���ا
والزي���ن زي ال��س�رو يهت���ز م���ن طول���ه
والزي���ن زي الذه���ب ج��� ُّوا الدكاك�ي�ن
والزي���ن زي احل�ل�اوة يف ال���ورق ملفوف
يا ظالوم
ي���ا ظالوم يا ظال���وم وين الزين���ة تنوم
رف���رف ال�صقر وي���ن علّ���ق يف خمالي ُبه
رف���رف ال�صقر وي���ن َع اخل�شب ي���ا بنات
رفرف الـ�صقر ويـن تعلّق على بـاب طـاقتها
والر ّمان ف���وق الع�ي�ن قوم���وا تا ْن َقنّيلُه
وهـي يا زارع الر ّمـان وازرع فـي الب�سـاتني

حت���ت ظ���ل القطيفة ف���وق ري����ش النعوم
َعللي �سافرت ي���ا عني ما ودري �شوجتيبه
فالن جح����ش احلطب ح ّملِن يا �ساحوريات
َع اللي �سافرت يا عني م���ا و ّدعت رفْقتها
ف�ل�ان خط���ب و جت��� ّوز قوم���وا تانْغنّيلُه
وازرع خ���وخ مع ر ّمان م�أك���ول ال�سالطني
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خلّي الزي���ن يت���د ّرج ُيخطُ���ر َع �سواقينا
وهـي يا زارع الر ّمـان وازرع �سـهل واديـنا
زين البن���ات ال توخذ د ّور عل���ى الأ�صلية
باح ِ�ش التينة وا ْبح�ش على القرمية
ال يا ْ
زي���ن البن���ات ال توخ���ذ د ّور َع هاليه���ا
ال ي���ا باح�ش التينة وابح����ش َع قراميها
خاط���ري ْبعِ �شرِ ْت���ك قبل التجيب���ي لِعيال
هي هي ه���ي راعي هي بق���رةٍ من �شمال
خاط���ري ْبعِ �شرِ ْت���ك يا ام احلل���ق والذ ْبلة
ه���ي هي هي راع���ي هي بقرةٍ م���ن ِق ْبلة
خاط���ري ْبعِ �شرِ ْتك يا ام احلل���ق واخلِرقة
هي هي ه���ي راعي هي بق���رةٍ من �رشقا
خاط���ري ْبعِ �شرِ ْت���ك قب���ل تجْ يب���ي لِوالد
ه���ي هي هي راعي هي بق���رةٍ َجنْب الواد
يف مِ ��ِص�ررِ هالبعي���دة وم���ا َب َعتْلي �سالم
�صاحب���ي يف املدين���ة غايب ِولُ���ه زمان
�سلم���وا تِ�سلم���وا واك�ث�ر �سالم���ي الي���ه
�صاحب���ي يف املدين���ة �سلّم���وا يل عليه
ثم تبد�أ و�صلة جديدة هي (يا حاليل يا مايل)  ,حيث يقوم املغني برتديد البيت الواحد
مرتني  ,و يف كل مرة يرد الآخرون (يا حاليل يا مايل) :
يا حاليل يا مايل  
ي���ا ح�ل�ايل ي���ا م���ايل ي���ا ربع���ي ُر ّدواعل���ي
يا حاليل يا مايل  
وان���ا راي���ح و ْم���رّوح وملقّ���ي درب ال�شامي���ة
يا حاليل يا مايل  
القتن���ي بن���ت العوي���ل وحامل���ة �سع�ي�ن املّي���ة
يا حاليل يا مايل  
قُلتِله���ا خ ّي���ة و خ ّي���ة وا�سقين���ي �شرُ ب���ة مي���ة
يا حاليل يا مايل  
قالتل���ي ا�رشب وتْ��� َّد ْردى ي���ا ريتها �س��� ّم و قيح ّية
يا حاليل يا مايل  
م���روح و ملق���ي درب ال�شامي���ة
وان���ا راي���ح و
ْ
يا حاليل يا مايل  
القتن���ي بن���ت اخلّ�ي�ر وحامل���ة �سع�ي�ن املي���ة
يا حاليل يا مايل  
قلتله���ا خي���ة و خي���ة وا�سقين���ي �رشب���ة مي���ة
يا حاليل يا مايل  
قالتل���ي ا��ش�رب واتْهنّا ي���ا ريتها �صح���ة وعافية
يا حاليل يا مايل  
ي���ا ح�ل�ايل ي���ا م���ايل ي���ا ربع���ي ر ّدوا عل���ي
يا حاليل يا مايل  
ي���ا ح�ل�ايل م���ن ح�ل�اه و عيون���ه �س���ود مكّحله
يا حاليل يا مايل  
والح���ا ي���ا بن���ت الح���ا ي���ا ام خ���دود التفاح���ة
يا حاليل يا مايل  
ول���و حطوك���ي يف ال�سم���ا ل�صري حمام���ة بجناحا
يا حاليل يا مايل  
ول���و حطوك���ي يف البح���ر ل�صري�سميك���ة �سباحة
يا حاليل يا مايل  
ول���و حطوكي يف ال�صن���دوق ل�صري للقف���ل مفتاحا
يا حاليل يا مايل  
وعل���ى م���ا قال الق���وال و ق���ال بيوت ت��س�ر البال

يا حاليل يا مايل  
وعلى �سنان ب���ن يا�سني و�ساي���ح يف رو�س اجلبال
يا حاليل يا مايل  
و �ساي���ح يف ه���وا عذب���ا و عامل���ي حال���ه جالّل
يا حاليل يا مايل  
ق���وم اج���ت ع بو عذب���ا و نهب���ت جمي���ع احلالل
يا حاليل يا مايل  
ي���ا عذب���ا بت�صيح بتلي���ح وما عندي غ�ي�ر اجلالّل
يا حاليل يا مايل  
�سي���ف لبوي���ا وان كان بتذب���ح ي���ا ج�ل�اّل
وه���ذا
ٍ
يا حاليل يا مايل  
وه���ذا رم���ح َل بوي���ا و�إن كان بتطْ ع���ن ي���ا جالّل
يا حاليل يا مايل  
درع لبوي���ا و�إن كان بتلب����س ي���ا ج�ل�اّل
وه���ذا ٍ
يا حاليل يا مايل  
وه���ذا ُمه��� ٍر لبوي���ا و�إن كان برتك���ب ي���ا ج�ل�اّل
يا حاليل يا مايل  
ك���ب اجل�ل�اّل و�صفّ���ق و�س ّب���ق يف �أول احل�ل�ال
و ِر ِ
يا حاليل يا مايل  
ق���ال احل���ادي ياياب���ا ُر ّدوا البو�ش من غ�ي�ر قتْال
يا حاليل يا مايل  
ر ّدوا يل ناق���ة عذب���ا هالْتتْغ���اوى يف لِعق���ال
يا حاليل يا مايل  
تِ�س���وى هيل���ي واهيلك وحت���ى املاتوا م���ن زمان
يا حاليل يا مايل  
وتِ�س���وى من هان���ا قبلة ل َق�ْب�ررْ حممد ي���ا �صبيان
يا حاليل يا مايل  
فتح لُ���ه دكان
وتِ�س���وى من هان���ا �شاما لَ���كُل من ْ
يا حاليل يا مايل  
وتِ�س���وى م���ن هان���ا غرب���ا لياف���ا �إم الربُتق���ان
يا حاليل يا مايل  
وتِ�س���وى قمح امل�ش���ارق ْم َنقّى وخايل م���ن الزوان
يا حاليل يا مايل  
ور ّد البو�ش ْب َط ْعن وهو�ش وطع���ن ي�ش ّيب للر�ضعان
الدبكة :بعد ال�سامر ياتي دور الدبكة على انغام ال�شبابة .و على حلن الدلعونا ..و هي
للرجال فقط .وهناك اي�ضا الدبكة الن�سائية التي تقوم بها الن�ساء وحدهن داخل البيت  ,ومن
اغاين الدبكة الن�سائية:
مت�شـي الـ���ذرى الـذرى خلـ���وف ي�شوفوها
ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيه���ا َع حيط���ان ابوها
والل���ي جـوزها نـذل ترخِ ي ال�سوالف ليـ�ش
يـا �شـوفةٍ �شـفتيها تع ّبي القطن يف اخلي�ش 
و ت�سي���ح م���ع الع���رب و ت�ص�ي�ر بدو ّية
تُـرتك بـيوت احلجر ت�سـكن بيوت اخلي�ش 
جمـ���روح جرح الـهوى ي���ا ميـن يداوينـي
ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيه���ا ب�ي�ن الب�سات�ي�ن 
جل ِرح م���ن �رشب���ة املّية
وي���ا حام�ل�ات القِ��� َرب م ّيل���ن وا�سقيني
ع�س���ى يطي���ب ا َ
و مر�شوق���ةٍ عال�ص���در خرف���ان و نْع���اج
ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيها بتخبز عل���ى ال�صاج
والـ�سمرة ت�شـيل الـحم���ل قنطار و �شـوية
ي���ا ماخذي���ن البي����ض والبي����ض غنّاج
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ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيه���ا عالب�ي�ر بتحوحي
�سـايق عليك الـنبي ي���ا بنـت ال تروحـي
ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيه���ا عالب�ي�ر بتمل���ي
واهلل ل���ن جازالب���دل لب ِدلّ���ك بمِ���ي
ُ����ش وبتل ّم���ي
ي���ا �شوف���ةٍ �شفتيه���ا ب ْتق ّ
�ساي���ق علي���ك النبي ي���ا بن���ت ال تْظِ ّن
يـا �شـوف���ةٍ �شـفتيها تلقّـط يف �أر�ض الدير
و�إن كـ���ان ما يف ورق لكتُب َع َجنْح الطري
ي���ا �شوف���ة ٍ �شفتيها تْلقّط حنّ���ون �أبي�ض 
رب ال�سم���ا �أب���و العل���م لِب ْي�ض 
ق َّ�ص���اد ّ

وعرا����س خ���د البن���ت علقت ان���ا روحي
مل���ا يغي���ب القم���ر و نتْعلّ���ل �شو ّي���ة
ع را����س خ���د البن���ت علق���ت ان���ا كمي
خ���وات �أربع���ة وال�شاي���ب رهن ّية
وح���ط
َ
ُ
َع را����س خ��� ّد البن���ت علّق���ت ان���ا ِك ّمي
مل���ا يغي���ب القم���ر ونتعلّ���ل �شو ّي���ة
و�صل���ه للغري
ّ
وال��س�ر اللي بينن���ا وي�ش ّ
عيني
و�إن كان م���ا يف ح�ب�ر هيل���ن ي���ا
ّ
من يـوم غـ���اب الولِف ما �شُ فت يوم �أبي�ض
ت���رُ ّد الول���ف عالول���ف �سيع���ة زمني���ة

__________________

يومِ ���ن خطبوه���ا ي���ا دمع عين���ي �سالت
ل���ت و�شالت
�شالَ���ت �شال���ت �شال���ت ح ّم ْ
يومِ ���ن خطبوه���ا ي���ا دمع عين���ي �سالت
�شَ ال���ت �ش ّيلوه���ا َع حيط���ان ابوه���ا
�سو�سح���تِ عزبن���ا
فالن���ة ي���ا ملليح���ة
�شــالت على ريـح���ا و حطت على ريـحا
ْ
�سو�سح���تِ بناتنا
فالن ي���ا ب���و احلط���ة
�شال���ت عل���ى يط���ا و حطت عل���ى يطا
ْ
�سو�سح���تِ ع َز ْبنا
فالن���ة ي���ا �أم اللب����س
�شـال���ت على الـقد�س وحطت على الـقد�س
ْ
�سو�سح���تِ عز ْبنا
فالن���ة يا م���ا �ش���ااهلل
�شـالت َع رام اهلل وحطت وحطت َع رام هلل
ْ
و ي�ستمر العر�س طوال اال�سبوع على هذا املنوال  ,حتى يوم ال�سبت و هو اليوم االخري
قبل الزفاف.

احلنة:
تقوم الن�سوة بجبل احلنة بعد ظهر يوم ال�سبت  ,ي�صاحب ذلك الغناء و املهاهاة و من
امثلة ذلك
مهاهاة:
�صـندوق قلبي �إجنرب م���ن عقب ما �إتكَـ�س
احلم���داهلل َ�ص�ْب�ررْ قَلب���ي وال قَ��ّص�ررّ 
وان���ا فرحان���ة على ه���ذا الي���وم َبت ََح�رس
�سبح���ان من خلى جن���وم اللي���ل تتف�رس

__________________

دا ِر العري����س
وا ّم العري����س
ي���ا ِجمِلت���ي ي���ا
ان�ش���اهلل الف���رح
ي���ا ِج ْملت���ي ي���ا
ان�ش���اهلل الف���رح

و�سيع���ة
فَرحان���ة
احباب���ي
بيجيك���و
�أحباب���ي
بيجيك���و

والف��� ِرح
واحن���ا
تعال���وا
وايج���ي
تعال���وا
ويج���ي

عا ِب��� ْر
جين���ا
عن���دي
عل���ى
عن���دي
عل���ى

__________________

مي���ه ا�س���ا ْوري
ف�ل�ان ي���ا
ّ
مي���ه �أ�س���اوري العتيق���ة
ف�ل�ان ي���ا ّ
مي���ه خِ ِرقتْ���ي َع را�س���ي
ف�ل�ان ي���ا ّ

فيه���ا
نْهن ّيه���ا
هنّ���وين
عي���وين
�شو ّي���ة
عين���ي
ّ

�ل�ا لَي���وم الغِ ّية
م���ا يطْ لَعِ ���ن ي���ا ال ّ
�ل�ا لَي���وم ال ّذيقة
م���ا يطلع���ن ي���ا ال ّ
ت ِْ�سل���م يل عينَ���ك ي���ا راف���ع را�س���ي

__________________
مي���ه الّده���ر م ّي���ال
ق���ال ف�ل�ان ي���ا ّ
مي���ه ال ّده���ر بع���ود
ق���ال ف�ل�ان ي���ا ّ

ِوتْوكّل���ي عل���ى اهلل و�أن���ا ال�ش ّي���ال
وتوكّل���ي عل���ى اهلل وان���ا القاع���ود

__________________

ث ِ ّم���ه �شْ بيك���ة و اخل���رز ع كِم���ه
ث ّم���ه �شبيك���ة و اخل���رز ع ذيالُ���ه

ف�ل�ان عري����س ْو َل ْب ُ�س���ه ي���ا ع ّم���ه
ف�ل�ان عري����س ْو َل ْب ُ�س���ه ي���ا خال���ه

__________________

ت�ستاهل���ي ي���ا دارن���ا
ي���ا الل���ي لمَ ّي���تِ �شِ مِلن���ا
ت�ستاهل���ي ي���ا دارن���ا
ي���ا الل���ي ملي���ت �ش ِم ْلنَ���ا
ت�ستاهل���ي ي���ا دارن���ا
يالل���ي ملي���ت �ش ْم ِلنَ���ا
ت�ستاهل���ي ي���ا دارن���ا
ي���ا الل���ي ملّي���ت �شِ ِم ْلنَ���ا

حِ نّ���ة وحنّ���ي ايدي���ا
واخل���ي م���ع اخل ّي���ة
ّ
َق����ش ج ْدي��� ِد
حِ ن���ة و ن ِ
عل���ى لي���ايل العي���د
حِ نّ���ه واحن���ي ب ْواب���ك
و�أج���و علي���ك ْ�صحاب���ك
كِي���فِ و ��ُش�ررُ ُ ْب �سيج���ارة
واخل���ي ج��� ّوا احل���ارة
ّ

__________________
ي���ا تمَ ِ���ر حِ نّ���ة ي���ا خَ �ص���اب ال�شجر

بق���ول ب ّي���ه ي���ا قليب���ي انجْ َ�ب�ر 
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ف�ل�ان عري����س ُوكِ���ن َلقَطنْ���ا اخل�ب�ر
ي���ا متِ���ر حِ نّ���ه ي���ا خَ �ص���اب القمح

بتق���ول �إ ّم���ه ي���ا قليب���ي اجن�ب�ر 
بتق���ول إ� ّم���ه ي���ا قليب���ي فِ��� ِرح

يعل���م اهلل الي���وم حنّان���ا
ع َزمناه���ا
الل���ي
للحباي���ب
ي���ا ف�ل�ان مر ّي���ت مِ ���ن احل���ارة
���ت عالبي���ت لحَ ْ َب ْ�سه���ا
اج ْ
لَ��� َن َ

َثل���ثِ تِرط���ال الل���ي جبلناه���ا
للحباي���ب الل���ي ع َزمناه���ا
نظّ���ارة
العين�ي�ن
واجع��� ِل
ِ
وافْت���ح ال�صن���دوق وال َب ّ�سه���ا

__________________

م��ن ح��ـ��ري��ر ال��ـ�����ش��ام هـالغايل

__________________

جايـ���ب حِ ناتك يا فالن يا بو الزّوق
ْمنـني
ْ
نـ�ي�ن جايـب حِ ناتَك ي���ا فالن يا فرحـان
ْم ْ

ي���ت كل الـ�سوق
مـن كِـ���ل عطّار �شو ْية ْفرّ ْ
مـن كِـل عطّ���ار �شو ّية فرّي���ت كِل الـ�شام

__________________
حِ نْ���ة َوالك
ريح���ه َوالك
ُعط��� ْرة َوالك
ِل ّي���ة َوالك

ي���ا
ي���ا
ي���ا
ي���ا

جال���ب احلنّ���ة
ِ
جال���ب الرّيح���ة
ِ
جال���ب ال ُعط���رة
ِ
جال���ب الل ّي���ة
ِ

ف�ل�ان
ف�ل�ان
ف�ل�ان
ف�ل�ان

عري����س عرو�سِ تُ���ه من���ا
عري����س عرو�ستُ���ه ْمليح���ة
عري����س عرو�ستُ���ه �شَ ق���رة
عري����س عرو�ستُ���ه �شلبي���ة

__________________
ُر�شّ ���وا املخ��� ّدة بال���ور ْد واحلنّ���ة
ر�شّ ���وا املخ���دة بال���ورد واليانِ����س

خلّ���وا ف�ل�ان يفْ���رح وي ْت ّهن���ا
خلّ���وا ف�ل�ان يفْ���رح بالعراي����س

__________________
ميه
من ه���و ِب ْجبل باحلنّ���ة بالهيل يا ّ

مية
َع�س���اه حنّ���ة يحنينا بالهي���ل يا ّ

طري احلمام يا عري�س على حيطان �إ ّمك
طري احلم���ام يا عري�س عل���ى مخِ َ داتك

واحنا بنات ع ّمك
وانت القمر يا عري�س ْ
وان���ت القمر يا عري����س واحنا قراباتك

__________________
__________________

يا قم���ح ديرب���اين يا حاي���ط عاملّية

واتْب��ّش�رّ ي���ا ف�ل�ان جينال���ك ج ّي���ة

يا قم���ح ديرباين يا حاي���ط عالوادات

واتب��ّش�رّ ي���ا خال���د ج�ي�ن القرابات

م���ن ه���و عزمكن ي���ا ُب ُي�ض ي���ا مالح
م���ن ه���و عزمكن ي���ا ُب ُي�ض ي���ا زيني
من ه���و عزمك���ن ي���ا ُب ُي�ض ي���ا ُ�س ُمر

عزمن���ا ف�ل�ان هالول���د الف�ل�اح
عزمن���ا ف�ل�ان ي���ا كحي��� ِل الع�ي�ن
عزمن���ا ف�ل�ان ي���ا طوي���ل الع ُم���ر

ح���ب المِ ْ َل ّب����س
بالهي���ل بالهي���ل ي���ا
ّ
بالهي���ل بالهيل ي���ا مِ ط���رق ال�سرَ ّي�س
بالهي���ل بالهيل ي���ا مِ ط���رق الريحان

يف ُعر�س���ك يا ف�ل�ان نلب����س و ِن ْت َل َّب�س
واحن���ا بنات عمك يا ف�ل�ان يا عري�س
واحن���ا بنات ع ّمك يا ف�ل�ان يا فرحان

__________________

__________________

__________________
ي���ا �شوفْ���ة والدك ِتفِ���رح املغب���ون
ي���ا ميمة ف�ل�ان ف���زّي حيل���ك قومي
ه���اتِ االطال����س ل ْب�س���ي العر�س���ان
ي���ا �أم العري����س وطيح���ي عال���دكان
زي���ن ال�شب���اب و عاب���رة َع دارك
ي���ا ب���ي خال���د كل�ش���ي يحاللَ���ك
ال ه���و عط���ا وال �رشي���ة م���ايل
ب���دري عط���ا واال �شرْ ِ ي���ة مال���ك
�ل�ا عطـا مـن عطـي ِة الرحـمن
يـا ال ّ
خي���ل االع���ادي ق ّيل���ت يف احلوط���ة
ي���ا ب���ي ف�ل�ان خيلن���ا مربوط���ة
ي���ا جاي���ب القه���وة ْيك�ث�ر خ�ي�رك
ي���ا ب���ي ف�ل�ان خيلن���ا م���ع خيل���ك
وال ع���د ّوك يف املجال����س م���ا جل�س
ي���ا بي ف�ل�ان ُعم���ر ِوج َهك م���ا َع َب�س
ُج���رّ االع���ادي ِكل �سبع���ة يف َم َر����س
وحي���اة �أب���وك وتُرب���ة الل���ي خلّف���ك
هات���وا ل َْ�سبوع���ة رم���اح ف�ضّ ���ة
�سبوع���ة مِ كِعنَ���ة يف ق���اع وادي
لمَ َ���نْ���ه���ـُ���م ي��ك��ي��ـ��دوا ه���ـ���الأع���ـ���ادي

__________________

املهاهاة-:
ب���ي خال���د ي���ا لول���و م�ل�اة اي���دي
ن���ذ ٍر علي لن ج��� ّوزت ابنك ي���ا �سيدي

مِ طع���م ال���زاد ي���ا خُ لف���ة لجَ اوي���د
لق���ول بيت�ي�ن والثال���ث تراوي���دي

__________________

ف�ل�ان هالفرح���ة ل���ك

وال�شّ ���ور و املعن���ى لك
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وان���ـ���ت ي��ـ��ا ُم��ع��ي��ـ��ن عقبـالـك
َ

__________________

دار اب���و فالن ي���ا قلع���ة حديدية
طلع���وا عليه���ا عداه���ا َت ْيه ّدوه���ا

م���ن الألف�ي�ن َل ْلمِية
طلع���وا عليها ِ
���ت حلاه���م وال دا�سوه���ا
خِ ْ�س ِي ْ

__________________

ف�ل�ان خط���ب و جت��� ّوز
بتدل���ل
ف�ل�ان

ف�ل�ان عل���ى ن ّي���ة
ب��� ّده عرو����س �شلب ّي���ة

__________________
ِفت ِْت عالواد و�أث���اري ال�سبع يف الوادي

و�أث���اري بيني و بني ال�سب���ع ميعادي

ب���ي خال���د وي���ا مطع���م ال���زاِد

غد املجال�س بجيب���وا �سرية اللي جاد

__________________
بعد جبلة احلنة  ,يقوم اهل العر�س بتوزيع احلنة على الدور ,و بعد مغيب ال�شم�س تتهي�أ
الن�ساء مل�سرية احلنة اىل بيت العرو�س  ,و النه مل يكن هناك ا�ضاءة  ,يحملن امل�شاعل امل�رشبة
بالزيت  ,لتطول فرتة ا�شتعالها  ,و اثناء �سريهن يرددن كثرياً من االغاين مبا يتنا�سب مع كل
مرحلة .ويبد�أن باغنية:
اهلل يج�ي�ر اب���و ف�ل�ان رداد اجل���واب عنا
�صـبوا من جـرار الزي���ت تنظوي م�شاعلنا
اهلل يج�ي�ر اب���و ف�ل�ان رداد اجلواب���ات
�صـبوا من ج���رار الزيت تنظوي ال�رسيجات
اهلل يجري ابو ف�ل�ان يا فالن راعي ال�صـولة
�صبوا من جرارالزيت تنظوي من مار نقوال
اهلل يج�ي�رك يا فالن طيحة وطلعة ا ْبارودة
�صب���وا من جرار الزي���ت تنظوي هالعقودة
اهلل يجرب ابو فالن يا حامي ظعون البنات
�صبوا من جرار الزي���ت تنظوي هالرعوات

__________________
وعندما يتقدمن يف ال�سري يغنني قائالت:
واحن���ا ذبحن���ا ع الطري���ق ذبيح���ة
واحن���ا ذبحن���ا عالطري���ق كب�ش�ي�ن
ثم �أغنية:
ي���ا ما ما�شينا م���ن ال�صبح للع�رص

مل���ا و�صلن���ا دار اب���وك ي���ا مليح���ة
مل���ا و�صلن���ا دار اب���وك ي���ا زين���ي
ال م���ا القين���ا طيب���ات اال�ص���ل

ي���ا م���ا طلبن���ا فالن���ة م���ن بيها
ي���ا م���ا م�شين���ا م���ن بل���د لبل���د
ي���ا م���ا طلبن���ا فالن���ة م���ن بيها

ي���ا بيه���ا ي�س���وي مدين���ة م��ص�ر
ال م���ا القين���ا غالي���ات الطل���ب
ي���ا بيه���ا ي�س���وي عالي���ق ذه���ب

__________________
وعندما يقرتبن من بيت العرو�س يغنني:
رحبون���ا
رحبون���ا
واحن���ا نا�سبن���ا ثالث���ة
عادتن���ا نلب����س حري���ري

تزعلون���ا
ال
ن�ساي���ب
وانت���و الراب���ع �رشفتون���ا
عادتن���ا انا�س���ب االم�ي�ر

__________________
و امام بيت العرو�س يغنني يف ابي العرو�س قائالت:
ه���اي ه���ن جين���ك بن���ات الع���م زوار
ي���ا ب���ي ف�ل�ان وو�س���ع ب���اب ال���دار
معه���ن حمام���ة ِتبرَ جم حلْ���ن عِ ثمان
َم ْعه���ن قهي���وة ومعه���ن كِل �إ�شي غايل

__________________
ثم تخرج الن�ساء من بيت اهل العرو�س لريحنب بالقادمات من اهل العري�س
باملهاهاة:
له���ل
اله�ل�ال
زي
ط���ل
م���ن
مرحب���ا
زي ال���ورق ع الت���ل
خل���وا عداه���م وراه���م

__________________
عِ ���زّ الن�سايب ما ي ْعل���ى عليكو ن�سيب
مرحب���ا بك���و ثمامن ّية م���ن الرتحيب
وانتـو الـثرْ ّيا وتالـي الـنجم ِكلّه يغيـب
تدخل الن�ساء �إىل بيت اهل العرو�س وهن يغنني:
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
�شي���ل ي���ا جم���ال �شيل
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
م���ا �شلن���ا م���ا اجنرينا
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
ع���دار ابو ف�ل�ان حطينا
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
اب���و ف�ل�ان ياالم�ي�ر
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
م���ا يلب����س اال احلري���ر
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ما يطع���م ي���اال البندق
والبن���دق و الكعكب���ان
هي يا م���ان اهلل يا مان
دكانِ���ك م���ا فِ����ش �إ�شي
�ش ّبه���ت �أن���ا �أب���و فالن
ث���وب احلرير
ج���اب يل
ِ
ال�سرياوان
مت�شي م�ش���ي ّ
تحِ ت���ة َزرق���ة �صيني���ة
ال�سرياوان
مت�شي م�ش���ي ّ
مت�ش���ي م�ش���ي ال ُعثملي
دار اي���ده عل���ى جيب���ه

حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
حي���ا اهلل لي���ايل ال�شيل
دكان مقاب���ل دكان
دكاين م���ن كِل �أ�ش���كال
يومِ ���ن ع�َب�رَ عال���دكان
ي���ا كما ُمه َف���رطِ الرمان
م���ن ال�سرّ اي���ا للدي���وان
تِ�شب���ه لجَ َف���ر الغ���زالن
م���ن ال�سرّ اي���ا للدي���وان
وال�شّ ع���ر لِ�شقْ���ر مِ تديل
عينيكِن ي���ا �ساحوريات

__________________
و بعدها مبا�رشة:
ظلي���ت داي���ر عل���ى لجِ���واد تنا�سبهم
وانت���و تع���زوا الن�س���ب وال تهينون���ه
يا �شم�س ال تطلعي م���ن رو�س اجلبال
وعيني
و�أهل���ك ي���ا فالنة على را�س���ي
ّ
واهلك يا فالن���ة على را�سي وعويناتي

ملا رم���اين اله���وى عل���ى م�صاطبهم
واحن���ا نعز الن�س���ب وال�سيف من دونه
واحنا الن�سب عندن���ا زي الذهب غايل
و�أخَ ت���ك َع الأ�ص���ل ما هو عل���ى الغ ِ ّية
واخذتك َع الأ�ص���ل ما هو على الغِ ّيات

__________________

ي���ا خم�ضب���ة باحلن���ا
�صب���ي ابري���ق البن���ا
�صح���اب الك���رم والفَ���ن
و�أهلْ���كِ وي���ا فالن���ة
ْ
يحك���وا عنّا
لن فتحوا اخ���رى �ساحة
يف ال��ّش�رّ ِ ق ْ
و تقوم ام العري�س بتلبي�س العرو�س امل�صاغ مع نغمات هذه الأغنية:
من���ك ي���ا ذه���ب جبن���ا ال�رسي���ة
تدح���رج يا ذه���ب عل���ى ال�صينية
من���ك يا ذه���ب جبن���ا ال��ّس�رّ اري
تدح���رج يا ذه���ب عل���ى ال�صواين
من���ك ي���ا ذه���ب جبن���ا اال�صيلة
تدح���رج ي���ا ذهب عل���ى احل�صرية

__________________

ثم تبد�أ اغاين �صمدة العرو�س حيث يجل�سونها على فر�شة ار�ضية و الن�ساء من حولها .و
تغني قريبات العرو�س متفاخرات بالعرو�س و اهلها .و ت�شاركهن يف ذلك قريبات العري�س.
و بني احلني و الآخر ت�أخذ الفتيات بيد العرو�س و ينزلنها اىل �ساحة الرق�ص فيما يعرف
ب�أغاين (اجللوة)  ,و من هذه االغاين:
عراي����س م���ا انتن����ش �س���وا
مل َدل���ل للغ���وى
ط���اح ا ِ
�شي���خ ال�شب���اب ي���ا بيه���ا
ي���ا فالن���ة م���ن ه���و قده���ا
عراي����س م���ا ان ِتنّ����ش ِجنِ����س
ط���اح امل َدلَ���ل لل ِّب����س
َ�س ْب���ع الرج���ال ي���ا خ ّيه���ا
ي���ا فالن���ة م���ن ه���و ق ّده���ا

__________________

ميل���ي ي���ا فالن���ة ميل���ي
ل���ن خرّف���ك قوليلُ���ه
ميل���ي ي���ا فالن���ة ميل���ي
ل���ن خَ رّف���ك قوليلُ���ه

ميل���ي عل���ى
بن���ت ال���دالل
ميل���ي عل���ى
بن���ت ال���دالل

__________________

اجلنبي���ة
و الغِ ي���ة
الطّراح���ة
والرّاح���ة

ظ���وا القم���ر ع كم���ك ي���ا فالن���ة هي

قوليل���ي م���ن هو عم���ك ي���ا فالنة  

عم���ي م���ن عيل���ة كب�ي�رة ياال�صيلة

عم���ي ي�س���وي قبيل���ة اهلل يج�ي�ره

ظ���وا القم���ر ع ذيال���ك ي���ا فالنة هي

قوليلي م���ن هو خالك ي���ا مرمي هي

خ���ايل م���ن عيلة كب�ي�رة ي���ا ا�صيلة

ي���ا �صيت���ه م�ل�ا الدي���رة اهلل يجريه

__________________
واحن���ا بن���ات ال ُع�ل�ا والع�ل�ايل
واحن���ا بن���ات ال ُع�ل�ا والعِ لي���ة
ال حت�سبون���ا م���ن بن���ات احل���ارة
ال حت�سبون���ا م���ن بن���ات احلو����ش
ال حت�سبون���ا م���ن بن���ات ال�ش���ارع
ال حت�سبون���ا َ�س َب���ل عالأر����ض مرمية
ال حت�سبون���ا َ�س َب���ل عالأر�ض مدهو�سة

واحن���ا اللي رافع�ي�ن رو����س الأهايل
ْ
واحن���ا اللي رافع�ي�ن رو����س الأهلية
�سي���وف �أهلن���ا َع الع���دا ج���رّارة
ي���ا
ِ
ي���ا �سي���وف اهلن���ا َع الع���دا بتْهو�ش
ي���ا �سي���وف اهلن���ا َع الع���دا بت�سارع
ي���ا االّ قاليد ذه���ب عال�ص���در مرخية
ي���ا االّ قالي���د ذهب عال�ص���در ملبو�سة

__________________
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قوليلي َعلي�ش ربيتي يا عوينات احلّية
قوليلي َعلي�ش ربيتي يا عوينات ال�صقر
قوليلي َعلي�ش ربيتي يا عوينات الغزال
قوليلي َعلي�شربيتيياعويناتاجلامو�س

وع غ ِية
و�أنا ربيت يف دار �أبوي َع دالل َ
وع عقِل
و�أنا ربيت يف دار �أبوي َع دالل َ
وع دالل
و�أنا ربيت يف دار �أبوي على عِ زّ َ
وع نامو�س
و�أنا ربيت يف دار �أبوي َعلى عز َ

ي���ا فالن���ة ي���ا �رسّي���ة يف العل ّي���ة
ي���ا فالن���ة ي���ا ��س�راري يف الع�ل�ايل
ي���ا فالن���ة ي���ا ن��� ّوارة يف الق��� ّوارة

ل���و ح���ط الثمامنية م���ا ه���و ندمان
لو ح���ط الثمن غ���ايل ما ه���و ندمان
مربوك���ة عل���ى ف�ل�ان ما����ش خ�سارة

__________________

__________________
ويقمن خالل االغاين باملهاهاة يف العرو�س و �أهلها  ,ومنها:
و الباطي���ة خدين���ك
وجه���ك رغي���ف الباطية
عل���ى ح�سن م���ا ربيتي
اهلل ي�سلمل���ك ياالماي���ة

__________________
واحن���ا بن���ات البن���ا
م���ن راد خ�صل���ة من���ا

و�شعورن���ا بتتجل���ى
يجي���ب الذهب و يتعنى

__________________
ارفع���ي را�س���ك وال تب���ايل
وراك اب���وك واخوت���ك واعمامك

رج���ال
ميت�ي�ن
وراك
ويه���دوا اجلب���ل ل���و كان عايل

__________________
ي���ا فالن���ة م���ن ق���دك وم���ن ودك
يقول ف�ل�ان متنيت قعدة على حدك

وال���ورد واليا�سمني فتح على خدك
واكون عط�شان واروى من �صحن خدك

__________________
ت�ستاهلي يا بنت احل�سب و الن�سب
ي�ستاه���ل اب���وك بو�س���ة اللحي���ة

ت�ستاهل���ي علب���ة مالن���ة ذه���ب
وم���ن فوقه���ا مي���ة ذه���ب

__________________
بعد ذلك تبد�أ الن�ساء بتحنية العرو�س على يديها حتى الكوع ،وعلى رجليها حتى

الركبة .و ي�أخذ احلنة �شكل َ�س َبل على الرجلني و اوراق �شجر او ما ي�سمى ( مالوي) او تعريق
على اليدين .و خالل ذلك تقوم الن�ساء املتقدمات يف ال�سن بغناء ( الرتويدة ) وهي �أغنية ذات
حلن حزين لوداع العرو�س  ,ومن كلماتها ما يلي:
يا رويدتنا يا فالنة  ,يا رويدتنا يا هي
مثل خيويتنا نحبك ,مثل خيويتنا يا هي
من حويرتنا رحلت ,من حويرتنا يا هي
حلويرتهم نزلت  ,حلويرتهم يا هي
خيتي يا فالنة� ,شعرك ع َامل ّية حبال حبال
النا بطولُه  ,وال املية جتي ُبه جاي
قعدنا تنودعها ,خيتي يا فالنة  ,قعدنا تنودعها
واحنا نودع  ,وهي ت�سبل مدام ْعها
وال دمعة وال ثنتني ,خيتي يا مرمي
خيك عِ ز ّيز ,ي�ضيفك ليل ِة االثنني
وال دمعة وال �أربعة  ,خيتي يا فالنة
ب ّيك عِ زّيز  ,ي�ضيفك ليلة الأربعا
وال تِبكي تِبكّيني  ,خيتي يا فالنة
َد ْمعك عِ زّيز  ,على خدك حرقتيني
دويل �سف���ر دويل
وامبارح���ة ي���ا روي���دة كن���ت ان���ا وان���ت
دويل �سف���ر دويل
و�ش���و ال�سب���ب ي���ا روي���دة ت���ا تجِ َ��� ْوزْتِ
دويل �سف���ر دويل
وامبارح���ة ي���ا روي���دة كن���ت عن���د ا ّم���ك
دويل �سف���ر دويل
و�ش���و ال�سب���ب ي���ا روي���دة �أخذت اب���ن عمك
دويل �سف���ر دويل
وامبارح���ة ي���ا روي���دة كن���ت يف احل���ارة
دويل �سف���ر دويل
و�ش���و ال�سب���ب ي���ا روي���دة ِلبِ�س���تِ لِ�سوارة
تعود الن�ساء بعد ذلك ال بيت العري�س ,حيث جتري ال�سهرة كاملعتاد يف كل ليلة ,و
ي�ستمر تقدمي االغاين الن�سائية ملا تبقى من ال�سهرة  ,ومنها:
جت���وز جم���ل العيل���ة باق���ي غاي���ب
هالليل���ة و اخ���رى ليل���ة ي���ا حبايب
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هالليل���ة واخ���رى ليل���ة بن���ات العم
هالليل���ة واخ���رى ليل���ة حبايبن���ا

جت���وز جم���ل العيل���ة �شِ مِلن���ا الت���م
تحم���د اهلل َع ج�ْب�رْ ة خاطرن���ا
ن َِ�س َ

__________________
واج���ب عليك���ن ترق�ص���ن الليل���ة
واج���ب عليك���ن ي���ا بن���ات العيل���ة
عرو�سـه فـوق فر�س كحيلـة
جايـب
ُ
واج���ب عليك���ن ترق�ص���ن يف داره
واج���ب عليك���ن ي���ا بن���ات �أعمام���ه
عرو�سـه فـوق ظهر ح�صانُـه
جايـب
ُ

__________________

جين���ا
جين���ا
جين���ا
جين���ا

دارك���و
نغن���ي
دارك���و
تن�ل�ايل

ي���ا
م���ا
ي���ا
م���ا

دار عم���ي
ا�ستجرين���ا
دار خ���ايل
ا�ستجرين���ا

�سمعن���ا بفرحك���وا جين���ا نغن���ي
خفن���ا كبريك���و يزع���ل علين���ا
�سمعن���ا بفرحك���و جين���ا ن�ل�ايل
خفن���ا كبريك���و يزع���ل علين���ا

__________________
ي���ا مالن���ة حندق���وق
علب���ة العط���ار جدي���دة
ن��ص�رة م���ن عن���د اهلل فوق
ين��ص�رك ي���ا ب���ي ف�ل�ان
م���ا يعل���ى علي���ك خملوق
ين��ص�رك عل���ى ع���دوك
ي���ا مالن���ة مالل�ي�ن
علب���ة العط���ار جدي���دة
و يجيب���ك عل���ى فل�سط�ي�ن
ين��ص�رك ي���ا �ش���اب ف�ل�ان
ج�ي�رة اهلل و اخللي���ل
ين��ص�رك عل���ى ع���دوك
و يف �ساعة مت�أخرة من ليلة ال�سبت  ,تبد�أ �سهرة العود و الكمنجة .يكون عدد احل�ضور
قد انخف�ض �إىل �أقل من الن�صف ,ومل يتبق �سوى �أقرباء العرو�سني  ,ويقدم يف هذه ال�سهرة
م�رشوب العرق  ,و يكون ال�ضيوف من امل�سلمني قد ان�سحبوا من ال�سهرة  ,اذا كان العر�س عند
امل�سيحيني  ,عندما يبد�أ توزيع اخلمرة.

يوم الزفاف – زيانة العريس:
منذ �صباح الأحد جتري اال�ستعدادات حلفل الزفاف يف منزيل العري�س و العرو�س على
حد �سواء.

تقوم قريبات العرو�س بتحميمها  ,و مت�شيطها و تزيينها بالكحل و العطر و بع�ض
امل�ساحيق و احلناء ,و يقمن ب�إلبا�سها ثياب العر�س  ,املذكورة �سابقا  ,و ال�صيغة اي�ضا.
و ي�ضعن على وجهها نوعا من الورق امللون  ,قاب ًال لاللت�صاق؛ لإ�ضفاء جاذبية خا�صة
للوجه  ,ت�سميه الن�ساء (�شرَ َ ق َب َرق)  ,يقوم العري�س بانتزاعه مبنديل بعد ان يك�شف عن وجهها
زين العرو�س بقالدة من القرنفل  ,و ت�ضع على ر�أ�سها حزاما من احلرير ,
يف امل�ساء .كما ُت ّ
ت�سدله على وجهها عندما ت�سري يف موكب العر�س .تقوم الن�ساء خالل ذلك برتديد االهازيج و
االغاين ,يرافقها ال�رضب على الطبلة ,ثم يجل�سن العرو�س على فرا�ش مرتفع ي�سمونه ال�صمدة
 ,وي�ستمر الغناء.
يف القني���ة ي���ا ميمت���ي مي���ة
يف القني���ة ي���ا زارع�ي�ن ال���ورد
عالعلي���ة ي���ا ميمت���ي مي���ه
عالعلي���ة ي���ا مطل���ع العراي����س
يف احلاك���ورة ي���ا ميمت���ي مي���ة
يف احلاك���ورة ي���ا زارع�ي�ن ال���ورد
ع الق�ص���ورة ياميمت���ي مي���ه
عالق�ص���ورة ي���ا مطل���ع العراي����س
ق���اع ال���وادي ي���ا ميمت���ي مي���ة
ق���اع ال���وادي ي���ا زارع�ي�ن ال���ورد
ع الو�س���ادة ي���ا ميمت���ي مي���ه
ع الو�س���ادة ي���ا نامي�ي�ن اللي���ل

__________________
ع الع���ايل ع الع���ايل
دلين���ي عك���رم اب���وك
مي���ه ا�ست���وى عنبن���ا
ي���ا حمل���ى خ�ش���ة ف�ل�ان

ي���ا فالن���ة روح���ي تعايل
ك���رم اب���وك في���ه دوايل
و تدل���ت عناقي���ده
و العرو����س عل���ى ميين���ه

__________________
ي���ا ب���و عق���ال امل���وز ي���ا ف�ل�ان
وردة ب�ي�ن الل���وز ي���ا فالن���ة
ي���ا ب���و عق���ال مي���ال ي���ا ف�ل�ان
وردة يف الب�ست���ان ي���ا فالن���ة

ي���ا ب���و عق���ال امل���وز ي���ا
وردة ب�ي�ن الل���وز ي���ا
ي���ا ب���و عق���ال مي���ال ي���ا
وردة يف الب�ست���ان ي���ا

لي�ل�اه
لي�ل�اه
لي�ل�اه
لي�ل�اه

__________________
ال تق���ول غريب���ة ي���ا ف�ل�ان
واهل���ي القريب���ة ي���ا ف�ل�ان

ال تق���ول غريب���ة ي���ا لي�ل�اه
واهل���ي القريب���ة ي���ا لي�ل�اه
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ال تق���ول فالح���ة ي���ا ف�ل�ان
واهل���ي ذباح���ة ي���ا ف�ل�ان
ال تق���ول قي�سي���ة ي���ا ف�ل�ان
واهل���ي ال�ساحوري���ة ي���ا ف�ل�ان
بيا�ض���ك ي���ا فالن���ة �سق���ل الع�ل�ايل
و بي���ك ي���ا فالن���ة م���ن ه���و ق���ده
وي�ش���و تري���دي بي���ي داليل
َبعيـ�ش ب ْهـي ْبتَـك

ال تق���ويل فالح���ة ي���ا لي�ل�اه
واهل���ي الذباح���ة ي���ا لي�ل�اه
ال تق���ول قي�سي���ة ي���ا لي�ل�اه
واهل���ي ال�ساحوري���ة ي���ا لي�ل�اه
وبي���ك ي���ا فالن���ة كاد الرج���ال
مي�شي ن����ص الطري���ق يرج���ع يقولك
بريي���د �سالمت���ك م���ع ط���ول عم���رك
ط��ـ��ول الـزمـان

ت�ستاهلها يا ف�ل�ان بنت �ست و َع املو�ضة

ل ِب�س ْه���ا خامت ذهب و َق ِّعده���ا جوا الأو�ضة

ت�ستاهله���ا يا فالن ِبنِ���ت �سِ ت و بنت �سيد

لب�سها �سوارة ذهب و قعدها يف ق�رص جديد

م���ن ه���و زارع جنين���ة يف ب���اب احلو�ش

ف�ل�ان زارع جنين���ة يف ب���اب احلو����ش

ي���ا فالن���ة قوم���ي ا�سقيه���ا ال تن�سيه���ا

وال���ورد مفت���ح فيه���ا احم���ر منقو����ش

يا فالنة قالت لبوها يف امللعب �ضاع اخلامت

مرحب���ا بك ي���ا ياب���ا لدقه دق���ة احلاكم

ل�ب�رة
قالي���د
وارب���ع
هاملع���رى
�صدره���ا
ي���ا
م���ا ف���وت �سبل���ة عيون���ك
الروح عل���ى ال�ش���ام م���رة
بعد الظهر بقليل يبد�أ الأقارب و الأ�صدقاء بالتوافد �إىل بيت العري�س  ,حيث يح�رض
احلالق الذي �سيقوم بزيانة العري�س و�إخوته ,وبع�ض �أقاربه و ا�شبينه.
و فيما احلالق يقوم بعمله ي�ستمر الغناء و الرق�ص الذي ي�شارك به الن�ساء و الرجال
وخا�صة ام العري�س واخواته و قريباته  ,بعد ان يفرغ احلالق من زيانة العري�س  ,يذهب
العري�س برفقة بع�ض الأ�صدقاء لال�ستحمام وارتداء مالب�س العر�س  ,ويتوا�صل الرق�ص و
الغناء .ومن �أغاين الزيانة نختار النماذج الآتية:
زين���وا ي���ا مزي���ن و ناول���ه الم���ه
زين���وا ي���ا مزي���ن مبوا����س الذه���ب
زين���وا ي���ا مزي���ن بمِ ْ وا����س الف�ض���ة

ي���ا دم���وع املدل���ل بلل���ت كم���ه
ال توج���ع يل ف�ل�ان عمن���ه ع���زب
ف�ل�ان هاملدل���ل َع مهل��� ُه َت ْري�ض���ى

زين���وا ي���ا مزي���ن مبوا ْا����س الف�ض���ة
زين���وا ي���ا مزي���ن حت���ت ف���اي عراق
زين���وا ي���ا مز ْي���ن حت���ت ف����آي الدير
ب���اهلل ي���ا مزي���ن و ب���اهلل علي���ك
توجع يل
وال ِ

��ص�ر
ف�ل�ان هاملدل���ل َع مهلُ���ه لَل َع ِ
يا ميمت���ه فرحانة ي���ا قليبها م�شتاق
ي���ا ميمتُه فرحان���ة خواتُ���ه ِب�ستْنني
كل���خ موا�س���ك وخف���ف �أيدي���ك
فالن َب ْعتَب عليك

__________________
يا عمتي يا اخت ابوي خبيني حتت ال�صفة
يا عمتي يا اخت ابوي خبيني حتت احلزام

جل���ا احلالق ي�سايل قول���وا فالن يف الزفة
جلا احل�ل�اق ي�سايل قولوا فالن يف احلمام

__________________
عالزين���وا الزين���وا زين���وا
دخي���ل اهلل و دخيل���ك
حبيب���ي وا�سم���ه فار����س
اهلل و املل���ك احلار����س
حبيب���ي مل���ا اتب�س���م
اهلل و الع���ذرا م���رمي

ا�سم���ر ومكح���ل عين���ه
دلن���ي عالبي���ت وين���ه
علّمن���ي �س ِب���ع مدار����س
يحر�سل���ي �س���واد عين���ه
�ستاع��ش�ر �شقف���ة اتق�س���م
حتر����س يل �س���واد عين���ه

__________________

زفة العريس اىل بيت العروس:
عند الوقت املحدد  ,يبد�أ موكب العري�س بال�سري يف اجتاه منزل والد العرو�س .ي�سري
الرجال يف املقدمة  ,و امامهم كبار ال�سن من اقارب العري�س  ,ثم العري�س يحيط به عدد من
اال�صدقاء وهم يت�أبطون ذراعيه .و تتبعهم الن�ساء وهن ُين�شدن الأغاين على ايقاع �رضب
الطبلة .ومن هذه االغاين:
�سريوا ي���ا �سنا جق م�رص �سريوا
غ�سلن���ا ل ف�ل�ان ثياب���ه

خلي الزي���ن تاين�ش���ف غ�سيله
ريحة العط���ر فاحت من جيابه

__________________
مل�ي�ن هالزف���ة ي���ا حفي���ظ مل�ي�ن

ه���ذي لف�ل�ان و الفرح���ة لين���ا
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و �سع���وا املرج���ة و املرج���ة لين���ا
الب����س البدل���ة و البدل���ة حتالل���ه
ال ِب����س البدل���ة والبدل���ة تِل ْب���ق ل���ه

و�سع���وا املرج���ة تلع���ب خيلن���ا
ف�ل�ان ي���ا خال���ه بال�سي���ف قدام���ه
ف�ل�ان ي���ا خ ّي���ه بال�سي���ف �س ّب���ق له

__________________
خي���ل اال�صاي���ل واردة ع املي���ة
ج�ي�ن ال�ساحوري���ات هي���ة بهي���ة
ي���ا رجاله���ن قدامه���ن زي ال���وزر
ج�ي�ن ال�ساحوري���ات بثي���اب احل�ب�ر
خي���ل اال�صاي���ل واردة َع العيل���ة
ج�ي�ن ال�ساحوري���ات هيل���ة بهيل���ة
ي���ا رجاله���ن قدامه���ن فوار����س
ج�ي�ن ال�ساحوري���ات باالطال����س
ِبنلولْ���ح اخلي���اّل ع���ن ظه���ر الفر����س
واحن���ا ال�ساحوري���ات م���ا فين���ا دنَ����س
��ط��رح��ه
ب��ن��ل��ول��ح اخل���ي���ال ونِ���رك���ب مِ
ُ
ح����س اب���و ف�ل�ان َع ال�رساي���ا ف���ات
دق���ة باله���ادي ي���ا �ساحوري���ات
ْرجالُ���ه َع ميين���ه زغرت���ي التْهاب���ي
م���ن ه���و َع ميينُ���ه والع���رق َع جبين���ه
حِ ����س اب���و ف�ل�ان َع لِب�ل�اد وف���ات
دقّ���ة رقي���ة ي���ا �ساحوري���ات
رجالُ���ه َع ميين���ه زغرت���ي التْهاب���ي
م���ن ه���و َع ميينُ���ه والع���رق َع جبينُ���ه

__________________
رو�ض���ة على اخلي���ل رو�ضة
�سكينت���ك ب���ي ف�ل�ان
م�سق ْي��� ِة ال�س���م ح ّي���ة
ي���ا هال�شب���اب املطل���ة
ميالّ�شب���اب واعجب���وين

م�شاي���خ و له���ا عرو�ض���ة
تعدي عل���ى الكب����ش ِتذْبح
يطي���ب
جمروحِ ه���ا م���ا
ِ
م���ن باط���ن لط���رف خل���ه
لحَ ُط ّه���م يف عي���وين

__________________
ي���ا ب���و ف�ل�ان ي���ا والينا
ع���ا املين���ا ع���ا املين���ا
والقيك���ن
لرك���ب
وق���وم ارك���ب والقين���ا وانا
وا�سامين���ا ال�ساحوري���ات
متن���ي اع���رف ا�ساميك���ن
ونِ�������س���وى م���ن ال���ذه���ب م��ي��ات
حِ ك���م اب���و ف�ل�ان ي���ا ريتُ���ه ي���دوم
ي���ا ح���الِ ال ْي���وم ي���ا م���ال الي���وم
ح��ك��م ع�����د ّوه ي���ا ري���تُ���ه ي���زول

طل���ع

درج���ة

ن���زل

درج���ة

َحكَ���م عل���ى الوجل���ة يف ليل���ة ويوم

__________________
و يغني الرجال يف مقدمة املوكب االغاين احلما�سية و هم يرق�صون بال�سيوف و
الع�صي.
واحن���ا حطين���ا عاملي���ة
واحن���ا حطين���ا عال���وادي

بال�سي���ف نوخ���ذ البني���ة
بال�سي���ف نِقه���ر لع���ادي

__________________
وانفت���ح ي���ا ب�ي�ر الزي���ت
اهلل يج�ي�ر �أب���و ف�ل�ان

م�شاعلن���ا
تنظ���وي
ر ّداد اجل���واب عنّ���ا

__________________
دقوا الرمح بعود الزين وانتو يا ن�شامى منني
واحنا ربع �أبو فالن والنعم والنعمتني
عال�شوقية عال�شوقية واحنا اوالد �ساحورية
هانا واربط باب الدير ياللي �شعرك �شعر اخليل
يا حليلك يا وليد العم يومن �شفتك زال الهم
ابو فالن ال تهتم حولك �شباب ت�رشب دم

طلعة العروس:
عندما ي�صل املوكب اىل بيت العرو�س  ,يتقدم و جيه عائلة العري�س و معه بع�ض
الرجال اىل حيث يقف اهل العرو�س امام البيت ال�ستقبالهم  ,و يتقدم من والد العرو�س قائال:
«من بعد اذنك يا ابو العرو�س و يا اخوتها و اعمامها و اخوالها ..ا�سمحوا النا بعرو�ستنا».
يرد والد العرو�س قائال ” :تف�ضلوا خذوا عرو�ستكم ..مربوكة عليكم ” .و تبد�أ الن�ساء برتديد
الأغاين الآتية:
طولك جري���د النخل بني ال�شت���ا وال�صيف
قومي اطلعي يا فالنة يا مو�شَّ حة بال�سيف
واه��ل��ك ع���زوة ق��وي��ة دمي��ة يحيوا ال�ضيف
طول���ك جريد النخل ي���ا ام العيون املالح
قومي اطلعي ي���ا فالنة يا مو�شَّ حة ب�سالح
واه���ل���ك ع�����زوة ق���وي���ة ن��ق��ال��ة ال�����س�لاح
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

361

يناير 2016

362

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

__________________
قوم���ي اطلع���ي قوم���ي اطلع���ي ال واهلل
قومي اطلع���ي قومي اطلع���ي وي�ش همك

واحن���ا حطين���ا حق���وق ابوك م���ن مرة
واحن���ا حطين���ا حق���وق اب���وك وعم���ك

و تقاطع بع�ض الن�ساء الغناء برتديد الهاهات الآتية:
منقو�ش���ة
طا�س���ات
وفقو�س���ة
خي���ارة
عقب���ال اخ���وة العرو�س���ة
ه���ذه الفرح���ة لف�ل�ان
والبلب���ل غن���ى والدي���ك �صاح
قوم���ي اطلع���ي ح���ل ال���رواح
ِي�صنَ���ع �أ�س���اور ل ْيد ِي���ك املالح
ب���اب دارك �صايغ وا�سمه �صالح
فرتدد الن�ساء من قريبات العرو�س الهاهات الآتية:
ال في���ك عيب���ة وال بتطمل���ي الرا����س
ارفع���ي را�س���ك ي���ا مرفوع���ة الرا�س
احن���ا طا�سات الذه���ب ومعرمة بلولو
ارفع���ي را�سِ ���ك لبي���ك وقوليلُ���ه

__________________
خذوه���ا ي���ا الأم���ارة
ه���ذي بن���ت اب���و فالن
فرتد الن�ساء من اهل العري�س:
ي���ا رب �سل���م بيه���ا
واطل���ع جه���از الغالي���ة

الغامن�ي�ن
وانت���و
تنه���دى ع ال�سالط�ي�ن
ي���ا رب ك�ث�ر مال���ه
عقبال ما يدخ���ل العراي�س داره

__________________
خل���ف اهلل علي���ك ب ِّي���ي ف�ل�ان
ي���ا ب���و من�س���ف الري���ان

ب���دال ا َ
خللَ���ف
ومرك���ز حل���م

خلف�ي�ن
خرف���ان

__________________
ثم ين�شدون االغنية الآتية موجهة لوالد العرو�س:
يخل���ف َع َل ْي���ه م���ن حق���ه
ِيخل���ف عل���ى اب���و ال َع ْرو����س
اعطان���ا غَ ���زال منق���ى
طلبن���ا من���ه الن�س���ب

يخل���ف عل���ى اب���و العرو����س
طَ َل ْبن���ا من���ه الن ََّ�س���ب

َعلي���ه خلف�ي�ن
يخل���ف
اعطان���ا ِبنْ���ت ز ْي���ن و ع�ْيْ

__________________
و عندما تخرج العرو�س من منزلها تغني الن�سوة قائالت:
بي العرو�س اطلعه���ا يا ريته يظل
ط���ل القمر من �رشقا ي���ا حليل ُه طل
حمام���ة م���ن حت���ت خوخ���ة
ط���ل القم���ر م���ن �رشق���ا
ي���ا ف�ل�ان َز ِْرر اجلُوخ���ة
ط���ل القم���ر م���ن �رشق���ا

زفة العروس اىل الكنيسة :شاة الشباب  +قيس و مين:
بعد خروج العرو�س من البيت يركبونها فر�سا  ,مي�سك بعنانها احد اقرب اقربائها.
مقب�ضه يف يدها  ,ون�صله اىل اعلى وعليه باقة
ي�ضعون يف يدها �سيفا  ,حتمله ب�شكل قائم ,
ُ
ورد .و يف امل�سافات البعيدة ك�أن تكون العرو�س من بلدة اخرى  ,كانوا يركبونها يف هودج.
و عندما تكون العرو�س غريبة كان من املعتاد ان تتم مرا�سم طلعة العرو�س ح�سب عادات
القرية التي تنتمي اليها .فيتجمع ال�شباب من اقاربها و يطوقون بيت العرو�س ملنعها من
اخلروج  ,مطالبني (ب�شاة ال�شباب)  ,في�ضطر العري�س لدفع ثمن �شاه ال�شباب لكي يح�صل
على عرو�سه .وقد يعيدون املبلغ اىل العرو�س على �شكل نقوط او يت�رصفون به بال�شكل الذي
يرت�أونه.
و يف �إحدى املرات  ,كانت فاردة العرو�س قادمة من بيت جاال يف طريقها اىل بيت
�ساحور .و عند باب الزقاق وهو احلد الفا�صل بني القي�س غرب ًا  ,و اليمن �رشقاً ,طلب اهل
العري�س من ان�سبائهم ان تخلع العرو�س زي القي�س ,و هو الو�شاح الأحمر الذي يغطي ر�أ�سها
ووجهها  ,لرتتدي الو�شاح الأبي�ض و هو �شعار اليمن الذي ينتمي اليه اهل بيت �ساحور.
فرف�ض اهل العرو�س ذلك  ,و كادت الأمور ت�سوء بني الطرفني �إىل حد الت�ضارب .و ت�صادف
مرور جمموعة رجال من جبل اخلليل .فاحتكم الطرفان اليهم  ,فحكموا ان تلب�س العرو�س
�شعار اليمن .و التزم الطرفان بقرارهم  ,فو�ضعوا بذلك حدا مل�شكلة كادت ت�ؤدي �إىل ف�سخ
الزواج قبل ان يتم.
قلنا بعد خروج العرو�س من بيت والدها  ,تبد�أ م�سرية العر�سان �إىل الكني�سة .ي�أخذ
الرجال بالغناء و هم يرق�صون بال�سيوف و الع�صي امام العرو�س:
ي���ا �صح���ن احل�ل�اوي
درج ي���ا غ���زايل
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درج

ي���ا

حبيب���ي

ثم يهتف احدهم و يرد عليه االخرون:
عري�سن���ا ي���ا رب هني���ة
ك�ّث�رّ علي���ه النع���امي
ميت�ي�ن �ش���ب تب���اري
ويظَ���ل يف َهال ْع���ز دامي

ي���ا �صح���ن الزبي���ب
عف���اهلل يا واو
عف���اهلل يا واو
عف���اهلل يا واو
عف���اهلل يا واو

بينما تنطلق الن�ساء بالغناء ي�صاحبها ال�رضب على الطبلة:
ه���ذا زول���ك ي���ا ف�ل�ان ي���ا ملدل���ل
وي����ش هال���زول الل���ي م���رق تيتكل���ل
ه���ذا زول���ك ي���ا ف�ل�ان ع ّم���ار ال���دار
وي����ش هال���زول اللي مرق من ب���اب الدار
ه���ذا زول���ك ي���ا ف�ل�ان حِ ل���و القام���ة
ال�صوانّة
وي����ش هال���زول الل���ي م���رق َع ّ
ه���ذا زول���ك ي���ا ف�ل�ان ي���ا َن�صرْ ِ تن���ا
وي����ش هال���زول الل���ي م���رق َع حارتن���ا
ه���ذا زول���ك ي���ا ف�ل�ان اهلل َمع���اه
وي����ش هال���زول الل���ي م���رق َع ال�ص�ل�اة

__________________
ي���ا طبع���ة اخل���امت حم���را وحت�ل�ايل
ي���ا طبع���ة اخل���امت حم���را و منقو�ش���ة
ي���ا طبع���ة اخل���امت حم���را وتِلب���ق يل

ي���ا �صي���ت اب���و ف�ل�ان عال���درب القاين
�شب���اب ال�سواح���رة �شب���اب َللْهو�ش���ة
ي���ا �صيت �أب���و ف�ل�ان عال��� ّدرب �س ّبق يل

__________________
ي���ا خ��ض�ر خل��ض�ر يا عل���ي ب���ن علني
ي���ا خ��ض�ر خل��ض�ر ي���ا نب���ي داه���ود
ي���ا خ��ض�ر خل��ض�ر ي���ا �س���ت ال�سي���دة

حتر����س ال�شب���اب م���ن احل�س���د و العني
حتر����س ال�شب���اب نقّال���ة الب���ارود
جتي ِبلنْ���ا الغ ّي���اب م���ن ب�ل�اد بعي���دة

__________________
ح���ي ال�ساحوري���ة و اه���ل ال�ساحوري���ة
مليح���ة الب���و ف�ل�ان ال عب���اب دا ُره
والل���ي عل���ى ميين���ه ي���ا ر ّبن���ا يعينُ���ه

خل���ي ال�ساحوري���ة تلع���ب لين���ا �شوية
ف�ل�ان عل���ى ميينُه وف�ل�ان عل���ى �شمالُه
وال���رب ِيعنى به
والل���ي عل���ى �شمال���ه
ّ

__________________

�أمام الكني�سة تهاهي ام العري�س قائلة:
وان���ا ل�رشع���ه باي���دي
ب���اب الكني�س���ة ع���ايل
ق���د م���ا بك���ت عين���ي
خل���ي قليب���ه يف���رح
عند باب الكني�سة يقف العري�س ووالده  ,يف انتظار و�صول العرو�س  ,التي ي�سلمها
والدها لعري�سها قائال�« :أنا نزعت خطيتها من رقبتي ..و حطيتها يف رقابكم» .فريد والد
العري�س« :توكل على اهلل ..بنتك �صارت بنتنا .و بنحطها يف عينينا» .بينما يقوم الكاهن
ب�صالة الإكليل  ,ي�ستمر الرق�ص والغناء و الدبكة امام الكني�سة  ,حتى تنتهي ال�صالة  ,و
يخرج العرو�سان وتبد�أ زفتهما اىل منزل والد العري�س.
داخل الكني�سة ,و �أثناء �صالة االكليل تقوم احدى قريبات العري�س كالأم او الأخت او
العمة  ,بتمرير ابرة مع خيط غري معقود الطرف من ثياب العري�س اىل ثياب العرو�س  ,و تكرر
ذلك عدة مرات  ,كامنا تخيطهما معا ,و ذلك لإف�ساد �أي عمل او �سحر  ,قد يكون عمل للتفريق
بني العرو�سني  ,او لإ�ضعاف رجولة العري�س .و هي تفعل ذلك لتوحد بينهما  ,و تقربهما اىل
بع�ض .و تفك اي عقدة عملت لهما.

زفة العروس إىل بيت العريس:
ي�ستمر الرجال بالرق�ص بال�سيوف و الع�صي �أمام العرو�س .و بني احلني و الآخر يتوقف
الرجال يف مقدمة املوكب  ,و يعملون حلقة دبكة و رق�ص  ,وهم يهتفون:
يالل���ي �شع���رك �شع���ر اخلي���ل
هان���ا وا رب���ط ب���اب الدي���ر
و من االغاين التي يرددونها كلما توقفوا:
يوم���ن �شفت���ك زال اله���م
ي���ا حليل���ك ي���ا ولي���د الع���م
يوم���ن �شفت���ك ه ّم���ي زال
ي���ا حليل���ك ي���ا ولي���د اخلال
ل�س���وي هو����ش
ع�شان���ك
ي���ا حليلك ي���ا ب���و الطربو�ش
ّ

__________________
ع�ش�ي�رك ي���ا ب���و �سيال���ة
وحجر ّي���ة
دق���ة
�أب���و
�أب���و ف�ل�ان ال تهت���م

عي���ب عل���ى اخليال���ة
ع ّي���ب عل���ى الرجعي���ة
حول���ك �شب���اب ت��ش�رب دم

__________________
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عال�شوقي���ة عال�شوقي���ة
والل���ي م���ا ي�ص ّدقن���ا
والل���ي م���ا يطاوعن���ا
�شب���اري
��ض�رب

واحن���ا اوالد �ساحوري���ة
بال�شّ ربي���ة
ن�رضب���ه
يطل���ع عاخل�ل�ا وي�ش���وف
�سي���وف
وح��� ّن

__________________
دق���وا الرم���ح بع���ود الزي���ن
واحن���ا رب���ع �أب���و ف�ل�ان

وانت���و ي���ا ن�شام���ى من�ي�ن
والنعمت�ي�ن
والنّع���م

__________________
ثم يهتف احدهم مغنيا “ ال�شوبا�ش “ و يردون و راءه:
عف���اهلل يا واو
بارودن���ا م���ن م��ص�ر جبن���اه
عف���اهلل يا واو
ملف���وف ل���ف ال�سيج���ارة
عف���اهلل يا واو
�ش���ارب عدون���ا دهكن���اه
عف���اهلل يا واو
كرم���ال عي���ون الع���ذارى
ثم ي�ست�أنفون �سريهم مع الغناء و هكذا .بينما تغني الن�ساء وراءهم اغانيهن اخلا�صة
 ,و منها:
ي���ا ريت���ك ِتتّهن���ى يا ب���و عي���ون �سود
م���ن ب���اب القيام���ة لب���اب العم���ود
خ���ي اخل���وات
ي���ا ريت���ك تتهنّ���ى ي���ا
م���ن ب���اب القيام���ة لب���اب الرع���وات
ّ
ي���ا ريت���ك تتهنّى ي���ا ريت ُعم���رك طويل
م���ن ب���اب لقيام���ة لب���اب اخللي���ل
ي���ا ريت���ك تتْهنّ���ى ي���ا ف�ل�ان ي���ا فه���د
م���ن ب���اب القيام���ة لب���اب امله���د

__________________
ي���ا
م���ا
ي���ا
م���ا
ي���ا
م���ا

هالزق���اق
دا�س���ه اال
هالزق���اق
دا�س���ه اال
ُ
هالزق���اق
دا�س���ه اال
ُ

ذي���ق
ف�ل�ان
ذّي���ق
ف�ل�ان
ذ ّي���ق
ف�ل�ان

م���ا دا�ست���ه
ح ّوطت���ه
م���ا دا�ست���ه
ي���ا ن���ور
م���ا دا�ستُ���ه
ي���ا عِ ز ُوت���ه

__________________

ح���رة
ب���اهلل
بنْي���ه
عين���ي
ّ
دول���ة
هول���ة

و بينما موكب العر�س ي�سري يف اجتاه بيت العري�س  ,جتد العديد من النا�س  ,يقفون
امام بيوتهم  ,او على ا�سطح املنازل يف انتظار ر�ؤية العرو�سني اثناء مرورهما  ,فتغني لهم
الن�ساء قائالت:
�صل���وا ع نبيكوعزف���ة العر�س���ان
�صل���وا ع نبيكو ي���ا اللي عل���ى احليطان
�صل���وا ع نبيك���و عل���ى زف���ة الي���وم
�صل���وا ع نبيكو ي���ا اللي عل���ي البلكون
وك�أنها دعوة لهم لعدم اال�صابة بالعني.
و يبد�أ املتفرجون بر�ش امللح على العرو�سني لطرد العني .و ير�شون عليهم الأرز �أي�ضا ,
و الذي يرمز لأن يكون قدوم العرو�س ف�أل خري و بركة لأهل العري�س .و ي�ستمر الغناء:
ي���ا فالن���ة م���ا ه���ي بال����ش
ي���ا طاي���ح ال�س���وق ما�ش���ي
ب��دح�� ِل الكْيا�س
ي��ال�لاّ
ْ
م���ن قَ�رصه���ا َتتَ�صلن���ي
طِ لع���ت ي���ا فالن���ة تغن���ي
ي���ا عم���ي ك���ن زال هم���ي
نَده���ت ي���ا ف�ل�ان ي���ا عم���ي
ق��ال اطلعي ال ِتنْهمي
م���ن ق�رصه���ا هالع�ل�ايل
طِ لع���ت ي���ا فالن���ة ت�ل�ايل
ي���ا خ���ايل زادوا داليل
نَده���ت ي���ا ف�ل�ان ي���ا خ���ايل
ق���ال اط��ل��ع��ي ال تبايل
ق���ال اطلع���ي ال تخ���ايف
طلع���ت و�شا�ش���ي يه���ايف

__________________
ه���ذي ال���درب الطويل���ة ِبت���ودي وي���ن
هي ي���ا حامل���ة اجل��� َّرة حطُ���ي عالعني
ف�ل�ان جاي���ب عرو�س���ة ي���ا ت���رى منني
وع وادي حن�ي�ن
بت���ودي عل���ى ياف���ا َ
جايبها م��ن ب��ي��ت ���س��اح��ور م��ن فل�سطني
ه���ذي ال���درب الطويل���ة بت���ودي غ���اد
ه���ي ي���ا حامل���ة اجل���رة حط���ي عالواد
عرو�س���ه م���ن �أي ب�ل�اد
ف�ل�ان جاي���ب
بت���ودي عل���ى ياف���ا وعل���ى بغ���داد
ُ
ج��اي��ب��ه��ا م��ن فل�سطني م��ن �أح��ل��ى ب�لاد

__________________
اىل ان ي�صل املوكب اىل بيت العري�س .و تطلق الن�ساء الهاهات و الزغاريد و منها:
و قراي���ة احلم���د فيه���ا
ي�ستاه���ل ال���رب راي���ة
الل���ي جتوز ف�ل�ان فيها
�سيع���ة �سعي���دة يا ربي

__________________
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ي���ا مرحب���ا ي���ا ع���زازي
والل���ي م���ا تف���رح بطلتكوا

م���ن ف���وق حم���را ت���زازي
تنك��س�ر ك��س�ر لق���زازي

__________________

مرحب���ا ي���ا �ضي���وف الل���ي �ضفتون���ا
و اخ��ض�رت الدني���ا و ان�ستون���ا
لوالدك���م
الف���رح
عقب���ال
و جنيك���م ي���ا حب���اب كم���ا جيتون���ا
على باب الدار حيث �ستمر العرو�س  ,يل�صقون عجينة اخلمرية  ,و عليها ريحان وورد
او غ�صن زيتون .فت�ضع العرو�س يدها على اخلمرية و ي�ضغط العري�س يده فوق يدها .لكي
تثبت يف الدار ,و تكون م�صدر خ�صب و عطاء .ويت�شاءمون اذا �سقطت العجينة .وقبل دخول
العري�س اىل الدار  ,يحاول بع�ض ال�شباب ان ي�رضبوه من اخللف على ظهره او كتفيه  ,فيقف
حلمايته بع�ض اال�صدقاء واال�شبني الذي هو مبثابة احلار�س وال�صديق الذي يقف مت�صدي ًا
لكل من يحاول االعتداء على العري�س ،ويحمل بيده ع�صا طرية من الرمان .ويعتقد البع�ض
انهم يفعلون ذلك كي ال ي�شعر العري�س باال�ضطراب و اخلوف عندما يختلي بعرو�سه .بعد
دخولهما البيت تتوجه العرو�س اىل ال�صمدة يف الغرفة التي يخلونها للعرو�سني  ,حيث
ي�ستمر الغناء:
زين���ة
عرو�س َتَ���ك
مربوك���ة ي���ا ف�ل�ان
الع�ي�ن
مكحول���ة
ب���اهلل
وحموطّ ���ة
من���ا
عرو�س َتَ���ك
مربوك���ة ي���ا ف�ل�ان
باحلِن���ة
َمر�شوق���ة
ب���اهلل
وحموطّ ���ة
�شق���را
عرو�س َتَ���ك
مربوك���ة ي���ا ف�ل�ان
مر�شو�ش���ة بال ُعط���رة
ب���اهلل
وحموطّ ���ة
عرو�س َتَ���ك يف ال���دار
مربوك���ة ي���ا ف�ل�ان
َع مِ ثله���ا م���ا �ص���ار
ب���اهلل
وحموطّ ���ة

__________________

وان���ا َح َلفْ���ت الليلة ما ب���وكل غري فقو�س
وان���ا َح َلفْ���ت الليل���ة ما ب���وكل اال خيار
وانا َح َلفْ���ت الليلة ما ب���وكل اال ر�صي�ص

ي���ا فرحتك يا ام���ه فالن ج���اب العرو�س
َفرحِ تَ���ك ي���ا ف�ل�ان غزال���ك خ����ش الدار
ي���ا فرحِ تَ���ك يا ب ّي���ه فالن دخ���ل عري�س

__________________

لطل���ع عاحلي���ط ان���ادي ي���ا حن���ة
لطل���ع عاحلي���ط �أن���ادي ي���ا �شاط���ر
لطل���ع عاحلي���ط ان���ادي راجين���ا

ن�ستحم���د اهلل ل فالن���ة كن���ة
ي���ا رب���ي م���ن ف���وق َج�َب�رَ اخلواط���ر
ي���ا رب���ي م���ن ف���وق الف���رح ييجين���ا

__________________
ويف الوقت نف�سه يقوم بع�ض الرجال بطبخ و ليمة العر�س على احلطب لل�ضيوف .بينما
ي�ستمر بع�ض ال�شباب بالرق�ص و الدبكة و الغناء يف �ساحة البيت.

النقوط:
من العادات املتبعة �أي�ض ًا يف �أعرا�سنا تقدمي مبلغ من املال للعري�س على �شكل نقوط،
وذلك مل�ساعدته يف م�صاريف العر�س .وهذا املبلغ ُيعترب ك�أنه دينُ ..يعاد لل�شخ�ص الذي
دفعه ،عندما حتدث عنده منا�سبة م�شابهة ،وهكذا يجل�س احد اقرباء العري�س  ,و �أمامه دفرت
ي�سجل عليه النقوط .يفر�ش العري�س منديله لو�ضع النقوط عليه .و يقف �شاب �آخر يتناول
النقوط من ال�ضيوف قائال« :خلف اهلل عليك يا فالن و هذا مبلغ كذا ...حمبة يف النبي و
اخلليل» .او يقول« :خلف اهلل عليك يا فالن و هذه ....حمبة يف را�س ابو فالن اللي مات و
ذكره ما مات» .او حمبة يف را�س العري�س او والد العرو�س ..الخ .و كل من ين ّقط ُي�ضيفونه
كا�س م�رشوب و يذهب داعني ل ُه« :عقبال اوالدكو» .او «عقبال العايزين عندكم» .وكانت
قيمة النقوط يف ذلك الوقت ال تتجاوز ن�صف جنيه او يف اح�سن احلاالت جنيه فل�سطيني.
و كان االهل يعتمدون على النقوط يف ت�سديد م�صاريف العر�س  ,و يعتربون النقوط دينا
عليهم ويقومون ب�سداده يف امل�ستقبل .عند تقدمي الع�شاء تهاهي ام العري�س:
مهاهاة:
و ال ه���و طع���ام اجلي����ش
و ال���رز م���ا ه���و عي����ش
لي����ش
واالالف��ش�ر
واللي ما ي�سوي متل ابو فالن

__________________
مهاهاة:
وايف
عي�شن���ا
دايف
بيتن���ا
ريت���ه �صح���ة و عوايف
تف�ضل���وا ي���ا جماع���ة
بعد ذلك ين�رصف معظم املدعوين و يبقى االقارب الذين يحملون العري�س و يزفونه
اىل عرو�سه .و هم يغنون:
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

369

يناير 2016

370

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

يومِ ���ن �شفت���ك زال اله���م

ي���ا حليل���ك ي���ا ولي���د الع���م
وعند العرو�س يغنون « ال�شوبا�ش «
ك�ث�ر علي���ه م���ن النع���امي
عري�سن���ا ي���ا رب هني���ة
و يظ���ل يف هالع���ز دامي
ميت�ي�ن �ش���ب تب���اري
ثم ينزلون العري�س  ,الذي يتقدم من عرو�سه  ,فيما ي�سمونه « ك�شفة الوجه « ينقط ام
العرو�س التي تقف بجانبها جنيها فل�سطينيا و للعرو�س مثله ثم يرفع الربقع عن وجهها
برا�س ال�شربية .ثم يجل�س بجانبها,و ي�ستمر الغناء لبع�ض الوقت .ثم ين�رصف املدعوون.
بعد قليل تقدم ام العري�س الع�شاء للعرو�سني ،وهو عادة ما يكون من �أف�ضل ما يف الذبيحة
« ال�شذاة « .و تقفل عليها الباب.

الصبحة:
من العادة ان تحُ �رض ام العرو�س الفطور البنتها و عري�سها يف اليوم االول لزواجهما
 ,و حقيقة �سبب الزيارة يف ال�صباح الباكر هو التاكد من طهارة ابنتها و عذريتها ..و هذا
الأمر يعلق عليه �أهمية كبرية من قبل �أهل العرو�سني ,و �إذا ما كانت الأمور كما يتوقعون,
يف حوايل ال�ساعة العا�رشة تبد�أ ال�صبحة .يحمل �أهل العرو�س مالب�سها اخلا�صة ,و ما جهزوه
لها من مالب�س العر�س,او اي �شيء ا�شرتوه لها .يحملونها على �أطباق من الق�ش �إىل بيت
العري�س و يبد�أ الرق�ص و الغناء ,و تقدمي النقوط للعر�سان ,حتى موعد الغداء حيث يتناول
اهل العرو�س الغداء ،ثم يعودون �إىل بيوتهم .من �أغاين ال�صبحة و املباركة ما ي�أتي:
يا دار و�سيعة يا دار ابو فالن يا دار و�سيعة
كنة طويعة �صلوا على ال��ع��ذرا كنة طويعة
يا دار مر ّبعة يا دار اب��و ف�لان يا دار مربعة
كناين �أربعة �صلّوا على النبي كناين �أربعة

__________________
ومبارك���ة ي���ا عرو����س عالع���م والعم���ة
ومباركة ي���ا عرو�س عال�سل���ف و ال�سلفة
ومبارك���ة ي���ا عرو����س عاجل���ار واجلارة
ومبارك���ة ي���ا عرو����س علين���ا علين���ا

وتبك���ري
وتبك���ري
وتبكّ���ري
وتبكّ���ري

__________________

بال�صب���ي
بال�صب���ي
بال�صب���ي
بال�صب���ي

و تك�ث�ري االم���ة
وتك�ث�ري اخلُلف���ة
وتك�ّث�رّ ي احل���ارة
ِيل َع���ب حوالين���ا

دو�س���ي
دو�س���ي
دو�س���ي
دو�س���ي

عل���ى الفر�ش���ة بقمي�ص���ك
عل���ى الفر�ش���ة باحلنّ���ة
عل���ى الفر�ش���ة ْبعبات���ك
عل���ى الفر�ش���ة بالقُبق���اب

ريت���ك
ريت���ك
ريت���ك
ريت���ك

امبارك���ة ع عري�س���ك
مبارك���ة عل���ى �أهلن���ا
َع حمات���ك
مبارك���ة
ِ�صح���اب
مبارك���ة عل���ى ل ْ

__________________
ُر�ش���ي َع حال���ك قنين���ة ريح���ة
ُر�ش���ي َع حال���ك َ�سب���ع قن���اين
ُر�ش���ي َع حال���ك قنين���ة �صغ�ي�رة

واخ���ذت ف�ل�ان م���ن عيل���ة مليح���ة
و�أخ���ذت ف�ل�ان َ�سب���ع الرّج���ال
واخ���ذت ف�ل�ان م���ن عيل���ة كب�ي�رة

__________________

مهاهاة:
حوطت���ك ب���اهلل ي���ا عري����س جدي���د
حوطت���ك باهلل ي���ا �سند بي���ك وخوتك

ي���ا ري���ت عم���رك كل ع���ام يزي���د
يا زين���ة العر�س���ان يف لي���ايل العيد

الفردة:
و تكون الأحد التايل الذي يلي الزفاف و مينع ذهاب العرو�س اىل بيت اهلها قبل ذلك,
لأن ذلك ي�ؤول ت�أويال �سيئا .اي �أن هنالك م�شكلة ا�ستدعت ذهابها اىل �أهلها ,و على العري�س
و العرو�س �أن يذهبا �إىل الكني�سة �أوال ،ثم �إىل بيت اهلها و يرافقهم �أهل العري�س و �أقاربه,
و يحملون معهم اقداح ًا من الق�ش مليئة بالفواكه ,و الف�ستق و الدخان ,و تزين ب�أغ�صان
الزيتون و الريحان و الفليفلة .يتناولون غذاءهم عند اهل العرو�س ثم يعودون اىل بيوتهم .و
تاتي هذه الزيارة لتعزيز �أوا�رص املحبة بني العائلتني.
وتهاهي احدى قريبات العري�س:
يتماي���ل الف���رح فيه���ا كيف م���ا مال
واحلَم���د هلل عِ ْم��� ِرت دور �أهالين���ا
ي���ا ْرجالن���ا �سامل���ة وامل���ال م ّي���ال
ي���ا ب���و عبات�ي�ن ال تف���رح ب َع ِرثتنا

انتهى العر�س .....................................................الف مربوك
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املراجع:
�أما بخ�صو�ص املراجع ..فقد اعتمدت على جهدي ال�شخ�صي يف جمع املعلومات،
وخا�صة من كبار ال�سن .فقد كنت �أقوم بت�سجيل املقابالت التي �أعملها مع العديد من
ون�ساء الذين تربطني بهم معرفة �أو �صداقة �أو جرية ،وخا�صة ما يتعلق
الأ�شخا�ص رجا ًال
ً
ممن نقلت
بالأغاين ال�شائعة بني النا�س ،والق�صائد ال�شعبية ،والبكائيات .والكثري من النا�س ّ
عنهم العديد من املعلومات واملقابالت.
وهذا �أخذ مني جمهوداً كبرياً ،و�إ�ضافة �إىل ذلك ف�أنا ال �أدعي �أنني �أ�ضع القواعد للغة
العربية .و�إمنا �أعترب �أن املطلوب م ّنا هو جمع الرتاث و�إحيا�ؤه ،واحلفاظ عليه حتى ال ي�ضيع
منه �شيء ،وحتى مننع عملية طم�سه .و�أذكر منهم على �سبيل املثال �شعراء �صاروا تاريخ ًا
نقلت عنهم ق�صائد و�أغاين و�أمثال ..ومنهم يو�سف �سالمة قم�صية ،وهذا مات حديثاً.
ُ
ومنهم �أي�ض ًا ال�شاعر ال�شعبي اليا�س يو�سف الطويل .وهناك �شاعران ماتا منذ زمن بعيد
حية ،وهما ابراهيم ال�شاعر ،وجري�س امل�شني قم�صية.
ن�سبياً ،ولكن ق�صائدهما ما زالت ّ
وهكذا فما كتبته كان نتيجة جهد �شخ�صي ،جتاوز ربع قرن من الزمان .و�أرجو �أن
�أكون قد و ّفقت فيما فعلته ،واهلل املوفق.

الداللة الرتبوية لألمثال الشعبية
املتعلقة باملاء واخلضراء والوجه احلسن
يف منطقة بيت حلم وعرب التعامرة
د .زهري حسن حسني احلروب
تربوي وحماضر جامعي /اخلليل /فلسطني.
بالتعاون مع

د .إدريس حممد صقر جرادات

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل ا�ستقراء الداللة الرتبوية للأمثال ال�شعبية الفولكلورية املتعلقة
باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن يف منطقة بيت حلم وعرب التعامرة ،لأهميتها الكبرية
يف حياة الفرد واملجتمع الفل�سطيني ،فهي م�صدر مهم لتعليم احلكمة والقيم الإيجابية
االجتماعية والدينية وال�سيا�سية والبالغة اللغوية ،وت�ساعد يف بذل جهود �إ�ضافية لإحياء
الرتاث الفل�سطيني ،يف زمن تتعر�ض فيه الهوية الفل�سطينية لهجوم �إ�رسائيلي ا�ستئ�صايل
يريد حمو كل ما يتعلق بالتاريخ الفل�سطيني.
ور�صد الباحثان �سبعني من الأمثال املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن �شكلت
جمتمع الدرا�سة ،ثم انتقيا اثنني وع�رشين مث ًال منها اعتماداً على قوة ارتباطها املعنوي مع
عنوان الدرا�سة .واتبع الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي (حتليل امل�ضمون) املرتكز على
و�صف املثل وحتليل م�ضامينه الرتبوية.
وا�ستعمل الباحثان نوعني من �أدوات الدرا�سة هما :ال�سماع املبا�رش للأمثال من بع�ض
رواتها ،والبحث عن الأمثال يف الكتب واملو�سوعات واملجالت املتخ�ص�صة يف الرتاث
ال�شعبي.
وتو�صل الباحثان �إىل بع�ض امل�ضامني الرتبوية امل�ؤكدة على �سلوكيات �إيجابية،
واملحذرة من �سلوكيات �سلبية .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل جمموعة من املقرتحات والتو�صيات
العامة والبحثية والأكادميية ال�ستكمال �إجراء درا�سات علمية يف هذا املجال.
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اإلطار العام للبحث:
مقدمة:
تعد الأمثال ال�شعبية من املجاالت املهمة التي ت�ؤ�س�س للهوية الذاتية لل�شعب والأمة،
من خالل عمليات ال�رسد على نطاق الأ�رسة النووية واملمتدة والع�شرية� ،سواء يف البيت� ،أم
امل�ضافة� ،أم �شق العرب� ،أم اجلل�سة حول املوقد� ،أم يف محَ ْ َرم وخدر الن�ساء� ،أم احلكواتي يف
حِ لّه وترحاله ،لأنها نتاج �أدبي جمهولة امل�ؤلّف.
مهمة ،وحتتاج �إىل قوة ذاكرة ومهارة يف العر�ض
ل�رسد الأمثال ال�شعبية �ضوابط ّ
والقدرة على الت�أثري يف امل�ستمعني ،من خالل اال�ستماع والإ�صغاء وامل�شاركة الوجدانية
واملتابعة مع الراوي.
وللأمثال ال�شعبية ر�سالة تربوية ت�سعى �إىل حتقيقها من خالل التهيئة الوجدانية
والإدراكية وترك الأثر البليغ يف النف�س ،عرب رواية �أخبار ومواقف واقعية �أو خيالية
وتربي لقيمة خلقية معينة ت�شتق من الكتب املقد�سة �أو �أ�ساطري الأولني
يعجب بها النا�سّ ،
واحليوانات وال�شعوب والبداوة والريف واحل�رض والبطوالت واملغامرات وممار�سات احلياة
العامة.
وت�ستمد الأمثال ال�شعبية حمتواها من التقاليد ،والعادات ،والطقو�س الدينية،
واملعتقدات ال�شعبية ،والظواهر الكونية ،التي تنقل من ال�سلف �إىل اخللف ،ومن الآباء والأجداد
�إىل الأبناء ،وهي قابلة للتطور والتجديد ،وتتعر�ض لعمليات حذف و�إ�ضافة وتعديل ،وهي
انعكا�س للوجود االجتماعي (النمورة. )1998 ،
وت�شكل الأمثال ال�شعبية م�صدراً من �أهم امل�صادر التي حتكم فكر الأمة ،وتنبع �أهمية
هذا امل�صدر من القدا�سة� -أو على الأقل -االحرتام ال�شديد الذي حتظى به الأمثال لدى غالبية
الأميني و�أن�صاف املتعلمني ،وقطاع عري�ض من املتعلمني (العطيات. )1991 ،
وي�صعب حتديد البعد الزماين لبداية اللغة الدارجة والأمثال التي نطقت بها ،بيد
�أنها وال �شك ترجع �إىل ما بعد الفتح الإ�سالمي بقليل ،حيث �سادت اللغة العربية وانت�رشت
لهجاتها يف كل �صقع ،بح�سب النامو�س الطبيعي لتعدد اللهجات (�شكارنة. )1998 ،
ويرى كناعنة (�« )1992أن الأمثال ال�شعبية من �أكرث �أنواع الرتاث ال�شعبي انت�شاراً
وتداوالً ،فا�ستعمالها ال يتطلب �أية موا�صفات �أو مهارات معينة من قبل امل�ستعمِل ،وال

توجد �أية ظروف نف�سية �أو منا�سبات اجتماعية متنع ا�ستعمال الأمثال ،و�إن لكل طرف ولكل
منا�سبة جمموعة من الأمثال تتنا�سب معها».
ومل يرتك املثل يف حياة النا�س ميدان ًا من امليادين� ،إال وله فيه قول ،وي�ؤيد ذلك املثل
نف�سه عندما يقول «ما خلّى املثل قول �إال قاله» .ويع ّد املثل ال�شعبي فرع ًا من �أهم فروع
العامة)  ،وهذا العلم ب�أم�س احلاجة �إىل اجلمع والتحليل يف فل�سطني.
الفولكلور �أي (علم
ّ
ومنبه ًة وم�شري ًة �إىل �أهمية
منوه ًة
ّ
ويرى �شكارنة (�« )1998أن �أ�صواتا بد�أت ترتفع ّ
الرتاث يف درا�سات العلوم الإن�سانية ،حيث �إنه يعترب بحق خري ما ميثل حياة تلك ال�شعوب،
ويعطي ال�صورة ال�صادقة والدقيقة لأو�ضاعها االجتماعية خا�صة وجوانبها احلياتية
الأخرى عامة طيلة احلقبة املن�رصمة».
وت�أتي م�صداقية املثل يف التعبري عن الواقع ،من خالل متيزه عن �أنواع الأدب الأخرى،
يف كونه بعيداً عن �سيطرة احلكام و�سطوتهم ،فال ي�ستطيعون �أن يوقفوا قوله �أو مينعوا
انت�شاره .ويعد املثل من �أهم الفنون ال�شعبية التي تك�شف عن خمتلف التيارات االجتماعية،
ومن خالله ميكن التعرف �إىل طبيعة العالقات بني �أفراد املجتمع ،ويف جميع نواحي حياته
(�شمالن. )1972 ،
وقد �ساور املثقفني العرب خوف من �أن يكون االهتمام بالأدب ال�شعبي ومنه الأمثال
عامل تفريق بني العرب ال عامل توحيد ،ونظر رجال الدين يف كثري من احلاالت للموروث
ال�شعبي بو�صفه جمرد خرافات وبدع معادية للدين .كما �أن كثرياً من املثقفني ر�أوا يف
االهتمام بالرتاث ال�شعبي امل�صاغ باللهجات العامية املحلية خطراً على اللغة العربية
الف�صحى ،التي هي من �أهم عوامل توحيد العامل العربي ،واللغة التي حفظ بها الأدب والعلم
والرتاث العربي (كناعنة. )1992 ،
وتعترب الأمثال ال�شعبية عن�رصاً هام ًا من عنا�رص الرتاث الفل�سطيني ،الذي يتعر�ض
ملحاوالت طم�س وتهويد ،وذلك بهدف �إ�ضعاف �صلة الإن�سان الفل�سطيني بثقافته و�أر�ضه
فل�سطني (حداد. )1989 ،
وللهجة الدارجة يف فل�سطني �سماتها املميزة التي ال ي�ستغني عنها دار�س الأمثال
ليقف على �أ�رسار تلك اللهجة وليفهم الأمثال ومدلوالتها ومغازيها ،وتختلف هذه اللهجات
من منطقة �إىل �أخرى� .إن اللهجات العامية املنبثقة عن اللغة العامية يف فل�سطني ت�ستطيع
�أن جت�سّ د القيم اجلمالية يف حمتوياتها و�أ�سلوبها ،و�أنها م�ستكملة ملقوماتها بو�صفها �أداة
فنية قادرة على عك�س ذاتية ال�شعب الفل�سطيني والإف�صاح عن عواطفه ومعتقداته (�شكارنة،
 ،1999عدد . )33
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وجاءت الدرا�سة احلالية ا�ستكما ًال لدرا�سات عديدة �أجريت يف فل�سطني بهدف البحث
عن خفايا وم�ضامني الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ملقي ًة ال�ضوء على جانب مهم منه �أال وهو
جانب املثل ال�شعبي ،يف جمال امل�ضامني الرتبوية الكامنة يف ثنايا الأمثال ذات العالقة
باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن.

مشكلة الدراسة:
وجد الباحثان �أن هناك حاجة ما�سّ ة لدرا�سة هذا النمط من الرتاث ال�شعبي الذي
يتعر�ض لعمليات طم�س وتهويد واندثار وانتحال من قبل اجلانب الإ�رسائيلي ،الذي ما فتئ
يعمل على جمع ون�رش الأمثال والق�ص�ص ال�شعبية التي تثري العداوة والبغ�ضاء بني القبائل
ويكر�س مراكز بحوث وباحثني لهذا الغر�ض بهدف زعزعة �أمن وا�ستقرار
العربية يف النقبّ ،
املجتمع العربي و�إثارة ال�رصاعات فيه ،وعليه ميكن الإ�شارة �إىل ما ي�أتي:
♦ ♦�أوال :هناك ت�سا�ؤل وا�ضح حول �أهمية رواية الأمثال ال�شعبية املذكّ رة بقيم املجتمع
الرتبوية يف ظل ع�رص العوملة وطغيان الف�ضائيات واالنرتنت..
♦ ♦ثانيا :هناك �شعور �سائد ب�أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية
الر�سمية ال يعطون الأمثال ال�شعبية االهتمام الكايف.
♦ ♦ثالثا� :رضورة التمييز بني الدالالت ال�سلبية والدالالت الإيجابية للأمثال ال�شعبية،
وجتنب ال�سلبية منها.

حدود الدراسة:
حتدد الدرا�سة و�إمكانية تعميم نتائجها املحددات الآتية:
♦ ♦احلدود املو�ضوعية :وتت�ضمن �رسد الأمثال ال�شعبية كما هي على ل�سان الراوي

عينة من الأمثال املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه
باللهجة املحكية ،وقد حدد الباحثان ّ
احل�سن ،بو�صفها ب�ؤرة الدرا�سة.
♦ ♦احلدود الب�رشية :جمع الأمثال ال�شعبية من الآباء والأجداد والكتب والن�رشات
واملراجع الرتاثية.
♦

♦احلدود الزمنيةُ :جمعت الأمثال ال�شعبية خالل العامني 2014 /2013م.

♦ ♦احلدود املكانية :ركزت الدرا�سة على بع�ض الأمثال املتداولة يف منطقة بيت حلم
وعرب التعامرة.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
5.5العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني وهو الأمثال ال�شعبية لتنميتها

واملحافظة عليها ،يف وقت تتعر�ض فيه الهوية الفل�سطينية لهجوم �إ�رسائيلي ا�ستئ�صايل.
6.6تقدمي معلومات تخدم �أ�صحاب القرار يف اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة
الثقافية العامة واخلطط امل�ستقبلية ب�إظهار الأمثال ال�شعبية ون�رشها عاملي ًا مبا ين�سجم مع
الأهداف املتوخاة يف �صياغة ال�شخ�صية الفل�سطينية امل�ؤمنة ب�أهدافها.
7.7ا�ستق�صاء الدالالت الرتبوية والتوجهات الفكرية لعينة من الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن ،وذلك لأهميتها يف حياة الفرد
واملجتمع.
8.8تعليم احلكمة والقيم الإيجابية املت�ضمنة يف الأمثال ال�شعبية قيد الدرا�سة للأجيال
اجلديدة (كالقيم الدينية ،والبالغة اللغوية ،والأفكار االجتماعية وال�سيا�سية)  ،وا�ستقباح
الرذيلة ،ومدح الف�ضيلة.

أهمية الدراسة:
تربز �أهمية الدرا�سة من خالال النقاط الآتية:
1.1تعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات والبحوث القليلة والنادرة يف فل�سطني التي تتناول

هذا املو�ضوع ،فالأمثال ال�شعبية من م�ؤ�رشات التوا�صل التاريخي واالجتماعي للبلد
وال�شعب ،وفيها �صدى املا�ضي ب�صوت احلا�رض.
2.2ميكن �أن ي�شكل البحث �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية والتي هي بحاجة �إىل مثل
وت�صور واقع املجتمع وم�شكالته وحاجاته
هذا النوع من الدرا�سات ،فهي تختزن الرتاث
ّ
و�إمكاناته.
3.3ا�ستفادة الرتبويني من هذه الدرا�سة ،خا�صة �أن الأمثال ال�شعبية م�صدر وفري
للتجارب ال�شخ�صية الفردية واجلماعية ،وتقدم مادة �أدبية ممتعة يحلق فيها اخليال بال
قيود.

مصطلحات الدراسة:
مل ْثل معناه
◄◄املثل ال�شعبي يف اللغة :من اجلذر الثالثي َم َثلَ ،ومنه املثال وا ِ
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ملثَل ،وجمعها �أمثال ،وهو القول ال�سائر بني النا�س .وا َ
ال�شبيه ،والنظري ا َ
ملثَل مب�رضبه� ،أي
احلالة الأ�صلية التي ورد فيها الكالم (النمورة. )1998 ،
املثل ال�شعبي ا�صطالحاً :قول موجز قيل يف منا�سبة ما ،و�أ�صبح ُيتمثل به للتعبري
عن كل حالة ت�شبه هذه املنا�سبة التي قيل فيها (النمورة . )1998 ،وهو قول م�أثور تظهر
بالغته يف �إيجاز لفظه ،و�إ�صابة معناه ،قيل يف منا�سبة معينة ،و�أخذ ليقال يف مثل تلك
املنا�سبة .وهو جملة حمكمة البناء بليغة العبارة� ،شائعة اال�ستعمال عند خمتلف الطبقات
( ،)kenana online. com/ users/ Haris Ammarوعرفه �سوكولوف :ب�أنه جملة ق�صرية،
�صورها �شائعة ،جتري �سهلة ،و�أ�سلوبها جمازي ،وت�سود مقاطعها املو�سيقى اللفظية
(�صالح . )1956 ،وعرفه �آرثر تايلور� :أ�سلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية ،يو�صي -يف
غالب الأحيان -بعمل �أو ي�صدر حكم َا على و�ضع من الأو�ضاع (�شعالن . )1972 ،وو�صف
داهل �أ�سلوب املثل ب�أنه �أ�سلوب اجلملة الق�صرية ن�سبياً ،املنغمة يف الغالب ،املجازية دائما
(�صالح� . )1956 ،أما ريرن فقد عرفه ب�أنه جملة حمببة �إىل النفو�س تغر�س يف عقول النا�س
حقائق �سامية (باز ،بون تاريخ) � .أما ال�شاعر الرتكي �إبراهيم �شنا�سي فقد و�صف املثل
ب�أنه حكمة العوام جتري على �أل�سنتهم ،وت�صور ماهية ال�شعب ،وهي عامرة باملعنى الغزير
(قباجي. )1970 ،
�أما بالن�سبة �إىل كراب ف�إن املثل يعرب يف �شكله الأ�سا�سي عن حقيقة م�ألوفة� ،صيغت
يف �أ�سلوب خمت�رص حتى يتداوله جمهور النا�س ،وقد يعرب املثل عن احلقيقة بطريقة حرفية
فيكتفي برتديد هذه احلقيقة ،كما هو احلال بالن�سبة لأمثال املواعظ ،وقد يلج�أ �إىل ا�ستخدام
اال�ستعارة (كراب. )1967 ،
ويرى (عمار ،بدون تاريخ) �أن املثل يت�ضمن خال�صة خربات وجتارب ال�شعوب عرب
الزمان ،ي�ستخدمه النا�س من خمتلف الطبقات للتعبري عن املوقف الراهن ،وحل�ض النا�س
على فعل �شئ ما� ،أو ملنعهم من �إتيان �شئ �آخر .وقد ا�ستخدمه العرب لتعليم �أبنائهم� ،إذ �إنه
ي�شكل خمزنا لبع�ض وقائع العرب وتاريخهم .ومن �أهداف الأمثال غر�س وتنمية القيم على
اختالف �أنواعها. )kenana online. com( .
ويرى الباحثان �أن املثل عبارة بليغة وخمت�رصة ،تتميز بان�ضغاط �ألفاظها ،وكثافة
معانيها ،وتعدد �أوجه تف�سريها يف بع�ض الأحيان ،وتعرب عن ق�ضية معينة دينية �أو
اجتماعية �أو �سيا�سية� ،أو و�صف ل�سمات �شخ�صيات اجتماعية� ،أو ن�صائح حياتية ،وهي
جميلة املبنى واملعنى ،وت�ؤدي �إىل املعنى املراد دون تعقيد.

و�ألفاظ الأمثال ال تغري تذكرياَ وت�أنيث َا و�إفراداَ وتثنية وجمعاَ ،بل ينظر فيها دائم ًا �إىل
مورد املثل� ،أي �أ�صله (الربغوثي. )1998 ،

منهج الدراسة وإجراءاتها:
تتبع الدرا�سة املنهج الو�صفي والتحليلي (حتليل امل�ضمون) الذي �سار وفق
اخلطوات الآتية:
1.1اجلانب الو�صفي لواقع الأمثال ال�شعبية املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن
يف منطقة بيت حلم.
2.2اجلانب التحليلي (حتليل امل�ضمون) للداللة الرتبوية واملحتوى لكل مثل �شعبي.

أدوات الدراسة:
اتفق الباحثان على ا�ستخدام الأدوات الآتية ملنا�سبتها للدرا�سة احلالية:
♦ ♦�أوالً :ال�سماع املبا�رش ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما ن�سمع عنه �أو نعاي�شه ،بهدف

التعرف على واقع الأمثال ال�شعبية التي كنا ن�سمعها ونحن فتية �صغار �أو يرويها الآباء
والأجداد �أو ال�شعراء ال�شعبيون.
♦

♦ثانياً :البحث عن الأمثال يف الكتب واملو�سوعات واملجالت املتخ�ص�صة يف الرتاث

ال�شعبي.
اتبع الباحثان منهج حتليل امل�ضمون يف تو�ضيح معاين وم�ضامني عينة الأمثال
ثم َّ
قيد الدرا�سة.

وقد ذكر الباحثان الأمثال بلهجاتها العامية ثم ترجمتها �إىل الف�صحى ،مربرين
ذلك مبا ي�أتي:
1.1االختالف الكبري بني الرواة يف رواية الأمثال ال�شعبية الواحدة والتنوع يف اللهجات.
2.2التنوع اجلغرايف يف �سماع الأمثال ال�شعبية من الرواة.
3.3بهدف االمتداد العربي والقومي ،لأن ح�رص الدرا�سة يف اللهجة املحكية ي�ؤدي �إىل
ح�رصها يف بيئة جغرافية حمددة
ويرى �شكارنة (�« )1999أن �رشح الأمثال وفهم مغزاها وا�ستيعابها فيه �شئ من
ال�صعوبة ،لأن فيها ما يرمز �إىل غري فحواها ،وفيها من الألفاظ املبهمة يف معناها
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ومبناها ما ي�ستغلق على الباحث �أحياناَ ،لأنها قيلت يف ع�صور خمتلفة ،ومن �أقوام خمتلفة
على درجات متباينة من املعرفة واجلهل .كما ي�صعب فهم املثل وحتديد معناه ومغزاه،
القولية».
ي�صعب �أي�ضا تخلي�صه من �أ�شباهه و�أمثاله من الفنون
ّ

اإلطار النظري:
يرى الأ�ستاذ الأنرثوبولوجي مالينو�سكي �أن من اخلط�أ �أن ننظر �إىل الأمثال على
�أ�سا�س �أنها �شكل من �أ�شكال الفولكلور �أو م�ستند �أوتوغرايف خا�ص ب�أحوال ال�شعوب� ،إمنا
قوة معينة �إىل التحرك .ويف اعتقاد الذين ي�صدر عنهم
هي يف الواقع عمل كالمي يدعو ّ
هذا الكالم �أنه ي�ؤدي �إىل �أقوى �أنواع الت�أثري على جمرى الأمور ،وعلى ال�سلوك الإن�ساين.
فاملعنى والغاية هما القا�سم امل�شرتك بني جميع �أمثال ال�شعوب يف العامل ،و�إن اختلفت يف
تراكيب جملها �أو يف �صالحيتها .وهي تكون كتاب َا �ضخم ًا يت�صفح فيه القارئ �أخالق الأمة
وعبقريتها وفطنتها وروحها (عرنيطة. )1968 ،

الفرق بني املثل واحلكمة:
احلكمة �صياغة فردية عميقة ،بينما املثل �صياغة اجلماعة ال�سطحية ال�ساذجة .لكن
احلكمة تلتقي مع املثل يف جوانب ،وتختلف معه يف �أخرى .ولذلك قيل :احلكمة هي ع�صارة
فردي يف جملة مر�صو�صة ر�ص ّا
ذكي
ّ
خربة احلياة ،وخال�صة فهم لأ�رسارها ،ويبذلها ذهن ّ
حمكم ّا ت�ستخدم يف املنا�سبات .وهي من جوامع الكلم تنم عن فهم عميق لفل�سفة احلياة
واملجتمع ،فهي علم وفن .بينما املثل ي�شبه احلكمة يف �إيجازه ور�صه ،ولكنه يختلف عنها
نهي �أو �أم ٍر �أو �إر�شادٍ  ،بينما املثل يفيد معنيني
يف منطقه .واحلكمة تفيد معنى واحداً من ٍ
ظاهراً وباطن ًا (�شكارنة. )1999 ،

أقوال الفالسفة يف املثل:
♦ ♦�أر�سطو :ك�أن الأمثال خملفات حكم قدمية �أدركها اخلراب ،ف�سلمت هي من بني تلك
احلكم ملتانتها وجزالة �ألفاظها.
♦ ♦�رسفنتي�س :املثل زبدة اختبار طويل ،مفرغة يف قالب �صغري.
♦ ♦ابن املقفع� :إذا ُجعل الكالم مثالً ،كان �أو�ضح للمنطق ،و�أنقى لل�سمع ،و�أو�سع
ل�شعوب احلديث.
♦ ♦الفارابي :هو ما تر�ضاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه حتى ابتذلوه فيما
بينهم وتغ ّنوا به (. )kenana online. com

لغة األمثال:
ن�ش�أت لغة الأمثال عرب املراحل الآتية:
♦ ♦�أوالً :املثل يف الع�رص اجلاهلي :وقد �صيغ باللغة الف�صحى حيث كانت �سليقة القوم

التي ُجبلوا عليها ،ومع ذلك مل تخل من حلن.

♦ ♦ثانياً :املثل يف �صدر الإ�سالم وبني �أمية :وهو امتداد للمثل اجلاهلي من حيث
مبناه اللغوي و�إن اختلف من حيث املدلول واملعنى ،ب�سبب تغري احلياة الإ�سالمية اجلديدة.

♦ ♦ثالثاً :املثل يف الع�رص العبا�سي :وقد �شهد هذا الع�رص ظهور لهجات عامية �إقليمية
يف كل �إقليم ،ون�ضجت العاميات ،وانحرفت عن الف�صحى.
ومما �ساعد على ف�ساد الل�سان العربي الت�أثر بالكتب املرتجمة عن الفر�س واليونان
أعجمية ،وظهور الكلمات
والهنود ،وابتعاد العرب عن وطنهم الأ�صلي ،ودخول الكلمات ال
ّ
العامية ،ون�شوء اللحن ،وظهور كالم املولّدين .والكلمة املولّدة هي التي ا�ستحدثها العرب،
ومل ُت�سمع من ف�صحائهم فيما م�ضى وال رويت عنهم (�شكارنة. )1999 ،
وا�ستعر�ض �شكارنة ( )1998جمموعة تعريفات للمثل كتبت من قبل بع�ض العرب
القدماء ،وخرج بح�صيلة لل�سمات ا َ
مل َثل ّية البارزة لدى ه�ؤالء القدماء ،وهي:
♦

♦�أوال :غلب اجلانب اللغوي والأدبي على اجلانب املو�ضوعي.

♦

♦ثانيا� :سريورتها بني النا�س وتعميمها.

♦

أهمية كبرية.
♦ثالثا� :أعطت اجلانب البالغي � ّ

♦

♦خام�سا :ال يجوز تغيريها �أو احلذف منها �إال ل�رضورة �شعرية.

أهميتها بالن�سبة لغريها من فنون القول واالهتمام الزائد بها من قبل
♦ ♦رابعاّ � :
النا�س يف كل زمان ومكان.
♦ ♦�ساد�سا :يق�رص ا�ستخدامها عند الكتاب يف الغالب الأهم ،على التحلية الأ�سلوبية،
فلم تكن غاية للدر�س واالنتقاد.

كيف نشأ املثل:
يرى �شكارنة (� )1998أن اجلملة ا َ
ملث َّلية ارتبطت ارتباط ًا ح�سي ًا ومعنوي ًا مبجموعة
من امل�سلّمات الدينية ،واملعتقدات ال�شعبية الناجتة عن اخلربة احلياتية املبا�رشة للإن�سان
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الفل�سطيني �ضمن بيئته ،وظروفه احلياتية الأخرى امل�ؤثرة .ولكل مثل ق�صة ،وقد ت�ضيع
الق�صة ويبقى املثل معرباً عن م�ضمونها .وقد ين�ش�أ املثل عن حادث تاريخي� ،أو حكمة� ،أو
�شعر� ،أو ق�صة �شخ�صية.

خصائص األمثال:
تتميز الأمثال باخل�صائ�ص الآتية:
1.1الإيجاز ،حيث كلمات قليلة تعرب عن جتربة دهور.
�2.2إ�صابة املعنى يف املواقف املت�شابهة.
3.3الأ�صالة ،فالأمثال عربية املن�ش�أ وبع�ضها مرتبط بالدين.
لتميز احلياة املجتمعية الريفية العربية عموما بالواقعية.
4.4الواقعيةّ ،
5.5البالغة ،فهي ذات �ألفاظ موجزة ومركّ زة وت�صيب املعنى.
6.6املو�سيقى ،فهي ذات جر�س مو�سيقي ويوجد تناغم بني �ألفاظها وتنا�سق بني اجلمل،

وجتان�س بني الأحرف واجلمل والرتاكيب.
7.7الإح�سا�س ،حيث تعك�س ب�صدق م�شاعر ال�شعب و�أحا�سي�سه و�آماله و�آالمه و�أفراحه
و�أحزانه وتفكريه وحكمته .ومن خاللها ن�ستك�شف �آراءه يف خمتلف �ش�ؤون احلياة وموقفه
منها ،ونظرته �إىل الكون وتف�سريه ملظاهره)kenana online. com( ..

وذكر �شكارنة ( )1998اخل�صائ�ص الآتية للمثل ال�شعبي:
1.1الإيجاز
�2.2إ�صابة املعنى وو�ضوحه.
3.3ال�شيوع.
4.4التميز الطبقي.
العامي.
5.5الأ�سلوب
ّ
�6.6صدى للتجربة ال�شعبية.
7.7ذات �صبغة تعليمية تهذيبية.
8.8البعد الزمني املجهول ،فبداية املثل غري حمددة زمنيا (�شكارنة ،عمر1998 ،جملة

الرتاث واملجتمع ،عدد. )31

أهمية األمثال الشعبية:
يلخ�ص ال�سويدي كارل باك�سرتوم �أهمية الأمثال ال�شعبية يف النقاط الآتية:
1.1تتحدث الأمثال عن �سعادة من يتداولها ،وعن �شقائهم ،وعن الغنى والفقر ،وال�رشف

واخلزي ،واجلمال والقبح ،والقوة وال�ضعف ،والعظمة والو�ضاعة.
2.2الأمثال من الناحية العلمية تريح النف�س ،وت�سخر ومتتدح ،ثم تهزل يف الوقت الذي
تت�ضمن فيه �أفكار جا ّدة.
3.3تلقي الأمثال الدرو�س ب�أ�سلوب من املرح احلاذق ،وهي مليئة بكنوز من الأحكام
ال�سليمة ،واحلكمة العملية ،والعدالة ،وامل�شاركة العاطفية ،ثم ال�سخرية الالذعة الذكية.
عب عنها من الناحية ال�شكلية
4.4تتكرر الأمثال نف�سها عند ال�شعوب املختلفة ،و�إن مل ُي رّ
بالألفاظ نف�سها.
5.5ت�ستقبح الأمثال الرذيلة ،وتعلي من �ش�أن الف�ضيلة ،فهي بهذه ال�صفات ذات قيمة
تهذيبية (عرنيطة. )1968 ،

وذكر �شكارنة (� )1998أن �أهمية املثل ال�شعبي يف فل�سطني تكمن فيما ي�أتي:
 .أ�شاهد عدل :على حالة اللغة الدارجة يف فل�سطني ،وهي �صادقة كل ال�صدق لأنها

ت�صدر عن فطرة نقية وطبيعة غري خادعة ،تو�ضح طبيعة اللهجات يف فل�سطني ،وما يعرتي
الألفاظ من تغيري�أو تبديل من بنية لأخرى.
.بفن �أدبي م�ستور :هي فن �أدبي ظل بعيداً عن �سطوة احلاكم و�سيطرته ،وهي ظاهرة
�أدبية تالئم النف�س ،وحتفظ عن ظهر قلب بكل �سهولة من قبل معظم النا�س ،وهي بالن�سبة
حلياة النا�س كامللح للطعام تتدخل يف معظم �أحاديثهم.
.تدرا�سة للقطاعات ال�شعبية� :إذ تك�شف عن طبيعة ال�شعب وذكائه ،والبحث فيها
�إمنا هو بحث يف حياة فئات العامة واخلا�صة من النا�س ،وتعرب عن �أخالق النا�س .وهي
وثيقة اجتماعية هامة لر�صد اجلانب االجتماعي حلياة ال�سكان الفل�سطينيني يف حِ لِّهم
وترحالهم ،يف مدنهم و�أريافهم وبواديهم .وتعترب قوانني غري مكتوبة يدين بها النا�س،
ويلتزمون مب�ضمونها ن�ص ًا وروح َا يف الغالب عن طيب خاطر ودون �أدنى غ�ضا�ضة �إال عند
�أقلهم (ممن ال ي�ؤمنون بها وهم قلة)  ،ملا لها من ت�أثري فعال يرتجم عن نزعاتهم العامة،
ويك�شف عن مالمح �شخ�صياتهم من حيث التقاليد والقيم والعادات التي حر�صوا ويحر�صون
على التقيد بها.
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.ث�رضورة تاريخية� :إنها متثل ع�صارة جتارب ال�شعب الفل�سطيني وخرباته يف
م�سريته احلياتية عرب الأجيال ال�سحيقة ،وهي زبدة تاريخه الطويل ،وقامو�س تاريخ
ال�شعب الفل�سطيني بكل طبقاته وقطاعاته ،وميكن اعتبارها م�صدراً هام ًا للم�ؤرخ الأخالقي
واالجتماعي.
.جب�ضاعة حملية :حيث ميكن ا�ستجالء خ�صائ�ص البيئة الفل�سطينية ومقومات
املجتمع الفل�سطيني ومواقفه من خالل املثل الدارج الذي يك�شف عن املناخ الفكري
وال�شعوري الذي تنمو فيه املواهب وامللكات� .إنها ب�ضاعة حملية خالية من كل غريب
م�ستورد ،ومل تعبث بها الأحداث والأيام.
.حتعاليم الآباء وتربية احلكماء :فهي تنطوي على مبادئ الف�ضيلة وال�رشف
وال�صدق والإح�سان واملعروف وح�سن ال�سلوك واالقت�صاد والكرم وال�ضيافة والعزم والثبات
والت�أين وال�صرب والأخذ بالث�أر واالحرتا�س من الأعداء ،والتوا�ضع والإيثار ،وحرب على
الرذيلة ،و�رضورة اال�ست�شارة ،و�رضورة الرتبية ال�صحيحة.
واملثبط ،كما �أن فيها
.خال�سالب واملوجب :يف الأمثال الدارجة ال�سئ وال�ضار
ّ
جما ًال وخرياً وف�ضائل ُيعتز بها .ولذلك �أ�صبح من ال�رضوري تنقيتها من خالل الغربلة ،مع
املحافظة على النافع منها والتم�سك بها وتنميتها واال�ستفادة منها يف قوة االندفاع �إىل
الأمام (�شكارنة ،عمر ،1998 ،جملة الرتاث واملجتمع ،عدد . )34
موقف ما� ،إما للتحذير من الوقوع يف اخلط�أ
وتتكون الأمثال من جمل ق�صرية تقال يف
ٍ
نف�سه� ،أو للتحفيز على تعلم �شئ ما مثل (اقنع ت�شبع)  .وبع�ضها يدعو �إىل تعديل ال�سلوك
ال�سئ (من حفر حفرة لأخيه �سقط فيها)  .ويحث بع�ضها النا�س على تعلم �شئ معني� ،أو احلث
على موا�صلة التعلم والبحث عن كل جديد (اجلديد حبه �شديد ،ميوت املعلم وهو يتعلم) .
كما �أن بع�ضها يدعو �إىل الرتابط االجتماعي ،والتحلي مبكارم الأخالق ،والتفكري وا�ست�شارة
الآخرين ،وتنمية املفاهيم اللغوية .kenanaonline. com
ويرى الدكتور نوفل نوفل (بدون تاريخ) �أن الأمثال ترتبط بالقيمة االجتماعية،
وت�شكل �أعظم الأ�ساليب الرتبوية املتبعة يف التعليم والتعلم .وهي حمفزات لتن�شئة اجتماعية
تعنى بدمج الفرد يف الو�سط االجتماعي الذي يعي�ش فيه .كما �أنها تعترب عوامل م�ساعدة يف
حتقيق تربية متكاملة ب�أبعادها الأخالقية والتعليمية واالجتماعية واالقت�صادية.
وللأمثال دور مهم يف تغيري القيم� ،إذ تدعو �إىل ال�سلوك والتمثل بالقيم ،وهي
تقوم مقام الن�صيحة ،وتثري دوافع وانفعاالت ي�صدر عنها �سلوكات .لذا كان من

ال�رضوري اختيار ا لأمثال املنا�سبة ون�رشها يف املجتمع ،وهو عمل ذو م�س�ؤولية
كبرية .www. alodaba. com
�أما جا�سم حممد �صالح فيعتقد �أن الأمثال ال�شعبية لأي �شعب من ال�شعوب ،ت�شكل
مر�آة نا�صعة لثقافته وهويته وقيمه ومبادئه و�أخالقه الرتبوية التي ي�ؤمن بها ،ويعمل
على ن�رشها بني �أبنائه ،ويعمل على جعلها فل�سفة اجتماعية له .وكما كان املثل
ال�شعبي مبا ميتلكه من �إيجاز اللفظ ودقة املعنى ،وح�سن الت�شبيه ،وجودة الكناية،
وتركيز الفكرة ،و�سهولته يف احلفظ ،فقد ا�ستعمل يف ن�رش املفاهيم الرتبوية ال�سائدة
.www. alodaba. com
وورد على املوقع الإلكرتوين ( kenanaonline. comموقع متخ�ص�ص يف الرتاث
ال�شعبي) �أن �أهمية الأمثال تربز خالل النقاط الآتية:
1.1ت�ؤدي دوراً مميزاً يف �إبراز القيم االجتماعية ،كالرتابط والتقدير واالحرتام والتعامل
احل�سن بني الأفراد.
2.2العمل على تنمية القيم االقت�صادية يف املجتمع ،مثل العمل واحلر�ص عليه وتقديره
والدقة واملحافظة على الرثوات الطبيعية.
3.3تر�سيخ املعايري الدينية والأخالقية وتعميمها على املواطنني.
4.4هي حكمة ال�شعوب ،واملر�آة التي تعك�س م�شاعر النا�س على خمتلف م�ستوياتهم.
 5.5تعترب املتنف�س الأكرث ا�ستخداما مل�شاكل النا�س واملعرب عن همومهم.
6.6تع ُّد معايري �أخالقية ي�ضعها عقالء القوم لتكون �ضابط ًا �سلوكي ًا ومنهج ًا �أخالقي ًا
لعامتهم وخوا�صّ هم ،يتناقلها اخللف عن ال�سلف جي ًال بعد جيل.
ّ
7.7ت�رسد كفاح ال�شعوب يف عبارات موجزة �سهلة احلفظ والتلقني.
يت�ضح مما �سبق �أن املثل ي�ؤثر بقوة على ال�سلوك الإن�ساين ،و�أن معنى وغاية الأمثال
ي�شكالن عام ًال م�شرتك ًا بني �أمثال خمتلف �شعوب العامل .ويعرب املثل عن ثقافة املجتمع
واحلالية ،وبالتايل ميكن درا�سة ثقافة املجتمع من خالل �أمثاله ال�سائدة ،من خالل
ال�سابقة
ّ
تلك التي حتث على التقدم والقيم اجلميلة ورفع املعنويات وال�سري �إىل الأمام.

الدراسات السابقة:
�أجرى املبي�ض ( )1986درا�سة بعنوان» اجلغرافيا الفولكلورية للأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية» ،وتو�صل الباحث �إىل �أن الكثري من الأمثال قد عربت عن البيئة الفل�سطينية،
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فبع�ضها متعلق بالأر�ض والزرع ،وال�رضع والثمر وال�شجر ،واجلو وتقلباته .ومن الأمثال
التي ذكرها الباحث ولها عالقة مبا�رشة بدرا�ستنا احلالية:
♦
♦
♦
♦
♦

♦اح�صد على بدري قبل ما تيجي ال�شوبة.
♦مو�سم التني ف�ش عجني.
♦�أر�ض ماحلة و�سما قادحة.
♦�أر�ض النجيل ب�صري فيها م�ستحيل.
♦اتعب على �أر�ضك تتعب عليك.

وبحث ح�سن ( )1988يف ر�سالة ماج�ستري بعنوان« :املر�أة واملثل الدارج يف فل�سطني»
مدى ا�ستطاعة الأمثال التي درجت على �أل�سنة النا�س �أن تر�سم �صورة �شبه واقعية حلياة
املر�أة .وتركزت خطة البحث على عدة خطوات� :إذ قام بر�صد الأمثال ال�شعبية ومراجعتها
دون من �أمثال لكل
مراجعة خا�صة ناقدة ،وتق�سيم الدرا�سة �إىل مو�ضوعات ،ومراجعة ما ِّ
مو�ضوع على حدة ،وقام بو�ضع الأمثال يف املو�ضوع الواحد �ضمن �أطر حمددة ،وبذلك
متكن من ت�صنيف الأمثال املتعلقة باملر�أة حتت عناوين فرعية كثرية.
وهدفت درا�سة العطيات ( )1991املعنونة�« :أمثالنا ال�شعبية يف امليزان» �إىل تو�ضيح
ال�سلبية ،معتمداً على
ال�شعبية
ما يراه كاتبها خمالف ًا لل�صواب ،ونق�ض لبع�ض الأمثال
ّ
ّ
مقايي�س ال�رشع والعقل والواقع ال�سليم .وقام الباحث بت�صنيف عينة الأمثال اخلا�ضعة
للبحث �إىل حماور عدة هي :قبول الأمر الواقع ،والأنانية ،و�إ�ساءة الظن ،والزواج.
و�أجرى كناعنه ( )1992درا�سة بعنوان :الرتابط بني الأمثال ال�شعبية والأبعاد
االجتماعية .هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل الرتابط بني الأمثال ال�شعبية من قبل الفئات
املختلفة من جهة ،واملتغريات االجتماعية والنف�سية التي متيز هذه الفئات عن بع�ضها من
جهة �أخرى .و اعتمدت الدرا�سة طريقة اجلمع من الطلبة ،ب�أن يقوم كل طالب يف ال�شعبة
ال�شعبية التي يتذكرها
الدرا�سية يف جامعة بري زيت بكتابة �أكرب عدد ممكن من الأمثال
ّ
خالل ع�رش دقائق.
تكونت العينة من ( )106فرداً من طلبة جامعة بري زيت منهم ( )74ذكراً� )32( ،أنثى
( )96م�سلماً )10( ،من امل�سيحيني )46( ،من �سكان املدينة )41( ،من القرى )19( ،من
املخيمات.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن جمموع الأمثال التي ذكرت بلغ ( )316مث ًال بن�سبة ()%12.4
للفرد الواحد ،وتراوح ما ذكره الفرد من ( )28-1مثالً .كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود فروق

ملمو�سة بني معدل عدد الأمثال ونوعها التي يعرفها �أفراد املجموعة ح�سب م�ؤ�رشات
اجتماعية معينة.
و�أظهرت الدرا�سة �إىل وجود ارتباط ذي داللة بني متغريات (اجلن�س والدين ونوع
البيئة االجتماعية ،واملنطقة اجلغرافية ،ونوع املدر�سة التي تخرج منها ال�شخ�ص ،وحقل
التخ�ص�ص يف اجلامعة) مع عدد ونوع الأمثال ال�شعبية التي يعرفها الفرد.
وقام �أبو زر ( )2004بدرا�سة قدمها للح�صول على درجة املاج�ستري يف اجلامعة
الإ�سالمية بغزة ،وكانت بعنوان�« :أخطاء عقائدية يف الأمثال والرتاكيب والعادات ال�شعبية
الفل�سطينية» .هدفت الدرا�سة �إىل جمع الأخطاء العقدية ال�شائعة يف �أقوال النا�س من �أمثال
وتراكيب ويف العادات والتقاليد ،والتي قد ت�صل بكثري من النا�س �إىل حد الكفر دون �أن
يعلموا .وقد اتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي القائم على توثيق الأمثال ال�شعبية
املخالفة للعقيدة �أو ما اعتقد �أنها كذلك ،وعمل على حتليلها وبني �أوجه اخلط�أ فيها ،بعد �أن
بينّ الوجه ال�صحيح للم�س�ألة مو�ضوع النقا�ش ،على �ضوء العقيدة ال�صحيحة املوافقة لفهم
ال�سلف ال�صالح.
�أما درا�سة جنم وعلي ( )2006التي كانت بعنوان�« :صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية
الفل�سطينية» ،فقد كان هدفها التعرف �إىل ال�صورة املقدمة عن املر�أة من خالل الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية ،والك�شف عن مدى توافق ال�صورة املقدمة عن املر�أة مع املنظور
الإ�سالمي .مت ا�ستخدام املنهج الو�صفي التحليلي وحتليل امل�ضمون .وتكون جمتمع الدرا�سة
من ( )200مثل �شعبي متداولة على �أل�سنة كبار ال�سّ ن ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()100
مثل �شعبي ،وكانت �أهم نتائجها كما ي�أتي:
 �أوال :قدمت الأمثال �صور املر�أة املتعددة (الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
والرتبوية) التي �ساهمت يف ت�شكيل جوانب ال�صورة العامة للمر�أة.
املتميزة التي احتلتها املر�أة من خالل عالقتها
 ثانيا� :أ�شادت الأمثال بال�صورة
ّ
بالزوج والأبناء واملجتمع.
 ثالثا :ا�شتملت الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية التي تناولت �صورة املر�أة على جوانب
�سلبية تتعار�ض مع معايري الكتاب وال�سنة.
و�أو�صت الباحثتان مبا يلي:
Ú Úالعمل على ت�أهيل الرتاث الفل�سطيني وغربلته �رشعياً ،و�إق�صاء كل ما يتعار�ض مع
تعاليم الإ�سالم.
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�Ú Úرضورة تفعيل الإعالم الفل�سطيني يف �إحياء الأمثال ال�شعبية التي عربت عن
ال�صورة النا�صعة وامل�ضيئة للمر�أة وتعزيزها بنظرة الإ�سالم لها.
Ú Úتوعية املر�أة بدور الأمثال ال�شعبية يف التن�شئة االجتماعية.
�Ú Úإدخال بع�ض عنا�رص الرتاث الفل�سطيني خا�صة ما يتعلق باملر�أة يف املناهج
الفل�سطينية.
Ú Úتعزيز الرتاث الفل�سطيني تعزيزاً مو�ضوعي ًا والرتكيز على ما يت�صل باملر�أة.
وهدفت درا�سة حممد عليان ( )2009التي كانت بعنوان «من �صور الرتاث ال�شعبي
يف القد�س :املثل املقد�سي» ل�سرب�أغوار املثل املقد�سي كنمط حيوي من �أمناط الرتاث ،له
طارد،
ت�أثريه ووجوده ويرتبط ب�أز ّقة القد�س وحاراتها ،وبالعيون املقد�سية ال�ساهرة التي ُت َ
وتحُ ا�صرَ لتبعد عن �أهلها وعن حميطها وعن ما�ضيها لتبدو غريبة ي�سهل اقتالعها ،بعد �أن
املقد�سيون عن �أ�سالفهم م�شافهة تراثهم العريق ،حمافظني عليه ،وهم كغريهم من
توارث
ّ
النا�س ي�ضيفون وينق�صون تبع ًا لهواهم وم�ستج ّداتهم .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أهمية املثل
متيز وخ�صو�صية (ما �ضاع حق وراه ُمطالب) .
ودوره يف حياة املقد�سي و�إبراز ما فيه من ّ
�أما درا�سة الكندري ومالك ( )2011والتي كانت بعنوان» �صورة املر�أة يف الأمثال
ال�شعبية من منظور طلبة كلية الرتبية الأ�سا�سية يف الكويت» ،فقد هدفت �إىل التعرف �إىل
�صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الدارجة ،والك�شف عن مدى توافق ال�صورة املذكورة �آنفا
مع معتقدات طلبة كلية �أخرى .اعتمدت الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي الذي يت�ضمن
ك�شف الأن�ساق الفكرية املت�ضمنة يف اخلطاب الثقايف ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()671
طالب ًا وطالبة من كلية الرتبية الأ�سا�سية يف دولة الكويت .وكانت �أداة الدرا�سة ا�ستبانة
بو�صفها �أداة الدرا�سة الرئي�سة.
وكانت �أهم نتائج الدرا�سة كما ي�أتي:
 الأمثال اجليدة من �أف�ضل طرق التعليم والرتبية االجتماعية من وجهة نظر الطلبة
( %81من �أفراد العينة) .
 ي�ستخدم الطلبة املثل ال�شعبي يف الدول العربية م�ضمون ًا و�شك ًال ب�صفة عامة يف
مو�ضوع املر�أة رغم وجود �شئ من التفاوت.
 يتعلم النا�شئة الأمثال ال�شعبية عن طريق اال�ستماع �إىل كبار ال�سن ( %96من �أفراد
العينة)  ،ثم من خالل الديوانية ،ثم الأ�رسة.
 وافق ( )%28من �أفراد العينة على البند القائل «�شاور املر�أة واخلف �شورها»

 الن�ساء �أنف�سهن قد يت�رشبن قيم معاداة الن�ساء وينقلنها للجيل اجلديد متاماً ،كما
قد يفعل بع�ض الرجال.
 هناك �أمثال �شعبية م�شبعة بالتحيز �ضد املر�أة ما زالت تع�شع�ش يف �أذهان بع�ض
الطلبة مثل« :موت البنات �سرت».
 الأمثال ال�سلبية التي ذكرها الطلبة �أكرث من الأمثال الإيجابية.
و�أجرى �سويلم ( )2011درا�سة بعنوان�« :صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية».
وهدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �صورة املر�أة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية .تكونت عينة
الدرا�سة من �أمثال املر�أة الواردة يف بع�ض كتب الأمثال ال�شعبية الأردنية .ا�ستخدم الباحث
�أ�سلوب حتليل املحتوى ،و�أ�سفرت الدرا�سة عن النتائج الآتية:
�إن الأمثال ال�شعبية خ�صّ ت املر�أة بح�صّ ة كبرية من الأمثال التي تظهرهن ب�صورة
�سلبية تعرب غالب ًا عن نظرة دونية للمر�أة يف الأدوار املتعلقة بها كبنت ،ومطلقة ،و�أرملة،
وعجوز ،بينما مل ت�شغل الأمثال التي تقدم ال�صورة الإيجابية �إال حيزاً �ضيق ًا خ�صو�ص ًا يف
دورها بو�صفها � ّأماً .و�أو�صى الباحث بو�ضع خطة �شاملة تهدف �إىل ت�صحيح النظرة النمطية
اخلاطئة للمر�أة يف الثقافة ال�شعبية ،خا�صة �أن هذه النظرة ال تن�سجم مع نظرة الإ�سالم لها.

و�أجرى �إبراهيم

()2013

درا�سة بعنوان�« :أدب الأمثال ال�شعبية يف امل�أكوالت

النابل�سية»
تناولت الدرا�سة جانبا من الفولكلور القويل املتمثل بالأمثال التي يتداولها النابل�سيون
يف م�أكوالتهم ،وبرزت �أهمية الدرا�سة الرتباطها بالهوية واخل�صو�صية التي تتجلى لدى
�رشيحة من املجتمع الفل�سطيني� ،سارت الدرا�سة على املنهج الو�صفي واال�ستقرائي ملا يتم
تداوله من امثال �شعبية خا�صة بامل�أكوالت.
عاجلت الدرا�سة م�صادر الأمثال ال�شعبية ،وخ�صائ�صها وفوائدها و�أنواعها وم�صادرها
و�صلتها بامل�أكوالت ال�شعبية النابل�سية التي من �أهمها الكنافة واملطبق والعوامة واملقلوبة
وامل�سخن واملحا�شي والعكوب وامل�سقعة وال�ش�شربك.
وعر�ضت الدرا�سة جمموعة من الأمثال ال�شعبية ذات الداللة بامل�أكوالت ال�شعبية،
و�أ�شارت �إىل �أن الأمثال ال�شعبية وثيقة تاريخية واجتماعية ،و�أنها املر�آة التي تعك�س ما
بداخلها وتك�شف حولها ،وكل ما ميت اليها ب�صلة من عادات وتقاليد وقيم وتاريخ.
بعد ا�ستعرا�ض الدرا�سات الع�رش ال�سابقة ،يظهر لنا �أن �سبع درا�سات منها �أجريت يف
فل�سطني ،واثنتان يف الأردن ،وواحدة يف الكويت .كما �أن �أربع درا�سات منها كانت متعلقة
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باملر�أة� ،أما ال�ست درا�سات الأخرى فقد كانت متعلقة بامل�أكوالت ،والرتاث ال�شعبي ب�شكل
عام ،ونقد الأمثال بوجه عام ،والرتابط بني الأمثال ال�شعبية والأبعاد االجتماعية ،والأمثال
من وجهة نظر العقيدة الإ�سالمية ،واجلغرافيا الفولكلورية يف فل�سطني.
ومل يتمكن الباحثان من احل�صول على درا�سات متعلقة مبا�رشة باملاء واخل�رضاء
(الأر�ض والنبات)  ،بخالف ما عرثوا عليه من درا�سات متعلقة باملر�أة (الوجه احل�سن)  ،مع
�أن الدرا�سات الواردة �أعاله كانت كافية لإ�ضاءة طريق هذه الدرا�سة.

جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من عدد كبري من الأمثال التي و�صل �إليها الباحثان من
م�صادر خمتلفة متثلت يف:
♦ ♦�أوال :من الآباء والأجداد والرواة الذين يروون ويتناقلون الق�ص�ص والأمثال ال�شعبية
يف منطقة عرب التعامرة وبيت حلم.
♦ ♦ثانيا :املو�سوعات الرتاثية والكتب واملجالت املتخ�ص�صة يف الرتاث.
وح�رص الباحثان الأمثال املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن فبلغت ( )70مث ًال
�شكلت جمتمع الدرا�سة.

عينة الدراسة:
قام الباحثان بعملية تفح�ص للأمثال التي يت�ضمنها جمتمع الدرا�سة بهدف
حتديد عينة الأمثال املرتبطة مبقولة» املاء واخل�رضاء والوجه احل�سن» مبا�رشة
وبو�ضوح ،فاتفقا على اعتماد �ستة وع�رشين مث ًال بو�صفها عينة الدرا�سة ،منها ثمانية
�أمثال متعلقة باملاء ،واثنا ع�رش مث ًال متعلقة بالأر�ض والنبات ،و�سبعة �أمثال متعلقة
بالوجه احل�سن (اجلمال والزين) .

والأمثال التي �شكلت عينة الدرا�سة هي:
♦ ♦�أوالً -الأمثال املتعلقة باملاء:
1.1تاجر امل َّية م�ش خ�رسان (ال ميكن لتاجر املاء �أن يخ�رس يف جتارته) .
ورجعه عط�شان (�أر�سله �إىل البحر و�أعاده عط�شاناً) .
2.2و ّداه على البحر ّ
املية العكرة (ي�صطاد يف املاء العكر) .
3.3
بت�صيد يف ّ
ّ
املية العكرة ( ُي�رشب مع املاء العكر) .
4.4ب ْن�شرَ َ ب مع ّ

املية على ظهره (يحمل املاء على ظهره لكنه يف نف�س الوقت
5.5عط�شان وحامل ّ
عط�شان) .
6.6البري اللي ت�رشب منه ال ترمي فيه حجر (ال ترمي حجراً يف البئر الذي ت�رشب منه) .
املية ما بتمر من عط�شان (املاء ال مير من خالل عط�شان) .
ّ 7.7

♦ ♦ثانياً -الأمثال املتعلقة بالأر�ض والنباتات:
1.1الأر�ض بت ْنقا�س بال�شرب( .الأر�ض تقا�س بال�شرب)
عما يف داخلها) .
2.2الأر�ض ما رّ
تخب عن اللي يف بطنها (ال تخرب الأر�ض ّ
3.3اتعب على �أر�ضك بتتعب عليك (بقدر تعبك يكون تعب الأر�ض عليك) .
4.4الأر�ض الواطية بت�رشب ميتها وميت غريها (الأر�ض املنخف�ضة ت�رشب ماءها وماء

غريها من املناطق املرتفعة) .
5.5اللي ما له �أر�ض ما له عِ ر�ض (من ال �أر�ض له ال عر�ض له) .
6.6الأر�ض للّي بيزرع ويفلح ويقلع (الأر�ض ملن يزرع املزروعات فيها ويحافظ عليها
ويقطفها) .
�7.7إن جار عليك الزمن جور على الأر�ض (�إذا جار عليك الزمن ،فعليك �أن تعتمد على
الأر�ض) .
8.8لأجل الورد ي�رشب العلّيق (�سقاية الورد باملاء ت�سقي العلّيق دون ق�صد م�سبق) .
9.9الطول طول النخلة والعقل عقل �سخلة (قد تكون البنت طويلة لكن عقلها �صغري مثل
عقل بنت املاعز) .

♦ ♦ثالثاً -الأمثال املتعلقة بالوجه احل�سن (اجلمال والزين):
1.1ما زين �إال زين العني (الزين هو زين العني) .
2.2ال يعجبك زينها وبيا�ض خرقتها ،بكرة بتيجي احل�صيدة وبت�شوف فعلتها (�إياك �أن

تعجب من زينها وبيا�ض ثيابها ،غدا �سرتى فعلها احلقيقي يف احل�صيدة) .
3.3العقل بالرا�س زينة ،اللي عدمته حزينة (العقل يف الر�أ�س زينة ،ومن فقدته تكون
حزينة) .
بتزينها�ش خدودها (من مل تتزين بزنودها ،لن
بتزينها�ش زنودها ،ما ّ
4.4اللي ما ّ
تزينها خدودها) .
ّ
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5.5يا ماخذ البي�ض يا مق�ضّ ي الزمان فرحان( .يا من تتزوج املر�أة البي�ضاء� ،ستق�ضي
عمرك و�أنت فرحان) .
زوقت ال�صو�صة ف�إنها ت�صبح عرو�سة) .
زوق ال�صو�صة ت�صري عرو�سة (�إذا ّ
ّ 6.6

عرض النتائج وحتليلها:
♦

♦�أوالً -الأمثال املتعلقة باملاء:

 تاجر املية م�ش خ�رسان (ال ميكن لتاجر املاء �أن يخ�رس يف جتارته) .
ورجعه عط�شان (�أر�سله �إىل البحر و�أعاده عط�شاناً) .
 و ّداه على البحر ّ
املية العكرة (ي�صطاد يف املاء العكر) .
 بت�صيد يف ّ
املية العكرة ( ُي�رشب مع املاء العكر) .
 ب ْن� َ
رشب مع ّ
املية على ظهره (يحمل املاء على ظهره لكنه يف نف�س الوقت
 عط�شان وحامل ّ
عط�شان) .
 البري اللي ت�رشب منه ال ترمي فيه حجر (ال ترمي حجراً يف البئر الذي ت�رشب منه) .
املية ما بتمر من عط�شان (املاء ال مير من خالل عط�شان) .
  ّ

خلق اهلل �سبحانه وتعاىل املاء لإحياء الإن�سان والأر�ض والكائنات احلية }واهلل �أنْز َل
من ال�سماء ما ًء ف�أحيا به الأر�ض بعد موتها� ،إن يف ذلك لآية لقوم ي�سمعون{.

النحل[.]65
مكون من مكوناتها ،وارتبط ا�ستقرار الإن�سان على وجه
واملاء ع�صب احلياة ،و�أهم ّ
بامل�سمى
الأر�ض باملاء ،وارتبطت احل�ضارات القدمية مب�صادر مائية ،وعرف بع�ضها
ّ
املائي مثل ح�ضارة بني النهرين وح�ضارة وادي النيل ،ودبت احلياة يف مكة املكرمة بعد
تفجر بئر زمزم ا�ستجابة لدعوة �أبي الأنبياء �إبراهيم -عليه ال�سالم }ر ّبنا �إنيّ �أ�سكن ُْت
�أن ّ

زرع عند بيتك املحرّم ر ّبنا ليقيموا ال�صال َة فاجعل �أفئد ًة من
من ُذ ّريتي بوادٍ غري ذي ٍ
النا�س تهوي �إليهم وارزقهم من الثمرات لعلّهم ي�شكرون{ [�إبراهيم.]37 :
وكلمة املاء مرادفة لكلمة احلياة ،لأن املاء يعني الزراعة والغذاء وال�رشاب والطاقة،
وقد و�صل الأمر �إىل �أن حجم الأرا�ضي الزراعية يتحدد لي�س فقط بحجم الأرا�ضي القابلة
للزراعة ،و�إمنا بكميات املياه العذبة املتوفرة �أي�ضاً .ولهذه الأهمية الكربى للماء جعله اهلل
�سبحانه وتعاىل �شائع ًا بني الب�رش جميعاً ،فحق االنتفاع باملاء مكفول للجميع دون �إ�رساف

وال �إف�ساد وال احتقار وال تعطيل ،وهذا يعني عدم جواز احتكار م�صادر املاء �أو منعها عن
الآخرين .وقد حر�ص امل�سلمون منذ فجر الإ�سالم على توفري املاء للجميع ،واعترب ثروة
ميكن الت�ص ّدق بها كاملال ،كما حدث يف ق�صة بئر رومة الذي كان حتت يهودي وكان مينع
امل�سلمني من مائه ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم”من ي�شرتي بئر رومة فيكون دلوه فيها كدالء
امل�سلمني” رواه البخاري .فا�شرتاها عثمان -ر�ضي اهلل عنه (عبد الفتاح ،موقع املختار
الإ�سالمي . )ar. islamway. net/ article
كما جعل املاء و�سط ًا منا�سب ًا لنمو كثري من احليوانات والنباتات والطحالب ال�رضورية
�سخر
للإن�سان ،والالزمة ال�ستمرارية حياته وحياة غريه من الكائنات الأخرى }وهو الذي ّ

البحر لت�أكلوا منه حلماً طرياً وت�ستخرجوا منه حلي ًة َت ْل َب�سونها ،وترى الفلك مواخر
َ�ضله ولعلّكم ت�شكرون{ النحل[.]14
فيه ،ولتبتغوا من ف ْ

وعندما نعلم �أن اهلل �سبحانه وتعاىل قد جعل من املاء كل �شئ حي ،ويحتاجه الإن�سان
واحليوان والنبات ،فج�سم املولود حديث ًا يحتوي ما يقارب  %80من كتلته ماء ،وعند
ال�شيخوخة ت�صل �إىل حوايل  ،%50وال ي�ستغني عنه البدن نهائي ًا يف عملياته احليوية
وال ي�ستطيع الإن�سان العي�ش بدونه �إال �أيام ًا معدودات ،فهو مذيب للفيتامينات والأمالح
والأحما�ض الأمينية واجللوكوز ،وله دور كبري يف ه�ضم وامت�صا�ص ونقل وا�ستخدام
العنا�رص الغذائية ،وهو الو�سيط الآمن للتخلً�ص من ال�سموم والف�ضالت ،كما ي�سهم يف �إنتاج
الطاقة ،وعليه يعتمد التنظيم احلراري يف اجل�سم ،ويدخل يف تركيب الأطعمة جميعها....
املية م�ش خ�رسان) فال غناء عنه[مهدي ،املاء
حينها نت�أكد بدون �شك من �صحة املثل (تاجر ّ
يف الدرا�سات الرتاثية.]www. alwae. com ،
وقد نزل القر�آن يف بيئة �صحراوية جافة تفتقد �إىل املاء يف معظم �أرجائها ،و�إن وجد
يف ناحية ما ،فقد كان من ال�صعب ا�ستخراجه ،لعدم توفر الأدوات الالزمة لذلك ،وت� ّأخر
التكنولوجيا ال�رضورية حلل هذه الإ�شكالية ،وين�سحب احلال نف�سه على كثري من املناطق
العربية ،خا�صة تلك البعيدة عن م�صادر املياه من ينابيع و�أنهار وبحريات ،كما هو احلال
يف املناطق الفل�سطينية اجلنوبية� ،إذ كان النا�س قدمي ًا يقطعون م�سافات كبرية من �أجل
احل�صول على ماء ال�رشب ،لهم وحليواناتهم .وكان بع�ضهم_ وخا�صة البدو_ دائمي الرتحال
بهدف احل�صول على املاء والكلأ.
اخلفي من خالل �شم
وكانوا يبذلون جهوداً جبارة يف حماوالتهم للعثور على املاء
ّ
الرتاب ،ورائحة بع�ض النباتات ،وحركة احليوان ،ثم تطورت معارفهم � ّإبان النه�ضة العربية
الإ�سالمية �إىل علوم لها قواعدها وقوانينها.
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و�إذا ما تذكرنا �أن الإ�سالم قد اعترب طهارة امل�سلم من احلدث الأ�صغر واجلنابة واحلي�ض
والنفا�س �رشط ًا ل�صحة العديد من العبادات كال�صالة والطواف وم�سّ امل�صحف ،واملاء هو
امل�صدر الأول لهذه الطهارة� ...أدركنا �أن تاجر املاء لي�س خ�رسان ًا (مهدي ،املاء يف الدرا�سات
الرتاثية. )www. alwae. com ،

وي�شكل املاء حوايل ثلثي حجم الكرة الأر�ضية موزعاً بال�شكل الآتي:
 %97Ú Úمياه ماحلة ومتثل بحاراً وحميطات.
 %3Ú Úمياه عذبة تتوزع كالآتي:
 %22(Ú Úمياه جوفية %77 ،كتل جليدية %1 ،ي�شكل دورة املاء يف الطبيعة) .
يتبني لنا من هذه ا لأرقام �أن كمية املياه ال ّنقية قليلة جداً ،و�إذا نظرنا مبنظار
�أجدادنا املفتقرين لتكنولوجيا احلفر وحتلية املياه واملوا�صالت ال�رسيعة ،حينها
املية م�ش خ�رسان)  ،لأنها جتارة مبادة ا�سرتاتيجية
نفهم جيداً معنى املثل (تاجر ّ
ال ي�ستغني عنها �أحد ،وكانت �صعبة املنال يف مناطق وا�سعة من بالدنا) موقع
الكرتوين.tymaroc. ibd. a3. org/ t1- topic :
ويعاين الوطن العربي من م�شكلة مائية كبرية ،فال ميتلك �سوى ح�صة مائية قليلة
( )%0.5من جمموع املياه املتجددة يف العامل (املياه املرتبطة بالت�ساقطات التي جتري
على �سطح الأر�ض ويدخل بع�ضها �إىل الباطن)  ،ويرتكز اجلزء الأكرب منها يف م�رص و�سوريا
والعراق .وهناك �أكرث من ( )60مليون ًا من العرب ال تتوافر لديهم مياه �صحية.
وزادت ال�رصاعات بني الدول حول جماري املياه من ا�ستفحال امل�شكلة يف الوطن
العربي ،كال�رصاع بني �إ�رسائيل والعرب حول حو�ض الأردن وه�ضبة اجلوالن ،وال�رصاع
بني م�رص و�أثيوبيا حول نهر النيل ،وال�رصاع بني العراق وتركيا و�سوريا حول نهري دجلة
والفرات.
ومتثل الأرا�ضي املت�صحرة �أكرث من ثلثي م�ساحة العامل العربي ،وت�شكل الأرا�ضي
املهددة بالت�صحر حوايل خم�س الأرا�ضي ،والأرا�ضي ال�صاحلة للزراعة ال متثل �سوى
( )%11.6من م�ساحة الأرا�ضي الكلية.
وتع ُّد الكثري من الدول الآن املياه بو�صفها جزءاً من �أمنها الغذائي ،و�أ�صبحت حموراً
مهم ًا من حماور ال�رصاع الدويل يف الربع الأخري من القرن الع�رشين ،وزاد الأمر تعقيداً
مفجراً حلروب ميكن �أن حتدث بني
مع بداية القرن الواحد والع�رشين� ،إذ �أ�صبحت املياه
ّ
الدول ،خا�صة بعد �صدور تقارير دولية من قبل البنك الدويل واملجل�س العاملي للمياه

�شح املياه وندرتها ،ودعوتها لرت�شيد املياه ،واملحافظة على م�صادرها
حتذر فيها من ّ
التلوث ،كما عقدت العديد من امل�ؤمترات الدولية والإقليمية لدرا�سة هذه الق�ضية،
من
ّ
وحددت الأمم املتحدة يوم الثاين والع�رشين من �آذار يوم ًا علمي ًا للمياه( .عبد الفتاح،
موقع املختار الإ�سالمي . )ar. islamway. net/ article
وي�شكلُ املاء �إك�سري احلياة للمزارعني الفل�سطينيني املعتمدين على الزراعة املروية،
�إذ يزود هذا النوع من الزراعة املواطنني مبا يحتاجونه من اخل�ضار والفواكه ،وي�سد
حاجات النا�س الغذائية ،يف ظل مناف�سة م�ستعرة مع املزارعني الإ�رسائيليني .وينطبق نف�س
الأمر على كثري من ال�صناعات الفل�سطينية التي حتتاج �إىل املاء ،كال�صناعات الغذائية،
و�صناعات حجر البناء والبالط وغريها.
وقد حر�ص االحتالل الإ�رسائيلي على ال�سيطرة على م�صادر املياه الفل�سطينية،
ف�أ�ضحى الفل�سطيني ي�شرتي ماءه من املح َتل الإ�رسائيلي ،علم ًا ب�أن ما ي�صله من املاء ال
ي�شكل �سوى ن�سبة �ضئيلة جداً مما ي�صل للم�ستوطن اجلاثم على �أر�ضه ومقدراته.
لذلك ،لي�س م�ستغربا �أن يكون للماء ح�ضور كبري يف الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية
والعربية ،لأنه ميثل �سلعة غالية للإن�سان املحروم من �أر�ضه ومائه بالرغم من توافر
التكنولوجيا والعلم احلديثني بني �أيدي اجلميع.
�إن تاجر املاء لن يخ�رس �أبدا (تاجر املية م�ش خ�رسان)  ،لأن �سلعته ال ي�ستغني عنها
حي �أفال ي�ؤمنون{ (الأنبياء . )30
�أحد ،وهي �أ�س احلياة }وجعلنا من املا ِء ك َّل ٍ
�شئ ّ
وي�شكل املاء �سلعة ال ميكن �أن تبور لأنها مادة م�ستهلكة ،ومن ال�صعب تدويرها و�إعادة
ا�ستخدامها مرة �أخرى ،خا�صة يف املناطق ال�صحراوية ،ولذلك ف�إن الربح م�ضمون لتاجر
املاء ،ويف �أ�سو�أ الأحوال ف�إنه لن يخ�رس.
هل من املنطق �أن ت�أخذ �شخ�ص ًا �إىل منطقة مائية ،ثم تقفل به راجع ًا �إىل بيته وهو
ورجعه عط�شان)  .وي�رضب هذا املثل يف ال�شخ�ص املتحايل على
عط�شان (و ّداه على البحر ّ
الآخرين ،الذي يقوم منهجه احلياتي على ال ّن�صب وال ّدجل وت�ضخيم الأمور ،واملبالغة يف
الو�صف ،بحيث يوحي للآخرين بقدرته على الفعل وخدمتهم وم�ساعدتهم ،لكنه يف احلقيقة
بعك�س ذلك ،فهو ك ّذاب .وقد يكون للمثل عالقة ب�صفة البخل� ،إذ تذهب مع البخيل �إىل �أي
مكان ،ومينعه بخله من �أن يق ّدم لكَ � ّأي نوع من التكرمي ،خا�صة و�أنك ذاهب لأجل م�صلحته
ال�شخ�صية .فهل من املعقول مث ًال �أن ي�أخذك �إىل بلد بعيد ،ثم تعود بعد زمن طويل جائعا
لت�أكل من بيتك .وقد يت�ضمن املثل ال ّنهي عن بع�ض ال�صفات املمقوتة كالكذب و�إخالف
الوعد ،مما يتناق�ض والقيم الدينية والإن�سانية التي حث عليه الإ�سالم والأديان الأخرى..
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حوى (� )1988أن البخل من الأمرا�ض الهادمة للألفة واحلياة االجتماعية
وذكر ّ
ال�سليمة والتعاون .ويرتتب على ذلك ا�ست�ساغة العزلة ،وتراجع قيم البذل والإيثار والبذل
والت�ضحية واملروءة والعطف واملحبة واحلنان ،والإقدام على عمل اخلري ،واجلهاد،
واملوا�ساة .ويدفع البخل املر�أة �إىل الرتدد يف القيام بواجبات الأمومة ،وتردد الرجل يف
القيام بواجباته الزوجية.
وقد ربط القر�آن بني الإنفاق وزكاة النف�س }الذي ي�ؤتي مالَه يتزكّى{ (الليل. )18 ،

�شح نف�سه ف�أولئك هم املفلحون{
وذم القر�آن البخل فقال} :ومن يوقَ
ّ

(احل�رش. )9 ،

نب الذين يبخلون مبا �آتاهم اهلل من ف�ضله هو خريا ً لهم ،بل هو
وقال} :وال يح�س ّ
رش لهم� ،سيط ّوقون ما بخلوا به يوم القيامة{ (�آل عمران. )180 ،
� ُّ

وقد ي�ؤدي ال�شح �إىل �سفك الدماء وا�ستحالل املحارم ،فقال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إياكم
وال�شح ،ف�إ ّنه �أهلك من كان قبلكم ،حملهم على �أن �سفكوا دماءهم ،وا�ستحلّوا حمارمهم
«�أخرجه م�سلم.

والبخيل حمروم من اجلنة ،حيث قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال يدخل اجل ّنة بخيل وال
خب وال خائن وال �سيئ امللكة» �أخرجه �أحمد والرتمذي وح�سّ نه.
كما �أن البخيل يفتقد �إىل الإميان ،كما ورد يف احلديث ال�رشيف« :خ�صلتان ال جتتمعان
يف م�ؤمن :البخل و�سوء ا ُ
خللُق» �أخرجه الرتمذي.

�أما الكذب فهو من قبائح الذنوب وفواح�ش العيوب ،وهو الأ�صل الذي يبنى عليه
النفاق .قال �صلى اهلل عليه و�سلم�« :إن الكذب يهدي �إىل الفجور ،و�إن الفجور يهدي �إىل النار،
الفجار،
التجار هم ّ
و�إن الرجل ليكذب حتى يكتب عند اهلل ك ّذاباً» متفق عليه .وقال �أي�ضاّ �« :إن ّ
فقيل :يا ر�سول اهلل� ،ألي�س �أح ّل اهلل البيع؟ قال :نعم ولكنهم يحلفون في�أثمون ،ويح ّدثون
البياع
فيكذبون» م�سند �أحمد .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ثالثة ي�شن�ؤهم اهلل :التاجر �أو ّ
جيد.
احللاّ ف ،والفقري املحتال ،والبخيل امل ّنان» �أخرجه �أحمد ب�إ�سناد ّ
وملوث لنفو�س املحرتمني ،وم�سيء لأهل النخوة،
�إن الكذب م�شني لأ�صحاب املروءةّ ،
ي�سوغ املرء لنف�سه �أن ي�أخذ �إن�سان ًا �إىل البحر ويرجعه
وي�سبب ال�رضر للنا�س ...فكيف ّ
عط�شاناً؟  ...هل هو البخل� ،أم الكذب؟
يعج
ويرى الباحثان �أن مفهوم»املاء العكر» قد ي�ستخدم لو�صف املجتمع الذي ُّ

بامل�شاكل والفنت واخلالفات والقيل والقال .ويكون املاء عكراً عندما يختلط املاء ال�صايف
مبواد ملوثة كالأتربة والأو�ساخ و�أية مواد �أخرى تغري �صفة النقاء فيه وتف�سد �صالحيته
لل�رشب والنظافة .كذلك املجتمع الذي تختل عالقاته الطبيعية القائمة على الود والت�صالح
والتعاون ،فيتحول �إىل جمتمع م�ضطرب تغزوه اخلالفات والتناق�ضات ب�سبب الفنت التي
(بت�صيد
يحييها �شخ�ص ت�سلل وبدا يثري الد�سائ�س ويفتعل اخلالفات ،لذلك قالوا يف املثل
ّ
املية العكرة)  ،فتجده على الأعم الأغلب كاذباً ،وغري م�ؤمتن ،وثرثاراُ ،و�سفيها ،وحاقداً،
يف ّ
و�سيئ الظن ،وال يراعي جرية ،وال يقدر �صداقة.
ومفرتي ًا على الأبرياء ،ومغتاباً ،و ّ
مناماًّ ،
�سيئ بكل ما تعني الكلمة من معنى.
ويهرب منه النا�س هروبهم من الطاعون ،هو ّ
والذي يت�صيد يف املاء العكر �إن�سان يحب ممار�سة اخل�صومة التي نبهنا �آبا�ؤنا منها،
وال�سب
لأنها متحق الدين ،وتنق�ص املروءة ،وت�ضيع اللذة .ويدخل يف �إطار اخل�صومة الفح�ش
ّ
وبذاءة الل�سان وال�سخرية واال�ستهزاء و�إف�شاء الأ�رسار والغيبة والنميمة.
وهناك نوع �آخر من الب�رش يت�سم بالأخالق الفكرية والقلبية والنف�سية الراقية ،والتعامل
احل�سن ،وي�سهم يف ن�رش ال�سالم املجتمعي �أينما حل وحيثما اتجّ ه ،ال يتدخل فيما ال يعنيه،
املية العكرة)  ،وهو �إن�سان يج�سّ د الدواء ال الداء ،بعك�س
ومرحب به يف كل مكان (ب ْن�رشب مع ّ
املية العكرة)  .ولعل ا�ستخدام املاء يف هذه الأمثال يت�ضمن داللة
ذلك الذي (يت�صيد يف ّ
ت�ؤ�رش �إىل �أهمية الق�ضية املبحوثة� ،إذ �إن فائدة ال�شخ�ص ملجتمعه �أو �رضره ،متعلقة باملاء
الذي ميثل احلياة }وجعلنا من املاء كل �شئ حي �أفال ي�ؤمنون{ (الأنبياء . )30
مية على ظهره)  ،فقد ُي�رضب يف الإن�سان الذي
�أما املثل القائل (عط�شان وحامل ّ
لديه �إمكانيات وقدرات معينة لكنه ال ي�ستثمرها اال�ستثمار الأمثل .فقد جتد �إن�سان ًا يحمل
�أعلى الدرجات العلمية لك ّنه عاجز عن التفاعل االجتماعي مع عائلته �أو جمتمعه ،وقد جتده
عاجزاً عن التكيف مع و�سطه الوظيفي ،وغري قادر على تقدير ذاته ،وذي �إرادة �ضعيفة ،وغري
تبوء املركز الذي
قادر على االن�سجام ،كما �أنه غري ّ
ميال للمناف�سة التي هي عامل مهم يف ّ
يطمح �إليه الإن�سان� ،أي �أنه م�صاب بالق�صور الذاتي بن�سبة �أو ب�أخرى ،حيث ال قابلية لديه
غي وال لل ّتغيري .وقد ينطبق عليه املعنى ال�ضمني للآية الكرمية }مثلهم كمثل احلمار
لل ّت رّ
يحمل �أ�سفارا{ (اجلمعة. )5 ،
ورمبا ي�ؤ�رش املثل اجتاه �أنا�س ميلكون الرثوات الهائلة لكنهم عاجزون لأ�سباب
يقت الإن�سان
�سيكولوجية عن اال�ستفادة منها ،ومن هذه الأ�سباب وجود �سمة البخل ،حيث رّ
على نف�سه وعلى عياله ،مع �أن لديه الإمكانيات الكافية لتكون معي�شته من �أرقى امل�ستويات،
كالعي�س يف البيداء يقتلها الظما .....واملاء فوق ظهورها حممول.
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ويت�ضمن املثل القائل (البري اللي ت�رشب منّه ال ترمي فيه حجر) على معنيني
�إيجابيني:
● ●املعنى الأول :وهو املعنى املبا�رش� ،إذ يت�ضمن املثل دعوة �رصيحة للمحافظة

على م�صادر املياه من التلوث ،من خالل جتنب �إلقاء القاذورات واحلجارة يف م�صادر املاء
كالآبار والينابيع ،لأنه م�صدر حلياة الب�رش واحليوان والنبات.
● ●املعنى الثاين :وهو معنى غري مبا�رش ،ويحث على احرتام وتقدير من يعمل لك
معروفاً ،و�أن ترد املعروف مبثله ،و�أن ال ت�سئ �إىل من و ّفر لك عم ًال عنده باملحافظة على
الأمانة التي ائتمنك عليها ،و�أن حتافظ على حبل الود مع من احرتمك وق ّدرك و�أح�سن �إليك.
قال تعاىل} :هل جزا ُء الإح�سان �إال الإح�سان{ (الرحمن. )60 ،
ف�إياك �أيها الإن�سان �أن تر ّد على املعروف باملنكر ،وعلى الإح�سان بالإ�ساءة ،لأن هذا
ال�سلوك من �سلوكيات الإن�سان قليل التهذيب وغري الفا�ضل ،وال�شكر طاعة من الطاعات التي
ي�ؤديها امل�ؤمن ،وال ي�شكر اهلل من ال ي�شكر النا�س.
والطماع ب�إن�سان
(املية ما بتمر من عط�شان) الإن�سان الأناين
وي�صور املثل القائل
ّ
ّ
عط�شان بحاجة �إىل ماء كثري حتى يرتوي ،ولي�س لديه ا�ستعداد ل�سقاء غريه قبل �أن يرتوي،
و�شحه ،ورمبا ب�سبب �ضعف
ورمبا ال ميرر ماء ال�رشب �إىل غريه رغم ارتوائه ،ب�سبب �أنانيته ّ
�إميانه ب�أن م�صدر الرزق هو اهلل �سبحانه وتعاىل .والق�ضية لي�ست مرتبطة مباء ال�رشب
وحده ،و�إمنا هو �شحيح يف ك ِّل �شئ ،ولي�س لديه ا�ستعداد مل ّد يد امل�ساعدة لأحد ،ويعتقد
ب�أنه مركز الكون ،و�أن قوته يف تراكم الرثوة وجتميعها ب�شتى ال�سبل ،دون �أن يفيد �أحداً غري
نف�سه ،ورمبا يحرم نف�سه ثم ميوت ونف�سه ت�شتهي �شيئ ًا ما كان متوافراً لديه قبل �أن يدهمه
ملك املوت.

♦ ♦ثانياً  -الأمثال املتعلقة بالأر�ض والنباتات:
1.1الأر�ض بت ْنقا�س بال�شرب( .الأر�ض تقا�س بال�شرب)
عما يف داخلها) .
2.2الأر�ض ما ْتخبرِّ عن اللي يف بطنها (ال تخرب الأر�ض ّ
3.3اتعب على �أر�ضك بتتعب عليك (بقدر تعبك يكون تعب الأر�ض عليك) .
4.4الأر�ض الواطية بت�شرْ ب ميتها وميت غريها (الأر�ض املنخف�ضة ت�رشب ماءها وماء

غريها) .

5.5اللي ما له �أر�ض ما له عِ ر�ض (من ال �أر�ض له ال عِ ْر�ض له) .

6.6الأر�ض للي بيزرع ويفلح ويقلع (الأر�ض ملن يزرع املزروعات فيها ويحافظ عليها
ويح�صدها) .
7.7لأجل الورد ي�رشب ال ُعلّيق (�سقاية الورد باملاء ت�سقي العليق دون ق�صد م�سبق) .
8.8الطول طول النخلة والعقل عقل �سخلة (قد تكون البنت طويلة لكن عقلها �صغري مثل
عقل بنت املاعز) .
لقد جعل اهلل الأر�ض معاونة للإن�سان على احلياة ،وهي�أها بكل ما تتطلّبه هذه احلياة
من مطالب ،قال تعاىل:
}وبارك فيها وق َّد َر فيها �أقواتَها{ (ف�صلت. )10 ،

�ش{ (الأعراف. )10 ،
}وجعلنا لكم فيها معا ِي َ

}فام�شوا يف مناكبها وكلوا من رزقه{ (امللك. )15 ،

روا�سي �أن متي َد بهم ،وجعلنا فيها فجاجاً �سبالً لعلهم
}وجعلنا يف الأر�ض
َ
يهتدون{ (الأنبياء( .... )15 ،قطب. )1980 ،
للأر�ض �أهمية خا�صة يف عقل ووجدان الإن�سان الفل�سطيني منذ قدمي الزمان ،فهي
التي مت ّده بالغذاء ،وعليها تقوم حياته ،ومل يكن هناك م�صدر �آخر ملعي�شته ،يف زمن كان
فيه التخلف العلمي والتكنولوجي يرزح على �صدور النا�س ،فال �صناعة ،وال عمل خارجي،
فالأر�ض م�صدر وحيد لالرتزاق والعي�ش بكرامة.
آباء عن متابعة �أبنائهم
ويف حلظات تاريخية معينة بلغت �أهمية الأر�ض مبلغ ًا �شغل ال َ
يف املدار�س ،ب�سبب عملهم يف الأر�ض بهدف توفري لقمة العي�ش لهم .كما �أن الأر�ض تعد
م�صدراً مل�صاريف كثري من املتعلمني يف املدار�س واجلامعات بعد بيع �إنتاجها .لكن
الأر�ض بالقابل كانت �سبب ًا لكثري من اخلالفات ،مثل خالفات الق�سمة ،والري اجلائر،
والتعدي احلدودي ،وكثرياً ما �أدت �إىل حروب عائلية رمبا مل تنته (حنا. )2000 ،
ويرى �شكارنة (� )2000أن ما مييز الإن�سان الفل�سطيني تفاعله مع الطبيعة ،وي�ستوحي
من هذا التفاعل مثله العليا ،ومن هذه املثل (من ال �أر�ض له ال هوية له)  ،فما املق�صود
بالهوية؟
�إنها �إثبات وجود على �سطح الأر�ض �ضمن نطاق معينّ حمدود ،وهذا يعني �إثبات
�شخ�صه ال �صورته على بقعة �أر�ض معينة يف وطنه.
�إن للأمثال ال�شعبية الفل�سطينية املتعلقة باخل�رضاء (الأر�ض والنباتات) يف زمننا
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�أهمية خا�صة ،يف ظل ا�ستمرار االحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني ،وم�صادرة الأرا�ضي و�إقامة
امل�ستوطنات ،وبالتايل �أ�صبحت هذه الأمثال م�صدر �إلهام للنا�س من ناحية حب الأر�ض
والتم�سك بها ،وعدم بيعها لأية جهة حتوم حولها ال�شبهات.
مهمة جدا لدى الفل�سطيني ،ول�شدة �أهميتها فهي تقا�س بال�شرب .وال
لذلك كانت الأر�ض ّ
ن�ستغرب �إذا ر�أينا بع�ض الفل�سطينيني يرف�ض بيع �أر�ضه �أو � َّأي جزء منها مهما كانت حاجته.
وين�صح املثل با�ستخدام الأر�ض لإخفاء ما يود الإن�سان �إخفاءه داخل الأر�ض .ولقد
ثبت املق�صود بهذا املثل يف �أجلى معانيه ،عندما ا�ستخدمت املقاومة الفل�سطينية يف
غزة �سالح الأنفاق لإيواء املجاهدين ،وتخزين ال�سالح ،وقواعد لق�صف ال�صواريخ باجتاه
اجلانب ال�صهيوين يف حرب عام  ،2014مبهارة وحذق ،وحققت نتائج باهرة يف تكبيد
العدو ال�صهيوين خ�سائر فادحة يف الأرواح واملعدات ،وق�صفوا تل �أبيب حتت �سمع وب�رص
الطائرات التي كانت جتوب �أجواء قطاع غزة بالع�رشات ،وحققوا الن�رص املبني ب�إمكانات
بتخب
ع�سكرية ب�سيطة مقارنة مبا ميلكه العدو من �أرقى �أ�شكال التكنولوجيات (الأر�ض ما
رّ
عن اللي يف بطنها)  .وال عجب يف ذلك ،ونحن نرى �أ�شياء ثمينة وغري ثمينة خبئت يف
خمفية ومل تكت�شف
الأر�ض ،ومل ُتكت�شف �إال بعد �آالف ال�سنني ،ورمبا هناك �أ�شياء ما زالت
ّ
حتى هذه اللحظة ،ورمبا لن تكت�شف �إىل يوم القيامة .فالأر�ض حافظة لأ�رسار الإن�سان،
وعالقته معها تت�سم بالود وال�صداقة .ولعل املثل يود الت�أكيد على �أن الإن�سان هو الذي
يف�شي �أ�رسار النا�س ،وبدون اطّ الع الإن�سان على الأ�رسار �ستبقى طي الكتمان .وهناك مثل
القمعية يعاك�س هذا املثل يف املعنى وهو (انتبه يف للحيطان �آذان)
�آخر منت�رش يف الدول
ّ
 ،ويت�ضمن هذا املثل حتذيرا للنا�س من احلديث يف ال�سيا�سة وكل ما يخالف احلكومة لأنه
ي�ؤكد �أن اجلدران لها �آذان ت�سمع ،لذلك يجب عليك �أن ال تتكلم ،و�إال فالعاقبة �ستكون وخيمة.
عما يف بطنها ،وت�شكل مو�ضع ًا
بينما يف املثل ال�سابق ال يوجد للأر�ض �آذان ،وهي ال تخرب ّ
ي�صلح حلفظ الأ�رسار �أكرث فاعلية من الب�رش ،و�أكرث �أماناً.
إكرب على
وتقدم الأر�ض لك مبقدار ما تقدم لها( :اتعب على �أر�ضك بتتعب عليكْ � ،
بتكرب عليك)  ،ومن ال�صعب �أن تقدم لك �شيئ ًا دون �أن تبذل لها تعب ًا وعرقاً .ف�إذا
�أر�ضك
ْ
حفرتها �ستجد فيها املاء .و�إذا حرثتها و�سهلتها وزرعتها و�سقيتها وحميتها من الديدان
واحل�رشات ،حينها �ستجد الأر�ض مليئة بالفواكه واخل�رضوات� .أما �إذا �أهملتها فلن جتد
متحابني
ي�رسك .لذلك �شبه مثل �آخر العالقة بني الإن�سان والأر�ض بعالقة اثنني
فيها ما ُّ
ّ
وحب
متعانقني ويتبادالن القبل (هو والأر�ض مباو�سة)  .فهذا املثل يدعو للعمل والن�شاط ّ
الأر�ض ،ويحذر �ضمني ًا من الك�سل والرتاخي .وال ي�ستحق ملكية الأر�ض �إال من يتعب
ويعرق وي�شقى يف خدمتها.

كما �أن �أهمية الأر�ض تختلف باختالف موقعها والهدف من ا�ستخدامها ،فالأر�ض
اجلبلية ميكن ا�ستخدامها للبناء و�إقامة امل�ؤ�س�سات املختلفة ،بينما الأر�ض املنخف�ضة
ثرية باملواد الع�ضوية الغذائية واملاء
وخا�صة ال�سهلية منها ،ت�ستخدم للزراعة ،لأنها �أر�ض ّ
وميت غريها) .
ميتها ّ
املتدفق �إليها من اجلبال ،ولذلك قال املثل (الأر�ض الواطية بت�رشب ّ
و�إذا نظرنا نظرة حرفية للمثل جند �أنه ي�صدق متام ًا على الأرا�ضي املنخف�ضة� ،إذ
ت�أتيها ح�صتها من املياه ومعظم ح�ص�ص غريها من الأرا�ضي اجلبلية �أو املرتفعة.

�أما �إذا �أردنا ا�ستنطاق املعنى ال�ضمني للمثل ،فيمكننا اال�ستنتاج �أن الأر�ض املنخف�ضة
(الواطية) ت�صوير لأولئك الب�رش الذين يف�ضلون �أن يعي�شوا متطفلني على غريهم ،وال يرجون
�سبل املعايل من خالال اجلهد الذاتي ،فيبقون يف الأ�سفل ،ي�صفقون لل�سلطات احلاكمة،
ويدعمونها مهما كان �سلوكها بهدف اال�سرتزاق ال�سهل .ويكررون ال�سلوك نف�سه حينما
تتبدل ال�سلطة ،فيحاولون اال�ستئثار بكل مكت�سبات ال�سلطة اجلديدة ،على ح�ساب فئة �أخرى
�آثرت كرامتها وعزتها ،ورف�ضت النزول للأ�سفل وال�سري مع القطيع.
ويقارن املثل اخلام�س �أعاله بني الأر�ض والعِر�ض ،معترباً الأر�ض م�ساوية للعر�ض �أو
ال�رشف ،فيقول (اللي ما له �أر�ض ما له عِ ر�ض) .
ومن املعروف �أن ًعر�ض الإن�سان من وجهة نظر الفل�سطيني ال يقدر بثمن ،وكثرياً ما
مت تف�ضيل املوت على انتهاك العِر�ض .فكم من فتاة قتلت بحق �أو بغري حق ،ب�سبب اعتقاد
يل �أمرها ب�أنه قد ُخد�ش عر�ضها بطريقة �أو ب�أخرى .فق�ضية العِر�ض لدى الفل�سطيني ق�ضية
و ّ
ح�سا�سة جدا ،ولأهمية الأر�ض ،متت معادلتها بالعر�ض.
جمة يف �سبيل املحافظة على �أر�ضهم ،وحمايتها
وقد بذل الفل�سطينيون ت�ضحيات ّ
من غول اال�ستيطان ال�صهيوين منذ بدايات احتالل فل�سطني ،وهناك يوم فل�سطيني م�شهود
ُ�س ّمي بيوم الأر�ض ،وهو يوم الثالثني من �آذار من كل عام ،وكانت بداية ا�صطالحه عام
 1976حينما ارتكب الإ�رسائيليون مذبحة بحق الفل�سطينيني املدافعني عن �أر�ضهم يف قرية
كفر قا�سم الفل�سطينية .وقد د�أب الفل�سطينيون على اعتبار هذه اليوم يوم ًا مميزاً تقام فيه
االحتفاالت ،وت�شتد فيه املقاومة مبختلف �أ�شكالها ،وي�سقط فيه ال�شهداء واجلرحى ...وما
زالت امل�سرية م�ستمرة حتى ي�أذن اهلل ب�أمر من عنده.
واعترب الفل�سطينيون �أن الإن�سان الذي ميلك �أر�ض ًا فهو ال ي�ستحقها �إن مل ي�صلحها
ويحرثها ويزرعها ويح�صدها ،ولذلك قالوا يف املثل :الأر�ض للي بيزرع ويفل َْح و ِي ْقلَع
(الأر�ض ملن يزرعها ويحافظ عليها ويجني ثمارها بتعبه) .
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وتكت�سب عملية ا�ست�صالح الأرا�ضي �أهمية خا�صّ ة لدى الفل�سطيني يف ظل االحتالل
الإ�رسائيلي ،الذي ما فتئ ي�صادر الأرا�ضي وخا�صة الأرا�ضي البور (غري املزروعة)  .ولذلك
يحاول الفل�سطينيون بذل �أق�صى طاقتهم للمحافظة على �أرا�ضيهم من خالل ا�ست�صالحها
وزراعتها باملزروعات املنا�سبة ،بهدف حمايتها من ال�رسطان اال�ستيطاين املنت�رش يف
�أرجاء فل�سطني كافة.
كما �أن الزراعة يف فل�سطني ت�شكل عماد االقت�صاد املحلي ،ف�إذا عزف �أ�صحاب الأرا�ضي
عن زراعتها ،ف�إن االقت�صاد �سيتعر�ض لنك�سة ،مما ي�ؤدي �إىل اعتماد النا�س على االقت�صاد
الإ�رسائيلي ،الذي يتحكم يف العر�ض والطلب ،ومن ثم يحدد ال�سعر الذي يراه ،يف ظل و�ضع ال
يمُ كِّن معظم الفل�سطينيني من احل�صول على حاجتهم من اخل�رضوات والفواكه التي ميكنهم
زراعتها على ما تبقى لهم من �أرا�ضي ،و�إ�شباع ال�سوق املحلي بها ،وب�أ�سعار منا�سبة ،ودون
حتكم من اخلارج.
وهناك نقا�شات تدور يف الإطار ال�شعبي حول التم�سك بالأر�ض ،فهناك فئة من النا�س
ت�رص على �أن تتم�سك مبلكية �أر�ضها ،وتعترب من العيب امل�شني �أن يت�رصف بها �أو املبادلة
مقابل �أي �شئ �آخر كالبناء �أو ال�سيارة حتى لو كان فيه فائدة كبرية .وكثرياً ما �أدت هذه
القناعات �إىل �إ�شكاليات عائلية ترتب عليها خ�صومات وم�شاجرات عنيفة بني الأقارب ،لأن
هناك طرف �آخر ال يرى يف الت�رصف يف الأر�ض بيع ًا �أو مبادل ًة �أمراً معيبا ،من هنا جاء
مثل �آخر يدعم وجهة نظر الفئة الثانية ،حيث يقول�( :إن جار عليك الزمن جور على الأر�ض)
 .وهذا يعني �أن الإن�سان الذي لديه �أر�ض ،ميكنه �أن يتخلّ�ص من م�شكالته املالية ،ويي�رس
حياته من خالل (اجلور على �أر�ضه)  ،فيبيع جزءاً من �أر�ضه مقابل اال�ستغناء عن احلاجة
�إىل النا�س؟
وهناك �أمثال فل�سطينية جاءت تتحدث عن جانب معني متعلق بالنباتات (اخل�رضاء)
ارت�أى الباحثان ت�سليط ال�ضوء على م�ضامني ودالالت اثنني منها يف هذه الدرا�سة،
ملالئمتهما �أغرا�ض الدرا�سة.
يرى قطب (� )1980أن هناك �صلة قربى بني الإن�سان ونبات الأر�ض ،فكالهما نابت
من الأر�ض ،لقوله تعاىل }واهلل �أنبتكم من الأر�ض نباتا{ (نوح . )17 ،وهذا يعني �أن
�صلة الإن�سان بالنبات هي �صلة �أ�صيلة وطبيعية ولي�ست م�صطنعة ،فالإن�سان جمرب على
التعامل مع قريبه ،وعليه �أن يحافظ على النباتات احليوية كمحافظته على �أبنائه و�أقربائه.
يقول �أحد هذين املثلني( :لأجل الورد ي�رشب ال ُعلّيق)  .فما هي العالقة بني الورد
والعلّيق؟

يزرع النا�س الورود ،تلك النباتات اجلميلة التي تريح النف�س ،وت�ضفي جمال وبهاء على
البيئة ،ويظهر بجانب الورد نبتات �أخرى تنمو تلقائي ًا ب�سبب توفر املاء والرتبة املنا�سبة،
ومن هذه النباتات نبات العلّيق ،وهو نبات �شوكي له فوائد طبية ،لكنه ال يزرع لأهداف
جمالية .واملزارع يزرع الورد لأجل الورد ،وال يريد العلّيق ،لكن العلّيق ينمو بجانب الورد
لنموه.
م�ستفيداً من البيئة املنا�سبة ّ
ويف هذا املثل �إ�شارة �إىل بع�ض التعامالت الب�رشية ،فقد ت�ضطر �إىل بذل املعروف �إىل
�شخ�ص معني حتبه ،لكنك تكره �أخيه �أو ابنه �أو زوجته ،حينها تكون �أمام �أحد خيارين :ف�إما
الحتبهم� ،أو ت�ستمر
�أن تقطع حبل الو ّد وعمل املعروف مع من حتب ،ب�سبب عالقته مع �آخرين
ّ
يف عمل املعروف و�أنت تعلم م�سبق ًا �أن هذا املعروف �سي�صل �إىل �أنا�س �آخرين ال ت�ستلطفهم
وقيمية �إيجابية� ،إذ يحث على عمل املعروف مع
�أو تكرههم .ويف هذا املثل داللة تربوية
ّ
النا�س املحتاجني له بغ�ض النظر عن حيثيات عالقتك معهم .ويف املثل (اعمل معروف
وارمي يف البحر) نف�س املعاين� ،إذ يحث املثل على عمل املعروف جلميع النا�س �سواء كنت
تعرفهم �أم مل تعرفهم.
وي�أتي هذا املثل متوافق ًا مع توجيهات الدين الإ�سالمي الذي �أمرنا ب�إح�سان التعامل
مع جميع النا�س ،و�أن نكون �إيجابيني ،و�أن ن�صل من قطعنا ،و�أجرنا عند اهلل �سبحانه وتعاىل.
و�شبه
�شبه املر�أة الطويلة بالنخلةّ ،
وا�ستخدم املثل النباتات للتمثيل والت�شبيه ،فقد ّ
عقل املر�أة الغبية ال�ساذجة بعقل ال�سخلة (بنت املاعز) .
�إننا كثرياً ما ُنخدع مبظهر �إن�سان معني� ،سواء كان ذكراً �أم �أنثى ،فنحكم عليه من
خالل �صفات مظهرية (كالطول ،وال�شكل ،واللبا�س ،واللون)  ،وعند اختباره يف �أي موقف
نكت�شف �أننا �أ�صدرنا حكما خاطئا ،لأن ا َ
ملخبرَ يختلف عن املظهر .ولذلك يدعونا املثل �إىل
اعتماد حمكّات عديدة ومتنوعة عند تقييم �شخ�صية الإن�سان �إىل جانب ال�صفات املظهرية،
ومن هذه املحكات :الذكاء ،والفطنة ،و�رسعة البديهة ،وال�شجاعة ،وح�سن الت�رصف ،والكرم،
والعلم .....الخ)  .فالعقل ح�سام قاطع ،وهو متمم لدين الإن�سان ،واحلكم القاطع ال يكون �إال
للعقل وال�سلوك ال لل�صفات املظهرية كما ورد يف حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم� :إن اهلل
ال ينظر �إىل �صوركم وال �إىل �أج�سامكم ،ولكن ينظر �إىل قلوبكم -رواه م�سلم.
♦

♦ثالثاً -الأمثال املتعلقة بالوجه احل�سن (اجلمال والزين):

♦ ♦ما زين �إال زين العني (الزين هو زين العني) .
♦ ♦ال يعجبك زينها وبيا�ض خرقتها ،بكرة بتيجي احل�صيدة وبت�شوف فعلتها (�إياك �أن
تعجب من زينها وبيا�ض ثيابها ،غدا �سرتى فعلها احلقيقي يف احل�صيدة) .
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♦ ♦العقل بالرا�س زينة ،اللي عدمته حزينة (العقل يف الر�أ�س زينة ،ومن فقدته تكون
حزينة) .
تتزين بزنودها ،لن
بتزينها�ش خدودها (من مل ّ
بتزينها�ش زنودها ،ما ّ
♦ ♦اللي ما ّ
تزينها خدودها) .
ّ
♦ ♦يا ماخذ البي�ض يا مق�ضّ ي الزمان فرحان( .يا من ت�أخذ املر�أة البي�ضاء� ،ستق�ضي
عمرك و�أنت فرحان) .
زوقت ال�صو�صة ف�إنها ت�صبح عرو�سة) .
زوق ال�صو�صة ت�صري عرو�سة (�إذا ّ
♦♦ ّ
قبل اخلو�ض يف الدالالت الرتبوية لهذه الأمثال ،ر�أى الباحثان �أن من ال�رضورة البدء
أولية تت�ضمن �إ�شارات قر�آنية حول اجلمال ،كمقدمة للحديث الحق ًا يف ثنايا التحليل
مبقدمة � ّ
عن وجهة نظر الإ�سالم يف اجلمال مبختلف �أ�شكاله.
يع ّد اجلمال من �أو�سع املنافذ �إىل النف�س ...ته�ش له بفطرتها ،وتلتقي روحها بروحه
يف �أخوة وا�ستجابة وا�شتياق .واجلمال يف هذا الكون مق�صود كالكمال ،بل �إنهما اعتباران
وجه القر�آن النظر �إىل جمال ال�سماوات بعد
حلقيقة واحدة ،فالكمال يبلغ درجة اجلمال .و قد ّ
وجه النظر �إىل كمالها} :ولقد زينّا ال�سماء الدنيا مب�صابيح{ (امللك. )5 ،
�أن ّ
�إنه اجلمال ،اجلمال الذي ميلك الإن�سان �أن يعي�شه ويتمالّه ،ولكن ال يجد له و�صف ًا فيما
ميلك من الألفاظ والعبارات .واحلياة معجزة اخللق الكربى ،جميلة بكل �صورها و�أ�شكالها،
والقر�آن يوجه القلب �إليها ،ويعقد �صلة القربى بني الإن�سان وغريه من الأحياء يف هذا
الوجود ،النبات واحليوان والطري قال تعاىل} :وهو الذي �أنزل من ال�سماء ما ًء ف�أخرجنا

ُخرج منه ح ّباً مرتاكباً ،ومن النّخل من
به نبات ك ِّل �شئ ،ف�أخرجنا منه َخ�ضرِ ا ن ُ
وجنات من �أعناب ،والزيتون والرمان م�شتبها وغري مت�شابه،
طَ لْعها قنوا ٌن دانية
ٌ
انظروا �إىل ثمره �إذا �أثمر و َينْعِ ه{ الأنعام[.]99

يقول املوىل عز وجل :انظروا �إىل اجلمال املبثوث يف هذه الكائنات احلية ،ومتتعوا
بهذا اجلمال يف تلك اللوحة الطبيعية احلية املتنا�سقة البهيجة! فاجلمال هنا هدف مغ ّذ
للروح .واجلمال عن�رص �أ�صيل يف بنية الكون والأحياء ،وعن�رص مطلوب ،مطلوب لي�ستمتع
به النا�س ،وموهبة يذكر اهلل بها النا�س لي�شكروه ويعبدوه .لذلك ف�إن كل واقع ينحرف عن
م�ستوى الإن�سان فهو خاطئ ،وال ميكن �أن يكون �صواب ًا ملجرد �أنه هو املوجود .الإن�سان يف
نظر الإ�سالم �إن�سان ،ال هو باحليوان ،وال هو باملالك (قطب. )1980 ،
جاءت الأمثال املتعلقة ب�أهمية الوجه احل�سن (الزين واجلمال) مت�ضاربة فيما يعلّق

باعتماد هذا املحك يف احلكم على الن�ساء ،ورمبا على الرجال �أي�ض ًا يف بع�ض املواطن.
فبع�ض الأمثال ق َّد َ�ست جمال الوجه باعتباره حم ّك ًا وحيداً الختيار الزوجة ،والبع�ض الآخر
اعترب اجلمال عن�رصاً ثانوي ًا يف احلكم على الن�ساء ،مف�ضلة عنا�رص �أخرى عليه ،مع ت�أخري
أهمية كالعقل
عن�رص اجلمال بو�صفه عن�رصاً ثانوياً ،ي�أتي يف الرتتيب بعد عنا�رص �أكرث � ّ
والقدرة على العمل ورعاية البيت.
ومن الأمثال التي ف�ضّ لت عن�رص اجلمال على غريه املثل القائل (ما زين �إال زين العني)
 .ففي هذا املثل مت تف�ضيل جمال العيون باعتباره العن�رص الأ�سا�س للحكم على الن�ساء،
والعني جزء من اجل�سم ،ولكن املثل مل يتطرق �إىل ال�سمات اجل�سمية والقيمية الأخرى ،فماذا
غبية �أو �سيئة ا ُ
خللُق ،هل �سيبقى قائل املثل
لو كانت املر�أة جميلة العيون ،لكنها عرجاء �أو ّ
متم�سك ًا بهذا املحك يف احلكم النهائي والكلي على املر�أة؟ � ...أم �أنه �سيعتمد هذا العن�رص
بو�صفه جزءاً من جمموعة عنا�رص �أخرى ي�ستخدمها يف حكمه ح�سب الأولوية؟ .
ومن الأمثال التي ت�ؤكد اعتماد حمك واحد لتقييم الن�ساء املثل القائل (يا ماخذ البي�ض
يا مق�ضّ ي الزمان فرحان) � ،أي �أن من يتزوج املر�أة البي�ضاء �سيبقى �سعيداً طوال حياته.
ويف مثل �آخر (خذها بي�ضة ولو �أنها جمنونة)  ،ويعني �أن من يتزوج املر�أة البي�ضاء �سيبقى
�سعيداً طيلة حياته ،حتى لو كانت جمنونة .فما مدى �صحة هذا الر�أي؟
يرى اخل�شت (� )1989أن من الرجال من ينظرون �إىل اجلمال الأنثوي يف ر�شاقة اجل�سم
وان�سيابه ،بينما يركز �آخرون على تنا�سق الوجه وبهائه يف حني يجمع البع�ض يف نظرتهم
بني اعتبار ر�شاقة اجل�سم وبهاء الوجه .وبع�ض الرجال يف�ضلون ال�سمراء ،و�آخرون ال�شقراء،
وطائفة �أخرى البي�ضاء .وقد �أ�شارت درا�ستان قام بهما وجنز � Wigginsسنة  ،1968و�سايل
بك  Sally Beckيف جامعة بتلر ب�أمريكا �سنة �1979إىل �أن الفروق الفردية بني الرجال يف
اختيارهم للإناث تعك�س خ�صائ�ص الذكر وخلفيته االجتماعية والثقافية واحل�ضارية.
يت�ضح لنا مما �سبق �أن بيا�ض الب�رشة هو حمك ي�ستخدمه بع�ض الرجال يف تقييم
ثم يكون املثل ال�سابق �صحيح ًا لفئة معينة من الرجال،
املر�أة ،ولي�س جميع الرجال ،ومن ّ
وال يجوز تعميمه .وقد جند رجا ًال �آخرين يف�ضلون املر�أة ال�سمراء (�سمرة ونق�شة ،وال بي�ضة
ووح�شة)  .ورمبا تكون ال�سوداء من �صاحبات العقول الذكية ،وااللتزام الديني والأخالقي،
وتكون عونا لزوجها على تقلبات الدهر.
(زوق ال�صو�صة بت�صري عرو�سة) الذي يعني �أن
وينطبق نف�س الكالم على املثل القائل ّ
املر�أة مهما كانت ب�شعة ،ف�إن هذه الب�شاعة �ستختفي عند تزويقها وجتميلها �صناعياً .ومن
الوا�ضح �أن املثل يركّ ز اهتمامه على اجلمال اجل�سدي متجاه ًال اجلوانب الأخرى للجمال،
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والتي تكت�سب �أهمية �أكرب لدى كثري من النا�س ،وميكن اعتبار هذا املثل والأمثال التي
ت�شبهه من النوع ال�سلبي الذي ينظر للمو�ضوع من زاوية واحدة ،متجاه ًال الزوايا الأخرى.
�إن تركيز بع�ض الرجال على ال�سمات املظهرية للأنثى لي�س م�ستهجن ًا من وجهة
نظر بع�ض الدرا�سات املعا�رصة ،التي بينت �أن حتريك ال�سمات اجل�سدية الأنثوية للذكور
�أكرب من حتريك ال�سمات اجل�سدية الذكرية للإناث ،فالذكور غالب ًا ما يختارون الإناث على
�أ�س�س ج�سمية ،كنقطة ابتداء على الأقل .وهذا ما ت�ؤكده �أي�ضا الن�صو�ص الأدبية وال�شعرية
والأعمال الفنية.
وقد وجد ديون (� )1977أن جاذبية الوجه تعد نقطة االرتكاز الأوىل للجاذبية ،و�أنها
ت�ساعد �صاحبها �أو املتعامل معه ،على �إقامة عالقات اجتماعية �أكرث ا�ستدام ًة ووفاقاً ،كما
�أن لذلك �أثرا بينا يف توجيه ال�سلوك نحو م�سالك ال تت�سم بال�ضعف والعدوانية .و�أكدت بع�ض
الدرا�سات �أن الأفراد الأكرث جاذبية من ناحية ال�شكل ميلكون يف نظر من يتعاملون معهم
خ�صائ�ص �إيجابية ،بعك�س الذين ال ميلكون هذه اجلاذبية فينظر �إليهم على �أنهم يحملون
خ�صائ�ص �سلبية .و�إن النا�س عامة يت�صفون بالك�سل يف حكمهم على جاذبية الغري� ،إذ ال
يكلّفون �أنف�سهم عناء التعمق ،ويحكمون على الأ�شخا�ص من مظهرهم ،ويبنون �أحكام ًا على
�أ�سا�س مالحظات �ضحلة ،وهذا ما يحدث يف مقابالت الدرا�سة والعمل والتوظيف ،حيث
يت�أثرون ب�رسعة مبظاهر ج�سمية يف �شخ�ص يرونه جذابا ،ويبنون �أحكامهم النهائية على
ذلك (اخل�شت. )1989 ،

وتت�ضمن ع ّينة هذه الدرا�سة �أمثاالً �أخرى �أكرث �إيجابية من الأمثال التي مت
احلديث عنها �أعاله ،وهي:
Ú

Úال يعجبك زينها وبيا�ض خرقتها ،بكرة بتيجي احل�صيدة وبت�شوف فعلتها.

Ú

بتزينها�ش خدودها.
بتزينها�ش زنودها ،ما ّ
Úاللي ما ّ

Ú

Úالعقل بالرا�س زينة ،اللي عدمته حزينة.

فاملثل الأول يركّ ز على �رضورة عدم االنخداع بجمال ب�رشة املر�أة� ،أو بلبا�سها ،والأهم
من كل ذلك الرتكيز على فعلها الإيجابي وت�أثريها يف �أ�رستها وجمتمعها.
واملثل الثاين يقلل من �أهمية زينة اخلدود ،معتربا فعل الزنود (الأيدي) �أكرث �أهمية� ،إذ
ما الفائدة من مر�أة جميلة من الناحية املظهرية ،لكنها تفتقر �إىل املهارات احلياتية الالزمة
وبيتية واجتماعية واقت�صادية ودينية.
للولوج يف احلياة اليومية ،من مهارات علمية
ّ

بينما املثل الثالث يعتمد العقل بو�صفه املعيار الأول يف احلكم على الن�ساء ،و�أن من
مل متلك عق ًال راجح ًا متالق ًا يف احلكم والتمييز وت�سيري �ش�ؤون احلياة ،تكون قد فقدت �أمراً
عظيم ًا من ال�صعب تعوي�ضه ب�أية �سمات مظهرية �أخرى.
ويعتقد العطيات (� )1990أن �أكرث النا�س يجعل ال�رشط الوحيد عند اختيار الزوجة هو
جمالها املظهري ،يف حني �أن ت�أثري ال�شكل اخلارجي م�ؤقت ،منح�رص يف بداية التعارف،
وال يلبث هذا ال�شكل �أن ُين�سى مع الوقت ،وحتلُّ حملَّه ال�صورة ال�شاملة املكونة من جمموع
ما له عالقة بال�شخ�ص ومن �ضمن ذلك ال�شكل ،وال يعود ال�شكل هو املكون الوحيد لل�صورة،
بل يدخل يف ذلك ال�سلوك اليومي الذي هو اجلوهر الداخلي للإن�سان �أكرث بكثري من املظهر
اخلارجي ،ومن هنا ف�إن بناء الزواج على �أ�سا�س ه�شّ كاجلمال اخلارجي هو بناء على
�أ�سا�س فا�سد.
كما �أن اجلميل �أو اجلميلة �إن مل يت�صفا ب�صفات �أخرى حتر�س ذلك اجلمال وت�صونه،
ف�إن ذلك اجلمال يكون -عادة -نقمة على �أ�صحابه .فال�شخ�ص اجلميل يكون عادة معر�ضا
ملحاوالت الغواية والفتنة من النا�س� ،أكرث من غري اجلميل ،ويف هذه احلالة ف�إن احتمال
وقوع املحذور يزداد كلما كان ر�أ�س مال ال�شخ�ص جمال .فاجلمال الداخلي واالن�سجام
املبني على التفاهم الفكري وال�شعوري بني الطرفني� ،أمران مهمان �إىل جانب اجلمال
املظهري.
و�إن الإن�سان ال يتزوج لإ�شباع امليل اجلن�سي فح�سب ،بل يفعل ذلك لأغرا�ض متعددة،
منها حماولة احل�صول على ال�سكينة والطم�أنينة واملودة وال�صداقة ،فهل ي�ستطيع اجلمال
�رس الرجل املثقف بزوجة جميلة ال تفرق بني عمر بن
وحده �أن يحقق هذه الأهداف ،وهل ُي ُّ
اخلطاب وعمر بن �أبي ربيعة� ،أو بني فل�سطني و�إ�رسائيل؟  .وهل تفرح مثقفة واعية بزوجها
�رس الرجل الذي يريد �أن ي�صبح له بيت
اجلميل الذي ال ق�ضية له �سوى بطنه وفرجه؟ �أم هل ُي ُّ
و�أبناء بزوجة جميلة ال تعرف من احلياة �سوى احلفالت والأزياء؟
ويرى قطب (� )1980أنه حني ُينظر للإن�سان بو�صفه ج�سداً خال�صاً ،ي�صبح متعة ح�سّ ية
بعيدة عن كل �إ�رشاق ،حني ي�صبح �رضورة غليظة ،حني ي�صبح جوعة طعام �أو�رشاب �أو جن�س
ال ت�شبع وال تهد�أ ،حني ينح�رص يف حدود ما تدركه حوا�سه ال يجاوزها �إىل العامل الف�سيح
الذي تدركه الروح فيما وراء الوعي ...ال يعود �إن�سانا ،و�إمنا يرتك�س �إىل عامل احليوان.
ويعتقد اخل�شت (� )1989أن الوجود الب�رشي يت�ألف من مقومات �أخرى غري اجل�سد
مثل :الروح ،والعقل ،والنف�س .وهذه املقومات لي�ست منف�صلة عن بع�ضها ،و�إمنا تكون
وحدة واحدة ،وحدة روحية عقلية نف�سية ج�سدية ،وحدة الإن�سان .وال ي�ستطيع �أي �إن�سان
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�أن ينكر ما للعامل اجل�سدي من �أهمية ،لكن لي�س منعزال عن غريه من العوامل الأخرى .فقد
�أ�شارت الدرا�سات �إىل �أن العامل اجل�سدي ال�شكلي هو �أكرث العوامل ت�أثريا يف اجنذاب الأطفال
والفتيات �إىل بع�ضهم البع�ض ،فمن كان �شكله جذاب ًا منهم ،ذكراً �أو �أنثى ،يحظى بقبول �أكرب
وحب �أعظم.
وقد ظهرت �إ�شكالية االختيار على �أ�سا�س العن�رص اجلمايل املظهري بقوة يف النقا�ش
الديني الإ�سالمي اليومي ،وما رافقه من اختالفات يف وجهات النظر جتاه تف�سري بع�ض
الأحاديث النبوية ال�رشيفة .قال �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال تنكح املر�أة جلمالها فلع ّل اجلمال
يرديها ،وال ملالها فلعل مالها يطغيها ،وانكح املر�أة لدينها» رواه بن ماجة .وقال « :تنكح
املر�أة لأربع :ملالها وحل�سبها وجلمالها ولدينها ،فاظفر بذات الدين َت ِر ًبت يداك» رواه
ال�شيخان .ويت�ساءل اخل�شت ( : )1988كيف ي�ضع الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عن�رصاً من
عنا�رص املر�أة ال�صاحلة ثم ي�ستبعده يف احلديث الثاين؟
ثم َي ُرد� :إن املق�صود من احلث على الدين ،و�أن املر�أة ال تنكح جلمالها ،لي�س النهي
عن مراعاة اجلمال و�أخذه يف احل�سبان ،و�إمنا النهي عن االختيار على �أ�سا�س اجلمال
املح�ض وحده دون النظر ل�سائر اجلوانب ،لأن املر�أة �إن كانت جميلة اجل�سد ولي�ست جميلة
بالءها �سيكون �شديداً ،و�سي�شق على الرجل مفارقتها،
الأخالق ،ال ينبغي االلتفات �إليها ،لأن َ
وت�شو�ش الغرية يف قلبه .فهو �إما �أن
وت�سود بني النا�س وج َهه،
و�ستنغ�ص عليه معي�شته،
ّ
ّ
ي�سلك �سبيل احلمية والأنفة فيبقى متوتراً قلقاً ،و�إما �أن ي�سلك �سبيل الت�ساهل معها فيكون
ديوثاً ،فال ي�صرب عنها وال ي�صرب عليها .فاجلمال مع ف�ساد الأخالق وغياب �سائر
متهاون ًا ّ
مقومات املر�أة ال�صاحلة نقمة ال نعمة ،ويجب �أن ي�ؤخذ اجلمال مع �سائر العنا�رص ولي�س
امل�ستحب النظر �إىل املر�أة عند االختيار ،فقال
وحده ،لكنه �أحد عنا�رص تقييم املر�أة .لذلك من
ّ
�صلى اهلل عليه و�سلم�« :إذا �أوقع اهلل يف نف�س �أحدكم من امر�أة ،فلينظر �إليها ،ف�إنه �أحرى �أن
ُي�ؤ َدم بينكما» رواه الرتمذي .ي�ؤ َدم بينكما :ي�ؤلّف بينكما.
وقد كان �أ�سالفنا ينظرون �إىل الن�ساء قبل خطبتهن ،حر�ص ًا منهم على القيام بخطوة
�أوىل و�أ�سا�سية لإمتام زواج ناجح ،واعرتاف ًا عملي ًا منهم ب�أهمية ال�شكل اخلارجي� ،إىل جانب
الدين والأخالق واملهارات العملية والذكاء ،وغري ذلك من املحكّات ال�رضورية .فقال
هم وغم.
الأعم�ش يف هذا امل�ضمار :كل تزويج يقع على غري نظر ،ف�آخره ّ
ويالحظ �أنه كلما زادت درجة تطور الإن�سان الفكري واحل�ضاري ،ف�إنه ال ينظر للمر�أة
من بعد واحد فقط ،ك�أن ينظر �إليها من جهة جمالها فقط ...و�إمنا ينظر �إليها نظرة تكاملية
من خمتلف زوايا التقييم :العقل واجلمال والأخالق والروح الدينية .وظهرت هذه النظرة

التكاملية يف حديث الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم عندما ُ�سئل� :أي الن�ساء خري؟ قال :التي
ت�رسه �إذا نظر ،وتطيعه �إذا �أمر ،وال تخالفه يف نف�سها وال ماله مبا يكره» رواه �أبو داود
ُّ
والن�سائي ب�إ�سناد ح�سن .وقال �صلى اهلل عليه و�سلم� « :أال �أخربكم بخري ما يكنز املرء:
املر�أة ال�صاحلة ،التي �إذا نظر �إليها �أ�رسّ ته ،و�إذا �أمرها �أطاعته ،و�إذا غاب عنها حفظته» رواه
الطرباين عن عبد اهلل بن �سالم ب�إ�سناد �صحيح .التي ت�رس �إذا نظر �إليها :كناية عن اجلمال
وح�سن املظهر .تطيعه �إذا �أمر :كناية عن توافق املر�أة مع الرجل.
تدينها وا�ستقامة �أخالقها.
وال تخالفه يف نف�سها وال ماله مبا يكره :كناية عن ح�سن ّ
تر�ضون دينه وخلقه فانكحوه� ،إال تفعلوا تكن
وقال �صلى اهلل عليه و�سلم� « :إذا جاءكم من
ْ
فتنة يف الأر�ض وف�ساد كبري» -حديث ح�سن �صحيح رواه الرتمذي و�أبو داود.
وقد وردت �أمثال �أخرى ت�ؤكد �أهمية التدقيق يف اختيار الزوجة منها (يا ميخذ القرد
على ماله ،بروح القرد ويظل القرد على حاله)  ،ومعناه �أن املال لن يرفع من م�ستوى القرد،
واملراد من ذلك املر�أة الغنية ،فمعيار املال مبفرده لي�س معياراً جدي ًا و�صاحل ًا لالختيار لأن
املال قد يزول يف �أية حلظة ،وتبقى املر�أة كما هي دون �أي تقدم.
دور على الأ�صيلة)  .وحتل الكارثة �إذا فقدت املر�أة
ويف مثل �آخر (زينة البنات ال توخذّ ،
الزين والعقل معا (ال زين فيها وال عقل مواريها) .
حتري حقيقة � ّأم العرو�س بحيث تكون من النوع
وت�ؤكد بع�ض الأمثال على �رضورة ّ
احلر و�شبهها املثل بالذهب (بنت احلرة زي الذهب يف ال�رصة) .
واللبا�س يجب �أن ال يخدع النا�س عند الزواج ،لأن اجلمال يكون ذاتيا ،وال ي�أتي من
اللبا�س (اللي ما بتزينه عروقه ،ما بتزينه خروقه)  ،ويالحظ �أن العروق قد ا�ستخدمت للداللة
على جمال اجل�سم.
وقد يخطئ الرجل يف اختيار الزوجة من خالل انخداعه باملظهر امل�صطنع ،فيقع
يف م�شكلة حياتية ي�صعب حلها �إال من خالل ت�ضحيات كبرية (بخت الرمامي قامي ،وبخت
الزينات نامي)  .وهل �صحيح �أن من ي�أخذ اجلميلة ي�سرتيح (خذ مليح وا�سرتيح) ؟  ..هو
خطاب للمذكّ ر مع �أن املثل ينطبق على اجلن�سني .وهل املالحة وحدها مدعاة للراحة؟
وهل الزواج من املر�أة اجلميلة ي�سمح للرجل باجللو�س يف البيت واالمتناع عن العمل
(خذ اجلميل واقعد يف ظله) ؟ ،واجلواب ال ،لأن هذه املر�أة بحاجة �إىل �أن ي�شتغل الرجل ليال
ونهارا من �أجل تلبية رغباتها ،خا�صة �إذا كانت ال متلك من امل�ؤهالت غري هذا اجلمال.
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ويحلل عطيات ( )1990بع�ض الأمثال املتعلقة بالوجه احل�سن حتلي ًال لطيف ًا
ارت�أى الباحثان ت�ضمينها يف هذه الدرا�سة ،ملا تتميز به من عمق يف التحليل ،وت�ضيف
لهذه الدرا�سة معاين جديدة ،وقد ت�سهم الأمثال امل�ضافة يف زيادة تو�ضيح معاين الأمثال
املدرجة �ضمن عينة الدرا�سة.

الأمثال:
 باخذ الغندور ولو �سك ّني يف القبور.
 خذي احللو وامتلّي فيه ،اغزيل واطعميه.
 خذ احللو واقعد قباله ،و�إن جعت �شاهد جماله.
حتث هذه الأمثال على الزواج بجميل ال�شكل بغ�ض النظر عن النتائج املرتتبة على
ذلك ،ك�أن الزواج رحلة ت�ستغرق يوم ًا �أو بع�ض يوم .والزواج قف�ص حقيقي �إن دخله املرء،
�أ�صبح من املحتم عليه �أن يتكيف داخله ،والرتاجع عنه ي�ؤدي �إىل خ�سائر فادحة يف الأموال
والأع�صاب وراحة البال.
�إن الغندور الذي ال ميلك �سوى غندرته �سي�صيب زوجته باجللطة تلو اجللطة نتيجة
عطفه وحنانه على الأخريات اللواتي ُيردن التمتع به مع ا�ستعدادهن لإ�سكانه ال بني القبور
و�إمنا بني الق�صور� .أما التي تاخذ احللو حلالوته ولو �أدى الأمر �إىل �أن تغزل بيدها لإطعامه،
�ستعلم بعد حني �أن احللو لن يبقى جال�س ًا منتظراً حتى تبيع غزلها وتطعمه ،لأن هناك من
عندهن اال�ستعداد لإطعام هذا احللو التافه ما ل ّذ وطاب .و�إن احللو لن يظل جال�س ًا قبال املر�أة
حتى ت�شبعه لأنه لي�س باجلمال وحده يحيا الإن�سان .وملا كنت قد اخرتت احللو حلالوته
وح�سب ،فالغالب �أن مثل هذا احللو ال حتكمه يف ال�سلوك مفاهيم راقية ،بل ت�سريه امل�صلحة
واملنفعة ،ومن هنا ف�إنه يبحث عمن تكافئه مقابل متتعها بجماله ،وال يكفيه ا�ستعدادها
لل�صوم مقابل ذلك .و�إن كنا نعذر العجائز يف اعتماد معايري احل�سن واجلمال ف�إننا ال نعذر
ال�شباب املثقفني الذين يرتكبون نف�س اخلط�أ.
وذكر اخل�شت يف درا�سته ( )1988ت�سع ًا وخم�سني �صفة للمر�أة املثالية ،متحورت
غالبيتها العظمى على �صفات ال تتعلق باجلمال املظهري ،و�إن حتدث بع�ضها عن �رضورة
حفاظ املر�أة على مظهر الئق �أمام زوجها .وال�صفات هي:
�أن تكون منطقية يف متطلباتها ،و�أن ال تن�سى �أنها �أنثى ،وال تختلق النكد ،وحتافظ على
�صورتها احللوة التي ر�آها عليها الرجل �أول مرة ،واللباقة ،واحلر�ص على حت�صيل خربات
جديدة ،وم�ستقلة ال�شخ�صية ،وحت�سن معاملة �أهل الزوج ،و�أن تكون نظيفة وحتافظ على

النظافة ،وال تفرط يف الزينة ، ،وم�ستقلة ال�شخ�صية ،وحت�سن معاملة �أهل الزوج ،وخمل�صة
لزوجها ،وغري م�رسفة يف االختالط باجلريان ،وال تركز على ما�ضي زوجها ،وال تعترب املال
�أ�صدق دليل على احلب ،ولي�ست م�رسفة يف طعامها و�رشابها ،ولي�ست مهملة ،وتقدر الأمور
بقدرها ،وال حتمل �سج ًال �أ�سود لنقائ�ص زوجها ،وتتخذ موقف ًا �إيجابي ًا جتاه عيوبها وعيوب
للتهور من خالل تهويل النزاع ،لي�ست
زوجها ،وتتنزه عن ال�شجار واجلدال ،وال تدفع زوجها
ّ
ومزيفة للحقائق ،ولي�ست م ّنانة ،ولي�ست �أ ّنانة �أو متمار�ضة ،وغري ثرثارة �أو مت�ش ّدقة،
خ ّداعة ّ
براقة ،وغري ح ّداقة� :أي ال تتطلع �إىل ما ميلكه الآخرون من مقتنيات ج ّذابة ،وال ت�ضع
وغري ّ
نف�سها يف مو�ضع التهم ،وتتفهم الرجل وحتاول التكيف معه ،وحت�سن تدبري �ش�ؤون املنزل،
ومرها،
وال ت�ضيع حق زوجها بحجة حق اهلل ،وال تف�شي �رساً ،وت�شارك زوجها حلو احلياة ّ
وتوافق رغبات زوجها وال تخالفه �إىل ما يكره ،وجتيد فن احلديث ،وتعرب عن م�شاعرها
ومرها ،وتوافق
وتعطي زوجها الفر�صة رّ
ليعب عن م�شاعره ،وت�شارك زوجها حلو احلياة ّ
فن احلديث ،وتعرب عن م�شاعرها وتعطي
رغبات زوجها وال تخالفه �إىل ما يكره ،وجتيد ّ
زوجها الفر�صة ليعرب عن م�شاعره ،وتر�ضى مبا ق�سم اهلل لها ،وغري مفرطة يف الغرية ،ولي�ست
متكربة ،وتتحدث بنعمة ربها �أو على الأقل ال تنكرها ،ولي�ست لعوباً ،وتعطي قبل �أن ت�أخذ،
لوامة ،ووفية بعهدها ،وحترتم رغبات زوجها
وتتجنب التوافه ،ولي�ست مرتددة ،ولي�ست ّ
وذوقه ،وال ترتك �أوالدها للخدم �أو لل�شارع ،ولي�ست روتينية يف حياتها ،ومتجددة ،وال
حتب �إال رج ًال واحداً ،وحت�سن اال�ستماع �إىل زوجها ،وال تتبع الرجل كظله ،ولي�ست حلوحاً،
ولي�ست ن ّزاعة لل�سيطرة ،ومنظمة ...لكن لي�س �إىل درجة الهو�س ،و�صبورة ،وال ت�شوه �صفاتها
اجلميلة ...كاحلنان ،والوفاء ،والوقار ،واال�ستقرار ،والتنظيم ،واجللد.
ويرى الباحثان �أن هذه ال�صفات جوهرية فعالً ،و�أن عدداً كبرياً من هذه ال�صفات يجب
�أن تتوافر يف الرجل املثايل �أي�ضا ،وهي �صفات يجب �أن تطلبها املر�أة يف الرجل ،مثلما
يطلبها الرجل يف املر�أة ،لأنها �صفات �إن�سانية ولي�ست مرتبطة باجلن�س.

مناقشة النتائج:
عر�ضت الدرا�سة حتليل املعاين املت�ضمنة يف ظالل �ستة وع�رشين مث ًال �شعبي ًا من
الأمثال املتعلقة باملاء واخل�رضاء والوجه احل�سن ،وا�ستقراء دالالتها الفكرية والرتبوية.
واملتمعن بدقة يف هذه الأمثال ،يتو�صل �إىل احلقيقة القائلة بوجود معنيني للمثل
الواحد ،املعنى الظاهري واملعنى املجازي .وحتى املعنى الظاهري ف�إنه ميكن تف�سريه
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

411

يناير 2016

412

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

ب�أكرث من طريقة ووجهة نظر ،كما هو احلال يف املثلني الآتيني:
Ú
Ú

وميت غريها.
Úاملثل الأول :الأر�ض الواطية بت�رشب َم ّيتها ّ
Úاملثل الثاين� :إن جار عليك الزمن جور على الأر�ض.

ويجد املتدبر ملعاين الأمثال �أن الأمثال املدرجة �ضمن مو�ضوع واحد ،ميكن �أن حتتمل
معاين مت�ضاربة ،فاملثل (يا ماخذ البي�ض يا مق�ضي الزمان فرحان) يعترب بيا�ض ب�رشة
املر�أة املحك الوحيد الختيار الزوجة ،بينما جنده يتناق�ض و�أمثال �أخرى تتحدث عن �أ�س�س
اختيار الزوجة ومعايري جمالها كما يف احلاالت االتية:
فاملثل (ما زين �إال زين العني) يركّ ز على جمال العني ولي�س على لون الب�رشة.
واملثل (ال يعجبك زينها وبيا�ض خرقتها ،بكرة تيجي احل�صيدة وبت�شوف فعلتها)
يركز على قدرة املر�أة على العمل ،ويحتقر اعتماد جمال اجل�سم والثياب يف ت�صنيف الن�ساء.
واملثل (العقل بالرا�س زينة ،اللي عدمته حزينة) يعترب امل�ستوى العقلي للمر�أة هو
�أ�سا�س املفا�ضلة ولي�س جمال الوجه.
(زوق ال�صو�صة ت�صري عرو�سة) فيعطي اجلمال املظهري ال�صناعي �أهمية
�أما املثل ّ
�أكرب من الأهمية املتعلقة باجلمال الطبيعي �أو امل�ستوى العقلي والأخالقي.
بينما جند �أن املثل (الطول طول النخلة والعقل عقل �سخلة) ي�شنع على من متتلك
اجلمال اجل�سدي على ح�ساب العقل.
ويعزو الباحثان ت�ضارب الأمثال يف معايري املفا�ضلة بني الن�ساء� ،إىل ن�شوء الأمثال
يف بيئات فل�سطينية متباينة ثقافياً ،فينت�رش مث ٌل معينّ يف بيئة معينة ،وال ينت�رش يف بيئة
�أخرى ،وقد تكون البيئتان يف نف�س املحافظة.
وظهر للباحِ ثينْ �أن الأمثال قد تكون �إيجابية يف حثها على القيم الإيجابية البناءة
للمجتمع ،وقد تكون �سلبية يف تركيزها على بناء قيم هدامة وت�ؤدي �إىل ت�أخر املجتمع.
وقد يجد القارئ بع�ض املثال املتناق�ضة مع م�ضامني الدين الإ�سالمي احلنيف ،بينما
جند �أمثال �أخرى تتفق معه ،وبع�ضها الآخر ي�ساعد على تثبيت الهوية الوطنية من خالل
حثها على التم�سك بالأر�ض الفل�سطينية التي تتعر�ض يومي ًا للم�صادرة ،واعتبارها الأر�ض
مكافئة للعِر�ض ،وحثها على خدمة الأر�ض و�إ�صالحها وزراعتها ...فبمقدار خدمة الإن�سان
لها تخدمه.

واملتدبر للأمثال املت�ضمنة يف عينة الدرا�سة ،يجد �أنها حتث على متثّل بع�ض

القيم الإيجابية واملثل الرتبوية ،ومنها:
�1.1رضورة االهتمام مب�صادر املياه ،واعتبار املاء �سلعة ا�سرتاتيجية للوطن وللبيئات

املحلية ،يف ظل هجمة �صهيونية �رش�سة لال�ستيالء على م�صادر املياه الفل�سطينية.
2.2من �سمات الإن�سان الفا�ضل :ال�صدق قو ًال ووعداً ،و�أن يكون كرمي ًا ومبتعداً عن
وال�شح ،فال يكون كمن ير�سل �شخ�ص ًا للبحر ويرجعه عط�شاناً.
البخل ّ
3.3االبتعاد عن �إثارة اخلالفات بني النا�س ،مع �رضورة التم�سك بالقيم الدينية
والوطنية ،التي حتجز للإن�سان حم ًال حمرتم ًا يف املجتمع.
4.4على الإن�سان �أن ي�شكر من يقدم له معروفا ،وال ينكر اجلميل.
�5.5رضورة اعتماد املحكّات الإن�سانية وامل�ضامني اجلوهرية عند اختيار املر�أة للزواج،
كالعقل والعلم والذكاء والطالقة اللغوية والدين ،وجتنب االقت�صار على جمال الوجه ،وطول
القامة� ،إال �إذا اجتمعت هذه املحكّات يف امر�أة واحدة ،حينها نحمد اهلل �سبحانه وتعاىل،
ونكرر املثل (اخلري خريين) � ،أي �أن اخلري �أ�صبح مزدوج ًا وم�ضاعفاً.

التوصيات:
يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
♦ ♦�أوالً :ت�ضمني الأمثال يف املناهج املدر�سية واجلامعية ،ملا لها من دور كبري يف

حتفيز خيال الطلبة ،وتطوير لغتهم اليومية.

♦ ♦ثانياً� :إجراء درا�سات �أخرى حول الداللة الرتبوية لأمثال �أخرى متداولة على �أل�سنة
العامة� ،أو مو ّثقة يف الكتب واملو�سوعات املتخ�ص�صة يف املو�ضوع.
♦ ♦ثالثاً :ت�شجيع الطلبة يف املدار�س واجلامعات على درا�سة املوروث ال�شعبي من
الأمثال ،من خالل تكليفهم ب�إجراء �أبحاث وتقارير و�إلقائها خالل املحا�رضات والإذاعات
املدر�سية.
♦ ♦رابعاً :على �أ�صحاب القرار اتخاذ خطوات �إيجابية يف ر�سم ال�سيا�سة العامة وتنفيذ
اخلطط امل�ستقبلية ،لتحقيق التكيف الفكري ل�شخ�صية الفل�سطيني ،وتلبية احتياجاته �ضمن
الواقع الذي يعي�ش فيه ،عرب فهمه للمعاين العملية املكثفة واملختزنة يف الأمثال ال�شعبية.

مقرتحات تربوية للمدرسة الفلسطينية:
مكون ًا مهم ًا من مكونات املجتمع ،وميثل تراكم ًا تاريخي ًا له ،وتعنى
ي�شكل الرتاث ّ
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درا�سة الرتاث بالرتكيز على عادات وقيم وفنون وثقافة املجتمع .وقد حر�صت كثري من
الدول املتقدمة مدني ًا على �إحداث نقلة تكنولوجية متقدمة دون امل�سا�س برتاثها� ،أي �أنها
قامت باملزاوجة بني �أ�صالتها والتطورات املعا�رصة ،وجنحت يف ذلك �إىل حد كبري ،كما
حدث يف اليابان وال�صني �سابقاً ،وتركيا وماليزيا هذه الأيام.
والفل�سطينيون اليوم ب�أم�س احلاجة �إىل املحافظة على تراثهم واال�ستفادة من
�إيجابياته ،والولوج يف باب املعا�رصة والتحديث يف الوقت نف�سه ،وامل�ؤ�س�سة الرتبوية متثل
ذلك الباب� ،إذ يتم البدء من املدر�سة ،تلك امل�ؤ�س�سة الرتبوية التي يبد�أ فيها �أطفالنا حياتهم
التعليمية والرتبوية.
ور�أى الباحثان �أن ي�ضعا جمموعة من املقرتحات بني �أيدي امل�س�ؤولني الرتبويني
الفل�سطينيني ومديري املدار�س ،والتي قد ت�سهم يف انخراط املدر�سة مبا�رشة على ر�أ�س
اجلهود التي ت�سعى للمحافظة على الرتاث ،وتنقيته ،واال�ستفادة من �إيجابياته.
 .أت�أ�سي�س �أجنحة تراثية دائمة يف املدار�س ت�ضم كل ما ميكن جمعه من الرتاث
املادي ك�أدوات ال�صناعة والزراعة ،والأدوات التي كانت ت�ستخدم لت�سهيل حياة الفل�سطيني
اليومية ،مع �رضورة تثبيت ن�رشات تعريفية بهذه الأدوات .كما ت�ضم معار�ض للألب�سة
الرتاثية الفل�سطينية.
.بت�شجيع طالبات املدار�س واجلامعات على ارتداء �ألب�سة الرتاثية ،لي�س بهدف
اال�ستعرا�ض يف املنا�سبات فقط ،و�إمنا لتكون �ألب�سة دائمة وعن قناعة را�سخة ،خا�صة و�أن
الكثري من هذه امللبو�سات تنطبق عليها �رشوط اللبا�س ال�رشعي.
.تتن�شيط املطبخ الرتاثي املدر�سي ،من خالل �إعداد وجبات غذائية تراثية ،وت�شجيع
الطلبة على تناولها.
.ثتدريب الطلبة على الفنون ال�شعبية الرتاثية كالدبكة وال�شعر ال�شعبي والغناء والعزف
املهتمة بهذه
كال�شبابة وغريها ،وت�شكيل الفرق الطالبية
على الأدوات املو�سيقية ال�شعبية
ّ
ّ
املو�ضوعات ،و�إجراء امل�سابقات املتنوعة بني املدار�س يف هذا امل�ضمار.
.جتزيني الغرف الإدارية املدر�سية واملمرات بالأدوات واملواد وال�صور الرتاثية
املتنوعة.
.حت�شجيع الرحالت املدر�سية �إىل املواقع واملعار�ض الرتاثية.

.ختكليف طلبة املدار�س ب�إجراء درا�سات حول الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ب�أ�شكاله
كافة ،على �أن تت�ضمن مقارنات مع الرتاث اليهودي ،بهدف دح�ض االدعاءات الإ�رسائيلية
ملكية بع�ض �أ�شكال الرتاث الفل�سطيني وتهويدها حتت �سمع وب�رص
القائمة على مزاعم
ّ
العامل ،وكذلك �إجراء درا�سات حتليلية للأمثال الفل�سطينية والعربية.
 .دت�شجيع الطلبة على فهم وحفظ الأمثال العربية والفل�سطينية خا�صة ،وا�ستخدامها
خ�ضم احلياة اليومية ،مما يك�سب الطلبة فهم ًا وف�صاح ًة وت�شبيهات مميزة ،مما قد ي�ؤدي
يف
ّ
�إىل تثبيتها يف �أذهانهم وت�سهيل نقلها للأجيال التالية.
 .ذكتابة بع�ض الأمثال ذات املدلوالت الإيجابية على جدران املدر�سة �أو على لوحات
خا�صة ،لتبقى حتت ب�رص الطلبة ،بهدف تر�سيخها يف عقولهم وا�ستخدامها عند اللزوم.
 .رن�رش ثقافة املحافظة على الرتاث ال�شعبي الإيجابي من خالل جمالت احلائط
واملطويات والإذاعة املدر�سية.
ّ

 .زاعتماد مو�ضوعات الرتاث ال�شعبي ومنها الق�ص�ص ال�شعبي يف املناهج املدر�سية،
�ضمن مواد اللغة العربية والعلوم االجتماعية ،وتكليف الطلبة على �شكل جمموعات بالقيام
مب�شاريع بحثية ُير�صد لها درجات معينة ،بهدف م�شاركة جميع الطلبة يف العمل اجلماعي،
و�ضمان اهتمامهم اجلدي باملو�ضوع.
.ستثقيف الطلبة يف جمال عدم الإ�رساف يف ا�ستهالك املياه ،والرتكيز على دعوة
الإ�سالم للمحافظة على املاء ،كما قال الر�سول -عليه ال�سالم“ : -كلوا وا�رشبوا والب�سوا من
غري �إ�رساف وال خميلة” رواه الن�سائي وابن ماجه .وكما نهى عن الإ�رساف يف ماء الو�ضوء
حتى لو كان الإن�سان على نهر جا ِر ،وغري ذلك من الن�صو�ص ال�رشعية والأدبية .كذلك �إر�شاد
الطلبة �إىل متابعة الت�رسيبات املائية مبنازلهم و�إجراء ال�صيانة الالزمة ،وا�ستخدام �أدوات
الرت�شيد املائي.
.ش�إ�رشاك الطلبة يف �أعمال تطوعية لزراعة الأرا�ضي اخلا�صة والعامة ،بهدف
امل�ساهمة يف حماية الأر�ض الفل�سطينية من �رسطان اال�ستيطان ،وغر�س حب الأر�ض يف
قلوبهم ،وتر�سيخ انتمائهم لأر�ض فل�سطني املقد�سة ،وتعويدهم على العمل اليدوي خا�صة
ما يكون يف الأر�ض.
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1.

ملحق (عينة األمثال):
♦

♦�أوالً  -الأمثال املتعلقة باملاء:

1.1تاجر املية م�ش خ�رسان.
2.2وداه على البحر ورجعه عط�شان.
3.3بت�صيد يف املية العكرة.
4.4بن�رشب مع املية العكرة.
5.5عط�شان وحامل املية على ظهره.
6.6البري اللي ت�رشب منه ال ترمي فيه حجر.
7.7املية ما بتمر من عط�شان.
♦

♦ثانياً  -الأمثال املتعلقة بالأر�ض والنباتات:

1.1الأر�ض بتنقا�س بال�شرب.
2.2الأر�ض ما تخرب عن اللي يف بطنها.
3.3اتعب على �أر�ضك بتتعب عليك.
4.4الأر�ض الواطية بت�رشب ميتها وميت غريها.
5.5اللي ما له �أر�ض ما له عِ ر�ض.
6.6الأر�ض للي بيزرع ويفلح ويقلع.
�7.7إن جار عليك الزمن جور على الأر�ض.
8.8لأجل الورد ي�رشب العليق.
9.9الطول طول النخلة والعقل عقل �سخلة.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

419

يناير 2016

420

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

♦ ♦ثالثاً  -الأمثال املتعلقة بالوجه احل�سن (اجلمال والزين):
1.1ما زين �إال زين العني.
2.2ال يعجبك زينها وبيا�ض خرقتها ،بكرة بتيجي احل�صيدة وبت�شوف فعلتها.
3.3العقل بالرا�س زينة ،اللي عدمته حزينة.
4.4اللي ما بتزينها�ش زنودها ،ما بتزينها�ش خدودها.
5.5يا ماخذ البي�ض يا مق�ضي الزمان فرحان.
زوق ال�صو�صة ت�صري عرو�سة.
ّ 6.6

مظاهر احلياة االجتماعية والدينية والرتاث
يف مدينة بيت حلم يف مطلع القرن العشرين
أ .د قسطندي شوملي
جامعة بيت حلم /فلسطني.

تعد مدينة بيت حلم من �أهم املدن بالن�سبة للعامل امل�سيحي ،ذلك �أنها مكان والدة
ال�سيد امل�سيح .يحج �إليها امل�سيحيون منذ القرن الرابع امليالدي ،ويجلها امل�سلمون بو�صفها
املهمة
م�سقط را�س ال�سيد امل�سيح .وتتوافر داخلها جمموعة من املعامل الأثرية والدينية
َّ
�إ�ضافة� ،إىل جمموعة �أخرى يف املنطقة املحيطة بها ،مما يجعل منها مكان ًا مهم ًا لل�سياحة
الدينية .ولهذا كانت حمط �أنظار العامل منذ �ألفي عام .حتتوي هذا الدرا�سة على عر�ض حول
مالمح احلياة االجتماعية والدينية والرتاثية يف مدينة بيت حلم يف نهاية القرن التا�سع
ع�رش ومطلع القرن الع�رشين من خالل جمموعة من الوثائق واخلرائط وال�صور واملقاطع
الفلمية مل�شاهد من مدينة بيت حلم� ،صورت يف بداية القرن الع�رشين )1(.تظهر هذه امل�شاهد
حياة ال�سكان يف املدينة يف منا�سبات خمتلفة.

تطور املدينة يف أواخر القرن
التاسع وأوائل القرن العشرين:
كانت بيت حلم عرب تاريخها الطويل
مدينة م�سورة� ،إذ يحيط بها �سور حجري
له برجان للحرا�سة واملراقبة ،الأول يف
اجلهة ال�رشقية والثاين يف اجلهة الغربية.
وكان موقعها قدمي ًا على املرتفع
املح�صور بني درجات ال�سوق اليوم حيث
توجد كني�سة العذراء لل�رسيان الأرثوذك�س �رشقاً ،حتى ملتقى �شارع ال�سالزيان ب�شارع
بول�س ال�ساد�س غرباً ،ومن اجلنوب �شارع الفواغره ،ومن ال�شمال طريق احلجاج الذي ي�سمى
اليوم �شارع النجمة .وكان يوجد يف ال�سور �أربعة �أبواب :الأول يف ال�شمال الغربي بالقرب
من دير راهبات الوردية يف ر�أ�س افطي�س وي�ؤدي �إىل القد�س ،ويقع الثاين غرب ًا �إىل جوار
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الكني�سة اللوثرية وي�ؤدي �إىل اخلليل ،ويقع الثالث يف ال�رشق حيث درجات ال�سوق اليوم يف
اجتاه كني�سة املهد ،ويقع الرابع نحو اجلنوب ،وي�ؤدي �إىل تقوع وبرية بيت حلم .وكان �سكان
املدينة يبنون البيوت داخل ال�سور ،وب�صورة خا�صة على امتداد �شارع النجمة املعروف
بطريق احلجاج القادمني من القد�س ،وداخل قو�س الزراره.
بد�أ البناء �أواخر القرن التا�سع ع�رش
خارج �أ�سوار املدينة القدمية ،خارج قو�س
الزرارة يف حارة الرتاجمة .وبد�أت املدينة يف
االت�ساع التدريجي �إىل جهة ال�شمال والغرب
ب�سبب بناء الأديرة وامل�ست�شفيات وامليامت
واملدار�س ومراكز الإر�ساليات الدينية،
حيث �أقيمت �سنة  1850على حافة املدينة
الغربية املدر�سة اللوثرية ،ون�ش�أ مقابلها يف
عام  1863دار للأيتام ،حتولت �إىل مدر�سة ال�سالزيان احلرفية ،التي تعلم �صناعة الأحذية
واملالب�س ،وبني يف �سنة  1875يف اجلهة الغربية من املدينة دير راهبات الكرمل ودير �آباء
قلب ي�سوع ،على منط قلعة القدي�س اجنلوا يف روما ،ويف �سنة  1983بنيت مدر�سة الفرير،
جامعة بيت حلم اليوم ،كما ُبنيت الكني�سة اللوثرية يف �ساحة املدب�سة بربجها املخروطي
ال�شكل عام  1886مب�ساعدة لدفنج �شنلر والإمرباطورة اوغ�ستا فكتوريا ،التي ح�صلت على
الإذن ببنائها من ال�سلطات العثمانية عام
 .1886وقام الإمرباطور الأملاين وليهلم
الثاين بزيارة الكني�سة عام  .1898ويوجد
اليوم �إىل جانب الكني�سة مدر�سة لوثرية
ودار الندوة الدولية وبيت جربان للحجاج.
ثم بني امل�ست�شفى الفرن�سي عام  1890على
الطريق امل�ؤدي بني القد�س واخلليل ،ثم بنت
راهبات مار يو�سف مدر�سة يف عام 1896
يف منطقة الباطن .ويوجد لدى الراهبات الفرن�سي�سيات املعروفات براهبات البي�ض دير مت
�إن�شا�ؤه عام  1906قرب مغارة احلليب ،وكان ملج�أ للفتيات اليتيمات ،وت�أ�س�ست فيه �أول
ح�ضانة يف مدينة بيت حلم  .وبني كثريون بيوت ًا حول اله�ضبة ال�شمالية يف جبل داود
وفوقها .واختار �آل جا�رس بناء ق�رصهم على �أر�ضهم الواقعة قرب قرب راحيل ،وا�ستغرق
البناء �أربع �سنوات من عام � 1910إىل عام  .1914و�أقيم عند املدخل الرئي�س على ال�شارع

�سبيل لي�ستقي منه ال�سابلة من النا�س واجلمالة الذين كانوا ينقلون حما�صيلهم وب�ضائعهم
من مدينة اخلليل وقراها حمملة على اجلمال �إىل مدينة القد�س.
و�أخذ النا�س يعي�شون يف احلقول
املجاورة من خالل بناء منازلهم بجانب هذه
الأديرة وامل�ؤ�س�سات؛ بعد �أن �أ�صبح ال�سكن
داخل املدينة �صعب ًا من حيث االكتظاظ
وقلة النظافة ب�سبب تربية املزارعني
الأغنام والأبقار والدواب يف زرائب حتت
بيوتهم ،والتي كانت ت�ستعمل للحراثة ولنقل
متوجات ال�سكان الزراعية .وبعد عودة �أبناء
بيت حلم املغرتبني الذين كانوا يعملون يف التجارة يف بلدان �أمريكا اجلنوبية والبالد
الأوروبية يف بداية القرن الع�رشين ،با�رشوا ببناء بيوت جميلة يف ب�ساتينهم خارج بيت
حلم القدمية ،ف�أقيمت ق�صور وبنايات مت�أثرة بطراز البيوت الأوروبية ،ف�أقام ه�ؤالء البيوت
الكبرية من احلجر الأحمر الذي تزينه حجارة بي�ضاء ،وبنى بع�ضهم ق�صوراً ت�شبه الق�صور
الأوروبية ،مثل ق�رص �سليمان جا�رس الذي بني عام  ،1910وق�رص �صالح جقمان ،وبيوت
�سليمان حن�ضل و�أنطون اجلعار وبطر�س �أبو هرما�س .وتطور منط املعي�شة للأهايل ،وتنورت
�أفكارهم وتفتحت حياة ال�سكان االجتماعية حتى �صارت معي�شتهم اقرب �إىل طريقة معي�شة
�سكان القد�س ،وبخا�صة بعد �أن هاجر عدد
كبري من �أبناء املدينة �إىل بلدان �أمريكا
ورو�سيا وغريها لبيع منتجاتهم من ال�صدف
وخ�شب الزيتون .فقد �شهدت بيت حلم يف
نهاية القرن التا�سع ع�رش خروج جماعة من
جتار بيت حلم حاملني معهم م�صنوعاتهم
اخل�شبية وال�صدفية ،و�سافروا من ميناء يافا
قا�صدين امل�شاركة يف معر�ض ال�صناعات
يف والية فالدلفيا يف الواليات املتحدة ،حيث عر�ضوا منتجاتهم يف املعر�ض ،و�أ�صبح
مل�صنوعاتهم حديث و�شهرة .وعمل املهاجرون يف التجارة والأعمال املختلفة ،حيث �أثرى
عدد كبري منهم ،وعاد بع�ضهم وا�ستثمر يف بناء العمارات والق�صور ،مما �أدى �إىل تطور
املدينة وتو�سع الأهايل خارج حدود البلدة القدمية ،ببناء البيوت واملحالت التجارية.
وتطورت هذه الفكرة خالل العقد الأول والثاين من القرن الع�رشين ،حتى �أ�صبح النا�س
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يقلدون النمط الأوروبي يف البناء ب�شكل كبري .وكانت مثل هذه البيوت خا�صة بالعائلة
املمتدة ،وتتبع للجد الأكرب وت�سمى بيت احلمولة .ونبغ يف املدينة مع انت�شار العمران عدد
كبري من املهند�سني منهم عبداهلل خليل اليا�س زبلح الذي بنى مدر�سة الفرير-جامعة بيت
حلم ( ،)1883ومرق�ص افندي ن�صار الذي كان �أول مهند�س ر�سمي يف بيت حلم ،وقد بنى
دير راهبات �أرطا�س فكان �آية يف الإبداع ،كما قام ببناء جمموعة فخمة لعدد من �أغنياء
بيت حلم ،مثل ق�رص �صالح جري�س حقمان ،وق�رص �سليمان حن�ضل ،وق�رص �أنطون اجلعار،
وق�رص �أبو هرما�س كما بنى الكازانوفا للفرن�سي�سكان .وكانت هناك �أي�ضا �أنواع �أخرى من
البيوت امل�ؤقتة التي تبنى حول املدينة يف فرتات احل�صاد والزراعة مثل الق�رص �أو املنطرة،
وهو بناء حجري دائري ال�شكل ويبنى من �صخور كبرية .وكانت العادة امل�ألوفة عند بع�ض
الأهايل ،االنتقال من م�ساكهم يف بيت حلم لق�ضاء ف�صل ال�صيف يف كرومهم وب�ساتينهم.
وهكذا ات�سعت املدينة ،وبلغ عدد �سكانها يف عام  1910ثمانية �آالف ن�سمة.

منظر عام ملدينة بيت حلم للمصور كاميل سوفاجو:
ميثل هذا املقطع منظراً عام ًا للمدينة ،يبد�أ باملركز القدمي ثم ينتقل �إىل التلة التي تقع
فوقها كني�سة املهد ،ثم �إىل تلة امللك هريود�س (الفردي�س) الذي قتل  6000من الأطفال
الأبرياء يف بيت حلم وحميطها .ونالحظ من خالل هذا املقطع �أن املدينة حتتوي على �أنواع
خمتلفة من الأبنية :يتمثل �أولها يف البنايات القدمية التي �أقيمت بعد بناء كني�سة املهد
يف القرن الرابع امليالدي وما تاله من ع�صور ،حيث احتلت املدينة مكانة دينية مهمة،
و�أ�صبحت مركزاً من مراكز احلج .وال يوجد بقايا من هذه البيوت �سوى كني�سة املهد .ويتمثل
النوع الثاين يف البيوت التي �شيدت خالل العهد العثماين ،ويعود �أقدمها �إىل القرنني ال�سابع
ع�رش والثامن ع�رش ،ومنها الإن�شاءات التي قامت بها
الكنائ�س والأديرة املختلفة.
وقد جاء يف خمتلف كتب الرحالة الذين زاروا هذه
املدينة قادمني من �أقطار الغرب وال�رشق و�صف كثري
عن املدينة ،يقول �أحد الرحالة الذين زاروا مدينة بيت
حلم يف نهاية القرن التا�سع وهو فيلك�س بوفيه وذلك
يف عام �“ :1870إن مدينة بيت حلم ت�شبه يف موقعها
مدينة القد�س ،فهي متتد فوق مرتفعني بارزين من
اجلهة ال�رشقية ل�سل�سة جبال القد�س ،ولذا فهي ترتفع
كح�صن على ارتفاع  750مرتا فوق �سطح البحر

املتو�سط .وقد بقيت املدينة منذ القدمي حتى مطلع القرن احلايل يف حجمها نف�سه ،قابعة
فوق اجلبل الذي حتيط به الأودية العميقة من جهاته ال�شمالية وال�رشقية واجلنوبية� .أما
اجلهة الغربية فكانت الأر�ض يف ارتفاع تدريجي حتى ي�صل ارتفاعها يف مناطق كثرية �إىل
 850مرتاً .وكان �سبب بقاء املدينة بدون تو�سع للمحافظة على قوة الدفاع عنها بوجود
الأودية حولها”( .)2وال يختلف هذا الو�صف كثرياً عن و�صف �أحد احلجاج مدينة بيت حلم
يف القرن اخلام�س ،الذي يقول« :تقع على قمة تلة طبيعية ،متتد من ال�رشق �إىل الغرب،
وحتيط بها الأودية من كل اجلوانب ،ويحيط بها �سور دون �أبراج ،وتطل على �أودية خ�صبة
حتيط بها من كل جانب ،وقد جتمعت البيوت حول املحور الرئي�س ،وتقع كني�سة املهد يف
اجلانب ال�رشقي منها ،وهي بناء �ضخم مرتفع ويغطي مغارة طبيعية ي�سمى اجلزء الداخلي
منها مهد ال�سيد امل�سيح»( .)3وقد تعر�ضت املدينة عرب التاريخ لغزاة ق�ساة هدموا املدينة
و�أ�سوارها مراراً ،ف�أعيد بناء املدينة و�أ�سوارها تكرارا .وكانت املدينة على الدوام مطمع
الكثريين من احلكام والغزاة على مر الدهور ،فهدمت مراراً و�أعيد بنا�ؤها يف كل مرة و�أعيدت
�إليها احلياة.

املركز القديم وفن العمارة احمللية :
وتتميز البلدة القدمية بطابعها
املعماري اخلا�ص ،حيث تكرث فيها البيوت
القدمية التي تعود �إىل مئات ال�سنني.
والتي تخفي خلف واجهات بيوتها
املتهدمة تراث ًا غني ًا ويوجد فيها �إ�ضافة
�إىل البنايات الدينية اجلميلة والكنائ�س
واملدار�س والأديرة ،عدد من البيوت
الرائعة يتم الو�صول �إليها عرب طرق
متعرجة ملتوية ،ويقع عدد من هذه البيوت
على ال�شوارع الرئي�سة بواجهاتها احلجرية
اجلميلة ،ونوافذها املزدوجة وحماياتها
احلديدية .ويتميز املركز القدمي �أي�ضا
ب�أزقته ال�ضيقة ومعابره امل�سقوفة ،وال
ترتفع البيوت داخل املدينة �إىل �أكرث من
طابقني �أو ثالثة ،ويوجد يف العديد منها
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�ساحات داخلية ف�سيحة ،وتزدان جدرانها بر�سوم ملونه متثل ق�ص�صا دينية كامليالد
واملذود واملجو�س .وكانت بيت حلم يف �أواخر القرن التا�سع تعي�ش جو القرون الو�سطى،
بكل ما يف هذا اجلو من فقدان �سلطة احلكومية املركزية ،مما �أدى �إىل تنامي قوة ال�شيوخ
املحليني و�سلطتهم ،ونتيجة لذلك ف�إن �أ�سلوب البناء يف املدينة كان يعتمد على تال�صق
املباين �إ�ضافة �إىل البنية االجتماعية التي ترتكز على احلمولة ،مما جعل املدينة تبدو
مثل كتلة من املباين املتجاورة التي ال يف�صلها �سوى زقاق هنا وهناك .وكان ي�سكن يف
كل كتلة جمموعة ب�رشية تنتمي للعائلة نف�سها .وكانت ال�شوارع يف تلك الفرتة مر�صوفة
باحلجارة ،ويعلو العديد منها �أقوا�س ت�ستند �إىل جدران البيوت املتقابلة ،كما ت�شاهد
النوافذ اجلميلة للبيوت التي تطل على ال�شوارع بفن عمارتها القدمي.
يعطي �أ�سلوب فن العمارة يف املركز القدمي
املدينة طابعا مميزاً  ،فقد بنيت املنازل من حجارة
بي�ضاء من نوع «املز» .وكانت مكونات البناء هي
احلجر الناري والرتاب وال�شيد ،وكان احلجر ين�سجم
مع ال�شيد والرتاب ويح�صل متا�سك بينها ،وي�صبح
البيت كتلة واحدة متما�سة .وكانت احلجارة تو�ضع
بطريقة هند�سية بحيث يكون مو�ضع كل حجر يعتمد
على مو�ضع احلجارة الأخرى .و�سميت البيوت ببيوت
احلجر ،وكانت ت�ؤخذ من ال�صخور املحيطة بالبلدة مثل
ال�صليب والدهي�شة .وكان يتم �إح�ضار احلجارة بو�ساطة
اجلمال ،ثم تع ُّد للبناء ب�شكل ت�صلح لبناء مداميك ،حيث
كانت تدق باليد .وتبد�أ عملية البناء بتكوين البيت من عدة مداميك .واملدماك عبارة عن
و�ضع حجرين م�ستطيلني الواحد يقابل الآخر ،وي�ستمر و�ضعها بهذا ال�شكل حتى متتد �إىل
�أمتار عدة يتكون منها حميط البيت ،ويو�ضع بني احلجرين نوع من الرتاب الأبي�ض .ويق َّدر
عر�ض املدماك بثمانني �سنتمراً ،وقد ي�صل �إىل مرت .وكانت املوايل عري�ضة حيث تو�ضع
حجارة كبرية لكي مت�سكها بدل احلديد والباطون ،وهذا يجعلها ذات متانة وقوة من جهة،
ويحفظ البيت رطب ًا يف ال�صيف ودافئا يف ال�شتاء .وكان (الكلني) العري�ض يحمي �سكان
البيت من الربد لقار�ص يف ال�شتاء ،واحلر الالفح يف ف�صل ال�صيف� .إ�ضافة �إىل �أن النافذة
يف هذا احلائط العري�ض ،تف�سح املجال للجلو�س والتفرج منها على ال�شارع �إذا كان ذلك
ممكناً� ،أو لو�ضع بع�ض �أ�ص�ص الأزهار عليها �أو �أباريق املاء عليها حتى تربد .وكان احلائط
العري�ض يعطي الفر�صة لإقامة فتحات كبرية وعري�ضة فيه مثل اخلزانة� ،أو ت�ستخدم لو�ضع

الفر�شات واللحف والو�سائد التي ت�ستعمل للنوم ،كما ميكن ا�ستعمال هذه الفتحات خلزن
بع�ض املواد �أو و�ضع الرفوف ال�ستعمالها لأغرا�ض خمتلفة.
وكان احلائط يبنى بو�ضع احلجارة من اخلارج والداخل وي�صب يف الو�سط الطينة
التي تتكون من احلور والرتاب معا ،وكانت تخلط معها احلجارة امل�سماة بالدب�ش .و�أما
طريقة بناء القو�س عبارة عن بناء احلجارة فوق بع�ضها مع تقاربها كل ما ارتفعت �إىل
نقطة االلتقاء يف الأعلى بح�سب حجم القو�س� ،إىل �أن جتتمع يف الأعلى عند نقطة ال�صفر.
وتعتمد القبة على مبد�أ القو�س نف�سه ،ولكنها تت�شكل من �أربعة �أركان بدل ركنني ،وتبد�أ
بحجارة �ضخمة من الأ�سفل م�ستقيمة من اخلارج ومن الداخل ،تبد�أ من �أربعة �أركان ،ومتيل
حتى تلتقي بنقطة ال�صفر يف و�سط البيت ،بحيث ت�أتي قطعة �ضخمة من احلجر يف الو�سط
ت�سمى العرو�س .وان ما يزيد من متا�سكها احلجر الناري الذي ميتاز بعدم قابليته لالنزالق.
وعندما يتقابل حجران على �شكل ا�سفني ،فانهما ال ينزلقان ويو�ضع فوقها تراب و�شيد
وحجارة نارية.
وقد ا�ستمر ا�ستخدام احلجر يف بناء الأ�سقف يف الأبنية التقليدية ،وكانت تبنى
هذه العقود با�ستخدام احلجر املتوافر
يف املنطقة .وكانت البيوت تعقد بالعقد
ال�صليبي الذي يعتمد على توزيع احلمل
من ال�سقف �إىل زوايا الغرفة الأربعة
بوا�سطة قو�سني متقاطعني .ويتم حتميل
العقد ال�صليبي على �أربعة دعامات يف
زوايا الغرفة الأربعة تعرف بالركب ،وهي
بروزات ذات قوة عالية التحمل� ،إذ ت�شبه
�إىل حد ما الأعمدة ،وتكون �أ�ضلع العقد
ال�صليبي امتداداً لهذه الركب .ويف احلاالت
التي يتكون فيها الفراغ من �أكرث من عقد
�صليبي ،يتم بناء ركب يف و�سط الغرفة يف
امل�سافة بني العقدين ،بحيث تكون حمملة
على و�سط اجلدار ،وتعرف الركبة املتو�سطة
با�سم البغلة ،وتكون عادة �ضعف عر�ض
الركبة املوجودة يف زاوية الغرفة املعروفة
بالقرنة .كما كانت الأ�سقف تعقد من خالل
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عقدة “اجلملون” �أو العقد “الربميلي” الذي يعتمد على تكرار وحدة القو�س على طول الفراغ.
وهي تتكون من حجارة ُت�صف ب�شكل قو�س ،وتغطى بطبقة من اللتون .ويتطلب ذلك �أيدي
عاملة عديدة عند العقد .وميكن �إنزال بع�ض الركائز �إىل منت�صف زوايا الغرفة ،وت�صمم هذه
الزوايا حتى ت�ساعد الواجهة العري�ضة على حتمل ثقل العقد الكلي .وعادة ما يكون العقد على
�شكل م�صلب �أو مقعر .وكان �سقف البيت يعقد بطريقة اجلملون لعدم توافر ج�سور احلديد �أو
اخل�شب يف ذلك الوقت ،وكانت العقدة على �شكل قبة حتى ال تبقى الأمطار على ظهر احلائط،
ولكي متنع ال�صوت من الو�صول �إىل الأ�سفل �إذا بني فوقها ،وتعطي القوة لتما�سك البيت.
وكانت العقدة القدمية تتم على �أربع مراحل وعلى �شكل �صليب �أو تربيعة .وكانت تنزل من
اجلوانب على �شكل �أربع ركب امتازت بعر�ضها الأعلى ،ثم تبد�أ ت�ضيق كلما نزلت �إىل الأ�سفل.
ويرتفع ال�سقف يف البيت �أربعة �أمتار لكي يجعل الهواء نقي ًا ومتجدداً ،ويجعل الهواء دافئ ًا
يف ال�شتاء وبارداً يف ال�صيف ،وهو على �شكل قبة تثبت فيه حلقات من احلديد لكي تعلق
عليها امل�أكوالت ،ولكي جتفف اخل�رضوات مثل ورق الدوايل وبع�ض الثمار كالقطني والثوم.
و�إن ارتفاع ال�سقف وات�ساع الغرف و�شكلها اجلميل يوفر جواً �أكرث مالءمة للراحة النف�سية،
وعدم نقل الأ�صوات وال�ضو�ضاء .وكانت ال�شبابيك عري�ضة وتو�ضع عليها اجلوادل للجلو�س
بدل املقاعد ،وتبنى اخلزائن يف احلائط وتغلق ب�رشا�شف وتو�ضع فيها املالحف وال�رشا�شف
ويطلق عليها املعزل ،و�أحيانا تو�ضع اخلوابي خلزن الطعام .وكانت الأر�ضية بالط ًا من
احلجر من ال�صخر ال�صلب ،وتكون بحجم كبري ت�صل �إىل مرت و�سمك � 20سم ،وكانت الأر�ض
يف بع�ض البيوت تر�صف بالبالط الذي تغطيه الر�سومات اجلميلة وامللونة .كانت البيوت
تتكون من طابقني �أو ثالثة ،ي�سمى الأول منها بالراوية ويخ�ص�ص للحيوانات ،وكان يتم
الو�صول �إليه من املدخل ،وبعد �صعود عدة درجات ت�صل �أيل مكان ال�سكن العائلي ،الذي يقع
يف �ساحة كانت جتري فيها احلياة اجلماعية للأ�رسة .ويوجد فيها حاجز يف�صل الأماكن
اخلا�صة عن مكان اجللو�س .وكانت “املعازل” تتوافر يف اجلدران وحتتوي على الفرا�ش
واللحف �أثناء النهار ،وكانت هذه تفر�ش عند امل�ساء .وعندما كان البيت يتكون من ثالثة
�أدوار ،كان الأكرث ارتفاعا ي�سمى بالعلية،
وهو ي�ستعمل للنوم .وكان انحدار الأر�ض
يف بيت حلم يجعل للبيوت �أبواب ًا م�رشفة
على ممرات �ضيقة �أو �ساحات �صغرية.
وعندما كان البيت يحتوي على �شباك
مزدوج “امل�سمى باملجوز” كانت الن�ساء
جتل�س فيه كما جتل�س يف �رشفة �صغرية،

من �أجل التطريز �أو فتل ال�شعريية .وكان كل بيت -ب�سبب انحدار الأر�ض -يحتوي على
طابق �أر�ضي ي�ستعمل لإيواء احليوانات ،ويعلوه طابق �آخر ،وكان الطابق ال�سفلي غالب ًا دون
نوافذ يف حني كانت الطوابق العليا حتتوي على �شباك واحد �أو �أكرث ،وكانت تعلو النوافذ
�أقوا�س دائرية مزخرفة .وخالل قرون طويلة عا�ش �سكان بيت حلم يف بيوت كان جزء منها
مبنياً ،يف حني كان اجلزء الآخر حمفوراً يف ال�صخر على �شكل مغارة  .وكانت احليوانات
تتقا�سم هذا البيت مع �أفراد العائلة مما يعطي دفئا لطيفا يف ف�صل ال�شتاء .ولهذا ف�إنه من
املمكن �أن يكون القدي�س يو�سف قد �سكن مع العذراء مرمي يف مثل هذا البيت عند قدومه
�إىل بيت حلم ،فتكون بذلك العذراء قد و�ضعت طفلها يف الطابق الأر�ضي( .)4وقام االحتاد
الن�سائي العربي يف بيت حلم ب�رشاء بيت جماور ملتحف بيتنا التلحمي ميثل هذا النموذج فن
العمارة املحلية ،و�أحلق باملتحف ،وهو يقع على بعد  50مرتاً من �ساحة املهد.
يوجد للبيت مدخل �صغري له باب من حديد �أو اخل�شب املقوى للحماية .له قفل ومفتاح
حديدي كبري� ،إ�ضافة �إىل زند من الداخل مينع فتح الباب من اخلارج مهما كان ال�ضغط عليه.
وهو قطعة من احلديد طويلة ومعقوفة يف طرفها على �شكل زاوية حادة يثبت �أحد �أطرافها
باحلائط بو�ساطة حلقة حديدية ،ويثبت الطرف الآخر املعقوف يف ن�صف حلقة �أخرى مثبته
داخل الباب .وتوجد بعد املدخل �ساحة كبرية مك�شوفة ،ويوحد يف �أحد �أطرافها خرزة البئر.
فقد كانت البيوت غالب ًا ما تزود ببئر داخلية ،ويحيط بها عدد من الغرف .وهناك مطبخ
م�شرتك جلميع �أفراد العائلة ،وكذلك مرافق �صحية ب�سيطة .وتكاثرت يف القرن التا�سع ع�رش
البيوت التي ت�ستعمل ل�سكن العائالت الكبرية ،وتت�ألف العديد من هذه البيوت من جمموعة
من الغرف املعقودة التي تطل على �ساحة مركزية ت�سمى احلو�ش .فعندما �أ�صبحت العائالت
كبرية �أو عائالت ممتدة ت�سكن معاً ،قام ال�سكان ببناء غرف �إ�ضافية متداخلة مع �أقوا�س
و�أدراج حول ال�ساحة .وكان يجل�س يف احلو�ش كل �أفراد العائلة وي�ستقبلون فيه �ضيوفهم.

احلياة االجتماعية يف املركز القديم:
احلارات :كانت املدينة يف �أوا�سط القرن التا�سع ع�رش حتى بداية القرن الع�رشين
تتكون من الأحياء ال�سكنية التي كانت ت�سمى احلارات .وقد ن�ش�أت هذه احلارات وتطورت
داخل املركز القدمي فيها وحول كني�سة املهد .ومتثل هذه الأحياء التاريخ احلي ل�سكان
بيت حلم ،كما �أنها متثل جزءاً من تراثها الثقايف ،حيث ت�شكل تلك الأحياء جمتمعة لوحة
ف�سيف�سائية متنوعة حتيط ب�ساحة املهد .ومنيل �إىل القول ب�أنها كانت �أقرب �إىل التكتالت
الطائفية التي جتمعت يف منطقة �أو حي� ،أطلق عليها فيما بعد حارات با�سم العائالت التي
ينحدر منها قاطنوها .ومن احلكايات املتوارثة جي ًال بعد جيل �أن ا�صل �سكان املدينة هم
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خم�سة من الأخوة الذين اعتنقوا الدين امل�سيحي منذ �أول بزوغ امل�سيحية ،وهم دويري
وفقو�سه وع�صفوره و�صليبي و�شحاده .وجاءت مع مرور الأيام عائالت عديدة و�سكنت
يف املدينة وت�أ�س�ست عرب تاريخ طويل جمموعة من الأحوا�ش واحلارات متثل حياة املدينة
والثقافة املوجودة فيها .وكان ممثلو هذه احلارات ي�رشفون على �سري احلياة يف املدينة.
وتت�ألف بيت حلم من �سبعة حارات ت�ضم الأحياء امل�سيحية حلارة النجاجرة ،وحارة
الفراحية ،وحارة العناترة ،وحارة الرتاجمة ،وحارة القواو�سة وحارة احلريزات .ويف عام
� ،1780أُن�شىء �أول حي �إ�سالمي ،حيث تعاون عدد من القرويني امل�سلمني مع امل�سيحيني
يف بيت حلم ،ورف�ضوا دفع اجلزية لل�سلطان العثماين ،وقام ه�ؤالء الذين هجروا قرية فاغور
قرب برك �سليمان ب�إن�شاء حارة الفواغرة على تلة غرب املدينة .وفيما يلي عر�ض لأهم

هذه احلارات:

♦ ♦حارة النجاجرة :وتقع غربي
�ساحة املهد وهي �أقدم احلارات و�سكانها
من �ساللة الغ�سا�سنة من �شمال اليمن من
املنطقة التي تدعى جنران ،وهم من �أوىل
القبائل التي اعتنقت امل�سيحية .وتع ُّد حارة
النجاجرة �أول الأحياء ال�سكنية القدمية يف
بيت حلم ،وكانت البيوت فيها حتيط بال�سوق
القدمي ملدينة بيت حلم من اجلهة ال�شمالية وال�رشقية .ووفق ًا للروايات ال�شعبية ف�إن �سكان
هذه احلارة ينحدرون من الغ�سا�سنة ،الذين يع ُّدون من �أوائل القبائل امل�سيحية يف املنطقة.
وان�ضمت قبيلة النجاجرة لعدد من العائالت تدعى الغثابرة ،وكانت قد قدمت �إىل بيت حلم
من اليونان مع بدايات ظهور الديانة امل�سيحية.
♦ ♦حارة الفرحية :وتقع �شمال غرب �ساحة املهد وعلى طريق احلجاج القدمي
(�شارع النجمة) .وكان جدهم الأول فرح من �سال�سل القبائل الأوىل التي اعتنقت امل�سيحية
يف فرتاتها املبكرة ،وهي من �أكرب احلارات يف املدينة .فحارة الفرحية ،ن�سبة للبطريرك
فرح ،وهي ت�شبه حارة النجاجرة من حيث انت�ساب �سكانها للقبائل امل�سيحية الأوىل التي
قدمت من وادي مو�سى على اجلانب الآخر من نهر الأردن.
♦ ♦حارة الرتاجمة :وتقع �شمال �ساحة املهد مبا�رشة ،وعمل �أكرث �سكانها كمرتجمني
لدى الرهبان الفرن�سي�سكان ملرافقة جمموعات ال�سياح واحلجاج الذين جاءوا لزيارة الأر�ض
املقد�سة ،وقد ح�صل بينهم وبني ه�ؤالء احلجاج اختالط وتزاوج ،حيث �أقام ق�سم من احلجاج
يف املدينة .ويقال �أن اثنني من مدينة البندقية يف ايطاليا قد و�صال �إىل بيت حلم للعمل

كمرتجمني مع الآباء الفرن�سي�سكان ،حيث كانا يتقنان اللغة العربية ،وقد �سكنا يف بيت حلم
وتزوجا بفتاتني من �سكان املدينة ،ف�صار النا�س ي�سمون �أبناء العائلة بالرتاجمة.
� َّأ�س�ست ثالث قبائل �أخرى خالل فرتة احلكم العثماين �أحياء �سكنية جديدة يف بيت حلم،
وهي حارة العناترة التي �أ�س�ستها قبيلة عنرتة يف مكان يقع جنوب كني�سة املهد مبا�رشة،
وقد �سكن فيها العديد من العائالت التي جاءت من تل عنرت �إىل اجلنوب من الفردي�س.
وتع ُّد حارة العناترة احلارة الرابعة من حارات بيت حلم� .أما القبيلة الثانية فقد قدمت من
تقوع وا�ستقرت جنوب �ساحة املهد ب�إن�شاء حارة القواو�سة .وكانت تقوع يف القرون الأوىل
للم�سيحية من �أكرث املناطق ازدهاراً .وهي خام�س حارة يف بيت حلم ،و�سميت كذلك ن�سبة
�إىل القوا�س ،حيث كان عدد كبري من �أبناء حارة القواو�سة يعملون قوا�سني .والقوا�س هو رجل
مو�شاة بالق�صب وعلى ر�أ�سه طربو�ش �أحمر ،ويحمل بيده
طويل القامة يرتدي بدلة خا�صة ّ
ع�صا طولها مرت ون�صف ويف طرفها دب�سة من احلديد ،يقرع بها الأر�ض عندما ي�سري �أمام
قن�صل �أو �سفري �أو بطريرك ليفتح لهم الطريق ملرور مواكبهم يف املنا�سبات واالحتفاالت.
ولقد ا�شتهر بع�ض رجال هذه العائلة �أي�ضا ب�صياغة املالب�س وخرط اخلرز لعمل امل�سابح
و�صناعة م�شارب ال�سجائر و�أقالم الكتابة واملحابر .هذا يف حني جاء �سكان حارة احلريزات
والتي تقع �شمال �ساحة املهد ،من قرية �أم طوبا جنوبي القد�س .واختلط �سكان هذا احلي
بعائالت جاءت من جنوب �رشق القد�س و�شمال جبل �أبو غنيم.
♦ ♦حارة الفواغرة :وهي تقع على
تلة غرب مدينة بيت حلم ،وقد جاء ق�سم من
�سكان هذا احلي من كرد�ستان العراق مع
جي�ش �صالح الدين ،و�سكنوا فاغور جنوب
غرب برك �سليمان ،وا�ستوطنوا املدينة من
العهد الرتكي ،وتعاونوا مع م�سيحي بيت حلم
للتخل�ص من حكم وا�ستبداد الديري .وكانت
هي احلارة التلحمية امل�سلمة الوحيدة.
وقد عا�ش ال�رسيان يف بيت حلم منذ زمن
الآراميني وكانت لغتهم الآرامية لغة البالد
يف زمن ال�سيد امل�سيح .وقد ازداد ح�ضورهم يف بيت حلم عام  ،1860حيث ا�شتغلوا بالبناء
والزراعة ،ولكن زادت هجرة ال�رسيان �إىل بيت حلم عام  1915على اثر مذابح الأتراك
لل�رسيان الأرمن يف بالدهم يف تركيا ،فهرب العديد من العائالت �إىل القد�س وبيت حلم .وقد
�أقاموا يف املكان املعروف بحو�ش ال�رسيان.
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد اخلامس

431

يناير 2016

432

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف بيت حلم

هوية وانتماء

يف الوقت ذاته ،كانت تقوم يف املدينة �آنذاك �ساحات لكل حارة �أو حمولة ،يجتمع
فيها الأهل ،لبحث �ش�ؤونهم اخلا�صة وم�شاكلهم العامة ملعاجلتها وف�ض اخلالفات ،و�إجراء
امل�صاحلة بني املتخا�صمني ،للحيلولة بذلك دون و�صول هذه الأمور لل�سلطات املحلية.
ويقول �أيوب ّم�سلم يف مذكراته� :أن هذه احلارات �أ�صبحت ناظم ًا م�سلكي ًا وعرفي ًا لأهل
املدينة يف ت�شكيل واتخاذ القرارات ،حيث ر�أى �أن « جمل�س البلدية ببيت حلم « ي�شكل من
�أع�ضاء �أو خماتري هذه احلارات بعدما انتظم ال�رسيان يف حارة قائمة بذاتها»(.)5

♦ ♦احلو�ش:
يتكون املركز القدمي يف بيت
حلم من جمموعة من احلارات �أو الكتل
ال�سكنية .وكانت كل كتله �سكنية مق�سمة
�إىل �أحوا�ش ،كان احلو�ش عبارة عن
وحدة �سكنية واجتماعية واقت�صادية
يف �آن واحد ،ي�ستجيب حلاجات ال�سكان
االقت�صادية والأمنية واالجتماعية .وقد
جاء ت�صميم الأحوا�ش على �شكل كتل معمارية متال�صقة تعك�س ب�شكل طبيعي املفاهيم
الثقافية املوروثة والرتكيبة االجتماعية ال�سائدة خالل تلك الفرتة .كما عك�ست الأو�ضاع
االقت�صادية والأمنية املعا�شة لقطاع وا�سع من ال�سكان يف تلك الفرتة .ولذلك اتخذ بنا�ؤه
منط ًا يتفق وهذه احلاجات ،لئال يلج�أ ال�سكان �إىل �أماكن �أخرى خلزن غاللهم و�أدوات عملهم
وحيواناتهم .ولهذا كان البعد بني احلارات قليالً؛ �إذ كان ال�شارع يكفي ملرور حمارين
حمملني مير �أحدهما �إىل جانب الآخر دون �أن ي�صطدما .ولقد ارتبطت الأحوا�ش ببع�ضها
بع�ض ًا من خالل �شبكة الطرق الرئي�سة املمتدة من الغرب �إىل ال�رشق باجتاه �ساحة املهد .كما
ارتبطت بالأرا�ضي الزراعية من خالل الأدراج التي انحدرت �إىل ال�شمال واجلنوب باجتاه
الأرا�ضي .وكانت هذه الأزقة ملتوية و�ضيقة ،ولكنها تو�صل املرء �إىل حيث يريد .وكثرياً ما
جند القناطر مبنية فوق الأزقة وقد حملت مبنى علويا فوقها. .وكانت ال�سطوح ملت�صقة ،مما
دعا النا�س �إىل الت�ضامن يف احلفاظ عليها لأن اخلطر الذي يهدد حائط ًا ي�ؤثر على جريانه.
وت�شكل الأحوا�ش نواة احلارات ال�سبع التي تكونت نتيجة التو�سع امل�ستمر ،ولتلبية
حاجات الأ�رسة �أو العائلة بطريقة تراكمية .وكان احلو�ش يت�ألف من جمموعة من البيوت
املوجودة حول �ساحة رئي�سة �شبه خا�صة ،ويتم الدخول �إليه من ال�شارع الرئي�س عرب ال�ساحة
الرئي�سة التي حتتوي على بع�ض املرافق امل�شرتكة مثل بئر املاء والطابون والراوية �أو

الإ�سطبل لإيواء احليوانات� ،إ�ضافة �إىل ب�ستان
�صغري .وقد يختلف حجم احلو�ش ح�سب عدد
الأ�رس القاطنة فيه ،وح�سب و�ضعهم وقدرتهم
االقت�صادية على �إن�شا بيوت جديدة .وي�سكن
يف احلو�ش �أبناء احلامولة الواحدة .لهم �شيخ
�أو خمتار ،وكانت عالقاتهم مع بع�ضهم
بع�ض ًا متما�سكة ،وذلك حماية مل�صاحلهم.
وقد ا�شرتك يف احلو�ش الواحد ذوو القربى
من العائلة نف�سها ،وحر�صوا على عدم ال�سماح للآخرين م�شاركتهم يف احلو�ش ،لكي يتمكنوا
من احلفاظ على خ�صو�صياتهم االجتماعية ،الأمر الذي �أدى �إىل توزيع الكتل ال�سكنية يف
التجمع العمراين الواحد �إىل �أحوا�ش ح�سب رابطة الدم .وكثرياً ما ا�شتقت �أ�سماء الأحوا�ش من
�أ�سماء قاطنيها من احلمائل والعائالت ،وكانت مغلقة يف وجه �أبناء احلارات �أو الأحوا�ش
الأخرى .وكلما ات�سعت �أرا�ضي احلامولة �أو كرثت بيوتها دل ذلك �إىل علو مقامها االجتماعي
وقدمها يف احلو�ش .وكان لكل عائلة بيت عام يجتمعون فيه ي�سمى املقعد يلتقون فيه
بالليايل للنظر يف �ش�ؤون احلمولة.
وكانت لكل حو�ش بوابة م�صفحة
بالتنك �أو احلديد لئال تكون عر�ضة للك�رس من
�أي معتد خارجي .وكان يف بع�ض البوابات
فتحات تكفي �أن يدخل منها �شخ�ص واحد
وهو منحني القامة وت�سمى باخلوخة،
وتكون عليها يد حديدية يدق بها على
الباب ،وكانت هذه للحماية .وكانت البيوت
يف احلو�ش متال�صقة ،وتف�صل بينهما جدران
عالية .وكانت الطرق واملمرات فيها �ضيقة
ومتعرجة ،وقد تكون ملتوية للحماية من احلر
ال�شديد والغبار واجلفاف .وقد تظلل بقناطر
�أو �أقوا�س تبنى فوقها بيوت لل�سكن .و�إذا مل
يكن هناك قناطر ،تكون البيوت عالية لتظلل
الزقاق من كال الطرفني .وكانت البيوت
تقع يف حو�ش �أو �ساحة جتري فيها احلياة
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اجلماعية للأ�رسة ،وفيه حاجز يف�صل الأماكن اخلا�صة عن مكان اجللو�س .متيزت العالقات
بني �أهايل احلو�ش باملودة والأخوة والنخوة ،حيث كانوا مثل الأ�رسة الواحدة ،وال تف�صل
بينهم �سوى املحرمات .وكثرياً ما كانوا يجتمعون يف ال�ساحة يت�سامرون معاً ،ويعدون
الطعام مع ًا وي�أكلون معاً .وكانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم عند �إعداد الطعام وغريها
من املتطلبات .ي�شعلون النار باحلطب يف و�سط ال�ساحة للتدفئة يف الباطية ،و�أحيان ًا يف
«اللكن» ،ويت�سامرون ويتناولون احللويات وامل�رشوبات ،ويروون الق�ص�ص وين�شد �شاعرهم
على الربابة .ومن الألعاب التي كانوا ميار�سونها الور�سن .وكانت تنتهي الأم�سيات عادة
ب�أن يقوم �أحد ال�شيوخ بتالوة بع�ض احلكايات العربية القدمية ،حيث كان ي�ستمر ذلك حتى
منت�صف الليل .وكانت حفالت الأعرا�س تقام يف ال�ساحات الوا�سعة يف الأحوا�ش .وكانت
هذه احلفالت جتمع جميع �أهايل البلدة على اختالف مذاهبهم حيث متيزت العالقة بكونها
عالقة العائلة الواحدة .وكانت الأفراح ت�ستمر  15يوم ًا تبد�أ قبل �أ�سبوع من حفل الزفاف
وتنتهي بعده ب�أ�سبوع .وكان �شيوخ البلدة يجتمعون �صباحا وم�ساء ل�سماع ال�شاعر على
الربابة وامل�شاركة يف �أهازيج ال�سامر ،وكان ال�شباب ميار�سون طقو�س حفلة تهكمية خا�صة
بحالقة العري�س يف اليوم الذي ي�سبق الزفاف ،حيث يتعر�ض العري�س «لبهدلة» طريفة ليلة
زفافه .وكان يتم �إح�ضار �شاعر يعزف على الربابة ويغني ويقوم ال�شباب بعمل حلقات
الرق�ص ،وكان �أهل العري�س يح�رضون اخلرب والعنب ملدة �أ�سبوع على الفطور لإطعام النا�س،
ويف نهاية الأ�سبوع ين َّقط العري�س بع�رشة قرو�ش من كل واحد.
وقد قام االحتاد الن�سائي العربي يف بيت حلم عام  1970برتميم الطابق الأر�ضي من
بيت قدمي كان ي�ستعمل مركزا للتطريز ،من �أجل �صيانته وعر�ض مناذج من قطع التطريز
وال�صناعات احلرفية ،التي متثل الرتاث الثقايف الفل�سطيني .ويقع البيت يف �أحد الأحياء
القدمية ملدينة بيت حلم املجاورة ل�ساحة املهد ،وميثل منوذج ًا قدمي ًا لفن العمارة يف
املدينة .وقامت العديد من العائالت يف املدينة بتقدمي ما لديها من ممتلكات تراثية قدمية
من �أجل عر�ضها يف هذا املكان .وي�سمى هذا البيت “بيتنا التلحمي” ،وهو يحتوي اليوم
على جمموعة متنوعة من املالب�س واحللي ،وقطع الأثاث التي كانت ت�ستعمل يف بيت حلم
يف القرن التا�سع ع�رش و�أوائل القرن الع�رشين .وتوجد فيه �أي�ضا العديد من ال�صور والوثائق
التي متثل تاريخ املدينة .وتوجد هذه املعرو�ضات يف غرف عدة ،متثل :الليوان وغرفة النوم
واملطبخ والطابون ،وتوجد يف املمرات العديد من ال�صور القدمية والأدوات املختلفة.
ويوجد يف الغرفة الرئي�سة ديوان عربي مع و�سادات ومقعد خ�شبي ا�سمه الدو�شك� .أما
ال�سجادة الكبرية احلمراء فهي من �صنع حملي ،تقوم الن�ساء بحياكتها على النول الأر�ضي.
ويوجد يف اجلدار معزل ،على �شكل قو�س ،ويحتوي على الفرا�ش واللحف �أثناء النهار.

وت�صنع اللحف من القطن املغطى بال�ستان ،وتفر�ش يف امل�ساء فوق ال�سجادة واحل�صرية
على الأر�ض .ويوجد يف هذه الغرفة �رسير م�صنوع من احلديد على �شكل �أرجوحة لينام عليه
الطفل� ،أما ال�صندوق اخل�شبي املطلي بالأخ�رض في�سمى �صندوق العرو�س ،وهو مزخرف
بال�صدف .وتوجد قرب املدخل �أدوات مو�سيقية �رشقية ،وهي الربابة والعود والكمنجة
وال�شبابة ،وكانت ت�سمع �أ�صواتها يف الأعرا�س وال�سهرات� .أما الداميجان الزجاجية املغطاة
ب�أغ�صان الق�صب ،فت�ستعمل حلفظ النبيذ وم�رشوب “العرق” .ويوجد يف هذه الغرفة مناذج
حملية للتطريز مثل الو�سائد وال�رشا�شف واحلقائب وغريها ب�أ�سعار معقوله وتقوم جمموعة
من الن�ساء الفل�سطينيات بتطريز هذه امل�صنوعات يف البيوت.
وتوجد يف املطبخ العديد من الأدوات،
منها �أدوات الطبخ التقليدية امل�صنوعة من
مواد خمتلفة ،مثل الفخار واخل�شب والق�ش
والنحا�س والربونز .وكانت معظم البيوت
مزودة باجلارو�شه ،وهي رحى من احلجر
لطحن احلبوب والبقول النا�شفة واحلنطة
والذرة ،وطاحونة القهوة و�أدواتها املختلفة،
كاملحم�ص الذي يتم قلي النب فيه ،والهاون
احلجري الذي ي�ستعمل لطحن احلبوب .وغالبا ما كانت البيوت القدمية ُتزود ببئر داخليه
موجودة يف املطبخ .وقد ا�ستعمل الدلو الغرتاف املاء ،وهو وعاء م�صنوع من اجللد� ،أما
اخلطافة فهي حلقة من املعدن يت�صل بها كالب ،ت�ستعمل للعثور على الدلو عند �سقوطه
يف البئر .وكانت “النملية” ت�ستعمل خلزن الطعام .ويوجد يف املمر امل�ؤدى �إىل املطبخ نول
للن�سيج ،وغرفة �صغرية ذات �سقف مائل يوجد فيها الطابون ،وهو فرن ل�صنع اخلبز البلدي،
م�صنوع ب�شكل خمروطي تقريب ًا من اللنب املخلوط بالق�ش ،وكانت الن�ساء ت�صنعه باليد.
ويوجد يف اجلزء العلوي منه فتحة وغطاء ،ت�سمح ب�إدخال اخلبز فيه وو�ضعه على (الر�ضف)
 .وكان الطبق ي�ستخدم لتقدمي الطعام وحمل اخلبز بعد خبزه يف الطابون� ،أو عمل ال�شعريية
املفتولة من العجني ،والتي جتفف يف ال�شم�س ثم تحُ َّم�ص ال�ستعمالها خملوطة بالأرز
عندما تطبخ العائلة الأرز املفلفل .وكان يتم ال�صعود من غرفة �إىل �أخرى عن طريق درجات
خارجيه ملتوية .وكانت البيوت تزود مبنفذ �رسي للهرب خمفي يف عقد القبة ال�سميك ،وكان
ال�شباب ومن خالله يهربون �أيام الغزو والتجنيد خالل فرتة احلكم العثماين ،ويقفزون من
�سطح بيت ل�سطح بيت �آخر نتيجة لتقارب البيوت.
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الساحات العامة:
كانت �ساحة املهد احلالية حتتوي يف
عهد الرومان على قناة مائية ،وهذا التف�سري
يتنا�سب مع ما قاله القدي�س جو�ستني الثاين
يف عام  160ميالدية ”جتاور مغارة
امليالد قرية يف�صلها ممرمائي“ .وكانت
هذه القناة جزء من القناة التي بنيت يف
عهد بيالط�س البنطي ونقلت املاء من برك �سليمان �إىل القد�س .وحتول املكان عرب الع�صور
�إىل �ساحة ت�صل بني التلة التي �أقيمت عليها كني�سة املهد والتلة املجاورة التي تقع عليها
املدينة القدمية اليوم .وعندما توىل العثمانيون على بيت حلم� ،أخذت املدينة بالتطور يف
قطبني خمتلفني :يتمثل الأول يف جممع الأديرة املحيطة بكني�سة املهد وحارة العناترة
�إىل اجلنوب ،ويتمثل الثاين بحارة الرتاجمة وغريها من احلارات �إىل الغرب ،مما خلق يف
الو�سط بينهما �ساحة فارغة هي املكان الذي حتول �إىل مقابر للم�سيحيني ،ثم حتولت �إىل
�ساحة عامة بعد �أن قرر احلكومة العثمانية عام � 1905إيقاف الدفن يف هذه املقابر
لأنها ت�شوه منظر كني�سة املهد وتقع عند مدخل الكني�سة ،وحتولت املقابر �إىل حقل يقع
�رشق مغارة احلليب .وكانت �ساحة املهد هي املكان الذي تقام فيه الأ�سواق العامة ويحط
بها احلجاج عند و�صولهم �إىل املدينة ،ويتجمع فيها املواطنون ،حيث يتناولون فيها �أمور
حياتهم اخلا�صة والعامة .ولهذا ف�إن �ساحة املهد �أ�صبحت تعك�س التطور الكمي والكيفي
للتحوالت االجتماعية التي حدثت يف الف�ضاء املحيط بها.
وقد ا�شتهرت فل�سطني يف مطلع القرن بالأ�سواق ال�شعبية ،وال�سوق ال�شعبي هو مكان
جتمع جتاري تقليدي يعرب عن عادات وتقاليد املنطقة التي يتواجد فيها ال�سوق ،وهي
ت�سمى ب�أ�سمائها االعتيادية ،لكن قد يطلق عليها �أ�سماء �أخرى ب�أ�سماء الأيام التي تقام بها،
مثل �سوق اخلمي�س �أو �سوق الأحد .ف�سوق اللد كان يقام يوم االثنني و�سوق النا�رصة يوم
الأربعاء و�سوق القد�س وغزه يوم اجلمعة� ،أما يف بيت حلم فكان ال�سوق يقام يوم اجلمعة ثم
حتول �إىل يوم ال�سبت .وكان �سوق اجلمعة يف بيت حلم يقام يف البداية يف �ساحة املهد ،ثم
انتقل بعد ذلك �إىل منطقة جماورة لل�ساحة ت�سمى “العني” ،كما يظهر يف ال�رشيط امل�صور.
وكانت هذه الأ�سواق معار�ض جتارية يتبادل فيها النا�س ما يحتاجون �إليه �إ�ضافة �إىل
�أنها كانت مكانا من اجل اللقاء .وكانت �سوق بيت حلم �سوقا متوا�ضعة ومل ت�شهد �أي تطور
�أو عناية تذكر ،فكانت حالتها �سيئة بالن�سبة للمنطقة املحيطة بها ،حيث كان ال�سكان

يتاجرون باحلبوب والفواكه والزيتون واملا�شية .ومل يجر تغيري وا�ضح على و�سائل النقل
حتى منت�صف الع�رشينات من القرن الع�رشين ،فا�ستمر اعتماد املواطنني على “القرو�صة”
وهي العربة التي كانت جترها اخليول وي�سميها البع�ض احلنطور .ومل تعرف ال�سيارة �إال بعد
و�صول الإجنليز �إىل فل�سطني كما ظهر يف بداية ال�رشيط الذي مت ت�صويره يف عام .1918
وقد امتلكت عدد من العائالت يف بيت حلم يف �أواخر الع�رشينيات �سيارات فاخرة.

املالبس التقليدية:
ن�شاهد يف هذا املقطع( )6جمموعة
من امل�صلني يخرجون من كني�سة املهد
من الباب ال�صغري الذي كان ي�سمى «باب
التوا�ضع» (عر�ض �78سم -طول�130سم)،
وهو باب �صغري يجب االنحناء عند الدخول
منه ،ك�أمنا تدخل �إىل مغارة حقيقية .وقد
�أغلق اثنان من الأبواب الثالثة الأ�صلية التي كانت موجودة يف الواجهة الأمامية لكني�سة
املهد التي �أعاد بناءها الإمرباطور جو�ستنيان يف القرن ال�ساد�س امليالدي ،حيث يقع
الأول �إىل الي�سار و�أُغلق يف القرن ال�ساد�س
ع�رش بو�ساطة دعامة حائط ،ويقع الثاين
�إىل اليمني �أغلق بعد بناء دير الأرمن� .أما
الباب الأو�سط ،فقد جرى ت�صغريه يف عهد
ال�صليبيني ،ببناء قو�س ما يزال ظاهراً حتى
اليوم �أ�سفل كورني�ش الباب الذي بني يف عهد
جو�ستنيان .وبني الباب ال�صغري احلايل يف
القرن ال�سابع ع�رش ملنع اجلنود الأتراك من
الدخول بخيولهم �إىل الكني�سة .ويوجد ثالثة
مفاتيح لهذا الباب ال�صغري واحد بحوزة
الرهبان الكاثوليك والثاين بحوزة رجال
الدين الأرثوذك�س والثالث مع الأرمن.
ونالحظ يف هذا املقطع عدداً من
الن�ساء والرجال يلب�سون الثياب التقليدية
والثياب الأوروبية احلديثة .ونالحظ
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�أن عددا من الن�ساء يلب�سن الثوب التلحمي التقليدي «ثوب امللك» الذي يتكون من الثوب
والتق�صرية ولبا�س خا�ص بالر�أ�س ي�سمى ال�شطوة .وكانت الن�ساء يف مدينة بيت حلم كما هو
احلال يف معظم املدن الفل�سطينية يق�ضني �أغلب �أوقات الفراغ يف التطريز ،فقد كان التطريز
ي�ؤدي دورا مهم ًا يف اللبا�س التقليدي الذي اخذ ل�سوء احلظ ي�سري نحو التال�شي.
وكان ثوب امللك يطرز برثاء ويحتوي على �أكمام طويلة ،وهو ي�صنع من القطن واحلرير
املخطط بلون برتقايل واخ�رض وبنف�سجي وا�سود .وكانت القبة وهي قطعة من الثوب لل�صدر
تطرز بخيوط احلرير والذهب والف�ضة يف ت�شكيالت زخرفية هند�سية متنوعة .ويوجد
حول الأكمام و�أطراف الثوب ال�سفلية قطع ب�أ�شكال ثالثية ،ومطرزة ب�ألوان زاهية حمراء
�أو خ�رضاء .وكان ثوب امللك ي�ستعمل للعرو�س وكان معروفا بجماله ،وي�أتي النا�س من
املناطق البعيدة ل�رشائه من املطرزات امل�شهورات ،وكان يلب�س يف كل املنا�سبات الهامة.
وتع ُّد «ال�شطوة» من عنا�رص اللبا�س الن�سائية املهمة الأخرى ،وهي قبعة للر�أ�س تلب�سها
الن�ساء املتزوجات ،وتتكون من جتميع قطع كثيفة من الن�سيج املطرز من اخلارج .وكان
ي�ضاف �إىل التطريز قطع من املرجان والعملة الذهبية والف�ضية .وكان يو�ضع فوق ال�شطوة
لبا�س ي�سمى «الرتبيعة»� ،أو «اخلرقة» وهي غطاء يغطي الكتفني وميتد فوق الظهر ،وهي من
القما�ش الأبي�ض امل�صنوع من احلرير �أو ال�صوف.
وكانت قطع احللي الف�ضية الثقيلة وخا�صة الزناق (وهو جمموعة من ال�سال�سل الف�ضية
املزينة بالعملة) تلب�سه املر�أة يف عنقها ويت�صل بال�شطوة ،وتلب�س يف مع�صمها �سواره ف�ضية
غري مكتملة اال�ستدارة ،ومتثل �صداق املر�أة �أو املهر .وكانت الن�ساء ت�ضع فوق الثوب امل�شدود
على اخل�رص ب�شال من الك�شمري �أو ال�صوف املن�سوج ،جبة ق�صرية ت�سمى «تق�صرية» ،وكانت
تطرز باحلرير عندما كانت تلب�س يف الأيام العادية ،وتطرز بخيوط الذهب �أو الف�ضة يف
�أيام الأعياد واملنا�سبات .وكانت الن�ساء تلب�س معطف ًا من ال�صوف املخطط باللون الأحمر
والأ�سود يف ف�صل ال�شتاء .ويظهر جمال هذه الثياب ب�صورة خا�صة مع حذاء من اجللد
الأحمر «ال�رصماية» .وكانت املر�أة تلب�س ثوب ًا ب�سيط ًا يف الأيام العادية ،وكانت الأكمام
ذات الأطراف املقرنة ترفع وتربط �إىل اخللف ،لكي ت�سمح بالتفرغ للأعمال اليومية العديدة.
وكانت �أطراف هذا الثوب املتقاطعة تطرز ب�ألوان متعددة وجميلة ،وكان هذا الثوب ي�صنع
دائما من القما�ش الأ�سود.
ونالحظ �أن الرجال يلب�سون الثياب التقليدية التي �أُ�ستبدلت تدريجي ًا باللبا�س الأوروبي
يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش .وكان الرجال يف العهد الرتكي يلب�سون الثياب ال�شعبية ،وكان
زي الرجل يتكون من الكرب �أو القمباز وهو عبارة عن زي طويل يغطي ج�سم الرجل من �أعلى
كتفيه �إىل �أطراف قدميه ،وهو م�صنوع من احلرير ال�شامي �أو من ال�صوف ،وميكن �أن يلب�س

فوقه معطفا ق�صريا «اجلاكيت» .وكان الرجل
يلب�س على الر�أ�س الكفية ،وهي عبارة عن
لفة على ر�أ�س الرجل بغ�ض النظر عن الدين،
وهي تتكون من القما�ش الثقيل يلف لي�صبح
ب�شكل وعاء �أجوف من الداخل لينا�سب حجم
الر�أ�س ،وغالبا ما يلب�سها الرجال الكبار يف
ال�سن .ويلب�س الرجل �أي�ضا الطربو�ش الأحمر
ذات «الذباحات» ال�سوداء املتدلية من �أعاله.
وقد توقف اعتبار الطربو�ش غطاء للر�أ�س يف �أثناء ثورة  ،1936وذلك بقرار من قيادة الثورة
�آنذاك� .أما ال�شباب فكانوا يرتدون احلطة والعقال ،الذي كان ي�سمى حينها �أي�ضا باملرير ،وهو
�أ�سود اللون مربوم الن�سيج ،قوي ويعمر طويال� .أما احلزام فيكون ق�شاط ًا جلدي ًا �أو «�شملة»
وهي �أما بي�ضاء �أو �سوداء وعري�ضة ،يتم لفها لفات عديدة لت�أخذ �شكل امل�ستطيل الطويل،
ويكون عر�ض ال�شملة ع�رشة �سنتمرتات تقريبا .وقد �سمح للرجال �أي�ضا لب�س «الفي�صلية»
والتي كانت معروفة يف بالد ال�شام ،وكان الهدف منها هو متييز الرجل العربي عن غريه
من م�سافة بعيدة .وتوجد جمموعة كبرية من املالب�س التقليدية واملجوهرات الن�سائية يف
متحف «بيتنا التلحمي» املجاور لكني�سة
املهد .ويقع املتحف يف �شارع بول�س
ال�ساد�س على بعد خطوات من �ساحة املهد.
ويوجد املتحف يف واحد من �أقدم البيوت
يف مدينة بيت حلم.
وكان �أبناء حارة الرتاجمة �أول من
�أدخل النمط الغربي يف املالب�س واملعي�شة
�إىل بيت حلم ،فالرجال ا�ستبدلوا الكمباز
وال�شخ�شري والعباية باملالب�س الإفرجنية،
وا�ستبدلوا الكوفية والعقال ولفة الرا�س
بقبعة الر�أ�س “الربنيطة” .وا�ستبدلت الن�ساء
الثوب الفالحي املطرز والتق�صرية املق�صبة،
بالف�ستان الفرجني الذي كان طوي ًال حتى
رمانة الرجل ويرتفع ثالثة �سنتميرتات عن
الأر�ض ،والأكمام حتى الر�سغ .وا�ستبدلن
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بلبا�س الر�أ�س التلحمي التقليدي الذي هو ال�شطوة وفوقها الرتبيعة البي�ضاء بالربنيطة .وكان
النا�س يقولون يف البداية �أن امر�أة فالن تلب�س طبقا على ر�أ�سها .وكان لالت�صال امل�ستمر
بني �سكان املدينة واحلجاج القادمني من العامل الغربي ،اثر يف التعرف على عاداتهم
وتقاليدهم .وكان للإر�ساليات الدينية التي �أقامت املدار�س وامليامت وامل�ست�شفيات والأديرة
دور يف تطور منط املعي�شة ،حيث تنورت �أفكار ال�سكان وتفتحت حياتهم االجتماعية ،حتى
�صارت معي�شتهم اقرب �إىل طريقة ومنط معي�شة �أهايل القد�س.

احلياة الدينية:
ويعد عيد امليالد �أهم منا�سبة يف بيت حلم ،ويتم االحتفال به ثالث مرات ،الأوىل
يف  25كانون الأول عندما حتتفل به الطوائف الكاثوليكية والربوت�ستنتية ،والثانية يف
 6كانون الثاين عندما حتتفل به الطوائف الأرثوذك�سية ،والثالثة يف  18كانون الثاين
عندما حتتفل به الطائفة الأرمنية .ومتتلئ الكنائ�س باملتعبدين واحلجاج .وجتتمع جماهري
ال�سكان يف ال�ساحة عند ا�ستقبال موكب رجال الدين التقليدي الذي ينطلق من القد�س،
ويبد�أ بال�سري من قبة راحيل حتى �ساحة املهد عرب الطريق التقليدي القدمي الذي مير و�سط
املدينة (�شارع النجمة) حتى �ساحة املهد ،حيث يجري ا�ستقبال املوكب يف �ساحة املهد
من قبل رجال الدين املحليني ،يف حني يحت�شد يف ال�ساحة وال�شوارع التي مير بها املوكب
الألوف من �سكان املدينة والزوار الذي يجتمعون مل�شاهدة املوكب .وميثل هذا امل�شهد()7
يف هذا ال�رشيط امل�صور جمموعة من الرهبان الفرن�سي�سيني ورجال الدين ورجاالت املدينة
ينتظرون يف �ساحة املهد يوم الرابع والع�رشين من كانون الأول الكاردينال دي بو ا (�Du
 ، )boisكاردينال مدينة روان يف فرن�سا .وقد جاء �إىل مدينة بيت حلم لرت�أ�س االحتفاالت
اخلا�صة بعيد امليالد .وكان الطق�س ماطرا كما نالحظ من ال�صور .وي�شرتك يف اال�ستقبال
ح�شد كبري من املواطنني رغم رداءة الطق�س .وتدخل زيارة الكاردينال دي بوا يف �إطار
ال�رصاع الإجنليزي الفرن�سي حول تق�سيم منطقة ال�رشق الأو�سط ،فقد كانت فرن�سا تطمع
ب�سوريا الكربى فعار�ضت وعد بلفور ،الذي كان يدعو �إىل �إقامة دولة يهودية يف فل�سطني.
وكانت احلكومة الفرن�سية ت�سعى �إىل ك�سب الر�أي العام الفل�سطيني ،ولهذا جاءت رحلة
الكاردينال دي بوا يف احتفاالت عيد امليالد ،لإظهار الرغبة يف ربط فل�سطني ب�سوريا
وحماية الأرا�ضي املقد�سة ،واحلد من الهجرة اليهودية.
وكان ي�رشف على احتفاالت عيد امليالد يف بيت حلم الرهبان الفرن�سي�سيون  .وكان
القدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي ( )1226-1182م�ؤ�س�س هذه الرهبنة قد زار ال�رشق عام 1219
و�أ�س�س �إر�سالية الأر�ض املقد�سة ،وا�ستقر مع بع�ض رهبانه يف عكا .وقد ح�صل الرهبان

الفرن�سي�سيني على مر�سوم يف عام  1333من �سلطان م�رص ي�سمح لهم بالإ�رشاف على
الأماكن املقد�سة يف القد�س وبيت حلم .وتقول الروايات الفرن�سي�سية� ،أن القدي�س فرن�سي�س
قد قام بزيارة للأرا�ضي املقد�سة للحفاظ على مغارة املهد يف بيت حلم واجللجلة يف القد�س
وغريها من الأماكن املقد�سة ،وا�ستبقى بع�ض رهبانه فيها .وكان الرهبان الفرن�سي�سيون
املتواجدون يف عكا قد رافقوا البطريرك �إىل القد�س من غري �أن تكون لهم �صالحيات يف
�إدارة �ش�ؤون البالد الدينية �أو الأماكن املقد�سة .وكانوا حتت �إ�رشاف بطريرك القد�س �أ�سوة
بغريهم من رجال الدين ،ويف عام  1240بعد انتهاء الهدنة بني ال�سلطان الكامل وفردريك
الثاين )8(.وخروج البطريرك من القد�س ،عهد الكر�سي الر�سويل (البابا) للرهبان الفرن�سي�سيني
العناية بالأقلية الباقية من الالتني يف فل�سطني بجانب �إ�رشافهم على الأرا�ضي املقد�سة.

التذكارات الدينية:
وكان �سكان بيت حلم يجيدون لغات �أجنبية
عدة مل يتعلموها يف املدار�س ،بل تعلموها من
املخالطة مع احلجاج وال�سياح الأجانب القادمني
لزيارة الأماكن املقد�سة .و�أ�صبح جتار حوانيت
التذكارات الدينية م�رضب املثل يف الذكاء
والتجارة ،وكانوا بارعني يف فنون النق�ش ،وتعلموا
هذه ال�صناعات من م�شاغل ال�صدف التي كانوا
يعملون فيها� .إذ كان ملعظم العائالت م�شاغل تنتج
�أجمل امل�صنوعات ال�صدفية املنقو�شة واملخرمة
لبيعها للحجاج وال�سياح ،بالإ�ضافة �إىل العقود
وحلق الأذنني والربو�شات وعلب حفظ امل�صاغ ،وكانوا يعملون حتف ًا �أخرى من احلجر
الأ�سود الذي كانوا ي�أتون به من منطقة النبي مو�سى .وكان بيع التذكارات الدينية من
اهم م�صادر عي�ش قطاع مهم من ال�سكان.
�إ�ضافة �إىل ال�صدف واحلجر الأ�سود ،كان
ال�سكان ي�صنعون من خ�شب الزيتون ابدع
التحف والتماثيل .ي�أخذون كتلة من جذع
الزيتون وينق�شون ويحفرون ما ي�شاءون
على واجهة هذه القطعة ،ويرتكون اجلهة
اخللفية بق�شور جذع الزيتون على طبيعتها.
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وبرز يف مدينة بيت حلم ب�سبب احتكاك الكثريين بال�سياح بالإ�ضافة �إىل كرثة �أ�سفارهم
للتجارة خارج البالد رجال مميزون بالفهم واملعرفة ،منهم حنا من�صور �أبو خليل الذي
كانت له جتارة كبرية يف فرن�سا ،و�صار هو وعائلته و�أبنا�ؤه يعي�شون يف بيوتهم على الطراز
الغربي .ويف عام  1895اجمع �أهايل بيت حلم على انتخابه رئي�سا للبلدة فقام بوظيفته
خري قيام ،وكان �صارم ًا يف �أحكامه وتطبيق الأنظمة والقوانني على �أبنائه و�أقاربه قبل
تطبيقها على الآخرين .وكان �أول عمل قام به عندما توىل رئا�سة بلدية بيت حلم �أن علق
يف ال�شوارع والأزقة اكرث من  60م�صباح ًا وقودها الكاز ،لي�ضيء الطريق لل�سالك ليالً،
ولكي يقلل من فر�ص �سطو الل�صو�ص على املتاجر والبيوت ليالً .وعني موظف ًا خا�ص ًا يحمل
�سلم ًا خ�شبي ًا ي�ستعمله عند �إنارة امل�صابيح قبل غروب ال�شم�س و�إطفائها مع �رشوق ال�شم�س،
بالإ�ضافة �إىل تزويد امل�صابيح بالكاز ح�سب ما يلزم .وكان الأهايل ي�سمون هذه امل�صابيح
بالفنيار ،وا�ستمرت هذه امل�صابيح ت�ستعمل يف بيت حلم حتى عام  1933عندما زودت
املدينة بالكهرباء من �رشكة الكهرباء التي ت�أ�س�ست يف القد�س عام  .1926وقد ا�شتهر يف
املدينة يف هذه الفرتة �أي�ضا �أنطون عبداهلل كنداري الذي كان يداوي النا�س بالأع�شاب على
الطريقة العربية حتى �صار مق�صد النا�س من كل منطقة بيت حلم من القرى والعربان .وكان
ي�ستعمل يف عالجه ت�رشمي الأذنني والف�صادة ملن عندهم بدانه �أو �صداع الرا�س �أو �ضغط الدم
ويعمل للمري�ض كا�سات الهواء املعروفة لدى النا�س.

اهلجرة من بيت حلم:
يف �أواخر القرن التا�سع ع�رش �شارك بع�ض �أفراد عائالت بيت حلم باملعار�ض الدولية
لعر�ض م�صنوعاتهم التقليدية املعروفة من �صدف وخ�شب الزيتون وم�سابح وتطريز وغريها.
وقد القت هذه املعرو�ضات رواجا كبري ،و�سارع النا�س �إىل �رشائها ب�أ�سعار خيالية تربكا
مها كونها من بيت حلم مدينة ميالد ال�سيد امل�سيح .ونتيجة لذلك بد�أ العديد من ال�شباب
بالذهاب �إىل الدول الأوروبية و�أمريكا ال�شمالية من �أجل ت�سويق هذه التذكارات الدينية.
وما لبث احلال حتى حتولت الفكرة �إىل هجرة عامة ،وخا�صة يف نهاية العهد الرتكي ،حيث
تردت الأو�ضاع و�ساءت الأحوال من الناحية االقت�صادية والثقافية ،فوجد ال�شباب املنفذ
الوحيد لبناء حياة م�ستقرة بالهجرة �إىل الأمريكتني.
ولقد زادت الأحوال �سوءا نتيجة انت�شار مر�ض اجلدري يف عام  ،1901والزلزال يف
عام  ،1903وحدوث اجلفاف والقحط يف البالد ،ثم غزو اجلراد �إىل جنوب فل�سطني الذي
ق�ضى على جميع املحا�صيل الزراعية والأ�شجار ،ومل يبق عرق اخ�رض وال زهرة ،حتى
القواوير يف البيوت مل ت�سلم .وامرت ال�سلطة كل ذكر من �سن  12وما فوق ان يقوم مبقاومة

اجلراد وقتله ،و�أجربت كل �شخ�ص على �إح�ضار  3كيلو من بي�ض اجلراد وتقدميها للحكومة.
وقد �أدى ذلك �إىل انت�شار الأوبئة والأمرا�ض املعدية ،وزيادة امل�صائب على النا�س .و�أعظم
ما �أبتلي به النا�س دخول تركيا احلرب العاملية الأوىل ،حيث با�رشت احلكومية الرتكية
بتجنيد �إجباري على جميع ال�سكان مبا فيهم امل�سيحيني ،ولذلك با�رش ال�شباب بالهجرة
�إىل اخلارج عن طريق ميناء يافا .وقامت ال�سلطة العثمانية ب�إجراءات وممار�سات عديدة
من �إجبار الأهايل على القيام بالأعمال ال�شاقة واملرهقة ،مثل بناء الطرق وحفر �أ�سا�سات
خطوط ال�سكة احلديدية .و�أ�صبحت البالد م�رسحا لعمليات اجلي�ش الرابع بقيادة جمال با�شا،
الذي مل يدخر جهدا وال �سيلة للتنكيل بالنا�س وال�شخ�صيات الوطنية ،واالعتداء عليهم ونهب
�أموالهم و�أرزاقهم وت�سخريهم يف الأعمال الإجبارية .هذا عدا عن جتنيدهم عنوة يف اجلي�ش،
ونقلهم �إىل خطوط اجلبهة ،و�إجبار الفالحني على ترك �أرا�ضيهم ونقلهم �إىل اجلبهة حلفر
الأنفاق .وقد �أجربت هذه الأمور ال�سكان على الهروب �إىل اجلبال والبلدان القريبة ،وزادت
من ت�سارع هجرة الأهايل وترك بيوتهم �أمال يف م�ستقبل اف�ضل يف مكان �آخر .وكانت هذه
من الأ�سباب التي �أدت �إىل هجرة �أعداد كبرية من �سكان بيت حلم �إىل �أقطار �أمريكا الالتينية.
وهكذا خ�رست مدينة بيت حلم �أعدادا كبرية من ال�شباب والعائالت الذين هاجروا منها.
وكانت الهجرة تكرب وتزداد وتت�سع حلقاتها مع مرور الزمن ،حتى �أ�صبح �أعداد �أهايل بيت
حلم يف املهاجر ما يقارب  350الف ن�سمة.

اخلامتة:
مدينة بيت حلم اليوم �أ�صبحت مهددة بفقدان رونقها ب�سبب عامل الكثافة ال�سكانية
والعمرانية ،والو�ضع االقت�صادي املرتدي ،والتلوث الناجت عن ازدحام ال�سيارات
واحلافالت يف �ساحاتها ال�ضيقة ،مما جعل احلجارة تت�آكل والبيئة تتعر�ض للخطر .ومن
اجل عودة املدينة �إىل �سحرها اخلالب ،و�إعادة ن�سيجها املعماري وتراثها احل�ضاري،
ال�ستقبال احلجاج والزوار ،بخطة متكاملة هند�سي ًا ومعماري ًا ترميم ًا و�صيانة لتجميل
املدينة وتو�سيعها ،نحن بحاجة �إىل ر�ؤية ا�سرتاتيجية حملية لإنقاذ معامل املدينة
الرتاثية واملعمارية داخل املدينة التاريخية و�ضواحيها .و�أرى �أن يخرج هذا امل�ؤمتر
بنداء �إىل بلدية بيت حلم وال�سلطة الوطنية الفل�سطينية من �أجل و�ضع خطة عاجلة لتطوير
هذه املدينة التي ال مثيل لها يف العامل �أجمع ،ملكانتها الدينية والتاريخية ،فهي تراث
عاملي يجب احلفاظ عليه.
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خالل زيارة قمت بها لهذا املتحف عام .1996
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مالحظة:
يلحق بهذه الدرا�سة �أ�سطوانة رقمية حتتوي على املقاطع الفلمية التي مت ذكرها يف
هذه الدرا�سة.
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البيان اخلتامي والتوصيات
يف هذا اليوم الع�رشين من �شهر ني�سان من العام  2015افتتحت جامعة القد�س
املفتوحة برعاية كرمية من �سيادة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س دولة فل�سطني امل�ؤمتر
اخلام�س للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة بيت حلم «هوية وانتماء» ،وذلك �ضمن
جهود عمادة البحث العلمي يف اجلامعة لإ�صدار مو�سوعة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني،
وقد جاء امل�ؤمتر يف جل�ستني علميتني �إ�ضافة �إىل جل�سة االفتتاح التي حتدث فيها ك ٌل من
ممثل رئي�س دولة فل�سطني د .ح�سني الأعرج ،والأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو رئي�س اجلامعة،
والدكتور �ضيف اهلل عثمان مدير فرع بيت حلم.
وقد قدمت يف جل�سات امل�ؤمتر اثنتا ع�رشة ورقة علمية ،ناق�شت يف جمملها الرتاث
ال�شعبي يف بيت حلم� ،إن اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر �إذ ي�رشفها �أن ترفع ل�سيادة الرئي�س
حممود عبا�س �أ�سمى �آيات ال�شكر والعرفان على تف�ضله برعاية هذا امل�ؤمتر و�إىل الأ�ستاذ
الدكتور يون�س عمرو رئي�س اجلامعة على اهتمامه ومتابعته وم�شاركته يف جل�سات امل�ؤمتر،
و�إىل الباحثني كافة وامل�شاركني ،وبخا�صة �ضيفينا من تركيا الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم يلماز
والأ�ستاذ الدكتور �سيف اهلل قورقماز ح�ضورهم ملا قدموه من جهد علمي مميز ومتخ�ص�ص
بالرتاث ال�شعبي ،وما تو�صلوا �إليه من نتائج وتو�صيات تعمل على �إحياء الرتاث واملحافظة
عليه ،وبعد �أن �أنهى امل�ؤمتر جل�ساته ،ف�إن امل�ؤمترين يو�صون بالآتي:
♦ ♦�أوالً� :رضورة اعتبار الرتاث ال�شعبي من املوارد القومية واخلروج به من املفهوم
التقليدي ال�ضيق ،و�إعداد خمططات تنموية تتعامل �ضمن معايري و�أ�س�س و�أنظمة مع
امل�ساكن القدمية ،تراعي خ�صو�صيتها وبعدها و�أهميتها وعدم التعامل معها كعنا�رص
ثانوية موجودة يف املدن الفل�سطينية القدمية.
♦ ♦ثانياً :املحافظة على مباين بيت حلم التاريخية وحاراتها واالعتناء بها وترميمها
و�إ�شغال املباين املرتوكة منها وتوظيفها كمتاحف وم�ؤ�س�سات ثقافية لإعادة احلياة �إليها.
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♦ ♦ثالثاً :العمل ب�شكل جماعي وممنهج حلماية الرتاث ال�شعبي من القر�صنة والتزوير
والطم�س ،وت�شجيع الباحثني على زيادة �إنتاجهم يف هذا املجال ،والعمل على �إدراج جمالية
الرتاث الفل�سطيني يف املناهج الفل�سطينية يف مراحلها املختلفة.
♦ ♦رابعاً :تخ�صي�ص الأموال لت�أ�سي�س مركز وطني يعنى بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
وار�شفته وتوثيقه للحفاظ عليه وحمايته من ال�ضياع ،وتوجيه الرحالت املدر�سية
وال�سياحية �إليه.
♦ ♦خام�ساً :ت�شكيل جلنة فل�سطينية تركية م�شرتكة للتح�ضري مل�ؤمتر تراث �شعبي
م�شرتك بني فل�سطني وتركيا ينظم يف العام القادم ،والعمل على ترجمة امل�ؤلفات ذات
العالقة من اللغة الرتكية �إىل اللغة العربية وبالعك�س.
♦ ♦�ساد�ساً :العمل على �إقامة ندوات وحما�رضات دورية متخ�ص�صة يف الرتاث ال�شعبي
بهدف تعريف طلبة املدار�س بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،وذلك بالتعاون مع املراكز
وامل�ؤ�س�سات الثقافية املختلفة ذات العالقة.
♦ ♦�سابعاً :منع ا�سترياد العنب الإ�رسائيلي ،والعمل على التو�سع يف زراعة الكرمة
ب�أنواعها املختلفة يف الأرا�ضي الفل�سطينية من �أجل ت�صدير ال�صناعات القائمة عليها.
♦ ♦ثامناً :ت�شكيل جلنة خا�صة تعالج البعد الرتاثي ال�شعبي ملدينة بيت حلم �ضمن
التح�ضري الحتفاليات بيت حلم عا�صمة الثقافة العربية يف العام .2019
♦ ♦تا�سعاً :تعميم الزي الفل�سطيني املقرتح للمدار�س الفل�سطينية بلم�سات من التطريز
ال�شعبي واعتماده كزي ر�سمي لطالبات املدار�س.
♦ ♦عا�رشاً :ا�ستحداث م�ساق الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ليدر�س كم�ساق اجباري
يف اجلامعات الفل�سطينية كجزء من املحافظة على الرتاث ال�شعبي وحمايته من الطم�س
وامل�صادرة والتهويد واالنتحال.
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