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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس
هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،
األخوة واألخوات احلضور،
�أحييكم با�سم ال�سيد الرئي�س الذي �رشفني هذا اليوم ب�أن �أمثله يف هذه املدينة ،ويف
هذه اجلامعة ويف هذا امل�ؤمتر ،و�أنقل �إليكم حتياته و�إكباره واعتزازة بجامعة القد�س
املفتوحة واحرتامه وتقديره ملا تقدمه وت�سهم به ،واليوم �أوقفتني كلمتي الهوية واالنتماء،
دولي ًا يف الآونة الأخرية ،ومن
وما ن�ضالنا �إال من �أجل الهوية الفل�سطينية التي ج�سدناها ّ
�أكرب دولة يف العامل يف الأ�سبوع املا�ضي عندما انحنى الرئي�س الأمريكي للعلم الفل�سطيني
بعد �أقل من �أ�شهر معدودة من عدم ت�صويتهم يف اجلمعية العامة ،ولقد كانت زيارة الرئي�س
الأمريكي لفل�سطني زيارة دولة بكل معنى الكلمة ،هذه هي الهوية� ،أما االنتماء فهو انتماء
ال�شعب الفل�سطيني بكل فئاته و�رشائحه �إىل هذة الدولة ،وعلينا �أن جن�سد هذا االنتماء ،لي�س
بال�شعارات ،بل بالعمل �أي�ضاً.
لقد و�ضع الإ�رسائيليون يف وجبة الإفطار للرئي�س الأمريكي الفالفل ،وهذا جزء من
�رسقة الرتاث الفل�سطيني والعربي ،علينا �أن جن�سد الهوية يف مدار�سنا وم�صانعنا وجامعاتنا.
علينا �أن جن�سد الدولة يف بناء الفكر واالقت�صاد و�أما على ال�ساحة الدولية ف�إننا يف �أقوى
موقف على �صعيد الق�ضية الفل�سطينية ،فهناك  138دولة �صوتت �إىل جانبنا ،وقبلها 107
دول يف اليون�سكو واحلبل على اجلرار.
مهم ًا ومميزاً عندما وقفنا على م�سافة
�أما على امل�ستوى الإقليمي ف�إننا ن�ؤدي دوراً ّ
واحدة من ال�شعوب واحلكام العرب يف كل ما يجري يف الدول العربية ،فنحن نحرتم ر�أي
ال�شعوب العربية دون التدخل يف �ش�ؤونها.
�أما على ال�ساحة املحلية ،ف�إننا نواجه �صوبات نتيجة االنق�سام الذي ح�صل ،وهذا
�شيء م�ؤ�سف ون�أمل �أن يتوقف؛ لأنه ي�ضعف موقفنا الدويل والإقليمي؛ و�إن �شاء اهلل �أن

تنتهي جلنة االنتخابات املركزية الفل�سطينية عملها قريب ًا و�أن ت�ضع الأمور والنتائج �أمام
القيادة الفل�سطينية من �أجل �أن تقرر االنتخابات لكي يكون �صندوق االقرتاع هو الفي�صل
لننهي هذه الفرتة ال�صعبة من تاريخنا.
�أ�شكر �أ.د .يون�س عمرو رئي�س اجلامعة ومدير الفرع و�أ�رسة اجلامعة ،و �أ�شكركم
جميع ًا .

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس
هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
والصالة والسالم على خري املرسلني ،سيدنا حممد األمني وعلى آله وصحبه أمجعني.
السادة األفاضل على املنصة.
الصديق العزيز الدكتور حسني األعرج ممثل رئيس دولة فلسطني احملرتم.
األخ والصديق غسان الشكعة عضو اللجنة التنفيذية رئيس بلدية نابلس احملرتم.
العم الكبري احلاج منيب املصري رئيس جلنة بناء فرع نابلس العظيم.
األخ والصديق اللواء جربيل البكري حمافظ حمافظة نابلس احملرتم.
الصديق الكريم أ.د حسن السلوادي عميد البحث العلمي والدراسات العليا يف
اجلامعة رئيس اللجنة التحضريية احملرتم.
الصديق الكريم أ.د يوسف ذياب مدير فرع نابلس احملرتم.
األخوة احلضور الضيوف الكرام.
ال�شماء
�أرحب بكم يف هذا ال�صباح اجلميل ،ونحن نحتفي اليوم يف رحاب نابل�س ّ
العظيمة بامل�ؤمتر الرابع للرتاث الفل�سطيني العربي الإ�سالمي امل�سيحي ال�سامري .لأننا �شعب
فل�سطني منثل لب الفكر العربي الإ�سالمي عرب الع�صور.
وهكذا فر�ض علينا �أن نعي�ش يف قلب الوطن العربي ،ويف قلب العامل ،بل نحن ن�شكل
�رصة الأر�ض �إىل ال�سماء من خالل القد�س ال�رشيف .التي اعتربت بوابة الأر�ض �إىل ال�سماء،
فحينما اختار اهلل �سبحانه وتعاىل نبيه عي�سى عليه ال�سالم كي ي�صعد به �إىل مدارج ال�سماء،
كانت القد�س ،وحينما قدر اهلل �سبحانه وتعاىل �أن ي�ستقبل نبيه حممد �صلى اهلل عليه و�سلم
اختار �أي� ًضا القد�س لي�ستقبله منها .فنحن �شعب فل�سطني كنا دائم ًا الأمناء على فكر العرب
وامل�سلمني وتراثهم عرب الع�صور� ،إذ ال توجد دولة قامت وزالت يف منطقتنا �إ ّال كان لها �أثر
�أو قدم على هذه الأر�ض.

جامعة القد�س املفتوحة منذ �أن�ش�أها الذين م�ضوا رحمهم اهلل ورعاها الباقون
�أطال اهلل �أعمارهم ،كان الهدف منها لي�س التعليم� ،أواجلوانب الأكادميية فقط ،و�إمنا كان
الهدف منها النهو�ض بالفكر وال�شعور الوطني الفل�سطيني ،وكان فيها يف كل عام وكل �شهر
وكل �أ�سبوع بحث �أو ندوة �أو م�ؤمتر ،يف الأم�س �أحيت اجلامعة الذكرى املئوية ملولد �شاعر
البطولة واجلهاد الفل�سطيني ال�شهيد ال�شاعر عبد الرحيم حممود ،واليوم نحتفي بامل�ؤمتر
الرابع للرتاث العربي يف فل�سطني هذا امل�ؤمتر التي د�أبت اجلامعة منذ �سنوات على �إحيائه
�سنوي ًا بحيث نختار كل عام حمافظة لتعق ُد فيها ،فكان اخليار اليوم على حمافظة نابل�س.
نابل�س ت�شكل املدينة العريقة يف تاريخها الفكري والعلمي الفل�سطيني.
فمنذ الع�رشينيات كانت نابل�س متتاز مبدر�سة �أو معهد النجاح الذي يع َّد �أ�سا�س ًا جلامعة
النجاح الوطنية التي هي على مقربة منا .هذه اجلامعة العظيمة التي �أدت ر�سالتها على
خرجت الأدباء
خري ما يكون  .مدر�سة النجاح الوطنية خرجت الأجيال املفكرة يف نابل�سّ ،
وال�شعراء :حممد فروخ ،ال�شاعر عبد الرحيم حممود ،قدري طوقان� ،أكرم زعيرت ،كل ه�ؤالء
الأ�سماء يف تاريخ ثقافتنا وفكرنا تخرجوا من مدينة نابل�س ،ف�ض ًال عن كون هذه املدينة
مدينة االقت�صاد وال�صمود ،والعمل الد�ؤوب مب�صانعها ومتاجرها وم�صابنها ،وهي املدينة
التي ن�ستطيع �أن نقول عنها ب�أنها �شام فل�سطني �أو دم�شق فل�سطني.

نعقد هذا امل�ؤمتر اليوم يف رحاب هذه املدينة ال�شماء ب�أيديكم بباحثني من جامعة
القد�س املفتوحة ومن غريها.
�آم ًال من اهلل العلي القدير �أن يوفقنا يف كل عام لعقد مثل هذا امل�ؤمتر يف حمافظة
�أخرى ،و�آم ًال �أي� ًضا للباحثني بالتوفيق ليكون امل�ؤمتر الرابع على �سرية امل�ؤمترات ال�سابقة
من النجاح واالزدهار.

والسالم عليكم
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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،
نلتقي اليوم يف منا�سبة وفعالية مهمة تكت�سب �أهميتها من مو�ضوعها ،ثم من امل�ؤ�س�سة
التي �أعدت لها� ،أال وهي الرتاث ال�شعبي يف حمافظة نابل�س ،وعند احلديث عن الرتاث فهو
بالت�أكيد حديث عن اجلذور واحل�ضارة والهوية وعن الوجود .يقولون �إن وطن ًا بال تراث �أو
تقاليد هو وطن بال ح�ضارة .فالتقاليد والثقافة والرتاث والعادات هي عنوان وهوية للوطن
وال�شعوب ،وهي جزء مهم لتاريخنا .فاملوروث الفني والتاريخي لأي �أمة يعد الدم والع�صب
الأ�سا�سي امل�ؤ�س�س حل�ضارتها وبالتايل لتميزها ،وعند احلديث عن تراثنا الفل�سطيني ،ف�إننا
نتحدث عن وجودنا وبقائنا على هذه الأر�ض.
فل�سطني التي قد�سها الأنبياء وط ّهرها القر�آن وكل الكتب ال�سماوية ،وملأت تاريخها
عادات ومناذج تراثية ج�سدت كل املعاين الإن�سانية والثقافية .فل�سطني الوطن والهوية
والتاريخ ت�ستحق منا �أن نحافظ على هويتها وتاريخها ،فهي التي كانت وما زالت مهما
تعاقبت عليها ح�ضارات وامرباطوريات وديانات خمتلفة ،عا�شت فرتات زمنية متتالية،
وانتجت �أمناط ًا من الرتاث الذي نفتخر به حالياً ،و�سنبقى نفتخر به الحقاً.
الأخوات والأخوة� ،إن �أهمية هذا املو�ضوع يجعل من م�س�ؤولياتنا جميع ًا م�س�ؤولية
كربى نعزز بها وجودنا وثقافتنا وهويتنا ،وال �أ�شك حلظة ب�أن الوزارات واجلامعات
مهم ًا يف هذا املجال.
الفل�سطينية والبلديات ت�ؤدي دوراً ّ
فنحن يف بلدية نابل�س نويل مو�ضوع البلدة القدمية يف نابل�س �أهمية ق�صوى ،حيث
�أن�ش�أنا وحدة خا�صة ت�ضم خرباء ومهند�سني و�أكادمييني ملتابعة �أدق التفا�صيل اخلا�صة
يف البلدة القدمية مما يبقي على طابعها الرتاثي والتاريخي.
و�إنني �أمتنى على �أ .د .رئي�س اجلامعة و �أ.د .مدير فرع نابل�س �أن نعمل على ت�شكيل
فريق م�شرتك للعمل على تطوير البلدة القدمية ،وبخا�صة بعد �أن نالت فل�سطني ع�ضويتها

يف منظمة اليون�سكو الدولية .ولعل منا�سبة كهذة املنا�سبة التي تقوم فيها جامعة القد�س
املفتوحة م�شكورة بتخ�صي�صها ملو�ضوع الرتاث ال�شعبي يف فل�سطني هو خري دليل على
�أهمية املو�ضوع وال�شعور بامل�س�ؤولية من قبل م�ؤ�س�سات وطنية وتعليمية.
وهنا �أود �أن �أ�ؤكد �أهمية ت�سويق فل�سطني �إعالمي ًا ت�شجيع ًا لل�سياحة من خالل الن�رشات
ال�سياحية وال�صور والأفالم امل�سجلة ،ون�رشها يف الداخل واخلارج ،وتنظيم املعار�ض الفنية
التي ت�شكل �إ�ضاءات مهمة لتاريخنا وتراثنا واحلفاظ عليه.
وهنا �أ�شكر جميع املخت�صني والأكادمييني والباحثني الذين خ�ص�صوا م�ساحات
وا�سعة من عملهم لرتاثنا الفل�سطيني وللم�ؤ�س�سات التي دعمت الرتاث الوطني ،وبخا�صه
جامعة القد�س املفتوحة ورئي�سها ومدير الفرع و�أ�رسة اجلامعة داعي ًا لهذا امل�ؤمتر
النجاح والتوفيق.

والسالم عليكم
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مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلضور الكريم كل بامسه ولقبه،
ي�سعدنا �أن جنتمع اليوم بكم لنفتتح �أعمال م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي مبحافظة نابل�س
برعاية كرمية من فخامة الرئي�س حممود عبا�س يف بلد عزيز على قيادتنا ال�رشعية عرب
التاريخ الطويل � ،إنها مدينة نابل�س ،املدينة ال�شهباء حيث ال�صابون يغ�سل فيها تعب
ال�سنني ،وحلويات متدنا مبذاق فريد ،بعي�ش رغيد يف بلد مزدهر ي�شكل رافعة التنمية يف
فل�سطني مبا يتقاطع واهتمام جامعة فل�سطينية ممتدة بامتداد الوطن ،جامعة وارفة ،يتفي�أ
ظاللها الظامئون للعلم واملعرفة هنا يف نابل�س حيث بد�أت احلياة وغذاء العقل ،نابل�س
راية العلماء وق�صة الأدب ونابغة ال�شعر وعراقة الإبداع ،نابل�س بدايات التاريخ املنقو�شة
على طال�سم املا�ضي العتيق ،لي�س يف �أزقتها وحاراتها فح�سب ،بل يف طقو�سها وعاداتها
وخ�صو�صيتها املميزة �أي�ضاً.
نلتقي اليوم لنتدار�س جميع ًا الرتاث ال�شعبي يف مدينة حمافظة نابل�س ،مدينة وقرى
وخميمات ،كي ن�شخ�ص واقع احلال ،ون�سهم جميع ًا يف ا�ستنها�ض �أ�صالتنا ،و�إعمار بيوتنا
العتيقة لتكون �شاهدة على �أجمادنا� ،أال يكفينا ب�أن ظلت اخلابية بال خري منذ نكبتنا؟ وظل
الغربال باكي ًا على البيدر واختفى امل�سحراتي ب�صوته الأليف عن لقمة ال�صائم ،كما غاب
النازل عن ال�سوق ،و�أ�صبح ال�سوق بال نازل ،وتال�شت الأحاجي والألغاز عن معرتك التحدي
بني الذات والذات ،فانطم�ست احلكايات والأمثال ،وابتعدت الأمثال عن قامو�س احلياة التي
ج�سدتها حكمت ال�شيوخ.
�إن جامعة القد�س املفتوحة �إذ ت�شمخ اليوم بكم �شموخ جرزمي وعيبال كي
تعانق جبال القد�س واخلليل وثرى غزة ها�شم لت�صنع جمداً ت�ستمده منكم ،ومن �صلب
اهتمامكم وانتمائكم وتعاونكم لرتى �أن ال�رشاكات املجتمعية بو�صلتنا نحو التقدم
واالزدهار للغد امل�رشق املن�سوج عبق ًا من ربوع عاداتنا وقيمنا و�أخالقنا التي ت�ؤثر

الآخرين وتن�صف املظلوم ،وت�سعف املكلوم وحترتم ال�ضيف ،وتفرح بفرح اجلار،
وتبتئ�س لأي مكروه.

احلفل الكريم
�أود �أن �أ�شكر جامعة القد�س املفتوحة ورئي�سها على هذا اجلهد املميز ،كما �أقدر عالي ًا
دور �رشكة جوال لدعم هذا امل�ؤمتر الهادف ،و�أن �أ�شكر جميع من �ساهم يف �إجناح ودعم هذا
امل�ؤمتر من اجلامعة ومن حمافظة نابل�س وخارجها.
بكم يعمر البيت وبكم نكمل امل�شوار ،ويا هال ويا مرحبا وال�سالم عليكم.

والسالم عليكم
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من القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة نابلس
“دراسة استكشافية”
ملخص:
القيم الدينية هي �أ�سمى ما يحمله الإن�سان امل�ؤمن يف قلبه ،فامل�ؤمن يقدم روحه
رخي�صة من �أجل القيم التي يحملها .من هنا كانت هذه الدرا�سة التي حتمل عنوان «(من
القيم الدينية املت�أ�صلة يف املثل ال�شعبي يف حمافظة نابل�س ،درا�سة ا�ستك�شافية)،
�إذ تعالج هذه الدرا�سة �سبع قيم دينية من خالل الأمثال ال�شعبية الذائعة على �أل�سنة النا�س
يف حمافظة نابل�س .وقد جاءت الدرا�سة يف ملخ�ص ومقدمة ومتهيد وف�صل واحد وخامتة.
وعرفا ا َ
وبينا
تعر�ض الباحثان يف التمهيد �إىل تعريف
ملثَلَّ ،
ّ
َّ
القيم،وبينا خ�صائ�صهاّ ،
�أهميته.
ويف ف�صل الدرا�سة تق�صيا �سبع قيم دينية مت�أ�صلة يف مدينة نابل�س ،من خالل الأمثال
ال�شعبية ،التي جاءت على �صورة الت�شبيه البليغ ،وهذه القيم هي(( :الأمانة ،والثبات،
والتقوى ،واحلياء ،وامل�ساحمة ،وال�صرب ،وال�صدق)).
وقد تو�صلت الدرا�سة يف اخلامتة �إىل �أن هذه القيم املت�أ�صلة يف مدينة نابل�س ،والتي
تعرب عنها هذه الأمثلة ،هي �أعز ما ميلكه �أهل نابل�س الكرام ،و�أنف�س ما يتم�سكون به ،وهذه
القيم ت�شكل �صمام �أمان لهذه املدينة ،وحتافظ على التوازن االجتماعي فيها ،وتعطيها
�صفتها احل�ضارية العربية والإ�سالمية.
فالأمانة بها حتفظ الأرواح والأموال والأعرا�ض وحقوق النا�س ،وبالثبات تر�سخ قدم
املرء يف احلق وتثبت عليه ،ويف التقوى كل الأ�رسار والأنوار ،واحلياء كله خري ،وامل�ساحمة
تزيل ال�ضغائن ،وتنقي املجتمع من الأحقاد ،وال�صرب نور ،وال�صدق �ضياء ومنجاة.
وهكذا فاملثل الفل�سطيني النابل�سي ،خال�صة حكمة ،وروح فكرة ،وع�صارة جتربة.

مقدمة:
احلمد هلل وكفى ،و�أمت ال�صالة وال�سالم على النبي امل�صطفى وبعد؛
ف�إن القيم الدينية النابعة من القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية املطهرة ،واملت�أ�صلة يف
نفو�س ال�شعب الفل�سطيني يف حمافظات فل�سطني جميعها هي املنظم الوحيد حلياتنا يف
فل�سطني ،وال ي�ستطيع �أحد اخلروج عن هذه القيم ـ �أو جتاوزها� ،أو اال�ستغناء عنها.
وهي ذات �أهمية بالغة اخلطورة يف حياة الفرد واملجتمع ،ومتتاز هذه القيم بالثبات
والدميومة ،والت�أثري ال�شديد يف نفو�س النا�س ،وهي تعمل عمل املوجهات للعقل �إىل عمل
اخلري ،وجتنب ال�رش.
من هنا كانت هذه الدرا�سة.

دوافع الدراسة:
ثمة دوافع �أخرى لهذه الدرا�سة غري الدافع ال�سابق منها :
1 .1عدم وجود درا�سة �سابقة يف هذا املو�ضوع.
2 .2حماولة اكت�شاف �شيء من هذه القيم
3 .3معرفة �أدلة هذه القيم ال�رشعية التي تكمن يف الآيات الكرمية والأحاديث ال�رشيفة،

التي ت�رشب منها املثل الفل�سطيني النابل�سي فكرته ومعناه.

حدود الدراسة:
وملا كانت القيم الدينية امل�ستوحاة من ال�رشيعة الإ�سالمية كثرية ومتنوعة ،والأمثال
أي�ضا كثرية ومتنوعة ،ملا كان الأمر كذلك
ال�شعبية يف فل�سطني بعامة ،ويف نابل�س بخا�صة � ً
قام الباحثان بتحديد مو�ضوع الدرا�سة وح�رصها يف �سبع قيم فقط ،ويف حمافظة نابل�س
فقط.

مناهج البحث يف الدراسة:
وقد �سلك الباحثان مناهج عدة يف هذه الدرا�سة منها:
1 .1منهج الرواية ال�شفوية عن طريق �سماع بع�ض الأمثلة عن �أل�سنة املواطنني يف

حمافظة نابل�س وقراها.
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2 .2املنهج الربهاين يف �إقامة الأدلة من القر�آن الكرمي ،ومن ال�سنة النبوية ال�رشيفة
على القيم الدينية الواردة يف هذه الأمثال.
3 .3املنهج التحليلي :يف حتليل القيم الواردة يف هذه الأمثال.

فصول الدراسة:
وهكذا جاءت الدرا�سة يف ملخ�ص ،ومقدمة ومتهيد وف�صل واحد فقط وخامتة ،وثالثة
م�سارد.
�أما التمهيد :فقد ت�ضمن �سبع نقاط هي:


التعريف بالقيم



�رشوط حتمل امل�س�ؤولية القيمية



من �صفات القيم



التعريف باملثل



�أهمية املثل



الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية



 الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية يف حمافظة نابل�س

و�أما ف�صل الدرا�سة فقد ت�ضمن �سبع قيم مت�أ�صلة يف الأمثال ال�شعبية هي :
 الأمان ،والثبات ،والتقوى ،واحلياء ،وامل�ساحمة ،وال�صرب ،وال�صدق ،و�أما اخلامتة
فقد ت�ضمنت النتائج والتو�صيات.
و�أما امل�سارد فهي :م�رسد احلوا�شي ،وم�رسد امل�صادر واملراجع ،وم�رسد املحتويات.
وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن هذه القيم الدينية التي �أُ ّ�صلت يف املثل ال�شعبي الفل�سطيني
النابل�سي لها �أهمية عظمى يف حياة النا�س يف فل�سطني عامة ،ويف نابل�س بخا�صة ،فهي
حتقق للمجتمع �أم ًنا و�أما ًنا وطم�أنينة ،يتوارثها الأبناء والأجداد جي ًال بعد جيل.
هذا جهد املقل يف هذا البحث ،ف�إن �أح�س ّنا فمن توفيق اهلل –عز وجل -و�إن كان غري
ذلك ،فرنجو من اهلل تعاىل الغفران ،ومن ال ُق ّراء امل�ساحمة.

التمهيد:
أوالً  -التعريف بالقيم:
القيم هي »:كل ال�صفات ذات الأهمية البالغة للنواحي النف�سية� ،أو الأخالقية� ،أو
اجلمالية� ،أو الدينية ،وتت�صف بال�صبغة اجلماعية،وتعمل موجهات للعقل�،ش�أنها يف ذلك
�ش�أن االجتاهات» (.)1
مما �سبق ن�ستنتج �أن ا�سم القيم ا�سم يطلق على كل �شيء له قيمة عند الإن�سان ،وي�ؤثر
رادعا له
يف �سلوكه ،ويرتبط بنف�سيته ،و�أخالقه ،ودينه ،ويكون داف ًعا له �إىل فعل اخلري� ،أو ً
عن فعل ال�رش.
ثانيًا  -شروط حتمل املسؤولية القيمية:
وترتبط القيم ارتباطً ا وثي ًقا بعالقة الإن�سان بخالقه ،وبغريه ،ومن هنا تتحدد م�س�ؤولية
الإن�سان ،وحتى ي�صبح الإن�سان مكلفًا يتحمل امل�س�ؤولية ،فال بد من �رشوط مو�ضوعية يجب
�أن تتوافر يف الإن�سان ليتحمل امل�س�ؤولية ،وهذه ال�رشوط هي:
 .أالأهلية :وتعني �أن يكون الإن�سان �أه ًال لتحمل امل�س�ؤولية؛ �أي �أن يكون بال ًغا عاقالً،
ولذلك ت�سقط امل�س�ؤولية عن الطفل حتى يبلغ ،وعن املجنون حتى يعقل ،وعن النائم حتى
ي�ستيقظ.
.بالقدرة :فالقدرة على النهو�ض بالتكليف الأخالقي هي من �أهم �أ�س�س الإلزام
وااللتزام ،ف�إذا فقدت �أ�صبح الإلزام وااللتزام معدومني.
.تالإرادة :ف�إرادة الإن�سان حتدد نوعية الفعل �أو القول ،الذي يفعله �أو يقوله ،و�أي عمل
يتم بال �إرادة ،ال ميكن حتميل �صاحبه ما يرتتب عليه.
.ثالنية :فالنية حتدد ق�صدية العمل �أو القول ،وعلى �أ�سا�س النية حتدد امل�س�ؤولية
كاملة� ،إيجابية كانت �أم �سلبية.
.جاحلرية :هي �أ�صل الأ�صول يف العدل ،فال ترتتب م�س�ؤولية على �إن�سان فاقد للحرية،
فاحلرية مقوم رئي�س من مقومات النهو�ض بامل�س�ؤولية.
و�إذا توافرت ال�رشوط اخلم�سة ال�سابقة يف الإن�سان؛ �أي �إذا كان ذا �أهلية ،وقدرة على
وحرا ،فعندئذ تتخذ القيم يف حياته �صفة الإلزام والثبات
العمل ،وذا �إرادة ،وح�سن نيةًّ ،
الدميومة.
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ثالثاً  -من صفات القيم:

للقيم �صفات عدة منها:
 الثبات والدميومة ،فهي دائمة احل�ضور يف نفو�س �أ�صحابها ،وتتناقلها الأجيال
جي ًال بعد جيل.
 الإلزام ،فال ي�ستطيع �أحد اخلروج عليها ،فهي مت�أ�صلة يف عروق النا�س ووعيهم،
وهي مرجعيتهم يف الوئام واخل�صام.
رابعاً  -التعريف باملثل:
 .أتعريف املثل لغة :املثل هو « النظري وال�شبيه»()2

ا�صطالحا :عرفه �أحمد �أمني بقوله « :هو نوع من �أنواع الأدب ،ميتاز
.بتعريف املثل
ً
ب�إيجاز اللفظ ،وح�سن املعنى ،ولطف الت�شبيه ،وجودة الكتابة ،ومزية الأمثال يف �أنها تنبع
من كل �صفات املجتمع « (.)3
كثريا يف �أجيال
�إذن فاملثل قول موجز يحمل فكرة� ،أو خربة من خربات احلياة ،حتدث ً
متكررة ،ممثلة كل احلاالت الأخرى املت�شابهة ،فم�رضب املثل ي�شبه مورده ،واحلالة الأوىل
التي قيل فيها.
خامساً  -أهمية املثل:
جنما مت�أل ًقا على م�رسح احلركة
«لقد �أ�صبح املثل ً
جزءا من الفولكلور الذي �أ�صبح ً
العلمية يف بالد العامل كافة « ( .)4وال تتوقف �أهمية الأمثال على الفولكلور فح�سب ،بل
�إن للأمثال �أهمية كربى من النواحي اللغوية واحل�ضارية والرتبوية والرتفيهية والوطنية
واجلمالية ،وغري ذلك.
لغويا يرتقي �إىل مرتبة ال�شاهد ال�شعري،
 فمن الناحية اللغوية ي�شكل املثل �شاه ًدا ًّ
ويتفوق عليه بالإيجاز والق�رص.


ومن الناحية احل�ضارية فاملثل مر�آة �صادقة حلياة �شعب ما ،وطرائق تفكريه.

حكما بالغة ،هي خال�صة التجربة
 ومن الناحية الرتبوية فتت�ضمن الأمثال
ً
الإن�سانية ،وهي ت�ساهم يف تهذيب الأجيال ،وتقومي الأخالق ،ورمبا يعمل املثل يف النف�س
ما تعجز عن عمله حما�رضة كاملة.

 ومن الناحية الرتفيهية فالأمثال و�سيلة للتفكه والتندر بني النا�س يف �أ�سمارهم
ومنتدياتهم.
ومن الناحية اجلمالية فالأمثال زينة الكالم ،ووا�سطة عقده ،وروحه ،ال �سيما �إذا حتلّت
ب�أ�سلوب بالغي خالب.
 ومن الناحية الوطنية فالأمثال تربط حا�رض ال�شعب مبا�ضيه ،وتخطط مل�ستقبه،
وهي جزء �أ�صيل من الرتاث ،الذي تنعك�س فيه مالمح الوطنية.
من هنا كانت الأهمية العظمى للأمثال يف الف�صحى ويف الدارجة ،فالأمثال ثمرة
مواقف مقرونة بحكايات ،حفرت يف جدار الزمن ،وت�أ�صلت يف عقول الب�رش ،وكل مثل ي�شكل
م�ستودع ذكرى� ،أو وم�ضة فكر� ،أو حكمة عقل (.)5
سادساً  -األمثال الشعبية الفلسطينية :
الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية كثرية ومتنوعة ،وهي نتاج تالقي وتداخل كل من الدين
والتاريخ واجلغرافيا والأدب واالقت�صاد والعادات والتقاليد وال�سيا�سة وغري ذلك ،وعندما
تختمر هذه العوامل جمتمعة يف ذاكرة ال�شعوب ،يخرج للوجود املثل يف قليل من الكلمات
وكثري من املعاين.

وللأمثال الفل�سطينية �أهمية خا�صة تتجلى يف النقاط الآتية :
 تعك�س �أحا�سي�س ال�شعب الفل�سطيني ،ونب�ض ال�شارع ،وجميع طبقات املجتمع.
 تعرب عن قيم دينية و�أخالقية ر�شحت �إليها من ال�رشيعة الإ�سالمية.
ومنهجا
�سلوكيا ممي ًزا،
 لها �أهمية اجتماعية وتربوية و�سلوكية� ،إذ تكون �ضابطً ا
ًّ
ً
أخالقيا لعامة ال�شعب.
�
ًّ

وجتتمع يف املثل خم�سة �أمور ال جتتمع يف غريه هي (: )6

 الإيجاز يف اللفظ ،والأ�صالة يف املعنى ،واحل�سن يف الت�شبيه ،واجلودة يف البالغة،
و�سهولة االنت�شار بني النا�س

األمثال الشعبية يف حمافظة نابلس:
الأمثال ال�شعبية يف مدينة نابل�س هي امتداد للأمثال ال�شعبية الفل�سطينية على وجه
العموم ،وهي حماولة ق�صدية لإبراز الفكرة من خالل ال�صورة املثلية ،مع �إبراز احلقيقة
املرادة من املثل.
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و�سنتعر�ض يف هذه الدرا�سة ل�سبعة �أمثال من �أمثال حمافظة نابل�س و�سنعاجلها
على النحو الآتي:
♦

♦�أوالً -املثل.

♦

�رضوريا.
♦ثانياً -تف�صيحه متى ما كان ذلك
ًّ

♦

♦ثالثاً -داللته.

♦

♦رابعاً -منا�سبته.

♦

♦خام�ساً -بالغته.

♦

♦�ساد�ساً -القيم الدينية املت�أ�صلة فيه.

من القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة نابلس:
 .1من األمثلة الدالة على األمانة:
Ú

�Úأوالً -املثل « :الأمانة كنز ال يفنى «(.)7

Ú Úثانياً -داللته :ي�رضب هذا املثل للداللة على �أهمية الأمانة وبركتها ،وانعكا�ساتها
على �صاحبها.
تذكريا للخائن ب�أهمية الأمانة،
Ú Úثال ًثا :منا�سبتهُ :يقال كلما بدرت خيانة ما ؛
ً
ومدحا له.
وكلما ظهرت �أمانة ما ت�شجي ًعا للأمني
ً
Ú Úراب ًعا :بالغته :هذا املثل من الت�شبيه البليغ ،الذي حذفت فيه �أداة الت�شبيه ووجه
ال�شبه ،وبقي امل�شبه (الأمانة) ،وامل�شبه به (الكنز) ،وجملة ال�صفة (ال يفنى) التي تدل
على �رسمدية و�أبدية� ،إفادة الأمانة ،وعدم فناء ف�ضائلها وبركاتها وخرياتها وح�سناتها
وعوائدها على �أ�صحابها.
خام�سا :القيم الدينية املت�أ�صلة يف املثل :هذا املثل يح�ض على الأمانة ،والتخلق
Ú Ú
ً
ب�أخالقها ،والقر�آن الكرمي عظَّ م من قيمة الأمانة  .قال تعاىل�} :إنا عر�ضنا الأمانة على

ال�سموات والأر�ض واجلبال ف�أبني �أن يحملنها و�أ�شفقن منها وحملها الإن�سان �إن كان
ظلو ًما جهوالً{(. )8
يقول ال�شوكاين « :والأمانة تعم جميع وظائف الدين على ال�صحيح» (. )9

وقال تعاىل} :والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون{ ( . )10يقول القرطبي« :
والأمانة والعهد يجمع كل ما يحمله الإن�سان من �أمر دينه ودنياه قو ًال وفعالً ،وهذا يعم
معا�رشة النا�س ،واملواعيد ،وغري ذلك ،وغاية ذلك حفظه والقيام به « ( . )11وقد ُع ّرف امل�ؤمن
ب�أنه « :من �أمنه النا�س على دمائهم و�أموالهم» (. )12
وح ًّقا �إن الأمانة كنز ال يفنى ،فهذه القيمة �إذا متكنت من �صاحبها �أ�صبحت �سجية
عنده وطبيعة ،يفيد النا�س ويحر�ص على دمائهم و�أموالهم كما يحر�ص على نف�سه .
 .2من األمثلة الدالة على التقوى :
Ú

�Úأوالً :املثل « :التقوى لقوى» (. )13

Ú

Úثانياً :تف�صيحه :التقوى وقاية �أو ُج َّنة .

Ú Úثالثاً :داللته :احل�ض عل التم�سك بالتقوى يف الظاهر والباطن ،ويف كل وقت
والتقي .
وحني ،ومدح لقيمة التقوى
ّ
Ú Úرابعاً :منا�سبته :يقال هذا املثل �إما ت�شجي ًعا على التقوى� ،أو يف معر�ض مدح
التقي ،وتعليل الناجح يف حياته ،فيعللون �سبب ذلك بتقوى اهلل وخمافته .
ّ

Ú Úخام�ساً :بالغته :هذا املثل جاء عل �صيغة الت�شبيه البليغ الذي ميتاز بالإيجاز مع
الوفاء باملعنى املراد .
Ú

�Úساد�ساً :القيم الدينية املت�أ�صلة فيه:

هذا املثل ينم عن قيمة عظيمة وهي قيمة التقوى ،فالتقوى هي فرع الإميان ،وق�رصه
املرتفع البنيان ،ودليل الإيقان ،ومفتاح ال�سعادة ،و�سبب الفتح والزيادة ،واملعارف
والإفادة ،وقد �أمر اهلل –عز وجل -بها يف كثري من �آيات القر�آن الكرمي  .قال تعاىل} :و�إياي
فاتقون{(.)14
و }واتقوين يا �أويل الألباب{( ،)15و }يا �أيها النا�س اتقوا ربكم{ (� ،)16إىل غري
ذلك من الآيات الكرمية التي حت�ض على التقوى ،وقد وردت يف القر�آن الكرمي فيما يقرب
من مائتي مو�ضع .

وح ّقاً ما ورد يف املثل ،فللتقوى ثمار كثرية منها :
 فتح بركات من ال�سماء والأر�ض على املتقني ،قال تعاىل} :ولو �أن �أهل القرى
�آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من ال�سماء والأر�ض{ (. )17
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خمرجا ،ويرزقه من
 ومن ثمارها �أن اهلل يجعل ملن ات�صف بها من كل �ضيق
ً
خمرجا ،ويرزقه من حيث ال
حيث ال يحت�سب .قال تعاىل} :ومن يتق اهلل يجعل له
ً
يحت�سب{(.)18

 ومنها تكفري ال�سيئات وتعظيم الأجر  .قال تعاىل} :ومن يتق اهلل يكفر عنه
�سيئاته ويعظم له �أج ًرا{ (.)19
ي�رسا  .قال تعاىل} :ومن يتق اهلل يجعل له من
 ومنها �أن يجعل للمتقي من �أمره ً
�أمره ي�رسا{ (. )20


ومنها �أن من يتقي اهلل يحبه اهلل ،قال تعاىل�} :إن اهلل يحب املتقني{ (. )21

 ومنها �أن اهلل يكون مع من يتقيه  .قال تعاىل�} :أن اهلل مع الذين اتقوا والذين
هم حم�سنون{ (. )22
}وينجي اهلل الذين اتقوا
أخريا �إن من يتقي اهلل يكن من الفائزين  .قال تعاىل:
ّ
 و� ً
مبفازتهم ال مي�س�سهم ال�سوء وال هم يحزنون{ (. )23
 .3من األمثلة الدالة على الثبات:
Ú

مطرحه قنطار ،و�إن تزحزح ب�صري وقية « (. )24
�Úأوالً -املثل :احلجر
ُ

Ú

قنطارا ،و�إن تزحزح من مكانه �صار �أوقية.
Úثانياً -تف�صيحه :احلجر يف مكانه يزن
ً

Ú Úثالثاً -داللته :يدل على الثبات وال�صمود ،وال �سيما يف الب�أ�ساء وال�رضاء ،وعند
ا�شتداد اخلطر.
Ú Úرابعاً -منا�سبته :يقال ملن غلبت عليه الزعزعة وحب التحول من حال �إىل حال،
وقد يكون التحول �إىل �أ�سو�أ ال �إىل �أح�سن.
Ú Úخام�ساً -بالغته :املثل جاء على �صيغة الت�شبيه البليغ م�ؤد ًيا املعنى املراد منه
ب�أبلغ عبارة.
Ú

�Úساد�ساً -القيم الدينية املت�أ�صلة فيه:

هذا املثل يح�ض على الثبات يف الأمور كلها ،وعدم التزعزع والت�ضع�ضع يف وجه
النائبات ،مع املداومة على فعل اخلريات ،وال�سعي لال�ستزادة منها.

وللثبات عدة �صور منها:
الر ِّب ُّيون يف املعركة مع �أنبيائهم وكان قولهم« :ربنا
 الثبات يف املعركة ،كما ثبت َّ
اغفر لنا ذنوبنا و�إ�رسافنا يف �أمرنا وثبت �أقدامنا «( .)25والفئة ال�صابرة ب�إمرة طالوت ملا
برزوا قال تعاىل} :وملا برزوا جلالوت وجنوده قالوا ربنا �أفرج علينا �ص ًربا وثبت
�أقدامنا  .)26( {...وخوطب �أبناء هذه الأمة ب�أمر اهلل تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا �إذا لقيتم
فئة فاثبتوا.)27( {..
 ومن الكبائر يف ديننا احلنيف الفرار من الزحف ،ولقد كان من الو�صايا الع�رش التي
�أو�صى بها الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم -معاذ بن جبل ...(( :و�إياك والفرار من الزحف،
و�إن هلك النا�س ،و�إذا �أ�صاب النا�س موتان و�أنت فيهم فاثبت)) (.)28
 وقال �شداد بن �أو�س(( :كان ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم -يعلمنا كلمات ندعو
بهن يف �صالتنا :اهلل �إين �أ�سالك الثبات يف الأمر ،و�أ�س�ألك عزمية الر�شد ))(. )29
والثبات مظهر بارز لال�ستقامة ؛ لأن املتذبذب ال ي�ستقر على حال ،وال يقدر على
الثبات ،وال يقوى على اال�ستقامة .من هنا كانت تلك القيم التي ا�ستقى ذلك املثل معناه
منها .
ومن الأمثلة الأخرى التي تقال يف املو�ضوع ذاته « :من ثبت نبت» ؛ �إ�شارة �إىل �أن
املتعجل كال�شجرة التي اجتثت من فوق الأر�ض ما لها من قرار .فالثبات يزيد امل�ؤمن قوة،
ويوقع يف نفو�س العدو الرهبة ،وعدم الثبات يخذل ال�صديق ،وي�شمت العدو.
 .4من األمثلة الدالة على احلياء:
Ú

�Úأوالًً -املثل « :احلياء كله خري».

Ú

Úثانياً -داللته :يدل على قيمة احلياء و�أهميته يف املجتمع الفل�سطيني .

Ú Úثالثاً -منا�سبته :يقال عندما تظهر الأخالق الذميمة من �سفور ،وغري ذلك،
ا�ستنها�ضا لقيمة احلياء يف النفو�س.
ويقولون � »:أهل احلياء ماتوا» ؛
ً
أي�ضا على �صيغة الت�شبيه البليغ املكون من امل�شبه،
Ú Úرابعاً -بالغته :جاء هذا املثل � ً
وهو (احلياء) ،وامل�شبه به ،وهو (اخلري) ،والتوكيد املعنوي يف كلمة (كله) ،التي زادت احلياء
قيمة و�أهمية .
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Ú

Úخام�ساً -القيم الدينية املت�أ�صلة فيه:

هذا املثل يحمل يف طياته قيمة دينية �سامية� ،أال وهي احلياء ،الذي ي�سميه العوام
(باخلجل) ،واحلياء املمدوح هو« :خلق يبعث على ترك القبيح»( ،)30والتم�سك بكل ما
هو مليح .وكم يحتاج النا�س اليوم �إىل �إحياء هذه القيمة ،وهذا اخللق بااللتزام باحلق،
واالرتداع عن الوقوع يف القبائح �أو ال�شبهات ب�شيء من احلياء .وقد كان ر�سول اهلل –�صلى
اهلل عليه و�سلم�(( :أ�شد حياء من عذراء يف خدرها ،وكان �إذا كره �شي ًئا ُرئ َِي ذلك يف وجهه(.)31

وللحياء فوائد جمة منها:


احلياء يحمل �صاحبه على الوقار ،ب�أن يوقر غريه ،ويتوقر هو يف نف�سه .



احلياء يحجز النف�س عن كثري من خوارم املروءة .



احلياء يقي من الوقوع يف املعا�صي.



احلياء من الإميان ،كما ورد يف احلديث(( :ف�إن احلياء من الإميان)) (.)32

 و�أعلى درجات احلياء اال�ستحياء من اهلل ،فامل�ؤمن ي�ست�شعر رقابة اهلل عليه ،و�أن اهلل
تعاىل يراه يف جميع �أحواله ،ف�إنه ي�ستحي من ربه ،وقد ورد يف الت�سرت يف اخللوة قول ر�سول
اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم(( :-اهلل �أحق من �أن ُي�ستحيا)) (.)33
 ويكفي من ف�ضيلة قيمة احلياء و�أثره� ،أن الأنبياء ال�سابقني قد ح ّذروا من ك�رس
حاجز احلياء؛ لئال يقع املرء يف كل القبائح بال رادع ،وال وازع ،كما يف احلديث ال�رشيف:
((�إن مما �أدرك النا�س من كالم النبوة الأوىل� :إذا مل
ت�ستح فافعل ما �شئت))( . )34ومن وجوه
ِ
فهم هذا احلديث� :أن فاقد احلياء فلي�صنع ما ي�شاء ،ولينظر بعدئذ ماذا يفعل اهلل به !!
أخريا :احلياء خلق دين الإ�سالم ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :إن لكل دين خل ًقا،
 و� ً
()35
وخلق الإ�سالم احلياء )) .
 .5من األمثال الدالة على املساحمة :
Ú

�Úأوالً -املثل« :امل�سامح كرمي» (. )36

Ú Úثانياً -داللته :يدل على قيمة امل�ساحمة ،فمن �سامل النا�س �سلم ،ومن عفا عنهم
غنم ،ومن �أح�سن �صحبتهم ما ندم .
Ú Úثالثاً -منا�سبته :يقال عند امل�شاجرة واخل�صام ،كحكمة تردع اخل�صوم عن
اال�ستمرار يف ال�شجار .

Ú Úرابعاً -بالغته :يتكون املثل من مبتد�أ ،وهو (امل�سامح) ،ومن خرب ،وهو (كرمي)،
وجاء على الت�شبيه البليغ ،فامل�سامح ي�شبه الكرمي الذي يجود مباله على النا�س ،وكذلك
ومعنويا ل�صديقه وخ�صمه ؛ لذا ا�ستحق �أن يطلق عليه
ماديا
امل�سامح يجود بكل ما ميلك
ًّ
ًّ
اللقب «كرمي» ،فلوال كرم �أخالقه ملا ظهر منه خلق امل�ساحمة .
Ú

Úخام�ساً -القيم الدينية املت�أ�صلة فيه :

امل�ساحمة وال�سماحة خلق �إ�سالمي عظيم ،يظهر يف رجل كرمي ،يتنازل عن حقه� ،أو عن
جزء منه ،ليطوي �صفحة البغ�ضاء مع غريه� ،أو ليت�ألف قلب �أخ له يف اهلل� ،أو ل ُيطيب قلب �أخ
له يف اهلل ،وهو يف كل حال ال يظلم �أح ًدا ،وال يتعدى على حق غريه ،فذلك هو الرجل ال�سمح،
ومعاملته هذه هي ال�سماحة بعينها .
وقد دعا ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم  -بالرحمة للرجل ال�سمح فقال(( :رحم اهلل
�سمحا �إذا باع ،و�إذا ا�شرتى ،و�إذا اقت�صى)) (.)37
رج ًال ً
واملراد بامل�ساحمة يف احلديث :ترك املالحاة وامل�شاجرة واملخا�صمة ونحوها .
 وال�سماحة وامل�ساحمة هي ال�سهولة والرفق واللني يف كل معاملة ،والذي يتحلى
بهذه ال�صفات يكون من �أهل اجلنة ،قال �صلى اهلل عليه و�سلم�(( :أدخل اهلل –عز وجل -اجلنة
رجالً ،كان �سه ًال م�شرت ًيا وبائ ًعا وقا�ض ًيا ومقت�ض ًيا)) (.)38
وهكذا ف�صدق املثل ال�شعبي الفل�سطيني النابل�سي� :إن امل�سامح كرمي ؛ ذلك لأنه يحر�ص
على عدم �إيقاع النا�س يف احلرج� ،أو يف العنت ،ويلتم�س لهم الأعذار ،وي�صفح عن زالتهم ،وال
يتتبع عوراتهم ،بل يعفو عنهم ،ويوكل �أمرهم �إىل خالقهم ،وال يجادلهم �إال بالتي هي �أح�سن.
 .6من األمثلة الدالة على الصرب :
Ú

�Úأوالً -املثل« :ال�صرب نور» .

Ú

Úثانياً -داللته :يح�ض على ال�صرب وامل�صابرة ،وعدم اجلزع وال�ضجر.

تذكريا
Ú Úثالثاً -منا�سبته :يقال عند الأزمات ،وعند تعجل الآخرين ،وعند اجلزع ؛
ً
للنا�س بال�صرب لي�صربوا.
Ú Úرابعاً -بالغته :هذا املثل ت�شبيه بليغ ،وطرفاه عقليان فـ(ال�صرب) قيمة وخلق
عقلي ،و(النور) �شيء مت�صور عق ًال من �أنوار الهداية الإلهية ،وهو هنا جماز عن الهداية،
وجميع �صنوف اخلري م�ستكنة يف ال�صرب.
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Ú

Úخام�ساً -القيمة الدينية املت�أ�صلة فيه:

ويقولون كذلك  »:ال�صرب مفتاح الفرج» ،و»ال�صرب زين» ،و»ال�صرب خري» ،و «ال�صرب
�ضياء» ،و» ال�صرب فرج « و « العقل يف ال�صرب»� ،إىل غري ذلك مما يدل عظيم قيمة ال�صرب عند
ال�شعب الفل�سطيني بعامة ،وعند �أهل نابل�س بخا�صة.
ولقد خوطب امل�ؤمنون جمي ًعا بالأمر بال�صرب وامل�صابرة واملرابطة وتقوى اهلل،
قال تعاىل} :يا �أيها الذين �آمنوا ا�صربوا و�صابروا ورابطوا واتقوا اهلل لعلكم
تفلحون{ (. )39
وال�صرب :هو الثبات على الكتاب وال�سنة ،وامل�ؤمن �صابر يف ثالثة مواطن :
الأول :يف الطاعات ،والثاين :يف ترك املخالفات ،والثالث :يف ال�صرب يف النوازل
وامل�صائب .
�صربا جميالً» ( . )40يقول
ولقد خاطب اهلل –عز وجل -ر�سوله الكرمي قائالً « :وا�صرب ً
()41
القرطبي(( :وال�صرب جميل :هو الذي ال جزع فيه ،وال �شكوى لغري اهلل)) .

ولل�صرب فوائد جمة منها :
 ال�صابر عند ال�صدمة الأوىل لي�س له ثواب �إال اجلنة .ورد يف احلديث القد�سي(( :ابن
�آدم �إن �صربت واحت�سبت عند ال�صدمة الأوىل مل �أر�ض لك ثوا ًبا دون اجلنة )) (.)42
خريا وال �أو�سع من ال�صرب ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلم(( :وما
 ال ُيعطى �أحد عطاء ً
()43
خريا و�أو�سع من ال�صرب)) .
�أعطي �أحد عطاء ً
 املجتمع الب�رشي ال يزال يف خ�رسان ما مل يتوا�صى باحلق ويتوا�صى بال�صرب  .قال
تعاىل « :والع�رص �إن الإن�سان لفي خ�رس� ،إال الذين �آمنوا وعملوا ال�صاحلات ،وتوا�صوا باحلق
وتوا�صوا بال�صرب « (. )44


واهلل تعاىل مع ال�صابرين  .قال تعاىل ...} :وا�صربوا �إن اهلل مع ال�صابرين{ (.)45

 وووهكذا فال�صرب كله خري ،وهو نور و�ضياء للم�ؤمن ؛ ذلك لأن عاقبته الر�ضى
والت�سليم بق�ضاء اهلل –عز وجل -ويف ذلك الفوز العظيم .
 .7من األمثلة الدالة على الصدق :
Ú

�Úأوالً -املثل« :ال�صدق منجاة»

Ú

Úثانياً -داللته :احل�ض على ال�صدق .

Ú

Úثالثاً -منا�سبته :يقال يف مواطن احلث على ال�صدق ،وجتنب الكذب واالفرتاء.

Ú Úرابعاً -بالغته :هذا املثل حاز �أعلى درجات الت�شبيه ،وهو الت�شبيه البليغ الذي
يقرب الأ�شياء ،وي�صورها على حقيقتها ،فال�صدق ُينجي من كل �ضيق ،والكذب ُيردي
ب�صاحبه يف كل واد عميق .
Ú

Úخام�ساً -القيم الدينية املت�أ�صلة فيه :

ال�صدق قيمة دينية عظمى ،وهو عماد الدين كله ،وقوام الأمر من بدايته �إىل نهايته ؛
جوز ر�سول اهلل –�صلى اهلل عليه و�سلم� -أن يقع من امل�ؤمن ما ال ُيحمد من ال�صفات،
لذلك ّ
غري �أنه نفى �أن يكون امل�ؤمن كاذ ًبا ،وقد �س�أل ال�صحابة الر�سول –�صلى اهلل عليه و�سلم:-
((يا ر�سول اهلل �أيكون امل�ؤمن جبا ًنا ؟ قال :نعم ،فقيل له� :أيكون امل�ؤمن بخي ًال ؟ قال :نعم،
قيل له� :أيكون امل�ؤمن ك ّذا ًبا ؟ قال :ال )) (.)46

ولل�صدق فوائد جمة منها :
 �أنه يهدي �إىل الرب ،والرب يهدي �إىل اجلنة  .يقول �صلى اهلل عليه و�سلم(( :عليكم
بال�صدق ؛ ف�إن ال�صدق يهدي �إىل اجلنة ،وما يزال الرجل ي�صدق ،ويتحرى ال�صدق ،حتى
ُيكتب عند اهلل �ص ّدي ًقا)) (.)47
 �إن الكذب يهدي على الفجور ،والفجور يهدي �إىل النار  .قال �صلى اهلل عليه و�سلم:
((و�إياكم والكذب ؛ ف�إن الكذب يهدي �إىل الفجور ،و�إن الفجور يهدي على النار ،وما يزال
الرجل يكذب ،ويتحرى الكذب ،حتى يكتب عند اهلل ك ّذا ًبا)) (.)48

 ال�صدق ينفع �أ�صحابه يوم القيامة  .قال تعاىل} :هذا يوم ينفع ال�صادقني
�صدقهم{ (.)49
 ال�صدق طم�أنينة والكذب ريبة  .قال ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم(( :-ف�إن
ال�صدق طم�أنينة ،والكذب ريبة)) (.)50
 وهذا اخللق اجلميل ميكن اكت�سابه باالعتياد عليه ،واحلر�ص على االلتزام به ،حتى
ي�صل �صاحبه به �إىل �أعلى املراتب يف الدارين .
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اخلامتة والتوصيات:
وهكذا تنتهي هذه الدرا�سة التي قام بها الباحثان ب�إيراد �سبعة �أمثال من غرر الأمثال
ال�شعبية الفل�سطينية النابل�سية التي تدل على قيم �أخالقية �سامية يف مدينة نابل�س ،كما ت�شي
بذلك هذه الأمثال ،والقيم املتولدة من هذه الأمثلة هي قيم ((الأمانة ،والثبات ،والتقوى،
واحلياء ،وامل�ساحمة ،وال�صرب ،وال�صدق )) ،وهذه القيم هي �رس من �أ�رسار ت�ساند املجتمع
النابل�سي وتعاونه وتعا�ضده ،وا�ستمرار عجلة احلياة فيه .
فالأمم وال�شعوب تقا�س بالأخالق ،ف�إن ذهبت �أخالقهم ذهب جمتمعهم وانهار،
وتقطعت به ال�سبل والأ�سباب التي حتافظ على وجوده ومتا�سكه .
فالأمانة بها حتفظ الأموال والأعرا�ض ،وحقوق النا�س ،وبالثبات تر�سخ قدم املرء
يف احلق وتثبت عليه ،ويف التقوى كل الأ�رسار والأنوار ،واحلياء كله خري ،وامل�ساحمة تزيل
ال�ضغائن ،وتنقي املجتمع من الأحقاد ،وال�صرب نور ،وال�صدق �ضياء ومنجاة .
وهكذا فاملثل الفل�سطيني النابل�سي خال�صة حكمة ،وروح فكرة ،وع�صارة جتربة .

و�أخريًا يو�صي الباحثان مبا ي�أتي :
�1 .1إن املثل هو روح الأمة ؛ لذا ال بد من درا�سة فنية معمقة له .
2 .2ال بد من جمع الأمثال النابل�سية من �أفواه الكبار وال�صغار ؛ متهي ًدا لدرا�ستها .
�3 .3إن جمع هذه الأمثال ودرا�ستها لعربة وذكرى تنفع امل�ؤمنني والباحثني م ًعا.

اهلوامش:
1 .1اجلالدي ،ح�سن قطب ،تنمية بع�ض القيم الأخالقية عند التالميذ يف مرحلة التعليم
الأ�سا�سي� ،ص.47
2 .2ابن فار�س� ،أبو احل�سني ،معجم املقايي�س يف اللغة ،مادة (مثل) .
�3 .3أمني� ،أحمد ،قامو�س العادات والتقاليد والتعابري امل�رصية� ،ص.61
4 .4نا�صيف� ،إميل� ،أروع ما قيل يف املثل� ،ص 8بت�رصف .
5 .5الدراوي�ش ،ح�سني ،جمموعة من الأمثال ال�شعبية يف بلدة دورا اخلليل يف القرن املا�ضي
وقيمتها الرتبوية ،درا�سة حتليلية يف كتاب :الرتاث ال�شفوي يف فل�سطني ،دائرة اللغة
العربية ،جامعة بيت حلم� ،ص 164بت�رصف .
6 .6امل�صدر ال�سابق ذاته� ،ص 165بت�رصف .
7 .7مقابلة مع �أبي تي�سري �سنة يف  2007 /5/5م من قرية ع�صرية ال�شمالية ،ومنه �أخذ
املثل .
�8 .8سورة الأحزاب. 52 :
9 .9ال�شوكاين ،فتح القدير. 308/4 ،
1010امل�ؤمنون. 8 :
1111القرطبي ،حممد �أحمد الأن�صاري ،اجلامع لأحكام القر�آن الكرمي ،ج�/12ص. 73
�1212صحيح �سنن الرتمذي ،كتاب الإميان ،باب  ،12احلديث رقم  2118و . 2775
1313مقابلة مع �أبي جالل من قرية ع�صرية ال�شمالية  2012/7/6م .
�1414سورة البقرة. 41 :
�1515سورة البقرة.197 :
�1616سورة لقمان.33 :
1717الأعراف19 :
1818الطالق. 2 :
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1919الطالق5 :
2020الطالق4 :
2121التوبة.4 :
2222النحل128 :
2323الزمر61 :
2424عرنيطة ،ي�رسى جوهرية ،الفنون ال�شعبية يف فل�سطني� ،ص. 209
�2525آل عمران147 :
�2626سورة البقرة250 :
2727الأنفال45 :
2828الإمام �أحمد ،م�سند الإمام �أحمد238/5 ،
2929امل�صدر ال�سابق ذاته. 125/4 ،
3030الع�سقالين ،ابن حجر ،فتح الباري ،522/10 ،عند �رشحه لباب احلياء من كتاب الأدب .
3131ابن ماجة� ،صحيح �سنن ابن ماجة  ،406/2احلديث  ،3369وهو (�صحيح) .
3232البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،باب  ،77احلديث . 6118
3333من معلقات البخاري يف كتاب الغ�سل ،باب  ،20قال يف الفتح  ....« :386وح�سنه
الرتمذي و�صححه احلاكم» .
3434البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب الأدب ،باب  ،78احلديث . 6120
3535ابن ماجة� ،صحيح �سنن ابن ماجة  ،406/2احلديث  4181/ 3270وهو (ح�سن) .
3636ويقولون كذلك� « :أهل ال�سماح مالح» ،ومن يظهر فيه خلق ال�سماحة ي�سمونه (�أبا
�سماحة) .
3737البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب  ،16احلديث . 2076
3838الإمام �أحمد ،م�سند الإمام �أحمد ،58/1 ،وح�سنه الألباين يف �صحيح ابن ماجة
( ،)2202/1789ويف �صحيح الن�سائي (. )4379

�3939آل عمران.200 :
4040املعرج. 50 :
4141القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن. 184/18 ،
4242الألباين� ،صحيح �سنن ابن ماجة ،كتاب اجلنائز ،باب  ،55احلديث ( 1597ح�سن) .
4343البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب  ،50احلديث . 1469
�4444سورة الع�رص. 3-1 :
�4545سورة الأنفال. 46 :
4646الإمام مالك ،املوط�أ ،990/2 ،وهو حديث ح�سن مر�سل .
�4747أخرجه البخاري وم�سلم واملوط�أ و�أبو داوود والرتمذي ،ينظر جامع الأ�صول،442/6 ،
احلديث . 4641
4848امل�صدر ال�سابق ذاته ،واجلزء ذلته ،وال�صفحة ذاتها .
�4949سورة حممد21 :
�5050أخرجه الرتمذي بهذا اللفظ ،و�إ�سناده �صحيح ،ينظر :جامع الأ�صول ،442/6 ،احلديث
. 4641
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الرتاث الفلسطيين للواقع املسيحي
مقدمة :
ال بد من كلمة �شكر للقائمني على مو�ضوع الرتاث الفل�سطيني ،وتهيئة الأجواء له
ودرا�سته للواقع الرتاثي لل�شعب الفل�سطيني عرب تاريخه الطويل ،حيث �إن هذا ال�شعب قد
تداول على حكمه وفر�ض �إرادته على هذا ال�شعب كثري من ال�شعوب واحل�ضارات املختلفه من
فرعونية وا�شورية ورومانية وبيزنطية.
وهنا ال بد �أن �أدخل يف مو�ضوع هذه احل�ضارات وت�أثريها على املنطقة ،وعلى ال�شعب
الفل�سطيني لكني �أتقدم بال�شكر اجلزيل جلامعة القد�س املفتوحة ،لرئي�سها وكادر موظفيها
لطرح مو�ضوع املوروث من الرتاث الفل�سطيني ،والذي لنا نحن �أبناء فل�سطني �رشف االنتماء
لفل�سطني وعلينا م�س�ؤولية كربى للحفاظ على هذا املوروث الرتاثي� ،إذا مل يقم �أبناء هذا
ال�شعب بواجبهم باحلفاظ على الهوية والكيان الفل�سطيني ،الذي على الرغم من امل�ؤثرات
اخلارجية املختلفه واحل�ضارات والقوميات التي غزت فل�سطني و�أر�ض فل�سطني بالقوة
وفر�ض الإرادة على �شعوب هذه املنطقه ،ف�إن هذا ال�شعب حافظ على ح�ضارته وثقافته
وتراثه عرب الأجيال.

واقع وكيان :
لذلك -وبناء على ما تقدم -ف�إن �أي �شعب �إذا مل يكن له جذور ومل يكن له ثقافه
ي�ستطع احلفاظ على هويته ووجوده ،على الرغم
وح�ضارة خا�صة به ـ ف�إن هذا ال�شعب مل
ْ
من �أن كل ال�صعوبات التي تعر�ض لها هذا ال�شعب كادت ت�ؤدي بوجوده ،وما زال هذا اخلطر
ماثل �إىل اليوم.

الرتاث الفلسطيين :
وهو مو�ضوع حديثنا يتعلق برتاث هذا ال�شعب فيكفيه فخراً واعتزازاً �أنه وارث �أكرب
ح�ضارة يف التاريخ الب�رشي كله و�أهمها ،وهي ثقافة وح�ضارة الكتب ال�سماوية املقد�سة
من توراة و�إجنيل وقر�آن.
وبالتايل ف�إن احل�ضارة الروحية ،وما متثله من قيم ومبادىء �سامية �أعطت لهذا
ال�شعب زخم ًا وقوة دافعة له للحفاظ على هذا املوروث احل�ضاري والثقايف من االندثار،
ال بل ا�ستطيع القول �إن ثلثي �سكان الكره الأر�ضيه مدينني ب�إميانهم وح�ضارتهم وثقافتهم

�إىل هذه احل�ضارة ،حيث �إن الكتب ال�سماوية والأنبياء والر�سل عالبيتهم بل كلهم �أبناء هذه
احل�ضارة العربية الفل�سطينية .وعليه فمن لي�س له ثقافه وح�ضارة وتراث ال ما�ضي له وال
حا�رض وال م�ستقبل.
ومن هنا ف�إن املوروث الفل�سطيني ي�ستند يف واقعه من ح�ضارته الأميانية والكتب
التي ي�ؤمن بها من توراة واجنيل وقر�آن ،وبخا�صة �أن غالبية ال�شعب الفل�سطيني م�سلم
وم�سيحي و�سامري.

املوروث املسيحي الفلسطيين:
هو وليد الإميان بال�سيد امل�سيح ابن مرمي ،وهو ابن �أ�صيل لهذه الأر�ض الفل�سطينية
بح�سب اجل�سد ،وذلك من الإميان امل�سيحي� ،أخذ ج�سداً من هذه الرتاث املقد�سة فل�سطني ،حيث
عا�ش ومات وقام و�صعد �إىل ال�سماء من هذه الأر�ض املقد�سة ،وهو بذلك �أخ و�صديق وقريب
وجار لكل مواطن فل�سطيني.
وعليه ف�إين ا�ستميح القارىء عذراً و�أنا �أحد �أبناء هذه احل�ضارة وهذا الرتاث� ،أن �أتكلم
عن الرتاث امل�سيحي الفل�سطيني ،ولو �أن هذا املوروث هو لل�شعب الفل�سطيني بكامل �رشائحه
وانتمائه ،ولكن هذا هو الواقع املعي�ش لل�شعب الفل�سطيني ،وهذا �أي� ًضا زخم �آخر لرتاث هذا
ال�شعب �أن ميلك موروث ًا مقد�س ًا وموروث ًا ح�ضاري ًا ال ميلكه غريه من �شعوب العامل كله ،وهنا
�أ�ستطيع �أن �أ�صف هذا املوروث بلوحة ف�سيف�ساء تاريخية قدمية قدم هذا التاريخ ،وقد عا�ش
هذا ال�شعب �ضمن هذه اللوحة الف�سيف�سائية اجلميلة ،وحافظ على كل حبة من هذه اللوحة� ،إذ
�إن جمال هذه اللوحه بتنوع حجارتها و�ألوانها ،علم ًا ب�أن لكل لوحة معنى وقيمة وتاريخاً.
والرتاث الذي نتحدث عنه متنوع ،ولكل نوع قيمة و�أهمية ووجود ،وهذا الرتاث يتنوع
�إىل �أنواع خمتلفة متعددة ،و�أهم هذا الرتاث هو احل�ضاري الإن�ساين.
فبالإ�ضافة �إىل املوروث احل�ضاري الإن�ساين ،وهو يختلف من �شعب لأخر ،ومن ح�ضارة
و�أخرى ،فهناك الرتاث الأدبي والفني والرتاث العملي ،والذي يعتمد يف غالبيتة على الزراعة
وبع�ض ال�صناعات اخلفيفة التي اتقنها �أبناء هذا ال�شعب ب�سبب حاجته �أو ًال للعي�ش.

الرتاث الروحي :
وهو �أ�صل كل تراث وح�ضارة وتقدم لهذا الإن�سان ،ولو �أنه اليختلف كثرياً بني فئة
و�أخرى حيث ي�ؤمن اجلميع ب�إله واحد �أحد وي�ؤمن بالدينونة واليوم الآخر ،وي�ؤمن بقيامة
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املوتى والعمل بو�صايا اهلل ونواهيه ،وبال�صوم وال�صاله وال�صدقة واالبتعاد عن ال�رش هذه
مبادىء عامة ي�شرتك فيها مع وجود بع�ض الفوارق الب�سيطة بني فئة و�أخرى.
فامل�سيحي كما امل�سلم ،ي�ؤمن بال�صالة والت�سليم هلل يف حياته ،وال�صالة �أنواع :ال�صالة
اليومية والأ�سبوعية وال�صالة زمن ال�صوم ،وال�صالة بالأعياد الدينية ،ولكل �صالة فرائ�ضها
ومتطلباتها ،وهناك �صلوات لأوقات و�أزمنة خمتلفة �صالة من �أجل رفع املجاعة واال�ست�سقاء
و�إبعاد القحط ،واللطف بال�شعب من الكوارث الطبيعية ،ومن �أجل ال�سالم ،و�إبعاد احلروب،
ومن �أجل �إبعاد الأوبئة ،و�إىل غري ذلك من �أمور .و�صلوات خمتلفة �أخرى من �أجل املتزوجني
واملتوفني ،ولأجل خ�صب الأر�ض ومن �أجل البنني ،ويف عماد الأطفال ،و�صالة من �أجل
املر�ضى واملت�أملني ،وهذا كله م�شرتك بني اجلميع ،واالختالف فقط يف بع�ض التفا�صيل،
�أما عن العادات امل�ألوفة ،والتي للأ�سف -ب�سبب ال�ضيق االقت�صادي وتفرق العائلة -بد�أت
تفقد قيمتها يف هذه الأيام .ومن هذه العادات قبل ال�صوم هناك �أ�سبوعان الكني�سة تهيىء
بها �أبناءها من عادات �ألفة وتقارب ،وهي �أ�سبوع مرفع اللحم ،و�أ�سبوع مرفع اجلنب ،ففي
�أ�سبوع مرفع اللحم رب الأ�رسه وكبري العائلة يدعو عائلته من بنني وبنات و�أخوة و�أخوات
�إىل وليمة عائلية كبرية جتتمع فيها الأ�رسه بجو من الألفة واملحبة وال�سمر مع بع�ضهم
بع� ًضا وت�صالح املتخا�صمني ،و�إىل غري ذلك من �أمور عائلية والتدار�س يف �أمور العائلة
وجمع ال�شمل والت�أكيد على تعاليم اهلل واحلفاظ عليها ،ويف نهاية هذا الأ�سبوع ترفع عن
املوائد اللحوم ب�أنواعها ،والأ�سبوع الثاين �أ�سبوع مرفع اجلنب يدعو رب الأ�رسة وكبري العائلة
�إىل االجتماع ولقاء الأهل مع بع�ضهم بع�ضاً ،وتعمل �أنواع احللويات يف البيوت ويف نابل�س
بالذات تعمل الكنافة يف البيت ،وت�أكل العائلة بكاملها مع توزيع الكنافة على العائالت
الفقرية واملحتاجة من اجلريان ،وكذلك توزيع الكنافة فرح ًا وابتهاج ًا بزمن ال�صوم الذي
ي�أتي مبا�رشة .ويف الأعياد بال�سابق كانوا جميع ًا يتبادلون التهاين بدون ا�ستثناء ويقدمون
احللويات من �إنتاج العائلة من حلويات �أ�صلها احلليب عالمة الطهارة والنقاء ،وبخا�صة يف
والعوامة يف عيد الظهور� ،أي رائحة امل�سيح الذكية.
عيد امليالد
َ
�أما عيد الف�صح �أي العيد الكبري فهناك �إ�ضاءة ال�شموع يف البيوت �أي �أن الإن�سان
عليه �أن ي�صبح مثل ال�شمعة �أن يذوب يف �سبيل الآخر ،وي�ضيء طريقه من ظلمة احلياة من
م�ساعدة وعون وعمل الكعك واملعمول ،وتقدميه بعيد الف�صح وما ترمز له الكعكة من �إكليل
ال�شوك الذي كان لعنة ملن يو�ضع على ر�أ�سه �أ�صبح �إكليل حب وخري لهذا الإن�سان واملعمول
يرمز �إىل اجللجلة التي رفع عليها �صليب امل�سيح ،و�أ�صبح ال�صليب عالمة حمبة بني الإن�سان
و�أخيه الإن�سان ،وذلك ب�إزالة �صليب الكراهية والبغ�ضاء والعداء بني الأخ و�أخيه .هذه بع�ض
العادات املوروثة التي ما زال ق�سم كبري من �أبنائنا يلتزمون بها وميار�سونها.

الرتاث األدبي :
من �أدب و�شعر ،وهذا النوع من املوروث احل�ضاري يقت�رص على فئة معينة لها بعد
تربوي وثقايف ،وخا�صة يف جمال ال�شعر والتغني به ،وهو يختلف من متعلم �إىل �آخر،
فاملتعلم ،ولو �أن العلم كان قلي ًال وحمدوداً جداً واملتعلمون ميار�سون دورهم من تعلم
القراءة والكتابة يف الدواوين والكنائ�س ،ومن قراءة الكتب املقد�سة وتعليمها ،وبعد ذلك
العماد� ،أو بناء بيت
التغني يف بع�ض املوا�ضيع من فرح وحزن ،وخا�صة الفرح بالزواج �أو ّ
للأ�رسة حيث جتتمع العائله بالإ�ضافة �إىل الأهل واجلريان للم�ساعدة على تقدمي الواجبات،
وتقدمي الطعام للذين يقومون بالبناء ،وبهذه املنا�سبة تتفتح قريحة هذا الإن�سان �أو ذاك
بتنظيم بع�ض �أبيات �شعرية على ال�سليقة يغنيها يف هذه املنا�سبة �أو تلك من منا�سبات
الفرح واالبتهاج ،وكذلك يف املنا�سبات الأليمة مثل :الوفاة �أو املر�ض ،والتي تندب هذا
املتوفى ب�أبيات من ال�شعر عالمة على احلزن والأمل بفقدان هذا العزيز �أو ذاك .والفالح يف
�أر�ضه عند الزراعة يبد�أ �أي� ًضا وينطلق من الواقع الذي يقوم به ،وذلك يف �إميان وت�سليم ي�أخذ
الفالح ين�شد وهو يزرع – زرعنا احلب واتكلنا على الرب – وعند ت�أخر املطر للحفاظ على
املزروعات ،يقوم اجلميع ب�صالة �شعرية يف دوران يف �ساعة امل�ساء على بيوت اهلل مت�رضعة
لري الأطفال واحليوانات واملزروعات ،وهذا �أي� ًضا فن �أدبي وتراثي،
هلل تعاىل لإر�سال املطر ّ
للأ�سف بد�أ الآن يذوب يف واقع احل�ضارة املعي�شه الآن.

الرتاث الفين:
يف �صنع التماثيل ،وي�ستوحيها الإن�سان من خيال وا�سع جامح ،من �إن�سان �أو نحت
تيجان �أو �سمك� ،أو �أزهار �أو حيوانات ،وهذه كلها م�ستوحاة من واقعه الديني ،والتي ذكر
ق�سم منها يف الكتاب املقد�س بالإ�ضافة �إىل ر�سمه �شجرة الزيتون والنخيل والتني والعنب،
وقد حفظت كل هذه الر�سوم على جدران البيوت يف القدمي .والفني من هذا املوروث �أي� ًضا
يف ر�سم ال�صليب على املعادن من ف�ضة وذهب ،وعلى النحا�س وبع�ض ال�شعائر امل�سيحية،
بالإ�ضافة �إىل ال�صليب ر�سم �أو حفر على �شجرة الزيتون ،ور�سم النخيل وال�سمك والعنب �أو
الكرمة والتني ،وذلك انطالق ًا من واقع ديني موجود يف الكتب املقد�سة ،و�أ�صبحت هذه
الر�سوم واحلفر مدخل رزق ،ملن يعمل بهذه املهنة بالإ�ضافة �إىل ك�ؤو�س من النحا�س
و�صوان متعددة خمتلفة ،وهذه ت�ستعمل بالكنائ�س .كما ُر�سم �أ�شخا�ص يرمزون �إىل ال�سيد
ٍ
امل�سيح وال�سيدة العذراء ،وبع�ض القدي�سني وو�ضعوا هذه الرموز على احلجر واخل�شب.
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وهناك �أي� ًضا �ضمن عيد الف�صح �سلق البي�ض وتلوينه ،وهو واقع ديني؛ �أي احلياة
اجلديدة وتلوين البي�ض خا�صة باللون الأحمر لون الدم امل�سفوك على ال�صليب كل هذه
ح�ضارة وتراث ما زال �أبناء فل�سطني متم�سكني بهذه العادات �أو بع�ضها.

أما الرتاث الشعيب:
فال يختلف هذا الرتاث بني فئة و�أخرى �إذ �إن �أبناء فل�سطني لب�سوا الدماية – �أي القمباز
– واحلطة والعقال ،وهذا اللبا�س خا�ص بالرجال ،ولب�ست الن�ساء الف�ستان الطويل وخا�صة
املطرز منه ،و�أخريا لب�س الف�ستان الطويل العادي مع زنار على اخل�رص وع�صبة للر�أ�س،
وغطاء الر�أ�س ،وهذا م�شرتك مع اجلميع ال متييز يف ذلك.
وعليه ف�إن ال�شعب الفل�سطيني مل تختلف طائفة منه عن باقي �أبناء ال�شعب حتى
يف النواحي الروحية �أكان يف زمن ال�صوم للم�سلم وامل�سيحي ،فامل�سلم �شعبان ورم�ضان
والوالئم والتحابب وزيارة الأهل وامل�صاحلة وامل�ساحمة خالل ال�صوم �أو يف احلج بالإ�ضافة
�إىل الأفراح والأحزان ،فكلنا لنا تراث واحد وتاريخ واحد وح�ضارة واحدة واالختالف
بال�شكليات.
و�أخرياً من ال تراث له ال تاريخ له ي�ستنبطه حلا�رضه ،ويعتمد عليه لت�أكيد حا�رضه
وبناء م�ستقبله.

من السمات اللغوية للهجة
مدينة نابلس الفلسطينية

أ.د .حممد جواد النوري

أستاذ اللغة العربية /جامعة النجاح الوطنية /نابلس.
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من السمات اللغوية للهجة مدينة نابلس الفلسطينية
تع ُّد درا�سة اللهجات  ،يف � ِّأي لغة من اللغات  ،و�سيلة مهمة من و�سائل و�صف الواقع
اللغوي الذي تعي�شه اللغة الأم التي تنتمي �إليها تلك اللهجات ؛ ذلك �أن اللهجة  ،يف �أب�سط
�صورها وتعريفها  ،تعد تطوراً � ،أو  ،على نحو �أدق  ،انحراف ًا  Drift / Deviationتتعر�ض له
اللغة مب�ستوياتها ال�صوتية  ،وال�رصفية  ،والنحوية ،والداللية .
واللهجة التي نحن ب�صددها  ،يف هذه الندوة  ،وهي لهجة مدينة نابل�س الفل�سطينية ،
لي�ست ِب ْدع ًا يف ذلك ،فهي �إحدى اللهجات الفل�سطينية  ،التي تعد  ،مبجموعها  ،امتداداً للهجات
العربية القدمية التي �شاعت وانت�رشت يف �أنحاء اجلزيرة العربية منذ �أعماق التاريخ.
وت�أ�سي�س ًا على ما �سبق  ،فان درا�سة هذه اللهجة  ،وغريها من اللهجات  ،يعد ت�أ�صي ًال
للواقع اللغوي يف فل�سطني  ،يف مرحلة من مراحل التطور اللغوي  ،الذي ينظر �إليه بو�صفه
حلقة من حلقات ال�سل�سلة التاريخية التي مرت بها اللغة العربية عرب الع�صور .
وجتدر الإ�شارة  ،قبل تناول بع�ض ال�سمات اللهجية ملدينة نابل�س � ،إىل �أن العرب قد
دخلوا فل�سطني قبل الإ�سالم بقرون  ،وقد �أورد الأ�ستاذ حممد كرد علي  ،يف كتابه القيم
“ خطط ال�شام “ � ،أدلة كثرية على عروبة فل�سطني �أر� ًضا  ،و�شعب ًا  ،ولغة  ،من ذلك  ،على
�سبيل املثال � ،أن مدن فل�سطني بعامة  ،كانت موا�ضع اتخذتها قبائل عربية خمتلفة موطن ًا
لها بعد �أن خرجت من اجلزيرة العربية  ،بفعل عوامل �سيا�سية  ،واجتماعية  ،واقت�صادية ؛
فقد اتخذت قبيلة خلم  ،ومن يخالطها من “ كنانة “  ،م�ساكن لها حول مدينة الرملة �إىل
مدينة نابل�س ( خطط ال�شام  ، )26 ،25/1كما اتخذ فخذ من قبيلة “ جذام “ موطن ًا له
مما يلي طربية �إىل اللجون واليامون �إىل ناحية عكا  ،و�سكنت قبيلة “ عاملة “ يف اجلبال
امل�رشفة على مدينة طربية �إىل نحو البحر  ،كما �سكنت عنا�رص كثرية من قبائل “ �سليح “ ،
و “ ق�ضاعة “ موا�ضع خمتلفة من فل�سطني  .كما كان �أهل جند فل�سطني  ،وهو ا�سم اللواء
الذي كانت مدينة الرملة عا�صمة له  ،وي�شمل عدة مدن  ،من بينها مدينة نابل�س  ،كانوا
�أخالط ًا من العرب من “ خلم “ و “ جذام “ و “ عاملة “  ،و” كندة “ و “ قي�س “ ،و” كنانة “،
كما كان �أهل مدينة نابل�س �أخالط ًا من العرب والعجم وال�سامرة  ( .خطط ال�شام . )26،28/1
وجاء يف م�سالك الأب�صار � ،أن بنابل�س  ،من بالد ال�شام  ،بقية من قبيلة “ م�رض “  ،وقد
قال القلق�شندي يف كتابه “ �صبح الأع�شى (� : )339،354-338/1إن من قبيلة “ بكر “
�أقواما بجنني ( وهي مدينة جنني املعروفة والواقعة �شمايل مدينة نابل�س ) وبالدها  ،و�أن
عدي “ قبيلة عمر بن اخلطاب  ،ببالد ال�شام فرقة بوادي بني زيد
من العمريني  ،يعني “ بني ّ
( ا�سم مكان جماور ملدينة نابل�س )  ،وفرقة بعجلون  ،كما �أن من �سكان جبل نابل�س اليوم

من يعود ب�أ�صله �إىل العرب “ القحطانية “ وهم كثريون  ،يف حني تنت�سب قل ٌة منهم �إىل
الأ�صل “ العدناين “ ،ويتواجد ه�ؤالء و�أولئك داخل مدينة نابل�س وما حولها من القرى (
بالدنا فل�سطني  ،مل�صطفى الدباغ . )68/1
و�إذا كانت بع�ض ق�ضايا التاريخ  ،وال�سيما القدمي منه  ،يكتنفها بع�ض الغمو�ض
وال�ضباب  ،فان اليقني الذي من �ش�أنه �أن ينف�ض الغبار  ،ويجلي احلقائق  ،ميكن �أن يكون ،
�إىل حد كبري  ،يف الواقع اللغوي امللمو�س الذي ي�ستطيع بنف�سه �أن يقودنا �إىل احلقيقة التي
قد يئدها التاريخ � ،أو تع�صف بها رياح املا�ضي .
فقد وجدت يف فل�سطني  ،منذ �أقدم الع�صور  ،معظم اللهجات العربية التي كانت �سائدة،
بني �أ�صحابها  ،من العرب االقحاح � ،أبناء اجلزيرة العربية الأ�صليني ،وهذا من �ش�أنه �أن
ي�ؤكد عروبة فل�سطني  ،من الناحية اللغوية  ،ف�ض ًال عن عروبتها من الناحية ال�سكانية  ،كما
�أملحنا �سابق ًا  ،وكما ت�ؤكد الدرا�سات املختلفة بعامة .
و�سنتناول  ،يف هذه الدرا�سة اللغوية الو�صفية املوجزة  ،بع�ض اللمحات ال�صوتية التي
و�سمت لهجة مدينة نابل�س  ،وذلك من اجل الربط بني حا�رض هذا اجلزء من الوطن العربي
الذي يرزح  ،حالي ًا  ،حتت جربوت االحتالل وطغيانه  ،وما�ضيه العربي العريق .
1 .1فقدت اللهجة املدرو�سة  -كما فقدت غريها من اللهجات العربية احلديثة  -ثالثة
�صوامت ( �أَ�صوات ) تعود يف نطقها �إىل املخرج الأ�سناين  ، Dentalوهي :
 .أالثاء  :وهو �صامت �أ�سناين احتكاكي مهمو�س  ،وقد ا�ستبدلت به اللهجة �أ�صوات كل
من التاء  :وهو �صامت �أ�سناين لثوي انفجاري مهمو�س  ،وال�سني  :وهو �صامت �أ�سناين لثوي
احتكاكي مهمو�س  ،فهم يقولون  ،على �سبيل املثال  ،ع�سمان  ،وهي�سم  ،بد ًال من  :عثمان ،
وهيثم .ويقولون  :تواب  ،وتوم  ،بد ًال من  :ثواب  ،وثوم .
.بالذال  :وهو �صامت �أ�سناين احتكاكي جمهور  ،وقد ا�ستبدلت به اللهجة �أ�صوات كل
من الدال  :وهو �صامت �أ�سناين لثوي انفجاري جمهور  ،والزاي  :وهو �صامت �أ�سناين لثوي
احتكاكي جمهور  ،فهم يقولون  ،على �سبيل املثال  ،دهب  ،بد ًال من  :ذهب  ،ويقولون :زليل
بد ًال من ذليل  ،ويقولون  :عزاب  ،بد ًال من  :عذاب .
.تالظاء  :وهو �صامت �أ�سناين احتكاكي جمهور مطبق ؛ �أي مفخم  ،وقد ا�ستبدلت به
اللهجة �أ�صوات كل من ال�ضاد  :وهو �صامت �أ�سناين لثوي انفجاري جمهور مطبق  .والزاي
املفخمة ،وهو املقابل املفخم ل�صامت الزاي الأ�سناين اللثوي االحتكاكي املجهور  ،فهم
يقولون  ،على �سبيل املثال � ،صالة ال�ضهر  ،بد ًال من �صاله الظهر  ،ويقولون  :عزمي  ،بد ًال
من  :عظيم .
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وميكن تف�سري هذا االجتاه  ،الذي جتنح �إليه اللهجة  ،يف �إطار قانون اجلهد الأقل
 Law of least effortيف النطق  ،وهو القانون الذي يطبقه  -ال �شعوري ًا  -الناطق العامي
يف اللهجة � ،إذ �إن ال�صوامت الأ�سنانية حتتاج � ،أثناء النطق بها �،إىل جمهود يفوق ما حتتاج
�إليه �صوامت �أخرى كال�صوامت الأ�سنانية اللثوية  ،كما ميكن تف�سري هذا االجتاه� ،أي�ضا ،
باحتفاظ اللهجة ببع�ض الظواهر النطقية التي �شاعت يف بع�ض اللهجات العربية القدمية
التي توارثتها جيال بعد جيل عديد من اللهجات العربية احلديثة  ،ومن بينها لهجتنا العربية
املدرو�سة .
2 .2اجليم يف اللهجة النابل�سية � :صامت غاري احتكاكي جمهور  ،يتم النطق به عندما
تلم�س مقدمة الل�سان منطقة الغار  ،وم�ؤخرة اللثة  ،بحيث يقفل ممر الهواء املندفع من
الرئتني يف الفم  ،با�ستثناء فراغ يرتكه التقاء مقدم الل�سان بالغار  ،يمُ كن الهواء من اخلروج
فوق الل�سان حمدث ًا احتكاك ًا م�سموع ًا بينه وبني �سقف الغار  ،ولكن هذا ال�صامت  ،يف اللغة
الف�صحى لثوي غاري مركب من (انفجار  +احتكاك) جمهور  ،يتم النطق به عندما يرتفع
مقدم الل�سان جتاه م�ؤخر اللثة ومقدم احلنك حتى يت�صل بهما حمتجزاً وراءه الهواء اخلارج
من الرئتني  ،ثم بدال من �أن ينف�صل عنهما فج�أة  -كما يف نطق الأ�صوات االنفجارية -
يتم االنف�صال ببطء  ،فيعطي الفر�صة لهواء الرئتني  ،بعد االنفجار � ،أن يحتك بالأع�ضاء
املتباعدة  ،فن�سمع احتكاك ًا �شبيه ًا مبا ي�سمع من �صوت اجليم ال�شامية  ،فهذا ال�صامت �إذن -
يف الف�صحى  -مركب  Affricate Consonantاجلزء الأول منه قريب من الدال ) ،(dوجز�ؤه
الآخر �صوت معط�ش كاجليم ال�شامية ) ، (jوهذا يعني  -مرة �أخرى � -أن اجليم الف�صحى ،
كما ينطقها قراء القر�آن الكرمي � ،صامت مركب من الدال  :وهي �صامت �أ�سناين لثوي � ،أو
لثوي  ،انفجاري جمهور  ،ومن اجليم ال�شامية  :وهي �صامت غاري احتكاكي جمهور  ،ولكن
اللهجة املدرو�سة  -وهي جزء من لهجات بالد ال�شام � -أ�سقطت  ،من نطقها  ،اجلزء الأول
االنفجاري  ،واحتفظت باجلزء الثاين االحتكاكي  ،وقد مت ذلك من �أجل توفري املجهود الذي
يبذل �أثناء النطق .
3 .3القاف يف اللهجة املدرو�سة �صامت لهوي انفجاري مهمو�س  ،كما هو يف الف�صحى،
وقد حافظ �أبناء اللهجة الأ�صليون على النطق ال�سليم لهذا ال�صامت  ،و�إن كان اجليل اجلديد
من �أبناء هذه املدينة  ،يحولونه �إىل همزة  ،كما هو احلال يف معظم احلوا�رض العربية ،
والأمثلة على ذلك كثرية .
4 .4تعرتف اللغة الف�صحى بثالث حركات رئي�سة هي  :الك�رسة  ،والفتحة ،
وال�ضمة ،وهذه احلركات قد تكون ق�صرية � ،أو طويلة  ،ولكن اللهجة املدرو�سة ت�شتمل

 بالإ�ضافة �إىل هذه احلركات الثالث الرئي�سة  -على : .أحركة �أمامية ن�صف �ضيفة ) (eeوهي الك�رسة املمالة يف نحو  :بيت  beet :وليل :
 ، leelويغلب جميء هذه احلركات طويلة يف اال�ستعماالت اللهجية يف مدينة نابل�س� ،إال �أنها
قد تق�رص يف بع�ض ال�سياقات � ،إما نتيجة ال�رسعة يف النطق  ،و�إما نتيجة الوقف .
.بحركة خلفية ن�صف �ضيقة ) (ooوهي ال�ضمة املمالة يف نحو لون  loon :وحو�ض
 ، hood :ويغلب جميء هذه احلركة طويلة  ،اال �أنها قد تتعر�ض �إىل التق�صري يف بع�ض
ال�سياقات النطقية .
5 .5تتخل�ص اللهجة من احلركة املركبة �أو املزدوجة  ، diphthongوهي احلركة التي
يمُ َ ثَلُ لها  ،يف اللغة العربية الف�صحى  ،يف بع�ض النماذج والأمناط النطقية  ،بالفتحة
املتلوة بياء �ساكنة � ،أو بالفتحة املتلوة بواو �ساكنة  ،ويتم تخل�ص اللهجة  ،من هذه احلركة
بنوعيها  ،ب�إمالتها �إىل حركة �أمامية ن�صف �ضيقة طويلة ( � ، )eeأو �إىل حركة خلفية ن�صف
�ضيقة طويلة )( ooعلى التوايل  .فيقولون  ،يف اللهجة  :بيت  beetبد ًال من َب ْيت ،bayt :وخيل
 Xeelبد ًال من َخ ْيل  ، Xayl :كما يقولون  :كون  koonبد ًال من  ، kawn :ولون  loon :بد ًال
من . lawn :

6 .6ت�شرتك اللهجة والف�صحى  ،يف الأعم الأغلب  ،يف عدد املقاطع ونوعها  ،وهي على
وجه التحديد :


املقطع الق�صري � :ص ح .



املقطع املتو�سط املفتوح � :ص ح ح .



املقطع املتو�سط املغلق � :ص ح �ص .



املقطع الطويل املغلق � :ص ح ح �ص .

 �أما املقطع الطويل املزدوج الإغالق � :ص ح �ص �ص فغالب ًا ما يفك �إىل مقطعني
اثنني هما املقطع الق�صري  ،واملقطع املتو�سط املغلق كما يف نطقهم لكلمة �شم�س  ،وكلمة
خبز  ،على �سبيل املثال .

وهناك ملحوظات �رسيعة على النظام املقطعي للهجة  ،منها :
 ميكن �أن تن�سج الكلمة الواحدة يف اللهجة من مقطع واحد  ،كما ميكن �أن ي�صل عدد
مقاطعها �إىل �أربعة مقاطع  ،ويف حاالت قليلة قد ي�صل هذا العدد �إىل خم�سة  ،على حني
ي�صل عدد املقاطع يف الكلمة الواحدة  ،يف الف�صحى � ،إىل �سبعة � ،أو ثمانية مقاطع .
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 للكلمات �أحادية املقطع يف اللهجة �أربع �صور تبتدئ بـ � :ص ح ح �،ص ح �ص � ،ص
ح ح �ص � ،ص ح �ص �ص .
�سبع ع�رش َة �صور ًة تبتدئ بـ � :ص ح � ،ص ح ح � ،ص ح �ص ،
وللكلمات ثنائية املقطع َ
�ص ح ح �ص � ،ص ح �ص �ص .
وللكلمات ثالثية املقطع �إحدى وثالثون �صورة تبتدئ بـ � :ص ح � ،ص ح ح � ،ص ح
�ص � ،ص ح ح �ص � ،ص ح �ص �ص .
وللكلمات رباعية املقطع �ست ع�رش َة �صورة تبتدئ بـ � :ص ح � ،ص ح ح � ،ص ح �ص .
وللكلمات خما�سية املقطع �صورتان تبد�آن بـ � :ص ح � ،ص ح �ص .
7 .7للهجة املدرو�سة موقف خا�ص من املقطع الق�صري (�ص ح) ؛ �أي املقطع املبدوء
ب�صامت واملتلو بحركة ق�صرية  ،فهي ت�ستثقل النطق به عندما يقع قبل مقطع منبور� ،أو
بعده ب�صورة عامة  ،وعندما يقع يف بداية الكلمة ب�صورة خا�صة  ،وال�سيما عندما تكون
احلركة الق�صرية التالية لل�صامت يف هذا املقطع من النوع الأمامي �أو اخللفي ال�ضيق ؛
�أي الك�رسة اخلال�صة  ،وال�ضمة اخلال�صة  ،فتعمد اللهجة �إىل حذف هذه احلركة الق�صرية ،
مما ي�ؤدي �إىل حتول ال�صامت املتحرك بها �إىل �صامت �ساكن  ،ولكن اللهجة  -متميزة من
غريها من اللهجات العربية احلديثة  -ت�ستثقل البدء ب�صامت �ساكن  ،لئال يجتمع يف بداية
الكلمة �صامتان متواليان � ،أو ما ي�سمى بالعنقود الفونيمي  ، clusterلذلك فان اللهجة
تلج�أ  -للتخل�ص من هذا امل�أزق � -إىل اجتالب �سابقة الهمزة املتحركة باحلركة الق�صرية
يعرب عنه  ،يف الف�صحى ،
الأمامية ال�ضيقة قبل هذا ال�صامت الذي �سكنته اللهجة  ،وهو ما ّ
بهمزة الو�صل  ،مما ي�ؤدي �إىل جعل هذا ال�صامت ال�ساكن مع ال�سابقة املجتلبة ممثال لنهاية
مقطع جديد من النوع املتو�سط املغلق (�ص ح �ص) بعد �أن كان هذا ال�صامت ميثل مع
احلركة الق�صرية التي حذفتها اللهجة بداية للمقطع الق�صري املفتوح �ص ح .
وميكن التحقق من ذلك من مقارنة النطق بالف�صحى  ،والنطق بل�سان �أبناء اللهجة
مو�ضع الدرا�سة  ،وهي لهجة مدينة نابل�س  ،للبنى اللغوية الآتية :
الكلمـة فـي الف�صحى

الكلمة بعد حذف احلركة الأمامية �أو اخللفية ال�ضيقة الكلمة بعد اجتالب �سابقة همزة الو�صل

�شِ مالsi/maal :

�شمالsmaal :

is/maal

ِرجالri/Jaal :

رجال rjaal :

ir/jaal

ِجمالJimaal :

جمالJmaal :

ij/maal

�سِ اللsi/laal :

�ساللslaal :

is/laal

الكلمـة فـي الف�صحى

الكلمة بعد حذف احلركة الأمامية �أو اخللفية ال�ضيقة الكلمة بعد اجتالب �سابقة همزة الو�صل

�سِ الحsi/laah :

�سالحslaah :

is/laah

طُ لوعtu/luuc :

طلوعtluuc :

t/luuc

ُنزولnu/zuul :

نزولnzuul :

in/zuul

ُجيو�شJu/yuus :

جيو�شJyuus :

iJ/yuus

ُحروبhu/ruub :

حروبhruub :

ih/ruub

�سالمsa/laam :

طبيخ ta/biix:

جمالJa/maal :

�ضمري da/miir :

جميلJa/miil :

غ�شيمa/siim :

كميلKa/miil :
�صبيحsa/biih :
قمي�صqa/miis :
خمي�سxa/miis :

خف احلركات العربية  ،وذلك
ولعل ال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن الفتحة تعد من �أَ ِّ
بالقيا�س اىل حركتي الك�رسة وال�ضمة  ،ف�ض ًال عن كونها � ،أي الفتحة � ،أكرث احلركات و�ضوح ًا
يف ال�سمع  ،ولهذا مل يجد الناطق ابن اللهجة املدرو�سة � ،صعوبة يف حتقيق الفتحة والنطق
بها مع املقطع املذكور  ،وذلك خالف ًا للنطق باملقطع الق�صري امل�ؤلف من ال�صامت وكل من
الك�رسة �أو ال�ضمة .
8 .8تتعر�ض بع�ض ال�صوامت املهمو�سة يف اللهجة �إىل التجهري  ،كما تتعر�ض �صوامت
�أخرى جمهورة �إىل التهمي�س  ،وذلك �سعي ًا لإيجاد نوع من املماثلة  Assimilationبني
الأ�صوات املتجاورة  ،ومن �أجل حتقيق ان�سجام �صوتي ونطقي بينها  ،ومن هذا
القبيل  ،ف�إننا ن�سمع �أبناء اللهجة يقولون يف كلمة “ �أخ�رض “ ax/darالف�صحى � ،أغ�رض ax/dar؛
�أي بتجهري اخلاء  ،كما ن�سمعهم يقولون يف كلمة “ اجتماع “  ijlti/mancالف�صحى ،
ا�شتماع  is/ti/maac؛ �أي بتهمي�س اجليم .
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وجتدر الإ�شارة  ،يف هذا املجال � ،إىل �أن ن�سبة ال�صوامت املهمو�سة التي يطر�أ عليها
التجهري يف اللهجة املدرو�سة �أكرث قليال  ،و�أو�ضح كثرياً من ن�سبة ال�صوامت املجهورة التي
يطر�أ عليها التهمي�س  ،ولعل هذا يعود �إىل طبيعة البيئة التي حتيا فيها اللهجة مو�ضع الدرا�سة
 ،فهي بيئة تبتعد يف حياتها  -ن�سبيا  -عن احلياة التي تغلفها املدنية بزخرفها وحتيطها
احل�ضارة احلديثة بغ�ضارتها  ،ي�ضاف �إىل ذلك �أن معظم �أبناء اللهجة املدرو�سة يحرتفون
 ،يف الأعم الأغلب  ،مهنا تقت�ضي منهم عمال ي�ستهلك معظم �أوقاتهم يف العراء والأر�ض
الف�ضاء  ،مما يدفعهم  -جمبورين � -إىل رفع �أ�صواتهم يف �أثناء تخاطبهم وحمادثتهم  ،وال
�شك يف �أن الأ�صوات املجهورة �أو�ضح يف ال�سمع  ،تتلقاها الأذن يف م�سافة عندها قد تخفى
نظائرها املهمو�سة
9 .9ت�شرتك اللهجة املدرو�سة والف�صحى يف اعتبار ال�صاد  ،وال�ضاد ،والطاء � ،صوامت
مفخمة من الدرجة الأوىل  ،ولكن الف�صحى تزيد �صامتا مفخم ًا �آخر هو الظاء الذي حولته
اللهجة � ،إىل �صوت ال�ضاد � ،أو الزاي املفخمة  ،كما ت�شرتك اللهجة مع الف�صحى �أي�ضا يف
اعتبار اخلاء  ،والغني  ،والقاف �صوامت ذات تفخيم جزئي � ،أو مفخمة من الدرجة الثانية ؛
�أي �أنها ال ت�صل يف درجة تفخيمها �إىل امل�ستوى الذي تتميز به ال�صوامت املفخمة الأوىل ،
ي�ضاف �إىل ذلك � ،أن �صفة التفخيم يف اللهجة  -وكذلك يف الف�صحى  -تعرتي �صامتي الالم
 ،والراء يف �سياقات معينة .
ولكن الفارق بني ال�صوامت املفخمة واملرققة يف الف�صحى  ،ونظائرها يف اللهجة،
يكمن يف كون التفخيم والرتقيق يف الف�صحى يرتبطان “ باحلروف “ على حني يرتبطان
يف اللهجة  -بالإ�ضافة �إىل ذلك  -باملوقع يف ال�سياق  ،ومن هنا ف�إن ال�صوامت املفخمة
واملرققة يف اللهجة ت�سعى �أثناء جتاورها يف مواقعها ال�سياقية �إىل �إيجاد نوع من املماثلة
 Assimilationبينها من اجل حتقيق االن�سجام والتنا�سب ال�صوتيني بني الأ�صوات
املتجاورة.
من هنا ف�إن بع�ض ال�صوامت املرققة  ،يف اللهجة  ،تتعر�ض  -يف �سياقات معينة � -إىل
التفخيم  ،فتتحول �إىل نظائرها املفخمة  ،كما �أن اثنني من ال�صوامت املفخمة يف اللهجة،
وهما ال�ضاد والطاء  ،قد يتعر�ضان هما الآخران  ،يف حاالت خا�صة � ،إىل الرتقيق فيتحوالن
�إىل نظرييهما املرققني  ،وهما الدال والتاء  ،كل ذلك بهدف �إيجاد نوع من التماثل والتنا�سب
بني الأ�صوات املتجاورة  ،فيقولون ركد  ،بد ًال من رك�ض  ،ومدغ  ،بد ًال من م�ضغ ،ويقولون :
عت�شان بد ًال من عط�شان ... ،الخ .

1010تتعر�ض بع�ض �صوامت اللهجة  -يف بع�ض ال�سياقات اخلا�صة � -إىل تغيري يف
خمارجها وانتقالها �إىل خمارج �صوامت �أخرى  ،ومن �أمثلة ذلك �صوامت النون وامليم ،
وال�شني وال�سني  ،والزاي واجليم  ،والفاء والتاء ...الخ .

وفيما ي�أتي �أمثلة �رسيعة على ذلك :
الكلمة يف الأ�صل
طنبور tan/buur

حنبلي

han/ba/lii

الكلمة بعد تغيري خمرج ال�صوت يف اللهجة
Tam/buur
Ham/ballii

انبعت )in/ba/ca

)im/ba/ca/oo

جنب janb

jamb

ممتاز mum/taaz

منتاز mun/taaz

معزوز mac/zuuz

معجزوز Mac/juuz

عزيز ca/ziiz

عجيز Ca/jiiz

كزوز kka/zuuz

كجوز Ka/juuz

�شجر sa/jar

Sa/jar

1111يتعر�ض تيار الهواء  ،املندفع من الرئتني عرب جتويف الفم  ،مع بع�ض ال�صوامت
الفموية يف اللهجة � ،إىل تغيري جمراه عرب جتويف الأنف  ،ويتم ذلك  -يف حاالت خا�صة -
يف قلب �صامت الالم الفموي �إىل �صامت انفي مناظر له �صفة وخمرجا هو النون .

ومن �أمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية :
امليح)im/liih :

امنيح )im/niih

بلور bal/luur

بنور ban/nuur

لريا lee/raa

نريا nee/raa

ا�سماعيل )is/maa/ciil

ا�سماعني )is/maa/ciin

1212من اجل ت�سهيل عملية النطق وبذل حد �أدنى من اجلهد الع�ضلي �أثناءه فان اللهجة
تعمد �إىل ما ي�سمى بالقلب املكاين  ، Interversion/ Metathesisحيث تتبادل بع�ض
ال�صوامت املتجاورة مواقعها يف ال�سل�سلة الكالمية  ،وقد اعرتفت اللغة الف�صحى بهذه
الظاهرة �إىل حد بعيد حتت مظلة تي�سري النطق  ،و�إحداث نوع من االن�سجام ال�صوتي  ،وهو
ما يتوخاه الناطق العامي يف نطقه .
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ومن �أمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية :
زوج zawj

زواج

ra/waaj

�صه sah

حفر

ha/far

�أبله )ab/lah

جوز jooz
جواز ja/waaz
ه�ص hus
فحر fa/har
)ah/bal

1313تتخل�ص اللهجة من حتقيق الهمزة يف بع�ض املواقع ،وذلك �إما بحذفها � ،أو حتويلها
�إىل ياء  ،حيث �إن التخل�ص من حتقيق الهمزة ظاهرة لهجية قدمية معروفة عند قري�ش و�أكرث
�أهل احلجاز � ،أما حتقيقها فين�سب �إىل متيم وقي�س .

ومن �أمثلة ذلك النطق اللهجي للكلمات الآتية :
ك�أ�س ka)s

كا�س kaas

بئر bi)r

بري biir

م�ؤنه mu)/nah

مونه muu/nah

�سماء )sa/maa

�سما sa/maa

�شتاء )si/taa

�شتا si/taa

�سمراء )sam/raa

�سمرا sam/ra

1414ت�ستخدم اللهجة املدرو�سة  ،كغريها من اللهجات العربية  ،بع�ض البنى اللغوية
ثرة  .ومن خالل
املنحوتة  ،وهي  ،بذلك  ،تزود املعجم اللهجي اخلا�ص بها مبواد لغوية َّ
درا�ستنا لبنى النحت يف اللهجة  ،وجدنا �أن الأحرف التي متيل اللهجة �إىل حذفها من تلك
البنى املنحوتة  ،هي تلك الأ�صوات التي تت�سم بال�صعوبة النطقية  ،كالهمزة التي تعد من
�أ�شق الأ�صوات نطق ًا .
ومن �أمثلة ذلك قولهم  :لي�ش  ،مبعنى  :لأي �شيء  .وقولهم  :قدي�ش  ،مبعنى  :قدر �أي
ل�سا ،
�شيء  .وقولهم  :بعدين  ،مبعنى  :بعد �أين  ،وقولهم  :كمان  ،مبعنى  ،كما �أن  ،وقولهم ّ :
مبعنى لل�ساعة  .وقولهم  :كرمالك  ،مبعنى كرم ًا لك .
1515متيل اللهجة �إىل ا�ستعمال ال�صقة الالحقة “جي“ يف نهاية بع�ض الكلمات الدالة
على املهن  ،نحو قولهم  :كنفنجي � :أي الذي يعمل يف مهنة �صناعة الكنافة  ،وبويجي ،

�أي الذي يعمل يف مهنة دهان االحذية  ،على نحو خا�ص  ،وبو�سطجي � ،أي الذي يعمل يف
الربيد ،وغريها كثري .
1616ت�ستخدم اللهجة �أعداداً كبرية من الكلمات ذات الأ�صول غري العربية ،ومنها كلمات
ذات �أ�صول فار�سية  ،وتركية  ،واجنليزية  ،وفرن�سية  ،وايطالية ...وغريها .

ومن �أمثلـة ذلك الكلمات الآتيـة :
♦ ♦كلمات فرن�سية الأ�صل  ،نحو � :أباجور ،و�أومتبيل  ،وبودرة  ،وبلكون  ،وجكيت ،
و�زشلون  ،و�شفري  ،و�صالون ...الخ .
♦ ♦كلمات اجنليزية الأ�صل  ،نحو  :تلفون  ،وراديو  ،و كي�ش ...الخ .
♦ ♦كلمات تركية الأ�صل  :اختيار  ،واغا  ،واو�ضه  ،وباباغنوج  ،وبالطو(يرجح انها
تركية)  ،وبرغي  ،وبو�ش  ،ودغري  ،و�شب�شب  ،وطنجرة  ،وطازه  ،وقازان ...الخ .
♦ ♦كلمات ايطالية الأ�صل  :بنطلون  ،وفاتورة ...الخ .
♦ ♦كلمات فار�سية الأ�صل  :برواز  ،وب�شكري  ،وبيتنجان  ،وبيكار  ،و�شاكو�ش ،و
طربو�ش...الخ .
وبعد  ،فهذه ملحات در�س لغوي �رسيعة عر�ضنا فيها  ،على نحو موجز  ،بع�ض ال�سمات
ال�صوتية لإحدى اللهجات الفل�سطينية البارزة  ،وهي لهجة مدينة نابل�س  .وجتدر الإ�شارة ،
يف هذا املجال � ،إىل �أن هذه اللهجة العربية تتقاطع  ،يف بع�ض خ�صائ�صها ال�صوتية  ،مع
بع�ض اللهجات العربية الأخرى  ،يف �أماكن خمتلفة من عاملنا العربي  ،الأمر الذي ي�ؤكد
عروبة فل�سطني لغة  ،ولهجات نطق وكالم  ،ف�ض ًال عن عروبتها �أر� ًضا و�شعب ًا  ،كما ذكرنا يف
م�ستهل هذا البحث املتوا�ضع .
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املالمح األسطورية يف احلكاية اخلرافية حكاية جبينة منوذجاً
بني األسطورة واخلرافة:
ال ي�ستطيع دار�س الرتاث ال�شعبي يف بلد ما �أن يتجاوز املالمح الأ�سطورية يف هذا
الرتاث ،ذلك �أنه ومن ا�سمه (�إرث ،موروث) ترثه الأجيال ،وحتر�ص عليه ،وتتناقله جي ًال بعد
جيل ،الرتباطه الوثيق بال �شعورها ،وتعبريه عن اهتماماتها الروحية وخلجاتها النف�سية.
و�إذا كنا نعتمد على التاريخ ،وعلم الآثار للوقوف على بدايات الإن�سان وتطوره فكراً
وح�ضارة ،ف�إننا �أي� ًضا نعتمد على الكلمة التي ميكن �أن تكون �أقوى من احلجر يف هذا املجال،
الخرتاقها  -بالتداول م�شافهة  -دروب الزمن ال�سحيق حاملة ت�صوارته ،ناب�ضة باحلياة،
حار�سة لها من ال�ضياع .فكثري مما حكاه ذاك الإن�سان يف ع�صوره الغابرة ما يزال يعي�ش
�إىل يومنا هذا ،نراه ماث ًال يف �أقوالنا و�أمثالنا وحكاياتنا و�أغانينا.
و�إذا كان بع�ضهم يرى يف الأ�سطورة فرع ًا من فروع الأدب ال�شعبي و�أحد فنونه ،ف�إين
�أراها �أ�س هذا الأدب و�أ�سا�سه ،و�أ�صله وجماعه ،منها نبعت هذه الفنون ،وعنه تفرعت ،لأنها
املرحلة الأقدم من مراحل الفكر الإن�ساين التي �سبقت كل تاريخ مدون ،ولأنها عماد ثقافة
ذاك الإن�سان ،بل هي عقيدته ودينه و تاريخه املقد�س ،بها اهتدى ،وبها ت�صور واقعه،
و�صان �أخالقه ،وجتاوز حمنه ،وحقق �آماله ،وا�ستقرت نف�سه.
الأ�سطورة كما ي�صفها عبد احلميد يون�س «ت�شبه املادة يف �أنها ال تكاد تفنى وال تنعدم
و�إمنا تتعدل �صورها و�أ�شكالها وم�ضامينها ووظائفها� ،أو تكمن يف �أعماق النف�س الإن�سانية
وت�ؤلف ذلك احل�شد الهائل من العقائد الثانوية والروا�سب والأوهام واخلرافات»(.)1
والإن�سان املعا�رص لي�س يف حل منها ،لأنها متثل الن�سق الفكري الذي قامت عليه
الثقافة الب�رشية ،واحتوت جتارب الأ�سالف وموروثات الع�صور ،فظل هذا الإن�سان – كما
يقول جو�ستاف يونخ – «مهما بلغ من حت�ضرّ  ،ما زال �سلفه البدائي يكمن يف �أعماق �أعماق
نف�سه»(� ،)2أو كما يقول با�شيالر« :حتى يف الذهن النيرّ ثمة مناطق مظلمة ،كهوف تبقى يف
الظالل حية ،حتى يف الإن�سان اجلديد تبقى �آثار الإن�سان القدمي»(.)3
حت�رض الأ�سطورة يف كل مظاهر احلياة ،وتتجلى يف الفن الذي ن�ش�أ يف رحاب الدين
ودرج يف �أح�ضانه ،وتتجلى �أكرث ما تتجلى يف الفنون ال�شعبية وبخا�صة الفنون القولية
من�سوب �إىل مكان
منها املعتمدة على امل�شافهة ،يحملنا على ذلك �أن ا�سمها عند الإغريق
ٌ
�صدورها� ،إذ «الأ�سطورة Myhtos ،كانت تعني �أول ما تعني عندهم �شيئ ًا يلفظ من الفم
 )4(Mouthم�صدر النطق والكالم وامل�شافهة .ومنها جاء علم امليثولوجيا .Mythology

ي�ؤكد علماء االنرثبولوجيا �أمثال “تايلور” و”الجن” “�أن مو�ضوعات احلكاية اخلرافية
ت�صدر عن ت�صورات دينية”( ،)5ويذكر فردري�ش فون الين «�أن احلكاية اخلرافية مل تكن
يف �أ�صلها �سوى �أ�سطورة �آلهة  ...عا�شتا �إحداهما بجانب الأخرى ،فكالهما قدمي ،وكالهما
نبع من �أ�صول واحدة ،وبهذا تكون احلكاية اخلرافية «�شك ًال غري ج ّدي» لأ�سطورة الآلهة،
ومل يحدث االنف�صال التام بني النوعني �إال يف ع�صور مت�أخرة ،حينما �أمكن متييز الديني
بو�صفه نقي� ًضا للدنيوي ،ومل يحدث هذا بكل ت�أكيد يف وقت واحد لدى جميع ال�شعوب ،بل
�إنه مل يحدث لدى جميع طبقات ال�شعب الواحد دفعة واحدة»(.)6
تنتمي الأ�سطورة �إىل الزمن امليثي القدمي ،وت�شري احلكاية اخلرافية �إىل هذا الزمن،
يف بدايته بقول الراوي« :كان ياما كان يف قدمي الزمان» فكالهما عا�ش يف عامل ديني
�سحري مقد�س ،ويحكي �أعما ًال مت�شابهة متجان�سة ،فالبطل الإلهي – يف الأ�سطورة – يق�ضي
على قوى العماء وال�رش ،لتحقيق النظام يف الكون ،وتكرر احلكاية اخلرافية هذا «املوتيف»
بطريقة رمزية ت�صويرية ،ي�ضفي عليه القا�ص �أحداث ًا دنيوية نابعة من خياله بخفة ور�شاقة،
ليبعث الراحة والطم�أنينة يف نفو�س �سامعيه ،وينت�رص البطل اخليرّ على ال�رش يف النهاية،
وهنا ين�ضاف اجلانب الدنيوي �إىل اجلانب الديني الذي تقوم عليه الأ�سطورة.
«�إن الت�شابه بني الق�ص�ص ال�شعبية عند الأمم املختلفة من ناحية ،وبينها وبني
الأ�ساطري من ناحية �أخرى ،يدل على �أن هذا الق�ص�ص ال�شعبي قد احتفظ بكثري من خ�صائ�ص
الأ�سطورة التي حورت يف فنون الأدب الر�سمي كامللحمة والرتاجيديا ،و�سواء �أكان الت�شابه
بني الأ�ساطري والق�ص�ص ال�شعبية راجع ًا �إىل �أنها نبتت جميع ًا يف مكان واحد وتنوقلت بعد
ذلك� ،أم �إىل الت�شابه يف نف�سيات الب�رش الذين �ضاعوا يف �أمكنة خمتلفة من العامل ف�إننا
حمقون حني نبحث عن منطق الأ�سطورة الذي ينظم حوادثها»(.)7
واحلكاية اخلرافية الفل�سطينية مثل بقية احلكايات اخلرافية يف جمتمع �آخر ،ترجع يف
�أ�صولها �إىل اجلذور الإن�سانية امل�شرتكة املتوارثة ،نلمح فيها تر�سبات الأ�ساطري واملعتقدات
والديانات املتعددة كالروحانية والطوطمية والفت�شية ،وال�سحر والر�ؤى والأحالم ،وحتمل يف
ثناياها �إىل جانب ذلك مالمح جمتمعها يف الزمان واملكان ،وتت�أثر بالظروف االقت�صادية
واالجتماعية التي ين�ش�أ عنها مواقف وحتديات جتاه احلياة.
وحكاية جبينة من عيون احلكايات ال�شعبية ،احتفت بها الذاكرة الفل�سطينية ،و�أنزلتها
منزلة رفيعة ،حفظها الكبار وال�صغار ،وال�شيوخ والن�ساء عن ظهر قلب ،و�شقت طريقها يف
الأعمال الأدبية �شعراً ونرثاً ،فما �رس هذا احل�ضور؟ وما بواعث هذا االحتفاء؟
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

يناير 2014

61

62

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

ترتد هذه احلكاية على املر�أة الأنثى �شك ًال وم�ضموناً ،ويف هذا االرتداد عودة �إىل �أعماق
املا�ضي ال�سحيق �إىل املجتمع الأمومي الذي �أ�سلم فيه الذكر زمان �أموره ديني ًا ودنيوي ًا
واجتماعي ًا �إىل الأنثى التي قد�ست يف كل الديانات القدمية وعبدت قبل �أن يعبد الإله الذكر
لقواها الروحية وايقاع ج�سدها املن�سجم مع ايقاع الطبيعة.
ترتد �شك ًال من خالل ارتباط روايتها – كغريها من احلكايات اخلرافية – بالن�ساء،
حتى �إن رجا ًال كثريين يقولون عن هذا النوع من الفن «حكايات عجائز» �أو «ثرثرة عجائز»
ويقولون عن الرجل املغرم بهذه احلكايات وروايتها «ن�سوجني» لأنه مييل �إىل جمال�سة
الن�ساء واال�ستماع �إىل �أحاديثهن ،والرجل بطبعه ي�أبى هذه ال�صفة ،ويف�ضل اجللو�س يف
الديوان مع �أقرانه ،واال�ستماع �إىل �أحاديث املغامرة والبطولة املمثلة يف ال�سري ال�شعبية.
يعود الف�ضل �إذن �إىل الن�ساء يف املحافظة على احلكاية ال�شعبية ونقلها وتطويرها(،)8
التخيل ،والت�أثري يف ال�سامعني ،وعلى
لتميزهن ب�رضوب من الكالم الأنيق والقدرة على
ّ
الرجل الذي يو ّد رواية احلكاية �أن ي�أخذ �سمت الن�ساء يف ال�رسد وي�سري على هديهن لتكون
روايته مر�ضية.
ت�شبه الكهان ورجال الدين يف الع�صور القدمية باملر�أة الكاهنة
ولي�س هذا بغريب فقد ّ
يف قولها و�شكلها ولبا�سها؛ الكت�ساب قدراتها الروحية القادرة على الو�صل بني عامل الآلهة
وعامل الب�رش.
ولعل طبيعة حياة الرجل يف املجتمع البدائي التي اقت�رصت على ال�صيد والتنقل وراء
الطرائد ،جعلت املر�أة �أقرب منه �إىل �أبنائها حت�ضنهم ،وحتنوا عليهم ،وحتدثهم مبثل هذا
اللون من احلكي الغرائبي الذي يقوم على الق�ص ال�شفوي املتخيل.
�أما ارتدادها م�ضمون ًا فمن خالل دورانها حول البطلة الأنثى «جبينة» ،مما ي�ؤكد
ح�ضور ع�رص البطولة الذي كانت فيه الأنثى جنب ًا �إىل جنب مع الذكر� ،أو تتفوق عليه مكانة
وقدا�سة.

جبينة األم الكربى  /عشتار:
متتد جذور عالقة املر�أة  /جبنية بالأم الكربى  /ع�شتار �إىل �أعماق املا�ضي ،حني ر�أى
الإن�سان القدمي يف املر�أة املخ�صبة �صنواً للأر�ض «فمن ج�سدها تن�ش�أ حياة جديدة ،ومن
�صدرها ينبع حليب احلياة  ....وخ�صبها وما تفي�ض به على �أطفالها هو خ�صب الطبيعة التي
�رساً �أ�صغر
تهب الع�شب معا� ًشا لقطعان ال�صيد ،وثمار ال�شجر غذاء للب�رش  ....لقد كانت املر�أة ّ
�رس كامن خلف كل ال َّتبديات يف الطبيعة والأكوان ،فوراء كل ذلك �أنثى
ب�رس �أكربّ ،
مرتبط ًا ّ

كونية عظيمة هي من�ش�أ الأ�شياء ومر ّدها وعنها ت�صدر املوجودات ،و�إىل رحمها ي�ؤول كل
�شيء كما �صدر»(.)9
كانت عبادة الأم الكربى منت�رشة عند كل ال�شعوب القدمية ،قبل ال�سومريني وبعدهم
واختلفت �أ�سما�ؤها باختالف الأمم التي عبدتها فهي «�إنانا» ال�سومرية» و»ع�شتار» البابلية
والأكادية و»�أناتيي�س» الأ�شورية ،و»عناة» الكنعانية ،و»ع�شرية» �أو «�أثرية» الفينيقية
«ع�شرتوت» العربانية ،و»�أفروديت» الإغريقية و»فينو�س» الرومانية ،و»ايزي�س» امل�رصية،
و»�أناهيد» الفار�سية ،و»الع ّزى» �أو «الزهرة» العربية(.)10
هذه هي الأم الكربى و�إن تعددت �أ�سما�ؤها ،وتنوعت جتلياتها� ،سطع ا�سم ع�شتار من
بني �أ�سمائها وا�ش ُتهر بني الباحثني والدار�سني لأن طقو�س عبادتها هي عينها طقو�س عبادة
ع�شتار البابلية.
كانت ع�شتار يف الفكر القدمي جت�سيداً للطبيعة احلية وقوة االخ�صاب الكونية ،وكان
غيابها وعودتها يف امللحمة ال�سومرية «هبوط �إنانا �إىل العامل الأ�سفل» التي تنا�سخت يف
امللحمة البابلية «هبوط ع�شتار �إىل العامل الأ�سفل» متثي ًال لدورة احلياة يف الطبيعة ،فحني
تغيب جتف الأر�ض» ويتوقف الن�سل وتتعطل مظاهر احلياة ،وحني تعود ،يعم اخل�صب،
ويكرث اخلري وينمو النبات(.)11
وهكذا تبدو جبينة يف حكايتها ،مثل ع�شتار ،نراها علة الإخ�صاب الأوىل ،باعث ًة
ال�سعادة وواهب ًة احلياة ،من خالل حر�ص الإناث الأخريات على مرافقتها لهن وك�أنها
امللكة وهن الو�صيفات ،ومن خالل احتفاء عنا�رص الطبيعة بها كما حتتفي بع�شتار ،ولهذا،
فحني غابت عن دورها وطبيعتها ،وحتولت �إىل اللون الأ�سود  /العبدة ،باعتباره معاد ًال
مو�ضوعي ًا للعامل ال�سفلي الأ�سود الذي تغيب فيه ع�شتار ،ندبت الكائنات هذا الغياب ،وماتت
احلياة ،فهزلت الأبقار والأغنام ،و�أخذت مع الطيور وبقية احليوانات تبكي مع بكاء جبينة
حني ت�سمعها تغني بحرقة و�أمل:
ي����ـ����ا ط����ي����ـ����ـ����ور ط���اي���ـ���ره
وي�������ا وح������و�������ش ����س���اي���ره
���س��ل��م��ن ع �أ ّم����ـ����ي واب���ـ���وي
وق�����ول�����ن ج���ب���ي���ن���ة راع���ي���ة
ت�������رع�������ى ب�����ق�����ر ت����رع����ى
�سخول ت��ق�� ّي��ل حت���ت ال��دال��ي��ـ��ة
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وال يختلف هذا املوتيف كثرياً عما ورد يف �أ�سطورة هبوط ع�شتار �إىل العامل الأ�سفل
التي تقول:
«وملا نزلت ال�سيدة �إ�شتار �إىل الأر�ض التي ال يعود منها من يدخلها،
مل يعل الثور البقرة ،ومل يقرب احلمار الأتان
والفتاة يف الطريق مل يقرتب منها الرجل»()12
وحني تعود جبينة �إىل �سريتها الأوىل ،وتتحرر من عبوديتها ،كما بعثت ع�شتار من
مرقدها يف العامل الأ�سفل ،تعود احلياة ويعم اخل�صب ،فتتزوج من الأمري وتنجب الأوالد،
وتعود �إىل والديها فتعيد لهما الب�رص بلم�ساتها ال�سحرية ،ويخرجان من عامل الظالم -
رمز املوت يف احلياة الذي ي�شاكل غياب جبينة وغياب ع�شتار � -إىل عامل ال�ضياء والنور
واحلياة عامل عودة جبينة وع�شتار.
وارتبطت جبينة بع�شتار من خالل عالقتهما امل�شرتكة باملاء ،فلقد امتلأت �آبار قرية
جبينة باملاء حلظة عودتها ،بعد �أن جفت بانقطاع املطر لطول غيابها ،وهكذا كانت ع�شتار
يف الفكر القدمي ابنة الإله «�آنو» الذي ي�سيرّ الرياح والأمطار( ،)13ظهرت على بع�ض الأختام
واملطر ينهمر من بني يديها( ،)14ولعل يف ن�سبة العرب املطر �إىل الكواكب يف قولهم «مطرنا
بنوء كذا» �إ�شارة �إىل الإله «�آنو» و�إىل ابنته النجمة � / Starآ�شتار  /ع�شتار  /عي�ش الأر�ض /
الزهرة “�أملع الكواكب و�أجملها.

اللونان األبيض واألسود:
تعود قدا�سة اللونني الأبي�ض والأ�سود �إىل الذهنية البدائية التي ر�أت يف اللون الأبي�ض
لون عامل الآلهة واملالئكة ،عامل ال�ضياء واخلري والنماء ،ويف اللون الأ�سود لون عامل اجلن
واملوتى والظالم وال�رش والفناء .ومما يدلل على قدمهما وارتباطهما بالبدايات «�أنهما �أول
لونني و�ضعت لهما �ألفاظ لونية يف معظم لغات العامل»(.)15
هذان النقي�ضان مبا مي ّثالن وما يرمزان ،هما اخليطان اللذان ين�سجان مادة الكون يف
دورته الأبدية يف �رصاع دوري درامي .مت ّثلتهما الأ�سطورة يف �رصاع �آلهة اخلري واحلياة مع
�آلهة ال�رش واملوت ،يف �رصاع بعل مع مي ،و�أوزوري�س مع �سيت ،ومردوخ مع تعامة ،و�أهورا
مازدا مع �أهرميان ،وغدا ا�سرت�ضاء وجه الإله الأبي�ض واالنت�صار له ،واتقاء غ�ضب الإله
الأ�سود واخلوف منه جوهر الطقو�س والعبادات.
تنتمي جبينة من خالل ا�سمها الذي هو ت�صغري للجبنة على �سبيل التحبب ،ومن خالل
لونها الأبي�ض �إىل لون عامل الآلهة وال�سماء ،فقد متنت الأم �أن ترزق بفتاة �أنثى ك�أنوثة

الإلهة بي�ضاء كبيا�ضها ،جميلة كجمالها ،وك�أن باب ال�سماء كان مفتوح ًا فا�ستجابت
الآلهة لها ،فرزقتها مبثلها ،لأن يف ا�ستدعاء هذا اللون ا�سرتجاع حلامله الأنثوي الأول
 /ع�شتار  /الزهرة.
وتنتمي العبدة من خالل لونها الأ�سود ،وممار�ساتها ال�رشيرة التي تلتقي مع الغول –
رمز التغول واملوت – �شك ًال وفعالً� ،إىل �آلهة العماء والظالم التي �سعت يف البدء ،وما تزال
ت�سعى �إىل ال�سيطرة على الكون وخلخلة موازينه ،وتهديد �أمن النا�س والرتب�ص بهم.
�إن �شعور الإن�سان الدائم – على مدى التاريخ – بعدم القدرة على التكيف مع اجلماعة
الإن�سانية التي يعي�ش فيها �أو تكيف اجلماعة الإن�سانية نف�سها مع الكون الذي يحيط بها،
هو الذي يدفعه دائم ًا �إىل متثيل هذا ال�رصاع يف الأ�ساطري والأدب والق�ص�ص ال�شعبي بخلق
�أبطال خريين و�رشيرين يعودن بهم �إىل منابع احلياة الأوىل لت�ستقيم احلياة كما ا�ستقامت
يف البدء.
على الرغم من كرثة ال�صعوبات التي قابلت البطلة جبينة وتكالب قوى ال�رش عليها
يف هذه احلكاية ،مثل تخلي قريناتها عنها ،وتركها يف الليل على �شجرة الدوم ،وجميء
الغول عليها واقتيادها �إىل ق�رصه ،وامتالء قدحها ووعائها بالأفاعي والعقارب بد ًال من
ثمر الروم ،وحتولها من �سيدة �إىل عبدة ،وفقدان ب�رص والديها وكذلك فقدان فلذات �أكبادها
(�أوالدها الثالثة) دفاع ًا عن عر�ضها و�رشفها - ،على الرغم من كل ذلك  -انت�رص اخلري
يف النهاية على ال�رش ،وتغلّب النظام على الفو�ضى ،وال�ضياء على العماء �أي الأبي�ض على
الأ�سود.
هكذا حتاول احلكاية �إخراج الال�شعور اجلمعي القار يف �أعماق النف�س الب�رشية ،والعودة
بنا �إىل �أ�سطورة الن�ش�أة الأوىل وخلق الكون ،وما رافق هذه الن�ش�أة من �رصاع بني قوى اخلري
وال�رش ب�إ�سقاط �أ�سطورية هذين اللونني على جبينة والعبدة ،و�شحنهما بالدالالت التي �شكلت
موروث ًا جمعي ًا توارثه الب�رش على اختالف الثقافات واللغات.
كما حتاول احلكاية الإ�شارة �إىل مرحلة االعتقاد بالإله الكوين ال�شمويل ،الذي مي�سك
«بخيوط القوتني الكونيتني بذراعيه االثنتني ،فباليمنى مي�سك قوة احلياة واخلري ،وبالي�رسى
قوة املوت وال�رش ،وهنا تغدو م�س�ألة ا�سرت�ضاء وجه الإله الأبي�ض ،واتقاء غ�ضب وجهه
الأ�سود ،املو�ضوع الأ�سا�س للعبادة والطقو�س»(.)16
وهذا يقربنا مما قلناه �سابق ًا عن تنا�سخ ع�شتار يف جبينة �إذا نظرنا �إىل جبينة والعبدة
باعتبارهما وجهني للأنثى الواحدة ولي�س باعتبارهما �شخ�صيتني منف�صلتني ،وهنا تتب ّدى
الأم الكربى ع�شتار بوجهها الأبي�ض حني تكون ربة للحب واخل�صب والنماء حالّة يف جبينة،
وبوجهها الأ�سود حني تكون ربة للموت والدمار (ليليت) حالة يف العبدة.
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اخلرزة الزرقاء:
اعتقد الإن�سان القدمي – اعتماداً على املذهب الروحاين – �أن يف احلجارة الكرمية قوى
�سحرية وت�أثريات غيبية عجيبة جتعلها قادرة على َجلْب اخلري للإن�سان ودرء ال�رش عنه.
فاتخذ من �أنواعها و�أ�شكالها و�ألوانها ،متائم ورقى وتعاويذ ،ومن �أكرثها �شيوع ًا اخلرزة
مر التاريخي و�سيلة للوقاية من الأمرا�ض وال�سحر واحل�سد،
الزرقاء التي ا�شتهرت على ّ
وحماية �صاحبها من امل�صائب وال�رشور .وال يزال النا�س �إىل �أيامنا هذه ي�ستخدمون هذه
اخلرزة التي يف و�سطها �شكل العني منفرداً �أو يف و�سط كف ،ي�ضعونها على �صدر الوليد
والعري�س وباب املنزل اجلديد للحماية و�إبعاد ال�رش.
وترتبط �أ�سطورة اخلرزة ب�أ�سطورة العني التي تعود يف جذورهما �إىل �أ�سطورة م�رصية
قدمية متثل الإله يف هيئة �صقر «عينه اليمنى هي ال�شم�س وعينه الي�رسى هي القمر»()17
وحني «كانت العني �إله ًا قديراً متحكم ًا يفي�ض باخلري واملاء على من ي�شاء (العني = القمر
= املاء) وي�صيب بنعمته ونريانه وعذابه من يريد (العني = ال�شم�س = احلية)( )18مما يدل
على ارتباطها بدالتني متناق�ضتني.
ولعل اخلرزة التي وردت يف احلكاية و�أعطتها الأم جلبينة من هذا النوع لأن احلكاية
و�سمتها بخرزة املنى حلمايتها ،وو�صفتها ب�أنها ناطقة ،فحينما �أرادت
ت�صفها زرقاءّ ،
العبدة مرات ومرات الركوب حمل جبينة على الفر�س ،كانت جبينة ت�ستنجد ب�أمها ،فرتد
عليها اخلرزة ب�صوت الأم قائلة�« :سوقي يا عبدة يا جارية� ،سريي بها» فتعتقد العبدة �أن �أم
جبينة قريبة منها ،فت�سوق وت�سري.
وكما يختفي �صوت الإن�سان �أو يخفت �إن كان بعيداً ،كذلك بدا �صوت الأم الآتي من
اخلرزة حني �سقطت يف املاء وابتعدت عنها جبينة ،فظنت العبدة �أن الأم بعيدة ولهذا �أنزلت
جبينة عن الفر�س وتبادلت معها اللون عنوة ،وركبت مكانها.

التضحية باألبناء الثالثة وقص شعرهم:
بعد �أن عادت جبينة �إىل �سريتها الأوىل ولونها الأبي�ض ،تزوجت من الأمري ،و�أجنبت له
ثالثة �أبناء ،وبعد زمن ر�آها زوجها حزينة ،ف�س�ألها عن حزنها ،فقالت له� :إنها ا�شتاقت �إىل
والديها وترغب يف زيارتهما ،ف�أعد لها الأمري جمموعة من الفر�سان حلمايتها ،ويف الطريق
�أراد اجلميع الراحة والنوم ،فنامت جبينة مع �أوالدها يف خيمة ،فجاءها �أحد الفر�سان
وراودها عن نف�سه و�إال قتل �أحد �أبنائها ،ويف كل ليلة كان يقتل واحداً من �أبنائها ،وقبل
قتله كانت جبينة تق�ص خ�صلة من �شعره وحتتفظ بها.

قد ُيعتقد �أن هذا «املوتيف» له عالقة ب�رشف املر�أة العربية ،وت�ضحيتها بكل �شيء
حفاظ ًا على عر�ضها ،وهذا يتنافى مع طبيعة الأم التي تف�ضل املوت على �أن ترى �أحد
�أبنائها يقتل �أمام ناظريها.
�أرى �أن يف هذا املوتيف ملمح ًا �أ�سطوري ًا ميتد يف عمق التاريخ ،ويعود �إىل مرحلة
القربان الب�رشى حني كان يقدم الإن�سان �أطفاله قرابني للآلهة حلمايته وحفظه مما يحيق
�ضحى ملك م�ؤاب بابنه الأكرب رجاء فك احل�صار عن مدينته(،)19
به من مهالك و�أ�رضار ،فقد ّ
()20
وجرى الفينيقيون على �رشعة الت�ضحية باالبن البكر  ،ودليل ذلك من الن�ص نف�سه ،ف�إذا
ا�ستطاعت جبينة الهرب يف الليلة الأخرية ،وبعد مقتل �أبنائها الثالثة ،فلم مل تهرب يف الليلة
الأوىل وحتافظ على �أبنائها �أحياء و�إن كانوا بعيدين عنها؟
مما يع ّزز هذا التوجه عدد الأبناء الثالثة ،والرتكيز على هذا الرقم ،وهو رقم مقد�س يف
كل الديانات القدمية ،يعود �إىل اعتقاد القدماء بالثالوت الإلهي الذي ميثل الأ�رسة الإلهية
على عزار الب�رش ،فيتمثل يف الإله الأب  /القمر ،والإلهة الأم ال�شم�س ،والإله االبنة �أو االبنة
 /عثرت �أو ع�شتار.
وتن�ضاف �إىل دالة الرقم ثالثة دالة قدا�سة ال�شعر ،فما الدافع الذي دفع جينة =-
يف ظل هذا املوقف الع�صيب ،وقد انق�سمت روحها بني خوفها على عر�ضها وخوفها على
�أبنائها – لق�ص خ�صلة من �شعر كل ابن من �أبنائها؟ وما ال�رس الكامن وراء هذا؟
ال ميكن َق�صرْ تف�سري هذا الطق�س على �أنه نتاج حزن جبينة على �أبنائها ،جري ًا على ما
كان يفعله القدماء ،وما نفعله اليوم بق�ص ال�شعر حزن ًا على وفاة قريب.
هل قامت جبينة بهذا الطق�س اعتقاداً منها بالقوة ال�سحرية الكامنة يف ال�شعر؟ �أم
اعتماداً على املذهب الفت�شي الذي يقوم على متثيل اجلزء �صورة الكل ،فاعتقدت بحلول
�أرواح �أبنائها يف �شعرهم �أم ًال بعودتها مرة ثانية �إىل �أج�سادهم ،على غرار ما ورد يف
حكاية بليبل ال�صياح حني حلت روحه يف عظامه بعد ذبحه ،وعاد �إىل الوجود بعد �أن
ا�ستخرجت �أخته عظامه وجمعتها؟
ال غرابة يف ذلك ،فقد كان وما يزال لل�شعر بعده الأ�سطوري ،العتقاد القدماء �أنه ممكن
قوة الإن�سان( ،)21وكان الغر�ض من نرثه على قرب امليت ،تقدمي القوة له لت�ساعده على القيام
من موته ،ولذا كان ق�ص ال�شعر �أو قطعه عم ًال تعبدي ًا «ف�إذا مات البدائي قطع �شعره ،وحفظ
يف مكان خا�ص ال تراه الن�ساء وال غري املتطهرين»(.)22
ولعل فيما ورد يف ق�صة �شم�شون ودليلة الغزية ما ي�شري �إىل هذه القدا�سة و�رس القوة.
وبهذا تلتقي هذه الدوال الثالث (الت�ضحية بالأبناء ،والرقم ثالثة ،وق�ص ال�شعر) لت�شكل
ملمح ًا �أ�سطوري ًا �آخر يندغم مع املالمح الأ�سطورية ال�سابقة للت�أكيد على عنوان هذا البحث،
وللتدليل على �أ�سطورية احلكاية اخلرافية.
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الشعبونة يف مدينة نابلس بني التقاليد والدين
تعاين الدرا�سة جتليات ( ال�شعبونة ) بني التقاليد والدين يف مدينة نابل�س  .وتقف
الدرا�سة على �ستة حماور ؛ الأول  :الأ�صل اللغوي لـ ( ال�شعبونة )  ،والعالقة بني ت�سمية
�شهر �شعبان والتجليات االجتماعية لل�شعبونة .واملحور الثاين  :ليلة ال�شعلة (ليلة الن�صف
من �شعبان ) .واملحور الثالث  :ت�أثري االحتفال بليلة الن�صف من �شعبان يف نابل�س على
العامل الإ�سالمي .واملحور الرابع ليلة الن�صف من �شعبان بني املوروث ال�شعبي واخلطاب
الديني .واملحور اخلام�س  :التوا�صل العائلي واملوائد ال�شعبانية .واملحور ال�ساد�س  :التكافل
االجتماعي (ال�شعبونات اخلريية ) .واملحور ال�سابع :الأغاين ال�شعبية يف (ال�شعبونة).

حول الداللة اللغوية لكلمة الشعبونة أو الشعبونية:
مل ترد كلمة ال�شعبونة �أو ال�شعبونية يف املعاجم – فيما �أعلم  ، -و�أزعم �أن الكلمة
�صيغة �رصفية عامية ا�صطلح عليها للداللة على ال�صيغة املفردة ل�شهر �شعبان ؛ لأن جمع
�شعبان �شعبانات و�شعابني  )1( .وي�ستخدم �أهل اجلزيرة العربية لفظ “ ال�شعبنة “ بدال من “
ال�شعبونة “ .
وحتمل مادة “ �شعب “ جينات داللية تن�سجم مع ال�سياق االجتماعي للعادات والتقاليد
يف مدينة نابل�س التي حتر�ص على �صلة الأرحام والتكافل الأ�رسي واالجتماعي ،ففي اللغة
ال َت�أَ َم َ�ش ْع ُبهم �إِذا اجتمعوا بعد التف َُّرقِ  ،و َتف ََّر َق َ�ش ْع ُبهم �إِذا َتف ََّر ُقوا بعد
االجتماع )2(.وتن�سجم
ِ
داللة االجتماع وااللتئام مع االجتماعات العائلية واملوائد ال�شعبانية – كما �سيتبني فيما
بعد . -
لل�ش ْه ِر ُ�س ِّم َي بذلك ل َت َ�ش ُّعبِهم فيه َ�أي َتف َُّر ِق ِهم يف طَ ل َِب املِيا ِه  ،وقيل يف
َ
ا�سم َّ
و�ش ْع ُ
بان ٌ
َ
َ
رم�ضان
عبان ؛ لأنه َ�ش َع َب �أي ظَ َه َر بني َ�ش ْه َر ْي
ِ
الغارات  .وقال بع�ضهم � :إِمنا ُ�س ِّم َي َ�ش ُ
َ
عبان َ�ش َ
ني
ان َ�ش ْه ًرا َت َت َ�ش َّع ُب
ور َم ِ
بانات َ
و�شعا ِب ُ
ا�ض َ
َ
كان َ�ش ْع َب ُ
ني )3( .وقيل َ َ :
ور َج ٍب واجلمع َ�ش ْع ٌ
كرم�ضان َ
َ
فِيه ا ْلقبائِلُ � ،أَي :تتفَرق لق�صد المْ ُ ل وا ْلتِما�س ا ْلع ية )4(.
ْ َ َ َّ ُ ِ َ ْ ِ ُوكِ َ َ ِ َ طِ َّ ِ
ِ ََ
و�أزعم �أن عالقة داللية خفية جتمع بني داللة ت�سمية �شهر �شعبان وطقو�س ال�شعبونة ؛
�إذ �إن ذهاب القبائل العربية �إىل امللوك اللتما�س العطايا والهبات يف �شهر �شعبان يتقاطع
من الناحية االجتماعية مع الدعوة �إىل الوالئم واملوائد ال�شعبانية التي تعد مظهرا اجتماعيا
تتجلى فيه قيم الكرم وح�سن ال�ضيافة واال�ستقبال وتقدمي الهدايا النقدية والعينية .

ليلة الشعلة (ليلة النصف من شعبان):
اجلذور التاريخية لإحياء ليلة الن�صف من �شعبان:
يحتفي �أهل مدينة نابل�س بليلة الن�صف من �شعبان  ،وت�شهد م�ساجد املدينة �أجواء
روحانية و�شعائر دينية ُيرتل فيها القر�آن الكرمي  ،وتت�رضع القلوب بالأدعية  ،وي�صدح
املن�شدون باملدائح النبوية  .وتذكر بع�ض امل�صادر التاريخية �أن �إحياء ليلة الن�صف من
�شعبان يف فل�سطني عامة ن�ش�أ قبل �ألف عام تقريبا  ،بو�ساطة �شخ�ص من نابل�س ي�سمى( ابن
�أبي احلمراء ) كما ن�ص الطرطو�شي يف كتابه ( احلوادث والبدع ) بقوله  :و�أخربين �أبو حممد
املقد�سي؛ قال « :مل يكن عندنا ببيت املقد�س قط �صالة الرغائب هذه التي ت�صلى يف رجب
و�شعبان ،و�أول ما حدثت عندنا يف �أول �سنة ( 448ه) ثمان و�أربعني و�أربع مائة حينما قدم
علينا يف بيت املقد�س رجل من نا ُبلُ�س يعرف بابن �أبي احلمراء ،وكان ح�سن التالوة ،فقام،
ف�صلى يف امل�سجد الأق�صى ليلة الن�صف من �شعبان ،ف�أحرم خلفه رجل ،ثم ان�ضاف �إليهما
ثالث ،ورابع ،فما ختمها �إال وهم يف جماعة كثرية  ،وانت�رشت ال�صالة يف امل�سجد الأق�صى،
وبيوت النا�س ومنازلهم ،ثم ا�ستقرت ك�أنها �سنة �إىل يومنا هذا )5( .

تأثري االحتفال بليلة النصف من شعبان يف نابلس على العامل اإلسالمي:
ت�شري بع�ض امل�صادر �أن االحتفال وال�صالة يف ليلة منت�صف �شعبان التي ابتدعها
رجل من نابل�س وهو ابن �أبي احلمراء قد انت�رشت يف �أرجاء بالد امل�سلمني  ،وهذا يعني �أن
نابل�س هي املدينة الأوىل التي �أحدثت بدعة االحتفال وال�صالة يف ليلة منت�صف �شعبان ،
و�أن انت�شار هذه البدعة كان �سببا يف و�ضع بع�ض الأحاديث والأخبار املن�سوبة �إىل النبي
عليه ال�سالم  ،وهو ا�ستنتاج ي�ؤكده ما ذهب �إليه علي املال يف كتابه ( الأ�رسار املرفوعة يف
ال ْ�سلاَ ِم َب ْع َد الأربعمائة َو َن َ�ش�أَ ْت مِ ْن
ال�صلاَ ُة ُو ِ�ض َع ْت فيِ ْ ِإ
الأخبار املو�ضوعة ) بقوله َ (( :و َه ِذ ِه َّ
ان �أَل َْف َم َّرةٍ } ُق ْل
َب ْيتِ المْ َ ْقد ِ
ِ�س ف َُو ِ�ض َع َل َها ع َّدة �أَ َحادِيث مِ ْن َها َم ْن َق َر َ�أ ل َْي َل َة ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن َ�ش ْع َب َ
ُه َو هَّ
ِيث بِطُ و ِل ِه َوفِي ِه َب َع َث اللهَّ ُ �إِل َْي ِه مِ ا َئ َة �أَل ِْف ملك ُي َب�شرِّ ُ و َن ُه َو َحدِيث َم ْن َ�صلَّى
اللُ �أَ َح ٌد{ الحْ َ د َ
ني َم َّر ًة } ُق ْل ُه َو هَّ
اللُ �أَ َح ٌد{
ان ثَلاَ َث َع�شرْ َ َة َركْ َع ًة َي ْق َر�أُ فيِ كُ ِّل َركْ َعةٍ ثَلاَ ِث َ
ل َْي َل َة ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن َ�ش ْع َب َ
الَحادِيثِ ا َّلتِي لاَ ي�صح نها �شيء)6()).
َ ِ ُّ مِ ْ َ
ارَ . .و َغيرْ َ َذلِكَ مِ َن ْ أ َ
ا�س َت ْو َج ُبوا ال َّن َ
ُ�شف َِّع فيِ َع�شرَ َ ةٍ َق ِد ْ

إيقاد املشاعل يف ليلة النصف من شعبان يف نابلس:
ظهر يف مدينة نابل�س يف ليلة الن�صف من �شعبان ما ي�سمى «ليلة ال�شعلة»  ،فقد كان
�أهل املدينة يحتفظون بالرماد الناجم عن وقود التدفئة ،فيعبئونه بالعلب وي�ضعون هذه
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العلب املعب�أة بالرماد على حواف �أ�سطح بيوتهم ،ثم ي�صبون عليها قلي ًال من الوقود ال�سائل
«الكاز» وي�شعلونها.
وكان هناك نفر �آخر من الأطفال وال�شبان يحملون هذه ال�شعالت ويطوفون يف �شوارع
املدينة القدمية و�أزقتها ،وهم ين�شدون �أنا�شيد دينية خا�صة يف املنا�سبة ترافقهم يف كثري
من الأحيان «العدة» ،وهي جمموعة من ال�شيوخ املنتمني �إىل الزاوية ال�صوفية ،فيحملون
الطبول وال�صاجات وال�سيوف والرايات ويطوفون يف طرقات املدينة وق�صباتها ،وهم
يقرعون هذه الطبول وال�صاجات حتى �ساعات مت�أخرة من الليل  )7( .ومن املرجح �أن يكون
�إحياء ليلة ال�شعلة يف مدينة نابل�س امتداداً لإحياء ليلة « الوقيد «يف احلجاز.

إيقاد املشاعل بني الطقوس الروحانية واجلذور اجملوسية:
تربط بع�ض امل�صادر �إيقاد امل�شاعل يف ليلة الن�صف من �شعبان مبا كان يفعله
بع�ض الربامكة  ،كما ورد يف كتاب ( ما و�ضح وا�ستبان يف ف�ضائل �شهر �شعبان ) َ ،وهي
ام ِة ِبل َْي َل ِة ال َْوقِيدِ،
ممِ َّ ا �أَ ْح َد َث ُه المْ ُْب َتد ُِع َ
ون الل َّْي َل ُة ا َّلتِي هِ َي ل َْي َل ُة ال َْو ُقو ِد ا َّلتِي ُت َ�س َّمى عِ ْن َد ا ْل َع َّ
ان َو َ�أ َّولُ َما َح َد َث َذلِكَ فيِ َز َم ِن ا ْلبرَ َ امِ َكةَِ ،وكَ ا َن ْت َل ُه ْم َد ْو َل ٌة
َوهِ َي ل َْي َل ُة ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن َ�ش ْع َب َ
ِيما
بِال َْو َز َار ِة المْ َْرف َ
ال�سامِ َكةَِ ،و َج ُّد ُه ْم َب ْر َمكُ ُه َو ا َّلذِي ُن�سِ ُبوا ِ�إل َْيهَِ ،ودِي ُن ُه ُم المْ َُجو�سِ َّي ُة ف َ
ُوع ِة َّ
امَ ،و ُه َو َج ْع ُل ُه ُم ا ِلإي َقا َد
ُون َعل َْيهَِ ،ف�أَ ْد َخلُوا فيِ د ِ
َي ُعول َ
المَ ،ما يمُ َ ِّو ُه َ
ِين ا ِلإ ْ�س ِ
ون ِب ِه َعلَى الطَّ َغ ِ
ون
ري ِ
مي ِ
انَ ،ح َّتى �إِذَا َ�صلَّى المْ ُْ�سل ُِم َ
فيِ َ�ش ْع َب َ
انَ ،و َم ْق ُ�صو ُد ُه ْم عِ َبا َد ُة ال ِّن َ
ان ،كَ �أَ َّن ُه مِ ْن ُ�سننَ ِ الإِ َ
ار،
ال�س ُن ُ
ف ََركَ ُعوا َو َ�س َج ُدوا ،كَ َ
ون َوالأَ ْع َ�ص ُ
ان َذلِكَ لِل َّنا ِر ا َّلتِي �أَ ْو َق ُدواَ ....و َم َ�ض ْت َعلَى َذلِكَ ُّ
َو َت ِب َع ْت َب ْغ َدا َد فِي ِه َ�سائ ُِر الأَ ْم َ�صا ِر�ِ ،إلىَ َ �أ ْن �أَ ْخف ََت اللهَّ ُ َ�ص ْو َت ُه ْمَ ،و َق َّد َر َه َل َك َت ُه ْم َو َم ْو َت ُه ْمَ ،فكَا َن ْت
زمن هارون الر يدِ)8(.
َن ْك َب ُت ُه ْم فيِ َ َ ِ َ ُ َ َّ �شِ
والالفت �أن روا�سب طقو�س الربامكة من حيث �إيقاد النار يف ليلة الن�صف من �شعبان
ما زالت تظهر يف بع�ض الأماكن يف اجلزيرة العربية  ،وبخا�صة يف بع�ض احلفالت التي
يقيمها ال�شبان ،و ُتعرف بـ (رق�صة املزمار)  ،كما يبدو يف ال�صورة الآتية( )9التي ت�شري �إىل
عالقة الربامكة ب�إيقاد النار يف ليلة الن�صف من �شعبان  ،وال يخفى تقدي�س املجو�س للنار
 .وا�ستئنا�س ًا مبا تقدم ف�إن �إيقاد امل�شاعل يف ليلة الن�صف من �شعبان يف مدينة نابل�س
عادة يجب �أن تتوقف ب�سبب جذورها املجو�سية  ،على الرغم من �أن الذين يحتفلون ب�إيقاد
امل�شاعل ال يعلمون احلقيقة التاريخية لن�ش�أتها  ،وال يدركون االنحراف العقائدي الذي ترمز
�إليه النار يف تلك الليلة.

السياق الروحاني لليلة النصف من شعبان بني نابلس واجلزيرة العربية:
من املفيد �أن ن�شري �إىل الأجواء الروحانية التي تتجلى يف ليلة الن�صف من �شعبان يف
اجلزيرة العربية  ،وهي �أجواء ت�شبه من حيث القدا�سة والربكة الف�ضاء الروحاين لهذه الليلة
يف مدينة نابل�س  ،فمن الغريب �أن �أهل مكة يعتقدون �أن ماء زمزم يفور ويت�صاعد حتى
ي�صل �إىل فوهة البئر �أو يفي�ض فرتى النا�س يتهافتون ويت�سابقون �إىل ال�رشب من البئر لنيل
الربكة يف ليلة الن�صف من �شعبان )10(.

ليلة النصف من شعبان بني املوروث الشعيب واخلطاب الديين:
يعتقد بع�ض �أهل نابل�س �أن ليلة الن�صف من �شعبان ت�صادف ذكرى حتول امل�سلمني
عن قبلتهم الأوىل يف بيت املقد�س �إىل قبلة بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة.و يقول
امل�ؤرخون عن ليلة ال�شعلة�« :إن القدماء كانوا يروون ب�أن اهلل يق�سم �أرزاق النا�س و�أعمارهم
أ�شخا�صا
لل�سنة اجلديدة يف هذه الليلة .و �أن هذا االعتقاد جعل دائرة الأوقاف وقتها توظف �
ً
مبرتبات �سنوية زهيدة ليقوموا بالدعاء يف ليلة الن�صف من �شعبان ،ويبتهلون للم�سلمني
بعد �صالة املغرب يف امل�ساجد)11(.
وال يخفى �أن �شيوع هذا االعتقاد لدى �رشيحة اجتماعية يف بيئة ثقافية يف مدينة
نابل�س ناجم عن خطاب ديني م�شوه  ،وم�ؤ�س�س على �أحاديث مو�ضوعة وروايات م�صنوعة
نحو ما نبه �إليه الألباين يف كتابه� ( :ضعيف الرتغيب والرتهيب ) ب�أن اهلل عز وجل يطلع
على عباده يف ليلة الن�صف من �شعبان فيغفر للم�ستغفرين ويرحم امل�سرتحمني وي�ؤخر �أهل
احلقد  .ونحو ما رواه البيهقي من حديث عائ�شة ر�ضي اهلل عنها �أن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم قال �أتاين جربائيل عليه ال�سالم ،فقال :هذه ليلة الن�صف من �شعبان وهلل فيها عتقاء
من النار بعدد �شعور غنم بني كلب وال ينظر اهلل فيها �إىل م�رشك وال �إىل م�شاحن وال �إىل
قاطع رحم وال �إىل م�سبل وال �إىل عاق لوالديه وال �إىل مدمن خمر)12(.
�إن االحتفال بليلة الن�صف من �شعبان و�إيقاد امل�شاعل  ،والطواف يف الأحياء والطرقات
والأزقة  ،وترديد الأنا�شيد الدينية  ،و�شيوع الأجواء الروحانية التي قد ت�صل لدى بع�ضهم �إىل
درجة االعتقاد الرا�سخ بقد�سية ليلة منت�صف �شعبان يعود �إىل حزمة من العوامل امل�ؤ�س�سة
على �شيوع الأحاديث املو�ضوعة والأخبار املروية عن النبي عليه ال�سالم  ،وهي �أخبار ال
�سند لها  ،ومن البدهي �أن عامة النا�س ي�صدقون ما ي�سمعون ويقر�ؤون من �أحاديث و�أخبار
تت�صل بقد�سية تلك الليلة من �شعبان  .ويزداد اعتقاد عامة النا�س ر�سوخا ويقينا حينما
يكون الكالم عن ليلة منت�صف �شعبان مت�صال بالذات الإلهية  ،نحو احلديث املروي عن علي
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بن �أبي طالب ر�ضي اهلل عنه �أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم قال�« :إذا كان ليلة الن�صف من
�شعبان؛ فقوموا ليلتها ،و�صوموا يومها؛ ف�إن اهلل تعاىل ينزل لغروب ال�شم�س �إىل �سماء الدنيا،
فيقول� :أال م�ستغفر ف�أغفر له؟ �أال مبتلى ف�أعافيه؟ �أال م�سرتزق ف�أرزقه؟ �أال كذا؟ �أال كذا؟ ...
حتى يطلع الفجر»  )13(.ويعد مثل هذا احلديث املو�ضوع خلية نف�سية ووجدانية �شكلت ثقافة
دينية يف مدينة نابل�س التي يعتقد بع�ض �سكانها �أن اهلل جل وعال ينزل �إىل ال�سماء الدنيا
يف ليلة الن�صف من �شعبان.
ِيث َ�صلاَ ِة ل َْيلَة ال ّن ْ�صف من �ش ْع َبان  ،كَ َحدِيث َيا َعل ُِّي َ ،م ْن َ�صلَّى ل َْي َل َة
ومِ ْن َذلِكَ �أَ َحاد ُ
ان مِ ا َئ َة َركْ َعةٍ ِب َ�أل ِْف } ُق ْل ُه َو هَّ
اجةٍ طَ َل َب َها ِتلْكَ
ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن َ�ش ْع َب َ
اللُ �أَ َح ٌد{ َق َ�ضى اللهَّ ُ َل ُه كُ َّل َح َ
ون
اق ُج َزاف ٍ
الل َّْي َل َة َو َ�س َ
ون �أَل َْف غُ لاَ ٍم َو َ�س ْب ُع َ
ني �أَل َْف َح ْو َر َاء ِل ُك ِّل َح ْو َر َاء َ�س ْب ُع َ
ري ًة َو�أُ ْعطِ َي َ�س ْب ِع َ
َات كَ ِث َ
()14
ني �أَ ْلفًا .وا�ستئنا�سا ب�أمثال
�أَل َْف ِو ْل َد ٍان ِ�إلىَ �أَ ْن قَالَ َو َي ْ�شف َُع َوا ِل َدا ُه كُ لُّ َواحِ ٍد مِ ْن ُه َما فيِ َ�س ْب ِع َ
هذه الروايات و�أ�شباهها ميكن �أن نعلل ظاهرة املناجاة والأدعية يف ليلة منت�صف �شعبان
التي يحر�ض عليها كثري من �أهل مدينة نابل�س .
َ�ضلُ َ�ش ْه ِر
َ�ضلُ َ�ش ْه ِر َر َج ٍب َعلَى ُّ
َ�ضلِ ا ْل ُق ْر� ِآن َعلَى َ�سا ِئ ِر ا ْلكَلاَ ِم َوف ْ
ال�ش ُهو ِر كَ ف ْ
ويف حديث :ف ْ
َ�ضلِي َعلَى َ�سا ِئ ِر ْ أَ
َ�ضلِ اللهَّ ِ َعلَى َ�سا ِئ ِر
ان َعلَى ُّ
ان كَ ف ْ
ال ْن ِب َيا ِء َوف ْ
ال�ش ُهو ِر كَ ف ْ
َ�ضلُ َ�ش ْه ِر َر َم َ�ض َ
َ�ش ْع َب َ
هذا احلديث يف جملة الأحاديث املَو�ضوعة )15(.
ا ْل ِع َبا ِد  .وقد �صنف ا ْل َع ْ�س َقلاَنيِ ُّ
ْ ُ
�إن تلقي هذه الأحاديث املو�ضوعة يف امل�ستويني املقروء وامل�سموع �أ�سهم يف ن�شوء
ثقافة روحانية خا�صة ب�شهر �شعبان  ،وقد �أف�ضت تلك الثقافة �إىل ظهور طقو�س روحانية
 ،وعادات وتقاليد امتزج فيها املوروث الديني املبتدع مع العادة التي تتحكم يف الغالب
بتفكري الإن�سان و�سلوكه .
وقد �أ�سهم بع�ض املف�رسين يف تعزيز بدعة ليلة الن�صف من �شعبان  ،وما ي�صاحبها
من طقو�س مقد�سة  ،فقد زعم بع�ض املف�رسين �أن القر�آن الكرمي نزل يف ليلة الن�صف من
ني �إِ َّنا �أَ ْن َز ْلنَا ُه يِف َل ْيلَةٍ ُم َبا َركَةٍ
َاب المْ ُ ِب ِ
�شعبان يف تف�سري قوله تعاىل } :حم َوا ْل ِكت ِ
�إِنَّا ُكنَّا ُم ْن ِذ ِري َن{  ( .الدخان  ) 3قال الألو�سي � :إِ َّنا �أَ ْن َزلْنا ُه �أي الكتاب املبني الذي هو
باركَ ةٍ هي ليلة القدر على ما روي عن ابن عبا�س
القر�آن على القول املعول عليه فيِ ل َْيلَةٍ ُم َ
وقتادة وابن جبري وجماهد ،وابن زيد واحل�سن وعليه �أكرث املف�رسين والظواهر معهم،
وقال عكرمة وجماعة :هي ليلة الن�صف من �شعبان .وت�سمى ليلة الرحمة والليلة املباركة
وليلة ال�صك وليلة الرباءة .ووجه ت�سميتها بالأخريين �أن البندار �إذا ا�ستوفى اخلراج من
�أهله كتب لهم الرباءة وال�صك ،كذلك �أن اهلل عز وجل يكتب لعباده امل�ؤمنني الرباءة وال�صك
يف هذه الليلة)16( .

وقد ت�صدى جمهور العلماء للأحاديث املو�ضوعة والروايات امل�صنوعة والتفا�سري
الباطلة التي جتعل من ليلة الن�صف من �شعبان ليلة مقد�سة � ،إذ نقل القرطبي عن بع�ض
ون ِ�إلىَ ل َْي َل ِة ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن
ال�سلف قوله  :لمَ ْ �أُ ْد ِركْ �أَ َح ًدا مِ ْن َم ْ�ش َي َخ ِت َنا َولاَ ُف َق َها ِئ َنا َي ْل َت ِف ُت َ
�شعبان )17( .
َ َْ َ
وكذلك نبه ابن باز بقوله  :ومن البدع التي �أحدثها بع�ض النا�س :بدعة االحتفال بليلة
الن�صف من �شعبان ،وتخ�صي�ص يومها بال�صيام ،ولي�س على ذلك دليل يجوز االعتماد عليه،
وقد ورد يف ف�ضلها �أحاديث �ضعيفة ال يجوز االعتماد عليها� ،أما ما ورد يف ف�ضل ال�صالة
فيها فكله مو�ضوع ،كما نبه على ذلك كثري من �أهل العلم ...والذي عليه جمهور العلماء:
�أن االحتفال بها بدعة ،و�أن الأحاديث الواردة يف ف�ضلها كلها �ضعيفة ،وبع�ضها مو�ضوع،
وممن نبه على ذلك احلافظ ابن رجب يف كتابه (لطائف املعارف) وغريه ،والأحاديث
ال�ضعيفة �إمنا يعمل بها يف العبادات التي قد ثبت �أ�صلها ب�أدلة �صحيحة� ،أما االحتفال بليلة
الن�صف من �شعبان فلي�س له �أ�صل �صحيح حتى ي�ست�أن�س له بالأحاديث ال�ضعيفة .وقد ذكر
هذه القاعدة اجلليلة الإمام �أبو العبا�س �شيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل)18( .
ويرتبط ب�إحياء ليلة الن�صف من ليلة �شعبان ما ُيعرف ب�صالة الألفية ؛ و�سميت بذلك
مرة
مرة ؛ ِ ألَ َّن َها ما َئة َركْ َعة فيِ كل َركْ َعة ي ْق َر�أ ا ْلفَاتحِ َ ة ّ
ِ ألَ َّن َها ي ْق َر�أ فِي َها( قل ُه َو اهلل �أحد) �ألف ّ
ورة ِْ إ
ال ْخلاَ �ص ع�رش َم َّرات َوهِ ي َ�صلاَ ة طَ ِويلَة م�ستثقلة مل َي�أْ ِت فِي َها خرب َولاَ �أثر ِ�إلاَّ
َو َ
بعدها ُ�س َ
اجد
َ�ضعِيف �أَو َم ْو ُ�ضوع .وللعوام ب َها افتتان َعظِ يم َوالْتزم ب َِ�س َب ِب َها كَ ثرْ َة الوقيد فيِ َجمِيع َم َ�س ِ
ا ْلبِلاَ د ا َّلتِي ت�صلي فِيها )19(.
َ
ِيث
ان َ�أ َحاد َ
ا�س ا َلأ ْغفَالُ فيِ َ�صال ِة ل َْي َل ِة ال ِّن ْ�ص ِف مِ ْن َ�ش ْع َب َ
ويقول ابن دحي َ :و َق ْد َر َوى ال َّن ُ
وع ِة ف َْو َق طَ ا َق ِت ِه ْم مِ ْن َ�صال ِة
وعا؛ َف َك َّلفُوا عِ َبا َد اللهَّ ِ ِبالأَ َحادِيثِ المْ َْو ُ�ض َ
َم ْو ُ�ض َ
وعةًَ ،و َواحِ ًدا َم ْقطُ ً
ُون َو َق ْد َغ َل َب ُه ُم
مِ ا َئ ِة َركْ َعةٍ  ،فيِ كُ ِّل َركْ َعةٍ الحْ َْم ُد َم َّر ًةَ ،و ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ �أَ َح ٌد َع�شرْ َ َم َّر ٍ
اتَ ،ف َي ْن�صرَ ِ ف َ
النوم ،فتفُوتهم �صالة ال�صبح)20(.
َّ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ ُّ ْ ِ

التواصل العائلي واملوائد الشعبانية:
يتجلى التوا�صل العائلي يف �شهر �شعبان بدعوة الأخوات املتزوجات واخلاالت
والعمات ب�صحبة الأطفال للإقامة يف بيوت �آبائهن �أو �أ�شقائهن  .وكانت الدعوات قبل
�سنوات تتم على نطاق وا�سع يتجاوز القرابة املبا�رشة لي�شمل القرابة البعيدة يف الهرم
العائلي  ،و�أ�صبحت الدعوات تقت�رص يف الوقت احلا�رض على القرابة املبا�رشة للأخوات
واخلاالت والعمات اللواتي يقمن يف بيت امل�ضيف ثالثة �أيام وثلث اليوم الرابع .
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ولعل امتداد حجم العائلة  ،وات�ساع النطاق اجلغرايف  ،وتطور احلياة االجتماعية ،
واختالف الظروف االقت�صادية  ،وتغري الثقافة العائلية من العوامل التي �أدت �إىل تقلي�ص
دائرة املدعوين  .وير�صد د .لطفي زغلول تقل�ص احلراك االجتماعي العائلي يف �شهر �شعبان
� ،إذ �إن ال�شعبونة باتت تقت�رص على يوم اجلمعة ،فبعد ال�صالة يجتمعون يف بيت الداعي
يتناولون الأطعمة املقدمة وينتظرون الكنافة وال تكاد ال�شم�س تغرب حتى يعود اجلميع �إىل
بيوتهم.)21( .
ويف مقال ( ال�شعبونة عادة متوارثة بني الأجيال يف مدينة نابل�س ) تقول الباحثة رنا
حمدان  :مع مرور ال�سنوات ،وازدياد �أعباء احلياة وتكاليفها بد�أت هذه العادة باالنح�سار
بني �أهايل نابل�س ،وبات الأمر قا�رصاً على دعوة الأب لبناته و�أخواته وعماته على وجبة
الغداء ليوم واحد )22( .وبهذا يكون الإطار الزمني لل�شعبونة قد �شهد حتوال زمنيا من ثالثة
�أيام �إىل يوم واحد  ،ثم االقت�صار على يوم اجلمعة .
ويف �شهر �شعبان  ،وبخا�صة الأيام التي تقام فيها املوائد واحلفالت العائلية ُيقدم
ما ي�سمى “ الفقدة “ وهي مبلغ من املال � ،أو نوع من الهدايا العينية �إىل البنات والأخوات
املتزوجات �سواء كان مكان �إقامتهن داخل مدينة نابل�س �أو خارجها )23(.

املوائد الشعبانية «مهرجان عائلي» الختيار العروس:
تر�صد الباحثة رنا حمدان باعثا اجتماعيا يكمن يف الدعوة ملوائد « ال�شعبونة  ،بقولها:
وهناك �أ�سباب �أخرى للدعوة �إىل ال�شعبونية مثل اختيار العرو�س والتعرف عليها عن قرب،
ف�إذا �أرادت �إحدى الن�ساء تزويج ابنها كانت ت�ستغل وجود عدد كبري من الفتيات �أيام �شعبان؛
لت�شاهدهن عن قرب ،وتعاين مهارة الفتاة يف فن الطهي والأمور املنزلية الأخرى )24(.
وا�ستئنا�سا بهذا الو�صف تعد املوائد ال�شعبونية وما يرافقها من حفالت عائلية « مهرجانا
عائليا م�صغرا « ت�ستعر�ض فيه الفتيات مهارات الإدارة املنزلية  ،كما يحر�صن على �إظهار
�أنف�سهن ب�أبهى �صورة  ،و�أجمل زينة  ،وال حرج يف �إظهار جمالهن وزينتهن ما دام الهدف �أن
حتوز الفتاة على �إعجاب الن�ساء اللواتي يبحثن عن « عرو�س « لأبنائهن  ،وما دامت احلفالت
مقت�رصة على الن�ساء والأطفال  . ،فقد جرت العادة �أن تدعى البنات والأخوات املتزوجات
والعمات واخلاالت  ،ثم ُيدعى الأزواج والأوالد البالغون يف اليوم الأخري.
وي�ضيف الكاتب مالك امل�رصي �أ�سبابا مهنية �إىل جانب الأ�سباب االجتماعية والعائلية
للدعوات التي كانت تتجاوز القرابة املبا�رشة  ،فبع�ض الن�ساء كن يدعني ملا يتمتعن به من
مهارات فائقة يف فن الطبخ و�إعداد امل�أكوالت ال�شعبية  ،ولكن الدعوة كانت تتم من منطلق
عائلي على الرغم �أن الدافع احلقيقي يكمن يف مهارتهن يف �إعداد الطعام )25(.

تنوع طقوس الشعبونة بني العائالت:
تختلف طقو�س «ال�شعبونة» من بيت لآخر ،فعند بع�ض العائالت تبد�أ الطقو�س من
وجبة الإفطار حتى امل�ساء ،بينما يف�ضل بع�ضهم �أن تكون الدعوة على وجبة الغداء وتناول
احللويات النابل�سية ،وعادة ما يكون �إعداد احللويات يف املنزل)26(.
وتنتقل املدعوات من بيت �إىل بيت وبخا�صة الأخوات املتزوجات واخلاالت والعمات
 ،ويقت�ضي هذا التنقل �أن يحر�ص امل�ضيف على تقدمي �أ�صناف من الطعام تختلف عن
الأ�صناف التي تناولها املدعون من قبل .ورمبا يلج�أ املدعوون �إىل املقارنة بني املوائد
املتعددة  ،لذا يحر�ص امل�ضيف على دقة �إعداد الطعام وتنوعه ؛ لتكون مائدته هي الأف�ضل
نوعا وكما .

خصوصية الطعام يف موائد شعبان:
تتميز موائد ال�شعبونة بالوجبات ال�شعبية الد�سمة  ،نحو الكوارع والكبة واللخنة
والف�سيخ واملفتول واملحا�شي  ،ويرى بع�ضهم �أن تناول هذه امل�أكوالت يف �شهر �شعبان
وبخا�صة يف الأيام التي ت�سبق �شهر رم�ضان هو من باب “ الوداع “ لتلك الوجبات التي
يتجنبها ال�صائمون يف وجبة الإفطار يف �شهر رم�ضان؛ لأنها تقت�ضي قدرة على حتمل
ارتفاع ن�سبة الدهون  ،و ه�ضم د�سمها  ،وتتطلب �رشب ال�سوائل ب�سبب ملوحة بع�ضها  ،وهذا
�أمر ال يت�أتى لل�صائم يف �شهر رم�ضان .
وي�سهب مالك امل�رصي يف تعليل �شيوع الأطعمة الد�سمة املاحلة يف موائد “ ال�شعبونة“
بقوله  :يف �شهر رم�ضان يعمد ال�صائمون �إىل تفادي الأطعمة التي تزيد عط�شهم ،وتنفخ
بطونهم ،فيمتنعون عن �أكل املوالح والأطعمة احلريفة ،ويقللون من تلك الأطعمة املولدة
للغازات التي ت�ؤكل مع احللوى الرم�ضانية فت�سبب تلبكًا يف املعدة والأمعاء ،وملا كانت مثل
هذه الأطعمة على الرغم من م�ساوئها لذيذة �شهية فقد جرت العادة �أن يخ�ص�ص �شهر �شعبان
ملثلها ،ف�إذا تلبكت املعدة ف�شهر رم�ضان كفيل ب�إ�صالحها )27(.

شهر شعبان بني اإلقبال على املوائد الشعبانية واإلقبال على العبادة والصوم:
�إن �شيوع ما لذ وطاب يف موائد �شعبان لي�س حكرا على العادات والتقاليد يف مدينة
نابل�س  ،ف�صاحب كتاب « لطائف املعارف « ي�سهب يف احلديث عن �شيوع �أ�صناف الطعام
وال�رشاب يف �شعبان وما يتخللها من حفالت وجمال�س طرب وذلك بقوله  :رمبا ظن بع�ض(
اجلهال ) �أن الفطر قبل رم�ضان يراد به اغتنام الأكل لت�أخذ النفو�س حظها من ال�شهوات قبل
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�أن متنع من ذلك بال�صيام  ،ولهذا يقولون هي �أيام توديع للأكل  .و�أن�شد لبع�ضهم:
�إذا الع��ش�رون م���ن �شعب���ان ولت
وال ت��ش�رب ب�أق���داح �صغ���ار

فوا�ص���ل ��ش�رب ليل���ك بالنه���ار
ف����إن الوق���ت �ضاق عل���ى ال�صغار

وقال �آخر.
ج���اء �شعب���ان من���ذرا بال�صي���ام

فا�سقي���اين راحا مب���اء

الغمام()28

ويبدو �أن اال�ستعداد والت�أهب ل�شهر رم�ضان قد اتخذ يف ال�سياق االجتماعي والديني
اجتاهني متناق�ضني ؛ اجتاه اجتماعي يرى �أن املوائد ال�شعبانية وا�شتمالها على ما لذ
وطاب من الأطعمة والأ�رشبة  ،واحلفالت الرتفيهية هي وداع للإفطار وت�أهب للبدء بال�صوم
 ،وهو االجتاه الذي تقدم بيانه.
واجتاه ديني يرى �أن �شعبان مقدمة لرم�ضان �رشع فيه ما ي�رشع يف رم�ضان من
ال�صيام وقراءة القر�آن ليح�صل الت�أهب لتلقي رم�ضان وترتا�ض النفو�س بذلك على طاعة
الرحمن  ،فقد كان امل�سلمون �إذا دخل �شعبان انكبوا على امل�صاحف فقر�ؤوها  ،و�أخرجوا زكاة
�أموالهم تقوية لل�ضعيف وامل�سكني على �صيام رم�ضان .وقال �سلمة بن كهيل :كان يقال �شهر
�شعبان �شهر القراء  .وكان حبيب بن �أبي ثابت �إذا دخل �شعبان قال :هذا �شهر القراء وكان
عمرو بن قي�س املالئي �إذا دخل �شعبان �أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القر�آن .وقد نظم بع�ضهم
�شعرا يحث على التفرغ للعبادة يف �شهر �شعبان ا�ستعداد وت�أهبا ل�شهر رم�ضان ،نحو :
وه���ذا �شه���ر �شعب���ان املب���ارك
م�ض���ى رج���ب وم���ا �أح�سن���ت فيه
بحرمته���ا �أف���ق واح���ذر ب���وارك
في���ا م���ن �ضي���ع الأوق���ات جهال
ويخل���ي امل���وت كرها من���ك دارك
ف�س���وف تف���ارق الل���ذات ق��س�را
بتوب���ة خمل����ص واجع���ل م���دارك
ت���دارك م���ا ا�ستطعت م���ن اخلطايا
فخ�ي�ر ذوي اجلرائم من ت���دارك()29
عل���ى طل���ب ال�سالمة م���ن جحيم
وت�شكل داللة هذه الأبيات تباينا مع الأبيات ال�سابقة التي حتث على الإقبال على
املوائد ال�شعبانية واحلفالت العائلية .
وي�سوق �صاحب كتاب لطائف املعارف موقفا ي�صور انت�شار �أ�صناف الطعام قبيل
حلول رم�ضان  ،واهتمام النا�س باملوائد يف �شعبان يف غري مكان  .يقول  :باع قوم من
ال�سلف جارية فلما قرب �شهر رم�ضان ر�أتهم يت�أهبون له وي�ستعدون بالأطعمة وغريها
ف�س�ألتهم فقالوا نتهي�أ ل�صيام رم�ضان فقالت :و�أنتم ال ت�صومون �إال رم�ضان لقد كنت عند
قوم كل زمانهم رم�ضان ردوين عليهم)30(.

التكافل االجتماعي (الشعبونات اخلريية)
ال تقت�رص الفعاليات االجتماعية يف �شهر �شعبان على الف�ضاء الأ�رسي �أو العائلي الذي
تتج�سد فيه مظاهر �صلة الأرحام وتوطيد العالقات االجتماعية وتفعيل التوا�صل العائلي ،
�إذ متتد مظاهر التكافل لت�شمل املراكز واجلمعيات االجتماعية التي ُتبادر �إىل تنظيم وجبات
غذائية تت�سم بالب�ساطة وانخفا�ض التكاليف  ،وتتم الدعوة �إىل املوائد من قبل املنظمني ،
ويدفع املدعون مبلغا ماليا مقابل تناولهم للوجبة الرمزية  ،ثم ُت�رصف املبالغ للعائالت
الفقرية مبا�رشة � ،أو تحُ ول املبالغ �إىل جمعيات خريية تتوىل �أمر توزيع ريع الدعوة �أو
الوجبة اخلريية  ،و ُيوزع ق�سطا من التربعات على طالب اجلامعات ذوي الدخل املحدود ،
وبهذا تتحول الأجواء الروحانية يف �شعبان �إىل جتليات اجتماعية ،وميكن ت�سمية ما تقدم
بـ « ال�شعبونات اخلريية « .

األغاني الشعبية يف (الشعبونة):
ت�شيع الأغنية ال�شعبية يف احلفالت العائلية التي تقت�رص غالبا على الن�ساء والأطفال
 ،وترافق الأغني َة ال�شعبية بع�ض الآالت املو�سيقية البدائية كالطبل والدف  .ويغلب على
الأغنية ال�شعبية طابع املرح والت�سلية  ،وي�شكل بع�ضها امتدادا للأغنية ال�شعبية يف بالد
ال�شام وبخا�صة الرتاث الغنائي ال�سوري  ،ويج�سد هذا االمتداد والتماثل الرتاثي الغنائي
العالقة الع�ضوية بني بع�ض مظاهر احلياة االجتماعية يف نابل�س ودم�شق  .ومن �أمثلة

التوا�صل الرتاثي الغنائي بني مدينة نابل�س ودم�شق مطلع الأغنية الآتية :
يا مال ال�شام يال يا مايل طال املطال يا حلوة تعايل
طال املطال طال وطول ال بتغري وال بتحول

وين�سجم م�ضمون الأغنية ال�شعبية مع �أجواء الفرح يف احلفالت العائلية  ،فتربز
الفكاهة والدعابة يف الن�سيج اللغوي والداليل للأغنية ال�شعبية  ،نحو الأغنية الآتية :
�إم���و ي���ا �إم���و يخليل���و �إم���و
جبلي هالفقو����س وما باكل فقو�س
جبل���ي ال�سجادة وم���ا يف بالعادة
جبلي هاخلي���ار وما ب���اكل خيار

�سب���ع كناي���ن تع�ب�ر عل���ى �إم���و
حي���ة ب�سب���ع رو�س تقر�صل���ي �إمو
انه���رت ال�سج���ادة من دع�س���ة �إمو
�سي���ف اخلزن���دار يقطع را����س �إمو
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وتتقاطع الأغنية ال�شعبية التي ُتردد يف �شهر �شعبان يف مدينة نابل�س مع الأغاين
ال�شعبية يف ليلة الن�صف من �شعبان يف املدينة املنورة من حيث الفكاهة والدعابة� ،إذ
يجتمع �سكان احلي �أو احلارة ويطوفون على البيوت من�شدين ((�سيدي �شاهني يا �رشبيت،
خرقة مرقة ،يا �أهل البيت ،لوال خواجة ما جينا ،وال طاحت كوافينا ،حل الكي�س واعطينا،
�إما م�شبك و�إال ف�شار ،و�إال عرو�س من الرو�شان .» ...فيعطى لهم بع�ض امل�شبك �أو الف�شار
وغري ذلك ،وبع�ض الأحيان �شيء من النقود ،و�إذا مل يعطهم �أهل البيت �شيئ ًا ف�إنه تتغري
النغمة ويتحول الن�شيد �إىل �شيء من ال�سب فيقولون :كربيته يا كربيته� ،ست البيت عفريته،
وغري ذلك من الألفاظ� .أما يف حالة العطاء ف�إن �أهل البيت يتلقون حتية على النمط
ال�سابق مع اختالف املعنى« :ليمونة يا ليمونة �ست البيت مزيونة ،قارورة يا قارورة
�ست البيت غندورة)))31(.

خامتة:
ووقفت
عاينت الدرا�سة جتليات ( ال�شعبونة ) بني التقاليد والدين يف مدينة نابل�س .
ْ
على �سبعة حماور ؛ الأول  :الأ�صل اللغوي لـ ( ال�شعبونة ) الذي جتلى فيه التقاطع الداليل
بني املعنى اللغوي ملادة ( �شعب ) و�سياق العادات والتقاليد يف �شهر �شعبان.
والثاين  :ليلة ال�شعلة (ليلة الن�صف من �شعبان ) ،التي توقد فيها امل�شاعل  ،وك�شفت
عن التداخل بني الطقو�س الروحانية واجلذور املجو�سية لإيقاد امل�شاعل .ور�صدت الدرا�س ُة
اجلذور التاريخية لإحياء ليلة الن�صف من �شعبان قبل �ألف عام تقريبا  ،بو�ساطة �شخ�ص من
نابل�س ي�سمى( ابن �أبي احلمراء).
والثالث  :ت�أثري االحتفال بليلة الن�صف من �شعبان يف نابل�س على العامل الإ�سالمي
 ،ونبهت الدرا�سة �إىل امل�صادر التي ت�ؤكد �أن نابل�س هي املدينة الأوىل التي �أحدثت بدعة
االحتفال وال�صالة يف ليلة منت�صف �شعبان..ويف املحور ذاته اعتنت الدرا�سة بالت�شابه بني
الأجواء الروحانية يف نابل�س والطقو�س الروحانية يف اجلزيرة العربية .
واملحور الرابع ليلة الن�صف من �شعبان بني املوروث ال�شعبي واخلطاب الديني
 ،وقد نبهت الدرا�سة �إىل ت�أثري الأحاديث املو�ضوعة والروايات امل�صنوعة على اعتقاد
�رشيحة اجتماعية ب�أن اهلل عز وجل يتجلى على عباده يف ليلة الن�صف من �شعبان فيغفر
للم�ستغفرين ويرحم امل�سرتحمني وي�ؤخر �أهل احلقد  ،وغريها من االعتقادات التي ال �أ�صل

لها � .إن تلقي هذه الأحاديث املو�ضوعة يف امل�ستويني املقروء وامل�سموع �أ�سهم يف ن�شوء
ثقافة روحانية خا�صة ب�شهر �شعبان  ،وقد �أف�ضت تلك الثقافة �إىل ظهور طقو�س روحانية
 ،وعادات وتقاليد امتزج فيها املوروث الديني املبتدع مع العادة التي تتحكم يف الغالب
بتفكري الإن�سان و�سلوكه.
واملحور اخلام�س  :التوا�صل العائلي واملوائد ال�شعبانية من خالل دعوة الأخوات
املتزوجات واخلاالت والعمات ب�صحبة الأطفال للإقامة يف بيوت �آبائهن �أو �أ�شقائهن.
ولعل امتداد حجم العائلة  ،وات�ساع النطاق اجلغرايف  ،وتطور احلياة االجتماعية  ،واختالف
الظروف االقت�صادية  ،وتغري الثقافة العائلية من العوامل التي �أدت �إىل تقلي�ص دائرة
املدعوين.
واملحور ال�ساد�س  :التكافل االجتماعي (ال�شعبونات اخلريية )التي متثل باملراكز
واجلمعيات االجتماعية التي ُتبادر �إىل تنظيم وجبات غذائية تت�سم بالب�ساطة وانخفا�ض
التكاليف  ،وتتم الدعوة �إىل املوائد من قبل املنظمني  ،ويدفع املدعون مبلغا ماليا مقابل
تناولهم للوجبة الرمزية  ،ثم ُت�رصف املبالغ للعائالت الفقرية مبا�رشة � ،أو تحُ ول املبالغ
�إىل جمعيات خريية .
واملحور ال�سابع :الأغاين ال�شعبية يف ( ال�شعبونة ) ويغلب عليها طابع املرح والت�سلية
 ،وي�شكل بع�ضها امتدادا للأغنية ال�شعبية يف بالد ال�شام وبخا�صة الرتاث الغنائي ال�سوري
.وتت�شابه الأغنية ال�شعبية يف نابل�س واملدينة املنورة من حيث الفكاهة والدعابة.
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األسواق التارخيية يف مدينة نابلس
ملخص البحث:
يتناول البحث مو�ضوع الأ�سواق ال�شعبية التاريخية يف مدينة نابل�س ،والتي ما زالت
حتتفظ برتاثها التقليدي املعماري وال�شعبي اخلا�ص ،حيث جند �سوق اخلان �أو ال�سوق
ال�سلطاين الرئي�س يف املدينة ،وهو �أكرب �أ�سواق مدينة نابل�س ،و�سوق القطن الذي ت�صفه
املراجع التاريخية ب�أنه �سوق كثري االزدحام ،و�سوق الب�صل و�سوق اخل�ضار ال�رشقي و�سوق
الفاكهة الغربي ،و�سوق الغزل ،و�سوق الفحم ،و�سوق ال�سكافية ،و�سوق النجارين ،و�سوق
اللحامني و�سوق العطارين.
يناق�ش الق�سم الثاين من البحث ال�سلع و�أنواعها واحلوانيت التي كانت يف تلك الأ�سواق؛
كما يتطرق البحث لبع�ض �أ�سعار ال�سلع وبع�ض ال�رضائب التي كانت جتبى على بع�ض ال�سلع
يف تلك الأ�سواق ،خا�صة �أن غالبية هذه الأ�سواق يعود تاريخها للع�رص العثماين ،ويتناول
البحث بع�ض ال�ساحات العامة التي كان ميار�س فيها جتارة ت�شبه التجارة التي كانت تتم
يف الأ�سواق التجارية.

األسواق التارخيية:
تتميز مدينة نابل�س ب�أ�سواقها التي �شابهت وما زالت �أ�سواق مدينة حلب ومدينة دم�شق،
وخا�صة التي تعود للفرتات اململوكية والعثمانية ،وقد �شهدت هذه الأ�سواق ن�شاط ًا جتاري ًا
وحرفي ًا متميزاً  ،بف�ضل جتارها الأغنياء ،الذين ما يزالون ميار�سون هذه احلرفة ،حيث تع ّد
مدينة نابل�س العا�صمة االقت�صادية الفل�سطينية من حيث ال�صناعة والتجارة التي تتم يف
�أ�سواقها املختلفة ،وقد وفر التجار من القرى املجاورة واملدن املجاورة كل ما يحتاجه �أهل
نابل�س من �سلع ومواد غذائية خمتلفة ،كما �أن مدينة نابل�س من املدن القليلة املكتفية ذاتي ًا
فهي ت�صدر الفائ�ض للمناطق املجاورة ،وبخا�صة �إىل مدن البلقاء حيث كان هناك وكالء
للتجار النابل�سيني يجوبون منطقة بالد ال�شام حتى منطقة الأنا�ضول(.)1
لقد �أ�سهمت عوامل عدة يف جعل مدينة نابل�س من �أهم املراكز التجارية يف منطقة بالد
خا�صةً ،فموقعها اجلغرايف جعلها على الطرق التجارية القادمة من ال�شمال �إىل اجلنوب،
وكذلك الطرق القادمة من ال�رشق �إىل الغرب ،فمدينة نابل�س تع ّد املعرب التجاري الذي يقع
و�سط فل�سطني من اجلهات كافة ،حيث �إنها ت�صل ما بني املتو�سط ومنطقة الغور(.)2
ومن جانب �أخر تع ّد مدينة نابل�س �صناعية -كما �أ�سلفت -من الدرجة الأوىل من بني
املدن الفل�سطينية؛ لأنها جمعت �أنواع ًا عدة من ال�صناعات التقليدية التحويلية ك�صناعة

ال�صابون والفحم والزيتون وغريها من ال�صناعات املختلفة وهذه ال�صناعات تعود بف�ضل
املكانة الزراعية التي وفرت اخلامات الأ�سا�سية لهذه ال�صناعة؛ فعلى �سبيل املثال فائ�ض
الإنتاج من اال�ستهالك املحلي والت�صدير من زيت الزيتون كان يتم به �صناعة ال�صابون،
وبالتايل توفر املواد اخلام �أو ال�صناعة ،وبالتايل �أ�صبح هناك �أي� ًضا يف الإنتاج ال�صناعي،
وبهذا ال�شكل تطور مفهوم مكانة نابل�س التجارية الذي انعك�س �إيجاب ًا على و�ضع �سكانها
ورفاهتهم يف خمتلف الفرتات ،وحتى الفرتات احلالية �إذا يتمتع جتار نابل�س مبكانة
اقت�صادية واجتماعية متميزة ،وبالتايل �أ�صبح يف مدينة نابل�س طبقة ت�سمى  -نوع ًا
ما  -الطبقى الو�سطى بفعل ن�شاط التجار (ويقول العمري يف و�صف املدينة من الناحية
االقت�صادية مدينة يحتاجها غريها ،وال حتتاج لغريها) (� .)3أما على ال�صعيد الداخلي
كغريها من املدن الإ�سالمية ،فقد تركزت يف �أ�سواق رئي�سة و�سويقات �أو �ساحات جانبية
كانت تباع فيها �أ�صناف خمتلفة من املحا�صيل الزراعية ،حيث انت�رشت يف املدينة �أ�سواق
جتارية عدة متخ�ص�صة وهي مو�ضع هذا البحث.
تعد الأ�سواق من �أهم العنا�رص التي تتميز بها املدينة الإ�سالمية،خا�صة الأ�سواق
املتخ�ص�صة يف املهن املحددة ،حيث جند �أ�سماء الأ�سواق ب�أ�سماء املهن �أو ال�سلع التي كانت
متار�س �أو تتم من خاللها ،ومن يدخل يف الأ�سواق القدمية يف مدينة نابل�س تطالعه روائح
البهارات �أو ال�سلع التي تباع يف �أهم عن�رص معماري �أُ ِّ�س�س يف املدن الإ�سالمية كافة ،ومن
كاحلمامات.
ثم �أن�شئت دار الإمارة ،وفيما بعد الأ�سواق واخلانات واملباين العامة
ً

األسواق املسقوفة وغري املسقفة يف مدينة نابلس:
توجد الأ�سواق امل�سقوفة يف مدينة نابل�س على امتداد الطرق امل�ؤدية للبوابات الرئي�سية
يف املدينة التي كانت موجودة يف الع�رص اململوكي والعثماين ،والتي ما زال بع�ضها موجوداً
لغاية الآن ،خا�صة املنطقة الغربية بالقرب من جامع اخل�رضة ،حيث ال�سوق امل�سقوف الذي
يقع و�سط البلدة القدمية والذي يعرف با�سم �سوق ال�سلطان ،وال�سوق امل�سقوف املعروف
ب�سوق اللحامني ،وال�سوق املعروف ب�سوق القي�سارية وال�سوق الغربي وال�سوق ال�رشقي(.)4

التخطيط املعماري لألسواق:
تنق�سم الأ�سواق التاريخية يف مدينة نابل�س �إىل �أ�سواق رئي�سة و�أ�سواق فرعية ،فعلى
�سبيل املثال الأ�سواق الرئي�سة ك�سوق (ال�سلطان) ،و�سوق الفحم ،و�سوق القطانني هي �أ�سواق
ُخطِّ ط ب�شكل طويل حتى تت�سع لعدد كبري جداً من املحالت التجارية ،وهذا عدا عن كونها
متار�س فيها �أن�شطة جتارية لي�س فقط ل�سكان املدينة ،بل للقرى واملناطق املجاورة� ،أما
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الأ�سواق الثانوية فهي �أ�سواق خططت ب�شكل عر�ضي �أو �صغري �أو ثانوي على مداخل احلارات،
وال�سبب �أن الن�شاط التجاري قد يقت�رص على �سكان املدينة ،وبع�ض من يق�صد هذه الأ�سواق
من القرى املجاورة)5(.

سوق خان السلطان (التجار):
املوقع :يقع �سوق خان التجار و�سط البلدة القدمية يف املدينة؛ حيث ما زال هذا ال�سوق
يحتل مكانة جتارية حيث يتفرع عنه �أ�سواق فرعية عدة يف الوقت احلا�رض.
الت�سمية :خان ال�سلطان/خان التجار :/جاءت الت�سمية من الوظيفة التي بني من
�أجلها هذا البناء املعماري املميز يف مدينة نابل�س ،ففي بع�ض امل�صادر التاريخية يطلق
عليه ا�سم خان ال�سلطان؛ �أما املراجع احلديثة وعند عامة النا�س فيطلق عليه ا�سم خان.
�أما يف امل�صادر التاريخية فيطلق عليه ا�سم خان الوزير كما ورد يف �سجل حمكمة نابل�س
ال�رشعية(.)6

تاريخ البناء:
يعود تاريخ بناء �سوق ال�سلطان �أو خان التجار(1569-1563م) من قبل رئي�س
الوزراء وال�صدر االعظم ال�سلطان الال م�صطفى با�شا (-1500م ،)1580هو قائد ع�سكري
و�صدر �أعظم عثماين يف دم�شق .كان الالال �ألباني ًا �أو بو�سني الأ�صل  .ويف دم�شق و�صل �إىل
م�ستوى «بيلر بي» (اي بي ايل) يف دم�شق ال�شام  .كان قائد القوات العثمانية خالل ح�صار
مالطا �سنة 1565م ويف فتح قرب�ص عام 1570م وجورجيا عام 1578م حمل ال�صدارة
العظمى �سنة (1003هـ /املوافق 1595م ) ،لقب ب»الال» وهي كلمة تركية تعني املربي.
دفن يف دم�شق مبنطقة (�سوق ال�سنانية) ،وكذلك دفن يف املكان نف�سه �أحد �أهم رجاالت
دم�شق حفيده خليل مردم بك ،هناك جامعان م�سميان با�سمه �أحدهما يف دم�شق والآخر
يف قرب�ص .ال�صدر الأعظم بالعثمانية �صدر �أعظم �أو وزير �أعظم ،وهو �أعلى من�صب حتت
ال�سلطان مع ال�سلطة املطلقة له ،وهو الذي يحمل ختم ال�سلطنة ،و�سلطة تعيينه وعزله حق
لل�سلطان فقط ،وتنعقد جل�سات الوزراء ب�أمره لالطالع على �ش�ؤون الدولة ،ويجتمعون يف
ق�رص الباب العايل وهو ق�رص توبكابي .ويوجد �أي�ضا يف الباب العايل جميع مكاتب الوزراء
مع ال�صدر الأعظم .ولقب الوزير الأول �أو وزير �أعظم هو لقب ر�سمي بالأردية للإ�شارة �إىل
رئي�س وزراء باك�ستان .كان لقب الوزير هو امل�ستخدم خالل املراحل الأوىل للدولة العثمانية.
و�أول من لقب بال�صدر الأعظم كان الوزير خليل خري الدين با�شا وزير ال�سلطان مراد الأول.
والغر�ض من اللقب اجلديد هو متييز حامل اخلتم ال�سلطاين من الوزراء الآخرين .ثم بد�أ اللقب

اجلديد «�صدر �أعظم» يحل حمل اللقب القدمي «وزير �أعظم» تدريجياً ،و�إن كان لهما املعنى نف�سه
والرتبة نف�سها .وخالل التاريخ العثماين ،ظهرت �ألقاب جديدة لل�صدر الأعظم مثل ال�صدر العايل
والوكيل املطلق و�صاحب الدولة وال�رسدار الأكرم وال�رسدار الأعظم والذات العايل؛ وكلها تعك�س
ما لل�صدر الأعظم من مكانة �أراد لها �سالطني �آل عثمان �أن تكون مهيبة للغاية(.)7

املخطط املعماري للبناء:

مقطع الواجهة الجنوبية لسوق الخان(بلدية نابلس)

المسقط األفقي لسوق الخان (بلدية نابلس)

المدخل الشرقي لسوق خان التجار مقطع من الواجهة الجنوبية للخان
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الوصف املعماري:
يتكون اخلان من �صفني من املحالت التجارية :جنوبي و�صف �شمايل ،حيث يوجد
يف كل �صف �أربعة ع�رش متجراً وبيت ًا لطحن وعمل القهوة ومطحنة للقمح التي كانت ت�ش َّغل
بوا�سطة احليوانات( ،)8كما يوجد للخان بوابتان :بوابة �رشقية وبوابة غربية ،وكانت هذه
الأبواب تغلق ليالً ،كما وجدت املكا�سل على مدخلي البوابة وقد �أزيلت عندما قامت بلدية
نابل�س برتميم مداخل اخلان عام 1906م ،وهذا يدل على وجود وظيفة احلرا�سة وهذه الأبواب
كانت تفتح فقط مع ال�صباح عند ال�ساعة الثامنة �أو �أغلب الأحيان بني الثامنة والتا�سعة،
اخلان من اخلانات امل�سقوفة مع وجود نوافذ جانبية و�أخرى علوية للإنارة والتهوية بني كل
عقد و�أخر يوجد نافذة ،كما هو احلال يف معظم الأ�سواق يف دم�شق والقد�س وحلب واخلليل،
فهي يف غالبيتها بنيت يف الفرتة العثمانية ،وحتمل تقريب ُا الت�صميم املعماري نف�سه حيث
الأقوا�س العثمانية الن�صف مدببة تقريباً ،خا�صة على املداخل اجلانبية واملدخل ال�رشقي
والغربي لل�سوق ،كما �أن البيوت التي بجانب ال�سوق من اجلهة الغربية ترتفع عن م�ستوى
ال�سوق ،وي�صعد �إليها بدرج� ،أما التي من اجلهة ال�رشقية ال�شمالية فهي مع م�ستوى ال�سوق
تقريب ًا(.)9

سوق القطن:
املوقع :يقع ال�سوق خلف امل�سجد الكبري من اجلهة الغربية ،ومدخله الغربي من جهة
ما يعرف ب�ساحة منارة ال�سلطان عبد احلميد� ،أو �ساحة املنارة التي �شيدها ال�سلطان عبد
احلميد الثاين مبنا�سبة االحتفال بجلو�سه على العر�ش.
الت�سمية� :أطلق عليه ا�سم القطن ن�سبة �إىل املادة التي كانت تباع فيه ،والتي ال تقت�رص
على القطن كعملية بيع و�رشاء ،وامنا يق�صد بذلك عملية التنجيد و�صناعة الفرا�ش من
(اللُحف كما يطلق عليها �أهل نابل�س) ،واملخدات حيث كانت هذه املهنة من �أهم املهن
املنت�رشة يف املدينة ،وما زال هذا ال�سوق حمافظ ًا على �إ�ستمرارية هذه املهنة حيث توجد
بع�ض املحالت يف هذا ال�سوق تقوم ب�صناعة اللحف واملخدات بالطريقة اليدوية ،وهي
عملية �رضب القطن بوا�سطة �سلك معدين حتى تتفت �أو تتجز�أ عن بع�ضها بع�ضاً� .أ�شتهر
هذا ال�سوق ب�شدة ازدحامه كما يذكر النمر ،وهناك مثل نابل�سي ما زال بع�ضهم يردده «
�ضيعت فاطيمة ب�سوق القطن»( .)10يذكر �أن ريف مدينة نابل�س كان م�شهوراً بزراعة القطن
حيث يالحظ من خالل �سجالت حمكمة نابل�س ال�رشعية ،وخا�صة يف الأرا�ضي الإقطاعية،
واملق�صود بالأرا�ضي الإقطاعية.

يعد عهد الإقطاع من �أقدم الأنظمة امل�ستخدمة يف الدولة العثمانية فيما يتعلق مبلكية
وجبايتها ال�رضائب ،والذي توارثته عن الدول ال�سابقة ،التي ترجع يف �أ�صولها �إىل الع�رص
ال�سلجوقي( ،)11كانت الدولة تع ّد الأرا�ضي ملكها اخلا�ص  ،ولها احلق يف جمع ال�رضائب
والر�سوم والأع�شار ،فقد ق�سمت الأرا�ضي الإقطاعية ب�شكل عام يف الدولة العثمانية �إىل
�أربعة وهي مرتبة ح�سب �أهميتها ،وقد ات�ضح هذا التق�سيم ب�شكل مبني من خالل دفرت لواء
نابل�س) .(T.D 250والذي يعود ل�سنة ( 955هـ1548 /م)(.)12
1 .1التيمار( :)13ويعد �أقل �أو �أ�صغر م�ستويات الإقطاع العثماين ،دخله ال�سنوي يبلغ ما
بني(  ،)19000-3000وقد يبلغ �أو ي�صل �إىل م�ستويات �أدنى من ذلك لي�صل دخل التيمار
الواحد �إىل(� )2000أقجة( ،)14والتيمار يعني الأرا�ضي التي تقتطع للجند مقابل اخلدمات
التي يقدمونها للدولة ( .)15وتفيد بع�ض امل�صادر التاريخية �أن هذا النوع من الإقطاعات
كان منت�رشاً يف الدولة العثمانية ب�شكل كبري جداً(.)16
2 .2الزعامت كنظام �إقطاعي ي�أتي يف املرتبة الثانية بعد التيمار ،ويبلغ دخل هذا
الإقطاع(� )17( )99000-19000أقجة ،وكان مينح هذا الإقطاع للجنود ال�سباهية(،)18
وقد ذكرت بع�ض املراجع �أنه وجد يف نابل�س زعامت كانت حملية ،ولي�ست من اجلنود
ال�سباهية( )19وهي من العائالت املتنفذة يف مدينة نابل�س وخا�صة طوقان وعبد الهادي(.)20
3 .3اخلا�ص وتعني الإقطاعات اخلا�صة بال�سلطان وعائلته ووزرائه ،وقادة اجلي�ش
يف الدولة ،وهي من �أجود الأرا�ضي الزراعية و�أف�ضلها من حيث خ�صوبتها،وي�صل دخلها
�إىل (� )100000-99000أقجة ،كما �أحلق ببع�ض املنا�صب الإدارية لينفق �أ�صحاب
هذه املنا�صب من وارداته ،ويف عهد ال�سلطان �سليمان القانوين احتكرت ال�سلطة حق منح
الإقطاعات �إال يف حاالت قليلة (.)21
4 .4امللكانة :وهي الإقطاعات التي �صدرت براءات منحها عن ال�سدة ال�سلطانية،
�أو من ينوب عنها يف دم�شق وعكا ب�صيغة تفيد التمليك� ،أو جتديد براءات التيمارجية
والزعماء وامللتزمني با�ستمرار�،إىل �أن ر�سخت �أقدامهم فيها ،وغدت ملكانة للمقطع وذويه
من بعده ،ومن الأمثلة على ذلك براءة �إقطاع دزدار يف القد�س واخلليل وغريها من املدن
الفل�سطينية( .)22وكذلك من خالل املنازعات التجارية وحت�صيل ال�رضائب ،حيث كان من
بني املحا�صيل الزراعية التي جتبى مادة القطن ،وبالتايل ف�إن توافر املادة اخلام �أو
الأ�سا�سية لهذه ال�صناعة جعلها تزدهر ك�صناعة ال�صابون وغريها من ال�صناعات(.)23
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(صورة عن سجل محكمة نابلس الشرعية ،سجل رقم  ،2لسنة 1095ه /ص)203 ،

“نص احلجة”
“دفرت يت�ضمن ما قب�ضه فخر الأعيان داود �أغا ابن �سليمان الوكيل ال�رشعي من
قبل فخر الأماجد الزعيم بقرية قو�صني وتوابعها من متح�صل القرية املذكورة من �صيفي
و�شتوي ،وغري ذلك عن �سنة ثمان وت�سعني و�ألف قب�ض فيها ويف ال�سنة التي تليها ،وذلك
مبعرفة م�شايخ القرى املذكورة الأتي ذكرهم ب�أخبارهم بذلك لدى موالنا احلاكم ال�رشعي
املدعو �إليه �إخباراً �رشعي ًا املتح�صل من قرية قو�صني بذكر حممد بن حمدان وحممد بن
عوي�ضة �شيخي القرية املذكورة وت�صديقهما على ذلك:
قائمة باملواد التي جبيت من قرى قو�صني ،بيت بزمي،عزموط ”...املتح�صل من قرية
بيت ابزمي
حنطة  8كر�سنة  12خم�سني قر�ش عداد غنم عدد 5رجالية  8قر�ش �سم�سم  12زيت
 9جرة
يت�ضح كما يالحظ من ن�ص احلجة ال�رشعية الواردة يف �سجل حمكمة نابل�س ال�رشعية،
�سجل رقم � ،2أن ال�رضائب التي كانت جتبى على �سلع عدة من بينها مادة القطن ،حيث نورد
بع�ض الأمثلة على ذلك ،فريد �أن قرية عزموط ( ،)24مت حت�صيل ال�رضائب التالية منها لتلك
ال�سنة �7أكيا�س حنطة 32 ،كي�س �شعري 3،فول 2 ،عد�س 84 ،ر�أ�س غنم ،ذرة 5 ،جرة زيت،

كر�سنة  ،3كما يذكر �أن مت حت�صيل  18قنطار قطن من قرية بيت �أمرين ،كما يت�ضح من
الن�ص �أن م�شايخ تلك القرى كانوا يكاف�أون مبنحهم (حق) ،مبعنى ثمن عباءة لكل �شيخ يقوم
مب�ساعدة الدولة العثمانية بتح�صيل هذه ال�رضائب.حيث يذكر �أنه مت منح م�شايخ عزموط
ثمن عباءتني ،و�شيخ قرية قو�صني ثمن عباءة ،و�شيخ قرية بيت بزمي ،وثمن عباءة ل�شيخ
البالد ال يذكر من املق�صود ب�شيخ البالد.

مثال أخر على توافر مادة القطن يف قرى نابلس:

ورد يف �سجل حمكمة نابل�س ال�رشعية ال�سجل رقم  ،2ل�سنة 1095هـ� ،ص ،203
�أنه يف هذه ال�سنة مت حت�صيل ال�رضائب التالية من القرى التابعة للواء نابل�س؛ حيث جند �أن
قرية كفر اللبد وقرية دير حميد مل ُيزرع فيها القطن ،بينما قرية اجلربة وقرية �صانور ُجمع
 15كي�س ًا من القطن ،وكما هي العادة ورد يف نهاية احلجة �أنه مت منح (حق) ثمن عباءة
مل�شايخ تلك القرى.

تاريخ البناء:
ال يوجد ن�ص ت�أ�سي�سي يو�ضح تاريخ بناء ال�سوق ،وال�سوق �أقدم من الناحية املعمارية
من �سوق ال�سلطان ،ولكن يرجح �أن تاريخ البناء يعود للفرتة اململوكية وبداية الفرتة
العثمانية ،حيث يوجد ال�سوق يف اجلهة ال�رشقية من حي الق�صبة.
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أحدى النوافذ القديمة التي تطل على سوق القطن حي القصبة في مدينة نابلس

نموذج لبعض صناعات نابلس في هذا السوق والذي ما زال موجوداً لغاية هذا اليوم.

سوق البصل:
املوقع :يقع يف اجلهة الغربية من البلدة القدمية يف مدينة نابل�س ،يع ّد مدخل ال�سوق
من اجلهة ال�شمالية �إحدى بوابات البلدة القدمية ،ويع ّد ال�سوق من الأ�سواق املهمة يف املدينة؛
وهو من بني الأ�سواق التي حافظت على ت�سميتها ،حيث ما زال يباع فيه �أ�صناف عدة من
اخل�ضار والفواكه ومتار�س فيه مهن اخرى.
الت�سمية  :جاءت الت�سمية ن�سبة �إىل نوع ال�سلعة التي كانت تباع فيه ،والتي ما زالت
لهذا اليوم ،ولكن ال�سوق يختلف عن �سوق ال�سلطان حيث يتخلل هذا ال�سوق بيوت �سكنية �إذ
يوجد بني كل متجرين �أو ثالثة متاجر مدخل م�ستقل لبيت �سكني مع �ساحة �سماوية ت�شبه
البيوت ال�شامية �إىل حد كبري:
تاريخ ال�سوق :ال يوجد ت�أريخ حمدد لبناء ال�سوق ،ال�سوق الذي يع ّد من الأ�سواق اجلانبية
للبلدة القدمية ،ومن خالل منط البيوت التي تتخلل ال�سوق فهي تعود للفرتة العثمانية املبكرة
عندما اُ�ستحدثت بع�ض احلارات اجلديدة يف مدينة نابل�س.وهو من الأ�سواق املك�شوفة يف
مدينة نابل�س

منظر عام لسوق البصل في نابلس
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سوق العطارين:
املوقع :يقع مع نهاية تقاطع �سوق الب�صل و�سوق احلدادين ،حيث اجلهة الغربية من
حي الق�صبة ،ال زالت متار�س مهنة العطارة يف هذا ال�سوق �إىل يومنا هذا ،ولكن لي�س بجميع
متاجر هذا ال�سوق.
الت�سمية :ت�شتهر مدينة نابل�س برائحة العطارة ملن يتجول يف البلدة القدمية ،ويتفنن
التجار يف عر�ض ب�ضائعهم يف هذا ال�سوق؛ وقد جاءت الت�سمية ن�سبة �إىل تخ�ص�ص هذا
ال�سوق ببيع هذه الب�ضاعة ،والتخ�ص�ص يف الأ�سواق ما زالت بع�ض املدن الإ�سالمية
كدم�شق وحلب وفا�س ومكنا�س والرباط والقد�س وغريها من املدن اال�سالمية حتافظ على
هذا الطابع ،فالتخ�ص�ص يف بيع الب�ضاعة نف�سها يف ال�سوق ذاته يجعل التناف�س �أكرب بني
التجار وبالتايل يكون ال�سعر �أرخ�ص على امل�ستهلك ،فهذه �سيا�سة اقت�صادية اتبعت يف
املدن اال�سالمية ،وهي نهج مميز �ضمن االقت�صاد الإ�سالمي.
تاريخ ال�سوق :يعود للفرتة اململوكية حيث النمط املعماري ال�سائد ،وهو يع ّد امتداداً
خلان التجار من اجلهة اجلنوبية.

سوق احلدادين:
املوقع :يقع �سوق احلدادين نهاية �سوق الب�صل من اجلهة الغربية ،و�أي� ًضا جنوب �سوق
العطارين ،ويربط بني الأ�سواق الثالثة تقاطع طريق ي�ؤدي �إىل حي الق�صبة من اجلهة الغربية.
الت�سمية :كانت �أنواع احلدادة متار�س كافة يف هذا ال�سوق ،خا�صة �صناعة الف�ؤو�س
و�أدوات احلراثة  ،وهو من الأ�سواق غري امل�سقوفة يف املدينة ،يوجد يف هذا ال�سوق خان
الوكالة� ،أو الوكالة الفروخية ،التي تن�سب لأل فروخ حكام مدينة نابل�س القد�س ،وحكمت
فروخ ،وكانت تلك الأ�رسة حلقة
الأ�رسة الأمريية اململوكية الأ�صل وهي �أ�رسة (عائلة) �آل ّ
الو�صل بني �آل طراباي يف �شمال فل�سطني و�آل ر�ضوان يف اجلنوب (غزة) ،وقد �شغل �أفراد
فروخ وظيفة �إمارة احلج ال�شامي لأعوام عدة ،وتعاونوا مع حلفائهم على منع فخر
�آل ّ
الدين الثاين من اال�ستيالء على القد�س كما خطط لذلك ،وقاموا بحماية احلجاج كل عام،
فروخ الذي توىل
فروخ الذين ت�ص ّدوا لتو�سعات فخر الدين ،الأمري حممد بن ّ
ومن �أ�شهر �آل ّ
فروخ بن عبد اهلل وهو يف طريقه �إىل مكة على ر�أ�س قافلة احلج
احلكم بعد وفاة �أبيه الأمري ّ
ال�شامي .وكان حممد قد عزل عن نابل�س مرات ع ّدة ،ثم عاد �إليها بف�ضل الدعم الذي لقيه
من العثمانيني �ضد عدوه الأمري فخر الدين الذي طمع مبنح حكومة نابل�س لأبنائه و�أعوانه،
فروخ �إمارة احلج ال�شامي معظم الفرتة ما بني(  1031هـ 1622/م) �إىل(
وتوىل حممد بن ّ
()25
 1048هـ 1639/م) .
تاريخ اخلان :يقع خان الوكالة الفروخية جوار املدخل الغربي خلان التجار
حيث �شيده حاكم نابل�س الأمري فروخ با�شا �أمري احلج ال�شامي يف الع�رص اململوكي
عام  1630ليكون مقراً لتجميع احلجاج ،ونزول القوافل التجارية ،فكان مبثابة مركز
رئي�س للتجارة ي�أتي �إليه التجار من جميع حمافظات الوطن .من �أجل البيع وال�رشاء،
وكان الطابق الأر�ضي منه �إ�سطب ًال للخيل والدواب ،والطابق العلوي فندق ًا ينزل فيه
النزالء .وت�أثر اخلان بزلزال عام  ،1927وانهدم منه اجلزء اجلنوبي  -واجلنوبي
الغربي ،وتبقى منه اجلزء ال�رشقي ،واملنطقة الغربية ال�شمالية ت�أثر جزء �ضئيل منها.
واخلان مبعانيه املتعددة يعني :الفندق ،واحلانوت ،واملتجر ،واحلاكم ،والأمري ،وقد انت�رشت
اخلانات كمحطات للقوافل التجارية على طول الطرق التي متر بها ،واعتاد التجار �أن ي�أتوا
اليه بب�ضائعهم وموا�شيهم للأ�سرتاحة وللتزود باملواد التنموية واملاء ،وكانت هذه اخلانات
توفر للتجار الأمن والطم�أنينة من الل�صو�ص واملحتالني .لذلك على الأغلب ،ف�إن تاريخ بناء
ال�سوق يعود للفرتة اململوكية ،ويعتقد �أنه بني يف الفرتة اململوكية.
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كما تذكر امل�صادر التاريخية �أن مدينة نابل�س كانت حتتوى على �سويقات و�أ�سواق
�أخرى ما زال بع�ضها قائم ًا وبع�ضها الآخر تغريت معاملة ،و�أ�صبح يطلق عليه م�سميات
�أخرى ك�سوق احلميدية و�سوق املنارة وال�سوق ال�رشقي وال�سوق الغربي ،وجادات كثرية
منت�رشة داخل الأحياء واحلارات ،وكانت التجارة تقت�رص فيها على �سكان تلك الأحياء.
سوق القيسارية:
املوقع :يقع ال�سوق يف حارة القي�سارية يف اجلزء اجلنوبي ال�رشقي من مدينة نابل�س،
وتعرف اليوم بحارة اجلبالية ،وهي مدخل مدينة نابل�س من اجلهة اجلنوبية ال�رشقية.
الت�سمية :الت�سمية لي�ست عربية فكلمة قي�سارية م�أخوذة من قي�رص وهي رومانية،
وتعني جمموعة من املحالت التجارية حيث يوجد مثل هذا ال�سوق يف غزة وال�شام وغرناطة،
وهي �أ�سواق �صغرية احلجم ،واملمر الذي يتو�سطها �صغري جداً لي�س كبقية الأ�سواق الأخرى،
كان يباع فيها القما�ش وغريه من الب�ضائع كاحللي.
تاريخ ال�سوق :يعود للفرتة العثمانية� ،أما الت�سمية فتعود لكونه �أحد الأحياء الرئي�سة
لنابل�س الرومانية.

حارة القيسارية من الداخل مدخل القيسارية الشرقي

الضرائب اليت كانت تفرض على البضائع يف السوق:
تذكر �سجالت حمكمة نابل�س ال�رشعية �أن هناك �أنواع ًا عدة من ال�رضائب كانت تدفع
على الب�ضائع التي ترد �إىل الأ�سواق املختلفة واملتعددة يف املدينة:

ن�ص احلجة رقم � ،2سجل حمكمة نابل�س ال�رشعية ،ل�سنة1680 / 1099م � ،سجل
رقم � ،2ص 206.

« ح�رض حممد بن احلاج عالء الدين احلنيني ،و�أبرز من يده مم�سك ًا من قدوة �أمري
الأمراء الكرام كبري الكرباء الفخام �صاحب العز واملجد واالحرتام موالنا �سليمان بك �أمري
لواء نابل�س ال زال �سعده على الفرقدين تتلألأ �صورته ،وجه حترير احلروف هدانا �إىل ناقلني
احلروف حممد بن عالء الدين وكنعان بن خليل جميع احت�ساب نف�س نابل�س تابع خوا�ص
همايون عن باج فواله وغالل ودكاكني وباج حالوة و�سوق دواب وم�صبغة ومدبغة وغريه
عن مدة �سنة كاملة مت�ضي من تاريخه �أدناه مببلغ قدره ت�سعماية غر�ش �صحاح مريي
وخدمة ماية غر�ش �صحاح يكون اجلملة من غري تكرار �ألف غر�ش �صحاح منها عن �ستة
�شهور ال�شتوية ثالثماية وثالث وثالثني غر�ش وثلث �صحاح وعن �ستة �شهور ال�صيفية
�شتماية و�سبعة و�ستني غر�ش �صحاح �إال ثلث �صحاح وح�رض احلاج رم�ضان ال�شامي و�ضمن
وكفل حممد وكنعان املذكورين مال وذمة ال�ضمان ال�رشعي من غري �إكراه له يف ذلك وال
�إجبار له و�أذنا لهم يت�رصفوا يف االحت�ساب على القانون املعتاد من غري معار�ض اليهم
فيه حتريراً يف غرة �شهر حمرم �سنة ت�سع وت�سعني و�ألف وطلب موالنا احلاكم ال�رشعي قيده
بال�سجل املحفوظ حفظ ًا لأ�صله ف�أجابه �إىل مطلوبه و�أمر بتقيده يف ال�سجل و�سطر ما هو
الواقع حتريراً يف �شهر ربيع الثاين �سنة ت�سع وت�سعني و�ألف.

سجل محكمة نابلس الشرعية ،لسنة1680 / 1099م  ،سجل رقم  ،2ص 206
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أنواع الضرائب اليت كانت تفرض على األسواق والبضائع:
ورد يف �سجل حمكمة نابل�س ال�رشعية بع�ض �أنواع ال�رضائب التي كانت تفر�ض على
الب�ضائع الواردة �إىل الأ�سواق ،حيث ترد هذه ال�رضائب حتت م�سمى باج ،وباج لفظة فار�سية
معناها املعجمي( :الأ�شياء والأموال)� ،أما يف التاريخ املايل ،فقد ا�ستخدمت مبعان خمتلفة،
فقد تطلق على الهدايا والأموال التي ي�أخذها ال�سلطان من الأمراء وال�سالطني الذين دون
امل�ستوى ،كما تطلق على الع�رش واخلراج الذي ي�ؤخذ من ال�ضباط والرعايا يف البالد ،وعلى
الر�سوم اجلمركية التي ت�ؤخذ من الوافدين واملغادرين والتجار� .أما ما نق�صده بالباج
هنا ،فهو الر�سوم التي ت�ؤخذ من الأموال التي جتلب �إىل الأ�سواق والأ�سواق امل�ؤقتة للبيع
وال�رشاء( .)26يف �أغلب الأحوال بلغت ن�سبة الباج ما مقداره  %20على الأنواع املختلفة

من ال�سلع:
♦ ♦باج فواكه وغالل � :رضيبة على �أنواع الفواكه كافة ،من تفاح ،وعنب ،وبطيخ،

وم�شم�س ،وغريها من الفواكه والغالل مثل القمح وال�شعري والكر�سنة والذرة والقطن وال�سم�سم.

♦ ♦باج دكاكني :ال�رضيبة التي كانت تفر�ض على الدكاكني ت�سمى �رضيبة ال�سوق� ،أو
باج ال�سوق وال يرد يف ن�ص احلجج ال�رشعية مقدار هذه ال�رضيبة التي كانت تفر�ض على
الدكاكني.
♦ ♦باج حالوة :ال�رضيبة التي كانت تفر�ض على �صناعة وبيع احلالوة ،وهي كانت
ت�صنع داخل معا�رص ال�سم�سم يف نابل�س ،ولي�س كبقية الغالل الأخرى ت�أتي من الأرياف
والقرى التابعة للمدينة.
♦ ♦وباج �سوق دواب :ال�رضيبة التي كانت تفر�ض على الدواب التي كانت تباع يف
ال�سوق ،و�إىل فرتة قريبة كانت بلدية نابل�س جتبي هذه ال�رضيبة من �سوق املوا�شي من
البائع وامل�شرتي بن�سبة ب�سيطة ،حيث كان ي�أخذ �آقجة عن كل خروفني ،وت�ؤخذ اقجتان
عند ذبح الثور ،وعلى بيع الفر�س �أقجتان على كل عملية بيع ولي�س ملجرد الدخول لل�سوق،
وبع�ض التجار كان يتهرب من عملية دفع الباج ويتفق مع �صاحب ال�سلعة على �إخراجها من
ال�سوق بدعوى عودة �صاحبها بها دون بيعها وتتم عملية البيع خارج ال�سوق(.)27
♦ ♦باج م�صبغة ومدبغة :ال�رضيبة التي كانت تفر�ض على عملية �صباغة ودباغة
قما�ش �أو �صوف �أو قطن او غرية.
مل تقت�رص على ال�رضائب التي ذكرت بل هناك �أكرث من تلك ال�رضائب التي كانت تتغري
من فرتة �إىل �أخرى ح�سب وايل الوالية �أو حاكم ال�صنجق.

عالقة األسواق التارخيية بالرتاث الثقايف يف نابلس:
يظهر من خالل �سجالت حمكمة نابل�س ال�رشعية �أن هناك عالقة وثيقة للأ�سواق يف
�إدامة بع�ض التقاليد ال�شعبية النابل�سية ،وذلك من خالل عمليات التبادل التجاري التي
كانت تتم يف الأ�سواق؛ فقد كانت هذه الأ�سواق ب�ؤرة جتمع العائالت القروية التي كانت
ت�أتي لتح�ضري (ك�سوة العرو�س والعري�س) و�رشائها ،فبداخل هذه الأ�سواق تتم عملية �رشاء
كل ما يتعلق ببع�ض املنا�سبات وارتباطها بتاريخ مدينة نابل�س وثقافتها وتراثها ،وبذلك
فقد �أدتت درواً رئي�س ًا يف �إدامة التقاليد الثقافية واالجتماعية ،وما يرتتب عليها من زيارات
لأماكن �أخرى يف املدينة كاحلمامات وال�ساحات العامة.
�ساهمت الأ�سواق التاريخية بتمويل حدث تراثي وثقايف وديني �أال وهو قافلة احلاج
ال�شامي �أو الركب ال�شامي  ،فمن خالل مداخل تلك (ال�سويقات) جمع �سويقة وهي م�صطلح
ظهر من خالل �سجالت حمكمة نابل�س ال�رشعية  ،وذلك عن طريق اقامة االحتفاالت بوداع
قافلة احلجاج من خالل الغناء الرتاثي والديني وكذلك ا�ستقبال القافلة عند عودتها من
مكة ،وذلك من خالل توزيع �أنواع احللوى املختلفة على رواد ال�سوق.
للأ�سواق التاريخية يف مدينة نابل�س دور ثقايف وتراثي من خالل �إدامة بع�ض
التقاليد الثقافية واملحافظة عليها وذلك من خالل اال�ستمرارية يف �صنع بع�ض احللويات
وامل�أكوالت التي وجدت ما قبل الع�رص العثماين يف مدينة نابل�س والتي ما زالت موجودة
لغاية الآن مثل( :الزالبية ،والعوامة ،والقطايف وغريها من امل�أكوالت الرتاثية والثقافية.
�إن عالقة الأ�سواق باحلياة اليومية ج�سدت واقع ًا تراثي ًا على مر الع�صور والأيام؛ وذلك
من خالل امل�ساهمة يف بع�ض التقاليد بطريقة غري مق�صودة وذلك من خالل التجار الوافدين
�إىل �أ�سواق مدينة نابل�س ،وما ترتب على ذلك من احتياجات خمتلفة ،كبناء احلمامات العامة
يف املدينة ،وكذلك تطور النظام املائي فيها من خالل الأ�سبلة املنت�رشة عند بداية �أو و�سط
كل �سوق من �أ�سواق املدينة وكثري منها �أن�شئ من جتار و�أرباب بع�ض املهن ،وذلك بدافع
الثواب والأجر .
مما ال �شك فيه �أن �أ�سواق مدينة نابل�س كانت م�رسح ًا لرتاث ثقايف وح�ضاري متميز
من خالل بع�ض العادات االجتماعية التي كانت تتميز بها �أ�سواق مدينة نابل�س ،وخا�صة
االحتفاالت الدينية كاملولد النبوي والهجرة النبوية ومنا�سبة ر�أ�س ال�سنة الهجرية والأعياد
املختلفة.
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اخلامتة:
مما ال �شك فيه �أن اال�سواق التاريخية يف مدينة نابل�س تع ّد من �أبرز ال�سمات املعمارية
البارزة يف املدينة ؛ والتي �ساعدت على منو املدينة وتطورها عرب التاريخ ،حيث �أدت هذه
الأ�سواق التي مور�ست من خاللها الأن�شطة التجارية كافة ،خا�صة التي كانت تعتمد على
املحا�صيل التجارية املنتجة حملي ًا والتي ذكرناها يف �سياق هذا البحث.
تطورت تلك اال�سواق مع تطور املدينة يف الع�رص اململوكي والعثماين ،حيث �أ�صحبت
هذه الأ�سواق يف �أغلبها �أ�سواق م�سقوفة ،وذلك ال�ستدامة ممار�سة الن�شاط اليومي ،والتي
�أ�صبحت ال تقت�رص على املوا�سم ال�سنوية ،وبالتايل ال بد من توفري �سبل الرخاء والرحالة
للتجار واملت�سوقني من داخل املدينة �أو من الأرياف والقرى املجاورة ،لكي تقي النا�س من
الربد واحلر ،وهذا الت�سقيف �أدى �إىل منو احلركة التجارية اليومية وتطورها يف تلك الأ�سواق.
�إن التخ�ص�ص يف تلك الأ�سواق �ساهم فيما يعرف بالتناف�س التجاري بني التجار يف
املدينة ،وعليه ف�إن التنناف�س يف ال�سوق ذاته بني التجار ي�ؤدي �إىل رخ�ص الأ�سعار ،وهذا
�أدى �أي� ًضا �إىل تن�شيط احلركة التجارية ،والذي انعك�س عل الو�ضع االقت�صادي ،ومن ثم
االجتماعي على �سكان مدينة نابل�س.
تنوعت تلك الأ�سواق ما بني التجارية ومنها احلرفية ك�سوق احلدادين �أو �سوق العطارين
وهي امل�سميات ذاتها التي جندها يف املدن اال�سالمية مثل القد�س والرباط وحلب ودم�شق
وغريها من املدن الإ�سالمية مع احتفاظ كل مدينة ببع�ض الأ�سواق اخلا�صة بها لتوفر
الب�ضائع املحلية فيها.
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املزارات النابلسية
نفحات إميانية وتثبيت للهوية

د .أمحد سليمان سعيد بشارات
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املزارات النابلسية نفحات إميانية وتثبيت للهوية
مقدمة:
انت�رشت املقامات واملزارات يف فل�سطني ،وال تخلو منطقة من مزار �أو مقام ،وتعد
املزارات واملقامات امتدادا لهوية ال ّأمة وعراقتها ،وارتباطها بالأر�ض ،فالعظماء
ت�صدوا للدفاع عن هذه الأر�ض ،وعملوا على احلفاظ عليها ،ودرء
واملجاهدون والأحرار،
ْ
الأخطار املحدقة بها.
وتطلع الغزاة بحقد لتلك املقامات ،وحاولوا التخل�ص منها ب�شتى الطرق ،لإبعاد الأمة
عن ارتباطها التاريخي واحل�ضاري ،فعملوا جاهدين على ا�ستبدالها ،وو�ضع مواقع �أخرى
عليها لطم�س هويتها ،وتقليل ارتباط الإن�سان بها.
ويف الوقت نف�سهَ ،ه َّب قادة عظام لنجدة الأمة ،واحلفاظ على م�آثرها ،فجاء �صالح
أيوبي ،وطهر الأر�ض من رج�س احلاقدين ،وو�ضع حداً للإعتداء على هذه امل�آثر.
الدين ال ّ
�إن الباحث حاول درا�سة املزارات واملقامات يف مدينة نابل�س ،وتوقف عند كثري من
املعلومات التي ي�شوبها اللب�س حول املزار �أو املقام الواحد ،وتناول املزارات واملقامات
ليو�ضح �أهميتها و�أنواعها ،ثم تناول �أهم املزارات يف مدينة نابل�س ،و�أهم امل�ساجد ،وتوقف
عند م�ؤامرات طم�س هوية املدينة ،وانتهى باخلامتة .وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية:
1 .1ت�ؤرخ املزارات واملقامات لتحرير �صالح الدين ملدينة نابل�س ،وتوثق عرى ال�صالت
بني بغداد ونابل�س ،وبني العاملني العربي والإ�سالمي.
2 .2م�صطلح حرب احل�ضارات قدمي حديث،متثل يف حماولة طم�س الهوية ،واللغة،
والتخل�ص من املزارات واملقامات.
3 .3يختلط على املرء امل�سجد واملزار يف مدينة نابل�س؛ لبناء �أكرث امل�ساجد بالقرب من
مزار �أو مقام.
وال�صوفية ،وازدهرت
4 .4املزارات واملقامات نفحات �إميانية ،ن�ش�أت من بذور الزهد
ّ
يف ع�رص املماليك

املقامات واملزارات:
ال عجب �أن انت�رشت املقامات واملزارات يف املدن والقرى ور�ؤو�س اجلبال و�أطراف
ال�صحراء ،وما بقي منها �أقل بكثري مما اندثر .وميكن تق�سيم �أ�صحاب املقامات �إىل ق�سمني:
ق�سم قبل الإ�سالم و�آخر بعده ،والأول يتكون من الأنبياء الذين اعرتف الإ�سالم بنبوتهم مثل:

نوح وابراهيم ولوط ويعقوب وا�سحق ويو�سف وزكريا و�أقاربهم ،ومنهم من الت�صقت به
�صفة النبوة دون �أن يكون كذلك ،نحو :الإ�سكندر ويامني وغريهم ،ويوجد يف فل�سطني 57
مقام ًا من مقامات الأنبياء ،ويت�ألف الق�سم الثاين من �أقرباء الر�سول كاحل�سني والف�ضل،
وات�ضح �أن كثرياً منهم مل ُي ْدفنوا يف
وقد �أح�صي من �أقرباء الر�سول ع�رشة بينهم امر�أتان،
ّ
فل�سطني ،وكرثت مقاماتهم و�أ�رضحتهم يف غور والأردن ،ومن الأولياء ال�صاحلني� :أقطاب
والزهاد واخللفاء وهم م�ؤ�س�سو الزوايا ،والن�ساك ،واملجاهدون ،وكثري منهم
العباد
ْ
ال�صوفيةّ ،
مل ُتعرف �أ�سما�ؤهم�( .أحمد املرع�شلي و �آخرون1984 ،م ،غ.)257/
تعليمية ،و�أطلق املماليك
وكرثت هذه املقامات يف الع�رص اململوكي ،وكانت مراكز
ّ
عليها م�سميات عدة منها :اخلانقاوات ،والزوايا ،واجلوامع ،وامل�ساجد ،ولقد �أدت هذه
املراكز �أدواراً متعددة يف احلياة العلمية والتعليمية والدينية (.حممد احلافظ النقر،
2006م�،ص.)190
تعلق عامة ال�شعب بالأولياء ،وجعلوا لهم منزلة �سامية من االحرتام ،فقدموا لهم النذور،
و�أق�سموا عند قبورهم الأميان ،وتلوا الدعوات ،و�أقاموا ال�صلوات واملوا�سم واالحتفاالت ،وكان
للأولياء �سلطان قوي على النا�س وقوة وحجة روحية ،وكثرياً ما يعزى النجاح والف�شل �إىل
الويل ،والإفراط يف تقدي�س الأولياء �أمر �شائع عند امل�سلمني وامل�سيحيني ،وتبع ًا لذلك حظيت
املقامات بعناية م�ستمرة من جتميل و�إ�صالح وتقدمي للهدايا ،وقد ي�سمى املقام باملزار �أو
القبة �أو امل�شهد وهو يف معظم احلاالت رباعي ال�شكل ،له باب واطئ ،ونافذة واحدة على
الأغلب ،وهناك حمراب بجانب القرب الذي يكون و�سط غرفة املقام ،وقد ي�شتمل على غرفتني
وم�ساحة �أو م�سكن لل�شيخ ،وبنيت امل�ساجد عند مقامات الأولياء.واملقامات على �أنواع:
(�أحمد املرع�شلي و�آخرون1984 ،م)258/4 ،
1 .1مقامات فيها �أ�رضحةّ � ،إما داخل مبناها ،و� ّإما يف امل�ساحة املجاورة له.
2 .2مقامات بال �أ�رضحة ،وك�أنها �أقيمت تخليداً لويل.
3 .3قبور بال �أي نوع من �أنواع البناء.
4 .4كهوف ت�ضم �أ�رضحة �أو ال ت�ضم ،ومثالها مغارة الأدهمية يف القد�س.
5 .5مقامات تت�ألف من �سور ب�سيط حميط بقطعة �أر�ض.
6 .6مقامات تقت�رص على �شجرة �أو كومة من احلجارة .وقد تكون بجوار الينابيع والآبار.
وارتبطت البيوت التي ينزل يها ال�صويف يف عهد �صالح الدين بالتعليم ،وقد خ�ص�ص
�صالح الدين اخلانقات لل�صوفية :وهي لفظ م�أخوذ من الفار�سية ،ومعناه البيت الذي ينزل
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فيه ال�صويف ،و�أوقف عليها �أوقاف ًا �سخية ،ويتم فيها تعليم �أ�صول ال�صوفية نظرياً ،وتطبيقي ًا
�إذ يقومون بال�شعائر ال�صوفية فيها.
�شيدت العديد من املزارات يف فل�سطني ،وغريها من البلدان،
ونتيجة الزدهار الت�صوف ِّ
ال�صالحية ،التنكيزية ،الدوادارية يف بيت املقد�س.
ظهر من اخلانقاوات:
ّ
والزوايا يف الأ�صل مبان �صغرية� ،أو م�سجد لل�صالة والعبادة ،و�أ�صبح يعني منزل
ال�صويف ،واختلطت الأ�سماء عند املعا�رصين بالرغم من ت�شابهها عند ال�سالطني (.حممد
احلافظ النقر2006 ،م� ،ص.)191_190

بذور التصوف:
�أما كلمة ت�صوف فهي حتمل �أربعة فرو�ض :الأول �إن ال�صويف من�سوب �إىل ال�صوف،
والثاين يكون من�سوب ًا �إىل �صوفة ،وهو رجل انفرد خلدمة اهلل �سبحانه وتعاىل عند بيته
مر ،والثالث �أن يكون م�شتق ًا من ال�صفاء ،والرابع �أن يكون من�سوب ًا
احلرام ،وا�سمه الغوث بن ّ
�إىل كلمة (�سوفيا) اليونانية ،ومل يذكر امل�ؤلف معناها (.زكي مبارك1938 ،م.)51/1 ،
وكان ال�صوفيون يعرفون با�سم القراء والزهاد والن�ساك ،وكان ملحوظ ًا فيهم �أنهم من
�أقطاب الأدب والبيان(زكي مبارك1938 ،م.)66/1 ،
وقد ظهرت بذور الت�صوف الأوىل يف نزعات الزهد القوية التي �سادت يف العامل
الإ�سالمي يف القرن الأول الهجري ،ويعود ظهورها �إىل عاملني :الأول :املبالغة يف ال�شعور
باخلطيئة ،والثاين الرعب الذي ا�ستوىل على قلوب امل�سلمني من عقاب اهلل وعذاب الآخرة،
و�رسعان ما حتول الزهد �إىل الت�صوف ،و�أول من ت�سمى بال�صوفية علي �أبي ها�شم الكويف،
واول (خانقاه) بنيت لل�صوفية بالرملة يف فل�سطني( �أبو العال عفيفي�،1947 ،ص.)3-2

األولياء:
مميزات األولياء:
ينتمي الأولياء �إىل اجلن�سني على الرغم من تغليب الذكور على االناث ،وخري ما
ميثل املر�أة يف نابل�س اخل�رضا التي حتوز على االحرتام والتقدير ،ويقال �إن اخل�رضاء هي
ابنة يعقوب التي رف�ض تزويجها لوثني ،وعند دخول العري�س �إىل اخل�رضاء �رصخت ثالث
و�صاها والدها ،فمات العري�س ،وتظهر الوليات كن�ساء يف �أوا�سط العمر،
�رصخات كما ّ
ويعرف الأولياء مب�شيتهم امللكية ،وعيونهم الثاقبة ونظرتهم الهادئة ،وقوامهم املنت�صب.
�أما الأولياء الذكور فغالبيتهم من اجلن�س الأبي�ض ،وفيهم زنوج ،و�ألوان الثياب تنتمي لثالث

جمموعات� :أحمر و�أخ�رض و�أبي�ض ،وكثري من الأولياء يرتدون حطّ ة بي�ضاء وجبة� ،أو لفة
حمراء وثوبا �أبي�ض ،و�أولياء �أحفاد ر�سول اهلل – �صلى اهلل عليه و�سلم -يلب�سون غطاء �أخ�رض
لر�ؤو�سهم.
ويقال ب�أن ( اخل�رضا) ترتدي نقاب ًا �أخ�رض و�إزاراً �أبي�ض ،ويقال �إن (ب�رش احلايف) يظهر
وهو مي�شي عاري القدمني ،كما كان احلال يف حياته .ويفرت�ض �أن (اخل�رضا) ت�أخذ حمام ًا
كل خمي�س يف حمام الدرج.
كرامات األولياء:
ومما ي�سمع عند املزارات مو�سيقا منبعثة من املزار ،وهي �إما غناء �أو مدائح� ،أو
مو�سيقية ،واحيان ًا تكون املو�سيقا �أ�صوات عالية
مو�سيقا للدراوي�ش ،ناجتة عن عدة �آالت
ّ
ي�سمعه النا�س ويخرجون من بيوتهم ،ولقد حدثني رجل يزيد عمره عن الثمانني ونيف �أنه
ر�أى جمموعة من الدراوي�ش( �أ�شباح) ي�سريون يف الليل �إىل �رضيح �أحد الأولياء ،وت�صحبهم
�أ�صوات لآالت مو�سيقية يف غور الأردن.
ويحظى الأولياء بكرامات ،والكرامة هي عالمة الويل ،وترتجم باالعتقاد ب�أن هناك
قدرة خا�صة للويل ممنوحة من اهلل لتدل على �صلته باهلل تعاىل .و�أف�ضل مثال على الكرامة
معاقبة من ي�رسق ممتلكات الويل� ،أو و�ضعت حتت رعايته.
ومن الكرامات القدرات الع�ضلية ،والأولياء ي�ستطيعون رفع عمود �أو اثنني من الأعمدة
احلجرية بيد واحدة ،وهذه امليزة موجودة خا�صة عند الأولياء يف نابل�س ،وميلكها ال�سلطان
(عبد الغافر) و ( رجال العمود) و ( ال�شيخ طه) و( عبد القادر) ،وهناك كرامات �أخرى كثرية،
( توفيق كنعان� ،1988 ،ص .)273-254
ومن املثري �أن بع�ض الأولياء ميلكون قوة خا�صة �ضد بع�ض الأمرا�ض فهم متخ�ص�صون
يف نوع واحد منها ،فمن �أجل الأمرا�ض العقلية يتجهون �إىل �ستنا اخل�رضا ،و�أما اخل�رض فهو
�أكرث الأولياء قدرة يف هذا املجال� ،أما الأمكنة التي ا�ستحم فيها �أيوب ففيها فر�صة لل�شفاء
من الأمرا�ض اجللدية .وي�شفي مزار ال�شيخ الرفاعي من لدغة الأفعى يف فل�سطني� ،أما �شفاء
الأمرا�ض الع�صبية والعقلية فتعهد ملقامات اخل�رض املنت�رشة يف �أنحاء الوطن .وقد ي�ستخدم
النا�س الأع�شاب التي تنمو بالقرب من املزار كعالج (.توفيق كنعان� ،1988 ،ص.)140

أنواع املزارات:
مييز املزار املقام �أوال�رضيح ،وت�أتي الأ�شجار وقنوات املياه يف املرتبة
�إن �أهم ما ّ
الثانية ،وهناك عوامل �أخرى ذات �أهمية �أقل ،وال ميكن اعتبار �أي مكان مقد�س ،مبعنى �أنه
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م�سكون من جانب قدي�س ،ما مل يتواف ْر فيه �رشطان:
1 .1القيام بطقو�س دينية مثل حلف اليمني ،النذور� ،إ�شعال امل�صابيح ،حرق البخور.
طبيعية ،مثل �سماع املو�سيقا الدينية ،ر�ؤية ال�ضوء ينبعث
2 .2تكرار ح�صول ظاهرة غري
ّ
تلقائياً� ،أو حدوث عقوبة قا�سية لأحد املارة ( توفيق كنعان�،1988 ،ص .)67-66

�أما الطقو�س واملمار�سات التي تتعلق باملزارات والأماكن املقد�سة فيمكن ترتيبها
كما يلي:
1 .1املمار�سات الدينية ،وتق�سم �إىل �أق�سام عدة ،على نحو :التلفظ بكلمات التقوى،

ال�صلوات ،الأدعية ،االحرتام.
2 .2يتمثل الق�سم الثاين يف و�ضع املمتلكات حتت حماية الويل ،وقد يقوم النا�س
ب�أعمال منها :ربط اخلرق ،الأمور املتعلقة بال�شفاء ،الق�سم� ،آداء النذور ،االحتفاالت يف
الأعياد واملواكب( توفيق كنعان� ،1988 ،ص.)115
وقبل دخول املزار ي�ست�أذن الزائر الويل ب�أن ي�سمح له بزيارته ،وعند دخول املزار يلفظ
الرجل كلمة يا �ستار ،يا حافظ ،يا �آمني( توفيق كنعان� ،1988 ،ص.)116
و�إىل جانب طلب الإذن نقابل حاالت تطلب امل�ساعدة من الويل (.توفيق كنعان،1988 ،
�ص.)117-116
مر باملكان(
ويقر�أ الزائر الفاحتة �أو �سورة من القر�آن ،والدعاء عند دخول املقام� ،أو �إذا ّ
كنعان� ،1988 ،ص.)140
العربية ،ومن �ضمنها فل�سطني ،وو�صفوا
ومما يجدر ذكره �أن الرحالة زاروا البالد
ّ
زيارة املقامات واملزارات ويف مقدمتها :امل�سجد الأق�صى ،وقبة املعراج ،وقبة اخل�رض،
وقبة �سليمان ،وقبة مو�سى(.كامل جميل الع�سلي1992،م� ،ص )37-36
وتت�ألف الزوايا يف الع�رص اململوكي يف مدينة نابل�س من جمموعة من الغرف لتدري�س
القر�آن وحتفيظه ،و�ساهمت هذه الزوايا يف تطوير احلركة العلمية يف املدينة والقرى املحيطة،
وانح�رس دورها يف تدري�س القر�آن والفقه والت�صوف ،ي�ضاف �إليها اخلدمات املعتادة التي
تقدمها للفقراء وامل�ساكني والزوار(.رئي�سة عبد الفتاح طلب العزة1995 ،م�،ص.)143

املقامات واملزارات:
املقام واملقامة :املجل�س .ومقامات النا�س :جمال�سهم ،واملقامة واملقام :املو�ضع
الذي تقوم فيه (الل�سان مادة قوم).

واملزار لغة هو مو�ضع الزيارة ،ويف احلديث �:إن لزورك عليك حقاً ،الزور :الزائر وهو
م�صدرُ ،و�ضع مو�ضع اال�سم .والز�أْرة :الأجمة ذات املاء واحللفاء والق�صب (الل�سان مادة
زور) .فالكلمتان مقام ومزار يجمعان الإقامة واملو�ضع.
�أما املزار ا�صطالحاً فهو مكان اكت�سب القدا�سة ب�سبب وجود قرب �أو �شبح �أو ويل من
�أولياء اهلل فيه� ،أو روح �صاحلة خيرّ ة ملجاهد �أو �شهيد ت�سكنه ،ولذا �أ�صبح املزار رمزاً تتجمع
حوله �أفئدة النا�س ،وحتج �إليه لتقدي�س �ساكنه الذي ميثل طموحات النا�س يف احلياة اخليرّ ة،
واملجاهدين ،وال�شهداء والأبرار( .منر �رسحان1989 ،م� ،ص.)9
ويطلق النا�س على املكان الذي به �رضيح الويل �أ�سماء خمتلفة منها :املزار واملقام
وامل�شهد والطربة والرتبة والقبة ،وقد يطلق هذا اال�سم الأخري على مقام لي�ست له قبة.
ويختلف موقع املقام من مكان �إىل �آخر ،فقد يكون و�سط القرية �أو يف مدخلها� ،أو
بالقرب منها ،ولكن غالب ًا ما يكون على موقع مرتفع خارج القرية ،ويندر �أن يوجد يف بطن
واد ،وقد يكون و�سط مقربة ( .جامعة القد�س املفتوحة2009 ،م� ،ص. )147
و�أخذت املقامات �شك ًال معيناً(مربع عادة) فوقه قبة ،ويكون له منفذ رئي�س ،ونافذة
�صغرية ،وتختلف املقامات ح�سب �أ�صحابها� ،أو �أ�صحاب الطرق ال�صوفية� ،أو م�شاهري
الأولياء(.جامعة القد�س املفتوحة2009،م� ،ص)247
ويعود تعدد الأ�رضحة يف املزار الواحد ل�صفات جتمع �أ�صحاب الأ�رضحة منها:
القرابة� ،أو ال�شهادة�،أو ال�صالح ،وقد يت�صل باملزار كهف �أحياناً .وبهذا قد يجمع املقام
�رضيح ًا وكهفا و�شجراً وعني ماء.

املزارات واملقامات يف مدينة نابلس:
املعروف عن مدينة نابل�س كرثة املزارات واملقامات ،لتوايل القادة وال�سلف ال�صالح
عليها ،وكانت املدينة ح�صن ًا ح�صين ًا ومطمعا للقوات الغازية من الرومان وال�صليبيني
الذين طهرهم املماليك.
وتدلل �أ�سما�ؤها على ذلك ف�شكيم ت�سمية كنعانية مبعنى الكتف ،ونيابول�س ت�سمية
رومانية :تعني املدينة اجلديدة ،ونابل�س ت�سمية �أطلقها عليها العرب امل�سلمون حينما
فتحها عمرو بن العا�ص ،وبلغت املدينة مكانة عالية �إذ كانت م�سكنا للأنبياء والعلماء
والأولياء وال�صاحلني ،ولقد �سكنها يعقوب بن ا�سحق عليه ال�سالم ( جرب البيتاوي :املقامات
واملزارات يف نابل�س بني املوروث الديني والرتاثي� ،ص.)7
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وقد يختلط املزار واملقام وامل�سجد يف مدينة نابل�س؛ لأن امل�ساجد بنيت يف معظمها
بالقرب من �رضيح �أو مزار ،وت�سهيالً للدرا�سة ميكن تق�سيم املقامات واملزارات �إىل:
أوالً -املزارات واملقامات منفردة أو جمتمعة ( مزار أو مقام مع ضريح أو بدونه) وهي:
♦

♦قرب يو�سف عليه ال�سالم:

يقع �شمايل بئر يعقوب ،ويبعد حوايل �سبعمائة مرت ،ويعتقد ب�أنه قرب يو�سف عليه
ال�سالم ،علما ب�أن يو�سف عليه ال�سالم تويف يف م�رص ،ومل ينقل جثمانه �إىل نابل�س �أو اخلليل؛
لأن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا ،ويعتقد �أي�ضا ب�أن �أبناء يعقوب باعوا �أخاهم يف هذا املكان.
(م�سلم احللو ،د.ث� ،ص .)104ويروى �أن يعقوب عليه ال�سالم ملا هاجر �إىل فل�سطني ،وقف
�أمام قرية �سامل ق�ضاء جنني ،ثم �أن�ش�أ بني قرية �سامل وبلدة نابل�س معبداً هلل ،وحفر بئراً،
جرزمي وعيبال �إىل ولدة يو�سف عليه ال�سالم
وعندما حانت وفاته �أو�صى ب�أمالكه بني جبلي ْ
( .زهري عبد اللطيف غنامي و�آخرون2000،م�،ص.)180
�أما عبد الغني النابل�سي فيذكر �أثناء رحلته �إىل القد�س �أنه زار مزار يو�سف ـ عليه
ال�سالم ـ يف دم�شق يف ال�شام ثم �أ�ضاف �أننا وجدنا �رضيح يو�سف ـ عليه ال�سالم ـ يف بالد
اخلليل ،وقرب يو�سف هو خارج ال�سور ال�سليماين من جهة الغرب بداخل املدر�سة املن�سوبة
لل�سلطان امللك النا�رص ح�سن ،وت�سمى الآن بالقلعة ( عبد الغني النابل�سي1902،م� ،ص.)63
♦

♦بئر يعقوب:

يقع يف �أطراف مدينة نابل�س يف و�سط ال�سهل الذي يف�صل بني جرزمي وعيبال �رشقاً،
ويعتقد �أن هذه البئر حفرها يعقوب عليه ال�سالم ،ويبلغ عمقها40م .والتقى ال�سيد امل�سيح
باملر�أة ال�سامرية ،وطلب منها �رشبة ماء ،فرف�ضت؛ لأنها �سامرية .يقول بور�شاد« :جل�س
امل�سيح على حافة البئر ،وطلب من املر�أة ال�سامرية �أن ت�سقيه» ( .بور�شاد،د.ث� ،ص،)109
ولهذا تدعى البئر �أي� ًضا ببئر ال�سامرية ،وبنت امللكة هيالنة كني�سة �ضخمة فوق البئر،
وعمرها ال�صليبيون بعد �أن هدمت ،والآن فوقها كني�سة ( .م�سلم احللو ،د.ث� ،ص. )103
ّ
ويروى �أنه ملا حانت وفاة ح�رضة يعقوب �أو�صى ب�أمالكه �إىل ولده يو�سف( .حممد رفيق
التميمي وحممد بهجت2000 ،م�،ص )180ويقال� :إن ال�صليبيني �أقاموا كني�سة فوق البئر،
ودمرها �صالح الدين عقب فتح نابل�س� (.سعيد البي�شاوي ،د.ث�،ص.)109
ّ
ولو كان املكان ي�سمح باالجتهاد لأدعى الباحث �أن بئر يعقوب هو البئر الذي �ألقي
اجلب يلتقطه بع�ض ال�سيارة
فيه يو�سف ( قال قائل منهم ال تقتلوا يو�سف و�ألقوه يف غيابت ّ
�إن كنتم فاعلني) (يو�سف� ،آيه )10فالبئر عميق ،واملكان ت�سري فيه القوافل لأنه بني جبلني،

ويطلق على البئر حزن يعقوب ،وكل هذه الأمور تدلل على ما ذهب �إليه الباحث ،واهلل تعاىل
�أعلى و�أعلم  .وهناك �أربعة �آراء حول البئر �أهمها على الرتتيب :بئر وثبان ،بئر �سنجل،
بئراحلبيب  ،بئر يعقوب.
♦

♦رجال العمود:

تقع قبور رجال العمود يف الق�سم ال�رشقي من مدينة نابل�س ،ويقال �إن �أربعني نبي ًا
دفنوا فيها ،ويقول ال�سامريون �إن القي�رص (زينو) قتل �سبعني من زعمائهم عندما حاولوا
تن�صريهم ،ويزعم بع�ضهم �أن (بلوطة مورة) هو املكان الذي ن�صب عليه ابراهيم خيمته
عندما زار البالد لأول مرة ،ويظهر من خالل الروايات �أن م�شايخ العامود دفنوا يف هذا
املكان ،ودفن حممد عامود النور ،وولديه ال�شيخ �صالح ،وال�شيخ �سعد الدين( .م�سلم احللو،
د.ث�،ص.)103
وملا زار املكان عبد الغني النابل�سي قال :ثم توجهنا �إىل زيارة الأنبياء الأربعني،
ودخلنا يف داخل املقربة ،ور�أينا مدفن ًا عظيماً ،ي�شتمل على �أماكن عدة ،وفيه مغارة
الأربعني ،ويف تلك املغارة عمود؛ لهذا �سموا رجال العمود ،و�أ�ضاف �أنه يوجد مقام لعلي
ر�ضي اهلل عنه( .م�صطفى الدباغ1988 ،م�،ص.)237
وامتاز مقام العامود على �سائر مقامات نابل�س ب�أن �صالة اال�ستغاثة تقام فيه كلما
توقف املطر� ( .إح�سان النمر1975 ،م�،ص.)174
♦

♦عماد الدين:

يقع هذا املزار بالقرب من ر�أ�س جبل عيبال ،و�إىل ال�شمال من مزار زميله جمري الدين،
واملزار بعيد ن�سبيا ،وم�سالكه وعرة ،وم�ساحة الغرفة التي يقوم فيها ال�رضيح تقرب من
خم�سة وع�رشين مرتاً مربعاً ،وال�رضيح طوله �أربعة �أمتار ،وتت�صل هذه الغرفة بغرفة �أخرى
وا�سعة هي مبثابة م�سجد ،له حمراب وقبة عالية ( .م�صطفى الدباغ1988 ،م.)234/6 ،
ويرجح �أن يكون هذا املزار لأحد قادة �صالح الدين الأيوبي الذي ا�ست�شهد عندما غزا التتار
ّ
نابل�س �سنة 658هـ .
واختلفت الآراء حول �صاحب ال�رضيح ،وزعم بع�ضهم �أنه قرب يوحنا املعمدان ،لكن
ال�صباغ يرجح �أنه لي�س كذلك ،فالت�سمية جاءت من ا�سم عماد الدين وحرفت ،و�أظن �أن
ال�رضيح لقائد من قواد �صالح الدين �إخوة ال�سالح ،و�أخوة الدفاع عن املدينة البا�سلة التي
تعر�ضت للعدوان ،ويزيد هذا الر�أي قوة كرثة قادة �صالح الدين الذين ا�ست�شهدوا على هذه
االر�ض .وهناك ر�أي �آخر يقول� :إنه �رضيح علي بن �شجاع .و�أهل املدينة مييلون �إىل �أن هذا
ال�رضيح لعماد الدين.
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♦

♦جمري الدين:

يقع غربي امل�س�شفى الوطني �أ�سفل جبل عيبال ،ويتكون من غرفة مربعة ال�شكل فيها
�رضيح ،وتوجد خارج الغرفة دوحة وارفة .ولهذا املقام �أهمية كبرية؛ لأن الن�ساء ينذرن له
النذور ،وي�ضئنه بالزيت ،ويقمن �أفراحهن حوله ( .م�صطفى الدباغ1988 ،م� ،ص.)234
♦

♦ال�شيخ غامن:

يقع على جبل جرزمي ،ولعله ي�ضم رفات �أحد بني غامن الدين الذي يعود ن�سبه �إىل غامن
الأن�صاري ،ومن املحتمل �أن يكون هذا قرب ال�شيخ غامن بن عي�سى بن ال�شيخ غامن املتوفى
�سنة 770هـ ،واملدفون بالقرب منه ولده ال�شيخ عبد ال�سالم ،ورمبا تعود �أ�صول ال�شيخ غامن
�إىل قرية بورين ،الواقع خلف املقام ،وكان من الأتقياء ،و�سكن القد�س عندما حررها �صالح
الدين ،واهلل �أعلم (.م�صطفى الدباغ1988 ،م� ،ص.)237
♦

♦زاوية القدم:

وهي موجودة يف حملة قريون ،وهي الزاوية الرفاعية لل�شيخ ال�شعبي ،ومن موظفيها
الأمري وايل بن علي ال�سباهي النابل�سي ،بالإ�ضافة �إىل زاوية الب�سطامية ،والزاوية ال�سعدية
مبحلية احلبلة(.ختام حممد مطاوع1998،م� ،ص.)161
♦

♦ال�شيخ بدران:

ويقع �رضيحه غربي ال�رسايا القدمية ،وهذا ال�شيخ من رجال القرن ال�سابع الهجري.
وقد ذكره عبد الغني النابل�سي �أثناء رحلته ،يقول»:ف�رسنا حتى �أقبلنا على (نابل�س) فخرج
�إىل لقائنا �أهلها الكرام حتى دخلنا مدر�سة ال�شيخ بدران....فجل�سنا يف تلك املدر�سة املباركة
حتى ورد الركب ال�شامي( .عبد الغني النابل�سي1902 ،م� ،ص )63واملدر�سة التي ذكرها
النابل�سي كانت موجودة لفرتة قريبة.
وينطلق من هذا املزار �أ�صحاب الطرق ال�صوفية بالطبول وال�صنوج يف املنا�سبات
الدينية�( .آمال عزات ال�سجدي2002،م�،ص .)67ويظن العامة �أنه والد ال�شيخ العماد وجمري
الدين ،وقد ذكره �صاحب �شذرات الذهب والنجوم الزاهرة با�سم العماد عبد احلافظ بن بدران،
وال�شيخ بدران يختلف عن ابن بدران�(.إح�سان النمر1975،م� ،ص)171
♦

♦ال�رسي:

يقع على جبل جرزمي غربي نابل�س ،ويف هذا املقام �رضيح يقال �إ ّنه لل�شيخ حممد
ال�سقطي ،ويقع على جبل عال غرب املدينة ،ومقامه بناية كبرية اعتاد الدراوي�ش �أن يحتفلوا

بالذكر فيها ،ويدقوا الطبول كل خمي�س .وال�رسي الذي ين�سب �إليه املقام هو �أحد الأولياء
امل�شهورين ،واتخذ تالميذ ال�رسي قرية اجلنيد مكانا للعبادة ( .م�صطفى الدباغ1988 ،م،
 ،)232/6واملرجح �أنه اتخذ للذكر ،و�صاحبه دفن يف بغداد.
♦

♦م�صلى �آدم:

هذا املكان غري معروف ،ولكن ياقوت احلموي ذكره« ،وبظاهر نابل�س جبل ذكروا �أن
�آدم عليه ال�سالم �سجد فيه» (.م�صطفى مراد الدباغ1988،م. )232/6،وال�رسي من رجال
الت�صوف له قرب ب�سيط ،وكان �صاحبه قد ق ّد�س اهلل تعاىل ،وقربه يف بغداد ،ومقامه بناية
تكية( �إح�سان النمر :تاريخ جبل نابل�س والبلقاء1975،م�،ص)168
كبرية ت�ستعمل ّ
♦

♦زاوية ب�رش ال�شايف:

يقع غربي جامع الأنبياء ،وهو عبارة عن غرفة كبرية وا�سعة بها �رضيح ين�سب �إىل
الع�شريية ،ولكن ذلك غري مثبت لثبات وفاة املذكور يف بغداد227هـ.
ب�رش �أحد رجال
ّ
ويرجح ب�أن يكون املكان لأتباعه(.م�سلم احللو،د.ث� ،ص( )101ختام حممد مطاوع،
1998م� ،ص )162وظ ّل ال�سكان �إىل حد قريب ي�شعلون عليه ال�رسج ،وينذرون له النذور
مير عنده
التي منها غطاء للقرب من القما�ش الأخ�رض ،ويقولون �إنه متزق .وكان كل من ّ
يربط �رشيطة على حديد نافذته ،وكان يربط ال�صبيان من �رشابة الطربو�ش(خيطان) على
ذلك احلديد ،وبع�ض الرجال تقطع من بطانة ال ُقنباز .ويقول �إح�سان النمر �إنه كان ك ّتابا
للتعليم ،وي�ضيف ب�أنه تعلم فيه .وهدم يف زلزال  1927و�أعادت بناءه احلاجة عزيزة عبد
املجيد (النعاجي) ،وا�ستولت عليه الأوقاف وق�سمته �إىل ق�سمني :الق�سم ال�رشقي فيه ال�رضيح،
والغربي حمالت جتارية� (.إح�سان النمر1975 ،م� ،ص)170
♦

♦الدروي�شية:

زاوية يف حي القريون ،وبها قرب الدروي�ش مراد واخيه حممد(م�سلم احللو ،د.ث،
�ص )101ويطلق عليه التوتة الدروي�شية لوجود �شجرة توت كبرية بقربها .وقد كان يف
تكية دروي�شية�( .إح�سان النمر1975 ،م�،ص )172
املكان ّ
♦

♦مقام ال�شيخ م�سلم:

يقع هذا املقام يف �أق�صى ال�رشق ،ومل تتوافر معلومات عنه( �آمال عزات ال�سجدي،
2002م� ،ص .)67وهناك م�سجد ال�شيخ م�سلم العمادي ،جنوب م�سجد الأنبياء ،ومقام
الأنبياء ،ومقام الرملي قريب من جامع الن�رص .ومل ُتذكر عنها �أية معلومة .لكن �إح�سان
النمر يقول� :إن امل�سجد الكبري ي�ستخدم للتعليم ،وكان بالقرب من ال�رضيح ،وكان يعرف
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

121

يناير 2014

122

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

بحو�ش ال�شيخ امل�سلم (.اح�سان النمر1975 ،م � ،ص )170وجرت العادة �أن حتيي فرق
خا�صة بالزوايا املنا�سبات الدينية ،ويطلق عليها النابل�سيون( الع ّدة) وتتكون من جمموعة
من الرجال الذين ينتمون �إىل زاوية� ،أو مقام ،وهم يحملون الأعالم الدينية ،وال�سيوف،
والطبول (.حترير خليل عودة وحممود عطا اهلل1999 ،م � ،ص )191
♦

♦�صخرة ال�ست �سليمية يف اجلبل ال�شمايل (عيبال):

♦

♦ال�شيخ م�سعود:

♦

♦مقام ال�شيخ بالل:

يعتقد بع�ض النا�س �أن �سليمية عابدة مِ �صرْ ية طار نع�شها ودخل يف جوف هذه
ال�صخرة ،و�صار النا�س ي�شعلون لها ال�رسوج ،فكانت بنات �آوى تلعق الزيت ،وتطفئ ال�رسوج
امل�شتعلة ،وكانت النذور تقدم يف هذا املكان.
وذكر ال�شيخ عبد الغني النابل�سي �أن يف املكان �رضيحني ل�سليم و�سلمي ،وكانا يتعبدان
بنوا
�أ�سفل هذه ال�صخرة ،ويظهر �أن �أهل اخلري من مالكي كروم ال�صرب يف تلك املنطقة ،قد ْ
لهما جداراً يظلهما من ال�شم�س ،وبعد موتها قامت فكرة عند ال�صعاليك ب�أن حتت ال�صخرة
كنز ،فهدموا جزءاً من املكان�( .إح�سان النمر1975،م� ،ص )166-165
يوجد مقام ال�شيخ م�سعود يف نهاية البلدة القدمية ،وهو �صاحب ك ّتاب ،وكانت ت�شعل
ال�رسوج يف املكان لوقت قريب( .اح�سان النمر1975 ،م� ،ص )172
يقع على قمة جبل فوق وادي الباذان ( اح�سان النمر1975 ،م� ،ص )175
وهناك مقامات عديدة بالقرب من املدينة.
وت�شبه م�ساجد مدينة نابل�س املزارات لوجود �أ�رضحة الأتقياء وال�شهداء يف �صحون
تلك امل�ساجد� ،أو بالقرب منها ،وامل�سجد هو كل مكان ُي َ�سجد فيه ،وهو من الألفاظ الإ�سالمية.
( ختام حممد ذيب مطاوع1998 ،م � ،ص .)155
ثانيا ـ مساجد مدينة نابلس اليت هلا عالقة بأضرحة االتقياء:
♦

♦جامع اخل�رضاء:

يقع يف حي اليا�سمينة ،ويقال �إنه ت�أ�س�س يف املكان نف�سه الذي حزن فيه يعقوب ـ عليه
ال�سالم ـ على ابنه يو�سف ،ويعود تاريخ بنائه �إىل عام1290م( .نبيل الأغا1993،م�،ص.)307
و�أقيم هذا اجلامع على مقام اخل�رض يف نابل�س قرب اجلامع الكبري .وم�سجد اخل�رضاء �أقيم
يف نابل�س زمن املن�صور قالوون ،وقد دمرت مئذنة امل�سجد ،ثم �أعيد بنا�ؤها مرة �أخرى.
(�سعيد البي�شاوي1991 ،م�،ص .)211وقد ذكره عبد الغني النابل�سي �إذ يقول »:عرثنا على

عني ماء هناك ت�سمى عني الع�سل ،ثم توجهنا �إىل جهة م�سجد اخل�رضاء ،فدخلنا �إىل جامع
قدمي البنيان متهدم اجلوانب والأركان ،فيه بركة مربعة اجلوانب م�ساوية للأر�ض ،واملاء
يجري على �أفواه �سواقيها» ( .عبد الغني النابل�سي1902.م� ،ص .)74وامل�سجد كان بيت ًا
ليعقوب .ويعرف اجلامع با�سم جامع يعقوب( .م�سلم احللو ،د.ث� ،ص)98
وتعددت املزارات يف فل�سطني التي حتمل ا�سم ويل اهلل اخل�رض ،واخل�رض الأخ�رض ،وحظي
هذا الويل باحرتام كبري يف �صفوف ال�شعب من �أتباع الديانتني اال�سالمية وامل�سيحية ،ولقد
وجدنا مقامات ومزارات يف مواقع كثرية منها :جبل الكرمل ،والقد�س ،ونابل�س ،وحيفا،
وغزة .وي�ضيف الباحث �أن لهذا الويل مزاراً �أو حمل �إقامة يف بلدة طمون �شمال �رشقي
نابل�س .وكرثة املقامات واملزارات للخ�رض يف كل �أنحاء فل�سطني �إ�شارة �إىل �أهمية الويل،
ويقال ب�أنه رمز للقتال وحمل ال�سالح وركوب اخليل( .منر �رسحان1989 ،م� ،ص)12
وقد كتب على �أحد مقامات اخل�رض(عجائب اخل�رض كثرية ما هي قليلة .هنا يف حمل
القدي�س العظيم جورجيو�س الالب�س الظفر امل�ست�شهد يف احلروب) وهذه العبارة حتفز النا�س
لل�شهادة يف احلروب ،ويظهر �أن هذا القائد يدفع النا�س للدفاع عن الأر�ض وحمايتها( منر
�رسحان1989 ،م� ،ص ،)13ويقال �إن �أوالد يعقوب دفنوا يف م�سجد الأنبياء ،ولهم �رضيح
كبري يف �إحدى غرفه (نبيل الأغا1993 ،م� ،ص)309
♦

♦جامع الن�رص:

يقع و�سط البلدة القدمية ،و�أقيم على كني�سة بزنطية يف القرن الثاين امليالدي ،و�أعيد
بنا�ؤه بعد الزلزال الذي �رضب مدينة نابل�س عام 1927م ،وجاءت الت�سمية نتيجة النت�صار
امل�سلمني على الإفرجن يف املكان نف�سه الذي بني فيه امل�سجد� ،أو لدفن �شهداء امل�سلمني يف
ال�سيد) يف
�صحنه ،وهو الأرجح( .م�سلم احللو ،د.ث� ،ص )100وال�صليبيون بنوا كني�سة (معبد ّ
املكان ،وبعد ا�سرتداد مدينة نابل�س ُح ِّولت هذه الكني�سة �إىل جامع الن�رص.
♦

♦جامع الأنبياء:

يقع قرب حمطة �سكة ( احلديد) و�أ�شارت بع�ض املراجع �إىل �أن املكان يحوي رفات
�أج�ساد �أبناء يعقوب ،علم ًا ب�أن �أبناء يعقوب رحلوا �إىل م�رص ومل يعد الآ يو�سف عليه ال�سالم.
( م�سلم احللو ،د.ث� ،ص.)101
♦

♦اجلامع الكبري:

يقع �رشقي املدينة ومدخله الرئي�س من جهة ال�رشق ،وكان هذا اجلامع يف ال�سابق
حولها القائد �صالح الدين �إىل جامع ،ويوجد على كل جانب من جانبيه
كني�سة ،وقد ّ
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ال�رشقيني ثمانية �أعمدة رخامية متنا�سقة تدعم القو�س الذي يعلوها .وكان هذا امل�سجد
يحوي مدر�سة ي�سكنها الطلبة من خارج فل�سطني ،وحوله �سوق ،ويف �أروقتة يرقد م�صطفى
بك الغفاري ،ون�ستدل على ذلك من خالل نق�ش موجود على امل�سجد باخلط الن�سخي اجلميل،
جاء فيه:
“هذا قرب املرحوم ،م�صطفى بك الغفاري ،عليه رحمة الباري ،با�رشاه ر�ضوان بك
�أمري الركب امل�رصي يف ربيع الأول ل�سنة 1051هـ1586/م من حممد حبيب”.
وهناك لوحة �أخرى من الرخام مثبتة فوق العمود القائم يف ال�ساحة ال�رشقية التي
ت�سبق اجلامع الكبري ،وجند النق�ش الآتي:
�إذا ما جئت نابل�س( نابل�سا) فبادر وع���رج نح���و جامعه���ا الكب�ي�ر
جت���ده عام���را ً يدع���و بخ�ي�ر وت�أيي���د ملوالن���ا الوزي���ر
�أت�����ى ال���ت���اري���خ ل��ط��ف��ا ي���ا جم��ي��د.
عمر هذا اجلامع �سنة 1139ه.
ويت�ضح من هذا النق�ش �أن �سليمان �أمري احلج ال�شامي ّ
(رئي�سة عبد الفتاح 1999،م� ،ص .)161-160
وهناك وقف على اجلامع الكبري ال�صالحي يتمثل يف :حمام وطاحون وعدد من
الدكاكني و�أ�شجار من الزيتون ،وعرف من موظفي اجلامع الكبري ال�صالحي ال�شيخ �أحمد
�شهاب امل�شهور بابن مكية الكاتب على وقف اجلامع ،وال�شيخ خليل غر�س الدين الب�سطامي
الذي كان �إماماً ،وال�شيخ ال�رشابي النابل�سي (.ختام حممد ذيب مطاوع1998 ،م� ،ص .)157
وهناك م�ساجد �أخرى منها(:ختام حممد ذيب مطاوع1998 ،م� ،ص .)160-159
♦

♦جامع ال�ساطون :ويدعى جامع ال�ساطون �أو ال�ساطور.

♦

♦جامع التينة :يقع يف حملة القريون.

♦

♦اجلامع العمري :يقع يف حملة الغرب.

♦ ♦جامع تنكز :يقع يف حملةاحلبلة ،وبني يف عهد الوايل �أبو �سعيد تنكز الذي تويف
�سنة 741هـ ،وهذا امل�سجد كان يف الأ�سا�س م�شفى.
♦ ♦جامع العني :يف الأ�صل كني�سة ،وا�ستبدلها احلاكم ح�سني با�شا من الن�صارى
بنوا عليه الكني�سة
بدران هي كني�سة الروم الأرثدوك�س يف احلي الغربي من املدينة حيث ْ
احلالية ،وبني بجانبه �سبي ًال عبارة عن عني ماء ،ولهذا �أطلق عليه جامع العني ،ويعرف
اليوم بجامع البيك لأن م�صطفى با�شا قام بتو�سعته.

املزارات واملقامات ودورها يف إبراز ا ُ
هلوية:
ي�أخذ تاريخ مدينة نابل�س بعداً خا� ًصا يف التاريخ الإ�سالمي ،فاملدينة كانت حمل
اهتمام ومنطقة جتاذب ،حاول ال�صليبيون ال�سيطرة عليها ،وطم�س هويتها ملا لها من
دور بارز يف املقاومة ،ومقارعة الأعداء ،وت�ضاري�سها بالغة الأهمية يف زمن كان القو�س
وال�سهم واخليل �سالحاً ،كما �أن موقعها له �أهمية كربى.
واملزارات واملقامات ت�شد الأذهان �إىل ما�ض عتيد ،وتدلل على حجم اهتمام املماليك
و�صالح الدين بهذه املدينة .وما امل�سميات التي يحاول االحتالل ترويجها ا ّال تهويد وطم�س.

تصفية اهلوية وإلغاؤها:
حتتل مدينة نابل�س ب�ؤرة ال�شمال الفل�سطيني ،وتقرتب من احلدود الأردنية الفل�سطينية،
فاملدينة تتكئ على عيبال وجرزمي ،ومتد �ساقيها �إىل نهر الأردن ،فهي �شاخمة بعروبتها
و�إ�سالمها وتاريخها ،وكانت مدار اهتمام ،وب�ؤرة �رصاع على مدى التاريخ ،وتالحقت
موجات الغزو عليها تباعاً ،وهبت قوافل املدافعني عنها ،فالحقت جيو�ش �صالح الدين
فلول ال�صليبيني الغازين ،وحرروا املدينة و�أعادوا لها هيبتها.
وتعظم املدينة ب�أهلها وروادها عرب حمطات الزمن ،ف�سكنها الأتقياء واملجاهدون،
وانت�رش عبق الروحانية من العابدين املقيمني على �أر�ضها ،و احت�ضنت الأر�ض �أج�سادهم
الطاهرة.
� ّإن التطلع �إىل هذه الأر�ض ،جعل الغزاة ينفذون خطط ًا �شيطانية ،تهدف �إىل طم�س
فعمدوا �إىل حماربة الأحياء والأموات ،والأ�سماء
الهوية العربية ،والإ�سالمية ،والفل�سطينية،
ْ
والتاريخ واللغة والدين.
لقد تدافعت جيو�ش الطامعني ال�صليبيني �إىل هذه الأر�ض ،وحاولت �إلغاء الإرث
احل�ضاري العربي الإ�سالمي يف هذه املدينة ،ف�أقامت الكنائ�س على املزارات واملقامات يف
هذه املدينة ،وتعد هذه اخلطوة خطوة متقدمة يف �رصاع احل�ضارات وطم�سها.
وحاول املغت�صبون عرب الزمن تزييف التاريخ ،ون�رش اال ّدعاءات ظن ًا منهم �أن ذلك
يغري وجه املدينة ،لذا جند اختالف ًا حول �أ�سماء املزارات واملقامات ،وقد تلتب�س امل�سميات
من النقي�ض �إىل النقي�ض ،وهذا كلّه ين�صب على طم�س الهوية.
وحرفت
ومل ت�سلم اللغة عماد الدين ،ولغة التوا�صل من االعتداء فتغريت الأ�سماء ّ
الأعالم ،وانت�رشت لغة امل�ستعمرين ،كل ذلك ي�سري ب�شكل منظم وخمطط ،ونحن يف �سبات
عميق.
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واللغة كالوطن تعر�ضت للتهويد ،ف�رضبت اللغة يف عقر دارها ،وهذا التهويد اللغوي
يعادل قطع الر�أ�س بالن�سبة �إىل الفل�سطينيني ،وهذا العمل �أ�شد خطورة من احلروب ،فاللغة
هي التي توحد الفكر اجلماعي لأي �شعب من ال�شعوب ،ولأي �أمة من الأمم ( .ح�سني �أبو كته،
2010م� ،ص)49
ومدينة نابل�س هي جزء من �أر�ضنا ،وتعاين كما تعاين �أي بقعة يف فل�سطني .وهذا
التعليمية لتقف
الت�سارع بهدف تغيري معامل املدينة بهذه الوترية يدفع الأمة وامل�ؤ�س�سات
ّ
الواقعية.
وقفة بطولية ،حتى ال ت�أخذ هذه املتغريات �صفة
ّ
ومما يبعث على القلق �أنه يف القرن املا�ضي ظهرت �أبحاث عديدة عن بيت املقد�س
وفل�سطني عموم ًا ت ّدعى املو�ضوعية ،وك ّنا قد فرحنا لها �إ ّال �أن القارئ املتعمق يف هذه
الدرا�سات ُي ْ�ص َدم بغلبة النظرات الكن�سية املتع�صبة يف كتابات امل�ست�رشقني من �أمثال:
�ستفن رن�سيما والمونت وديفيد جاك�سون و�ستون وغريهمّ � .أما الدار�سون اليهود فقد كر�سوا
ُج ّل اهتمامهم لإيجاد دور لليهود يف التاريخ وخا�صة يف بيت املقد�س (.حممد احلافظ
النقر2006 ،م� ،ص.) 5
ويقطن يف هذه املدينة العرب امل�سلمون ،واليهود ال�سامريون ،وقليل من الن�صارى،
وت�سود روح الت�آخي واملودة بني الديانات الثالث.
ونالحظ �أن احلملة ال�صليبية َ�ص ّبت جام حقدها على الأماكن املقد�سة واملزارات ،وما
له امتداد �إ�سالمي يف هذه البقعة املقد�سة من الأر�ض ،ف�سارعت لطم�س هوية ال�شعب العربي،
وحاولت طم�س مالمح الإرث احل�ضاري ،والديني ،والإ�سالمي على وجه الأر�ض ،فعمدت �إىل
بناء الكنائ�س على مقامات الأتقياء والأنبياء يف �أماكن عدة يف هذه املدينة
وتظهر املزارات مدى انتماء �أ�صحابها �إىل هذه الأر�ض ،فلقد ا�ست�شهدوا ،وتت�ضح
�صالت القرابة بني بع�ض �أ�صحاب الأ�رضحة ،ويالحظ �أي� ًضا تعدد الأ�رضحة يف املقام
الواحد �أحياناً.
وقد يختلط على املرء املزار مع امل�سجد ،لأن بع�ض امل�ساجد �أقيمت بجوار الأ�رضحة
وا�شتهرت هذه امل�ساجد منذ فرتة بعيدة.
واملدينة قلعة منيعة هاجمها ال�صليبيون ،وعاثوا فيها ف�ساداً وخراباً ،وخل�صها �صالح
الدين من رج�سهم ،وما �أ�رضحة الأتقياء ،وقادة �صالح الدين �إ ّال منارة ت�ضيء املدينة �صباح
م�ساء تذكرنا بعظمة املدينة ،و�ستبقى هذه الأ�رضحة واملزارات يف هذه املدينة البا�سلة
�شاهداً على عظمة املدينة.

خامتة:
انت�رشت املزارات واملقامات يف مدينة نابل�س �سهولها وجبالها ،وتربعت قمم اجلبال
و�سفوحها ،و�أخذت مكانها كخط �أول للدفاع عن املدينة و�سكانها .وكانت هذه املزارات
منرباً لتعليم الدين وملج�أ للت�صوف والتعبد.
ويكرم �سكان مدينة نابل�س ه�ؤالء االتقياء الذين �أقاموا يف هذه املدينة ،بتقدمي النذور،
ويتقربون �إليهم بالدعوات ،وي�ضيئون مزاراتهم ،ويقيمون االحتفاالت بالطبول عند تلك
ّ
املقامات.
العربية
وباالمة
وت�ؤرخ املقامات واملزارات حلقب تاريخية ،وترتبط بهوية هذا ال�شعب
ّ
ّ
واال�سالمية برباط الهموم وامل�شاعر امل�شرتكة ،فهذه املزارات لأتقياء �ضحوا بدمائهم،
ّ
و�أفنوا عمرهم يف هذه البالد ،وهم من منابت �شتى.
ويت�ضح �رصاع احل�ضارات يف املقامات واملزارات ،فلقد عاث ال�صليبيون ف�ساداً،
وحاولوا تغيري املعامل وطم�سها ،وتع ّد املقامات دلي ًال وا�ضح ًا على قد�سية املدينة
و�أهميتها.

موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

127

يناير 2014

128

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

النتائج والتوصيات:
من �أبرز النتائج التي تو�صل �إليها البحث:
1 .1تتوزع املزارات على ر�ؤو�س اجلبال و�سفوحها.
2 .2و�أغلب �أ�صحاب املزارات جماهدون �أتقياء واكبوا القائد �صالح الدين  ،لذا كانت
�شعارات القتال واجلهاد مالزمة ملقاماتهم
3 .3ويغلب على املزارات يف نابل�س وجود �رضيح �أو �أ�رضحة فيها ،وق�سم منها يخلو
من ذلك.
4 .4يزيد عدد املزارات على ثالثني مزاراً ،والتب�ست الت�سميات بفعل عوامل طم�س الهوية
احل�ضارية.
5 .5تظهر املزارات �أهمية املدينة دينياً ،وتظهر قدا�ستها �إذ تواىل عليها القادة و�سكنوها
ودافعوا عنها.
�6 .6أقيم ق�سم من امل�ساجد يف مدينة نابل�س بجانب �رضيح �أو مزار ،و�سميت بع�ض
امل�ساجد ب�أ�سماء �أ�صحاب هذه الأ�رضحة.
تقرب ال�سكان لزمن قريب �إىل �أ�صحاب املقامات واملزارات ب�إ�شعال ال�رسوج وتقدمي
ّ 7 .7
النذور.
�8 .8أ َّثر زلزال 1927م على املقامات واملزارات ،وه ّدم جزءا منها.
9 .9تك�شف املزارات عن عالقة وثيقة بني بغداد ونابل�س التي حررها �صالح الدين،
فكثري من �أ�صحاب املزارات واملقامات دفنوا يف بغداد ومقاماتهم يف نابل�س.

املصادر واملراجع:
1 .1القر�آن الكرمي.
�2 .2آمال عزت ال�سجدي :بلدية نابل�س القدمية يف �صور قبل االجتياح اال�رسائيلي يف ني�سان
عام 2002م وبعده ،نابل�س ،املكتبة الوطنية2002،م.
�3 .3إح�سان النمر :تاريخ جبل نابل�س والبلقاء ،نابل�س ،مطبعة جمعية املطابع التعاونية،
نابل�س1395 ،ه1975،م.
�4 .4أحمد عبد الرحمن حمودة و�آخرون :مو�سوعة املدن الفل�سطينية ،ط ،1دم�شق ،الأهايل
للطباعة والن�رش والتوزيع.1990 ،
�5 .5أحمد املرع�شلي و�آخرون :املو�سوعة الفل�سطينية،ط ،1دم�شق1984،م.
6 .6بور�شاد :و�صف الأر�ض املقد�سة،ترجمة �سعيد البي�شاوي ،مراجعة وتدقيق م�صطفى
احلياري ،عمان ،دار ال�رشق ،د.ث.
7 .7حترير خليل عوده وحممود عطا اهلل :نابل�س بني املا�ضي واحلا�رض ،جامعة النجاح
الوطنية ،مركز التخطيط والتوثيق1999،م.
8 .8توفيق كنعان :الأولياء والكزارات اال�سالمية يف فل�سطني ،ترجمة منر �رسحان ،فل�سطني،
من�شورات وزارة الثقافة الفل�سطينية.1988 ،
9 .9رئي�سة عبد الفتاح طلب العزة :نابل�س يف الع�رص اململوكي(648ه923-ه) ،ط ،1نابل�س،
دار الفاروق للثقافة1999،م.
1010زكي مبارك :الت�صوف الإ�سالمي يف الأدب والأخالق ،ط ،1مطبعة الر�سالة1357 ،هـ،
1938م.
1111عبد الغني النابل�سي :رحلتي �إىل القد�س،مكتبة القاهرة1902 ،م.
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أدب األمثال الشعبية يف املأكوالت النابلسية
تناول البحث املو�سوم بـ ( �أدب الأمثال ال�شعبية يف امل�أكوالت النابل�سية) جانب ًا
من الفولكلور القويل املتمثل بالأمثال التي يتداولها النابل�سيون يف م�أكوالتهم.
ترجع �أهمية البحث لكونه مرتبط ًا بالهوية واخل�صو�صية التي تتجلى يف �رشيحة من
املجتمع الفل�سطيني ،وما ينطبق عليهم ي�رسي على �أهل فل�سطني بعامة فالتاريخ والن�ضال
يجمعهم �سوي ًا يف �أفراحهم و�أتراحهم وم�أكوالتهم ،حيث الإن�سان الفل�سطيني بو�صفه حام ًال
للثقافة يف تفكريه �أو �شعوره �أو ت�رصفاته ل�سلطة املجتمع والرتاث التي تنتقل اجتماعي ًا من
الآباء �إىل الأبناء .
�سار هذا البحث على املنهج الو�صفي واال�ستقرائي ملا يتداوله النابل�سيون من �أمثال
يرددونها يف م�أكوالتهم ،حيث يعرب املثل عن حياة الفرد فوق �أر�ضه و�سط بيئة معينة ،فهو
عما حولها؛ وبناء عله فهو كنز من التجارب الإن�سانية
املر�آة التي ُيرى ما بداخلها ،وتك�شف ّ
التي مرت من قدمي الزمان ومن خالل حوادث ومواقف ا�ستطاع العقل الب�رشي �أن ي�صوغها
يف جمل ق�صرية ومكثفة ،وبذلك فهو قيمة خلقية م�صطلح على قبولها يف �شعبها ،يتناولها
النا�س عندما يعيد الزمان نف�سه وب�شكل خمتلف  ،بينما الوقائع التي قيلت فيها يعي�شها
النا�س يف �أي حقبة من الزمن.
لقد عالج البحث 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 ،واليلنجي ،وال�ش�شربك،
وعر�ض البحث ملجموعة من الأمثال ذات الداللة يف امل�أكوالت ال�شعبية وتو�صل البحث �إىل
�أن الأمثال ال�شعبية وثيقة تاريخية واجتماعية ،و�أنها املر�آة التي تعك�س ما بداخلها وتك�شف
عما حولها وكل ما ميت �إليها ب�صلة من عادات وتقاليد وقيم وتاريخ.
ّ

مقدمة :
املثل ال�شعبي يف معظم احلاالت تعبري عن نتاج جتربة �شعبية طويلة تخل�ص �إىل عربة
احل�ض على �سلوك معني� ،أو التنبية من �سلوك معينّ .
وحكمة ،وت�ؤ�س�س على هذه اخلربة
ّ
يق�ص ق�صة موجزة في�سهم يف تكوين وجدان الطفل
والأمثال �أ�شبه بالرواية ال�شعبية حيث ّ
حني يلقنه �أركان احلكمة ال�شعبية ومعارج ال�سلوك امل�ستحبة .وجمموعة الأمثال ال�شعبية،
تكون مالمح فكر �شعبي ذي �سمات ومعايري خا�صة،
على تنافر بع�ضها يف كثري من احلاالتّ ،
فهي �إذن جزء مهم من مالمح ال�شعب وق�سماته و�أ�سلوب عي�شه ومعتقده ومعايريه الأخالقية.

واملثل جملة مفيدة موجزة متوارثة م�شافهة من جيل �إىل جيل .وهو جمل ٌة حمكمة
البناء بليغة العبارة� ،شائعة اال�ستعمال عند خمتلف الطبقات .و�إذ يلخ�ص املثل ق�صة عنا ٍء
�سابق وخربة غابرة اختربتها اجلماعة فقد حظي عند النا�س بثقة تامة ،ف�ص ّدقوه لأنه يهدي
�إىل حل م�شكلة قائمة بخربة مكت�سبة من م�شكلة قدمية انتهت �إىل عربةٍ ال تن�سى ،وقد قيلت
هذه العبارة يف جملة موجزة قد تغني عن رواية ما جرى.
كالمي ي�ستحث قو ًة
واملثل لي�س جمرد �شكل من �أ�شكال الفنون ال�شعبية ،و�إمنا هو عم ٌل
ٌ
ما على التحرك ،ويعتقد قائل املثل �أنه ي�ؤثر �أعظم الأثر يف م�سار الأمور ويف �سلوك النا�س.
فاملعنى والغاية يجتمعان يف كل �أمثال العامل وهي ،و�إن اختلفت يف تركيب جملها �أو يف
كتاب �ضخم يت�صفح فيه القارئ �أخالق الأمة
ا�صطالحها �أو مدلول حكمتها �أو �سخريتها،
ُ
وعبقريتها وفطنتها وروحها.
واملثل ال�شعبي الفل�سطيني بعامة والنابل�سي بخا�صة يعبرّ �أ�صدق تعبري عن حياتهم
فوق �أر�ضهم املمتدة من البحر �إىل النهر ،ومن ال�صحراء �إىل اجلليل ،و�سط بيئات خمتلفة
ح�سب املو�ضع اجلغرايف ،فهناك البيئات البحرية ،الداخلية ،اجلبلية ،وال�صحراوية ،لذلك
ف�إن التعدد والتنوع نتاج جغرافيا املكان والتطور التاريخي ،مما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان
�إىل تباين باملفاهيم من منطقة �إىل �أخرى ،وال يلغي هذا االختالف الب�سيط وحدة املفاهيم
التي قام عليها املثل ال�شعبي لأنه املر�آة التي ترى ما بداخلها وتك�شف ما حولها وكل ما
ميت ب�صلة �إليها(.)1

األمثال الشعبية:
ت�ستمد الأمثال ال�شعبية من عدة م�صادر
فمنها ما ا�ستمد من حكاية �أو نكتة �شعبية (( :مثل م�سمار جحا)) (( بني حانا ومانا
�ضاعت حلانا)) ،وقد ي�ستعمل املثل بني النا�س وال يعرف كل من ي�ستعمله تفا�صيل احلكاية
�أو احلادثة التي وراءه ،و�إمنا يتعاملون مع الإيحاء العام لعبارته ،مثل� (( :صيف و�شتا على
�سطح واحد ..كيف بي�صري؟)) �أو ((�شو عرفك �شو حتت ذيلها؟)) �أو ((اللي بعرف بعرف واللي
ما بعرف بقول كف عد�س))� ،أو (( مثل ق�صة احلية)).

وتنوع الأمثال ال�شعبية وفق ما يلي:
1 .1ما اقتب�س عن الف�صحى بن�صه �أو ب�شيء من التغيري الطفيف(( :وافق �شن طبقه))

((دوام احلال من املحال)) ((ال�ساكت عن احلق ناطق بالباطل)) و((ما �ساقطة �إ ّال وراها
الذلية)) عن ((املنية وال الدنية)).
القطة)) عن ((لكل �ساقطة القطة)) �أو ((املوت وال ّ
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2 .2ما ا�ستمد من الرتاث الأدبي ال�شعبي مثل�(( :سرية عنرتة)) �أو ((تغريبة بني هالل))
وغريهما(( :عنرت �أ�سود و�صيته �أبي�ض))(( ،ما عيك يا ذياب من غامن))(( ،كرث الهم بقتل يا
�سالمة �أما ف�ضاوة البال بتقوي العزامي)).
3 .3امل�ستمد من الأغاين ال�شعبية(( :عي�شة بالذل ما نر�ضى بها))(( ،دبرها يا م�سرت بل
بلكي على يدك بتحل))(( ،كلمة يا ريت ما بتعمر بيت)).
4 .4ومن الأمثال ما هو ع�صارة مالحظة الطبيعة واملعرفة اجلغرافية املناخية
والزراعية ((�آذار �أبو الزالزل والأمطار))(( ،ظل احلجر وال ظل ال�شجرة))�(( ،إن غيمت باكر
احمل ع�صاتك و�سافر و�إن غيمت ع�شية �شو فلك مغارة دفية)).
5 .5وهناك �أمثال حتمل ب�صمات معتقدات قدمية جداً ،مما ي�شري �إىل قدم هذا الرتاث
الذي و�صلنا ،مثل ((خطية القط ما بتنط)) �أو (( كل بالدين وال ت�شتغل يوم االثنني))(.)2

تعريف املثل الشعيب:
واملثل يف قول الفارابي :هو ما تر�ضاه العامة واخلا�صة يف لفظه ومعناه حتى
ال�رساء وال�رضاء ،وو�صلوا به �إىل املطالب الق�صية ،وهو �أبلغ
ابتذلوه فيما بينهم وقنعوا به يف ّ
احلكمة لأن النا�س ال يجتمعون على ناق�ص ،ولذا فاملثل قيمة خلقية م�صطلح على قبولها
مير قبل اعتماده و�شيوعه يف غربال معايري هذا ال�شعب ،وينم �رصاح ًة �أو
يف �شعبها ،وهو ّ
�ضمن ًا عن هذه املعايري على كل �صعيد ويف كل حال يتعاقب عليها الإن�سان يف حياته.
والأمثال ال�شعبية عبارة عن اجلمل الق�صرية والعبارات املخت�رصة التي ت�شبه الق�صة
الق�صرية وتتحدث عن جتربة معينة مر بها �أ�شخا�ص يف زمن معني ،يتناولها النا�س عندما
يعيد الزمن نف�سه على �شكل خمتلف من النا�س بينما الوقائع التي قيلت فيها هذه الأمثال
نعي�شها يف �أي حقبة من الزمن(.)3
وهي كنز من التجارب الإن�سانية التي مرت على املجتمعات من قدمي الزمان من خالل
حوادث ومواقف ا�ستطاع العقل الب�رشي �أن ي�صوغها بجمل ق�صرية ومكثفة الفكرة تنم عن
ا�ستيعاب الإن�سان لهذه احلالة و�إدراكها والفطنة لها ثم �صياغتها بطريقة �أدبية وبالغية.
وهي �إحدى اخل�صو�صيات الثقافية التي يت�سم بها �شعب من ال�شعوب وقد ينفرد �شعب
ما برتديد جمموعة منها وقد ي�شرتك فيها مع غريه من ال�شعوب مع وجود اختالفات ب�سيطة
كل ح�سب �أ�سلوبه ولهجته(.)4

خصائص األمثال الشعبية:
امتازت الأمثال ال�شعبية بخ�صائ�ص عامة يف بنيتها اللغوية واملعرفية ومنها:
�1 .1أ�صالتها :فهي عربية املن�ش�أ ،مع �أنها لي�ست بلفظها الف�صيح ،ذلك لتعلق ال�شعب

بالقيم والأخالق العربية الأ�صلية حيث اكت�سبت وتكت�سب حمتواها تاريخي ًا واجتماعياً،
و�أخذوا بع�ضها بلفظه�،أو مبعانيه من الدين الإ�سالمي احلنيف �أو من الأدب العربي القدمي(.)5
2 .2واقعيتها :فهي متتاز بواقعيتها التي �أف�ضتها ال�سريورة يف ما بينهم ،ذلك لتميز
احلياة املجتمعية الريفية العربية عموم ًا بالواقعية.
3 .3بالغتها :كما متتاز �أمثلتهم ب�إيجاز اللفظ وتركيزه ،وب�إ�صابة املعنى ودقته و ُبعد
املغزى.
4 .4مو�سيقاها :ال تخلو الأمثال من الر�شاقة اللفظية ،ففيها جر�س مو�سيقى وتناغم
بني �ألفاظها وتنا�سق بني اجلمل ،وجتان�س بني الأحرف ،واجلمل والرتاكيب ،وت�أتي مو�سيقا
الأمثال �إما على ال�سجع والفا�صل� ،أو من اختيارهم للأحرف املتجان�سة �ضمن الكلمات،
والكلمات املتوافقة �ضمن اجلمل ،كما متيز بالتوازن فانق�سم املثل �إىل �شطرين متوازنني
مما جعل للجمل �إيقاع ًا منا�سب ًا فيزيد من جمالية ذلك ال�سجع(.)6
�5 .5أغرا�ضها :تعك�س ب�صدق ،م�شاعر ال�شعب و�أحا�سي�سه ،و�آماله و�آالمه ،و�أفراحه،
وتفكريه ،وفل�سفته ،وحكمته ،ومن خاللها ن�ستك�شف �آراءه يف خمتلف �ش�ؤون احلياة وموقفه
منها ونظرته �إىل الكون،وتف�سريه لظاهراته(( .ابنك �صغري ربيه و�إن كرب خاوية)) ،ومن هذه
الأمثال ما هو مبني حول ق�صة واقعية �أو حادثة معروفة يف التاريخ ،وهناك �أمثال كثرية
بنيت على خرافة �أو �أ�سطورة �أو حكاية من حكايات العامة.
6 .6وهناك من ي�صنف الأمثال وفق ًا للغة التي و�صلت �إلينا بها (ف�صحى �أو عامية) �أو
وفق الغر�ض الذي قيلت من �أجله (علمي ،ديني� ،سيا�سي ،اجتماعي ،اقت�صادي� ،)...أو مبني
على �أخالقيات و�ضوابط اجتماعية تدفع ب�أفراد املجتمع التباعها لأن فيها احلكمة والنجاة
والربح ،وهي �أحد و�أعظم الأ�ساليب الرتبوية املتبعة يف التعليم والتي تر�سم مبجموعها
�صورة يف الوجدان ال�شعبي(.)7
7 .7جاء كل منها جواب ًا لل�رشط� ،أو جواب ًا ل�س�ؤال طرحه على نف�سه.
8 .8امتاز كثري منها باجلنا�س.
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9 .9ا�شرتاك بالتعبري املجازي حيث و�ضع عالقات مفهومية مع قرائن مانعة من �إرادة
املعنى احلقيقي ،تطلبتها جمالية ال�صوغ الفني ،والذوق ال�سليم.
1010غالب ًا ما متيزت الأمثال ال�شعبية بطول العبارة ،و�سهولة اللفظ ،وو�ضوح التعبري،
وح�شمة املق�صد .واالبتعاد عما يجرح امل�شاعر ويثري الأهواء والغرائز.

فوائد األمثال الشعبية:
تعد الأمثال بجز�أيها الف�صيح والعامي كنزاً نفي�س ًا وجانب ًا مهم ًا من الرتاث والإرث
العربي الأ�صيل ،و�إذا علمنا ما يحمله املثل من �أبعاد فكرية ودينية واجتماعية وتاريخية
وغريها ،ثم �أدركنا ما يت�ضمنه املثل من �صدق خال�ص وم�صداقية بالغة فيما يتحدث عنه
�أو فيما ي�شري �إليه ،ف�إننا لن جنانب احلق �إذا ما اعتربناه وعددناه جزءاً مهم ًا من تاريخ هذه
الأمة املجيدة وفكرها.
وال ي�أت املثل �إال من �صادق يف �ساعة �صدق ،وال يلده �إال حدث مهم ،ومن ثم ي�أتينا يف
قول بليغ موجز ،ولكون املثل �أي� ًضا ال يخرج �إال ثمرة جتربة ،وترجمة انطباع �صادق ،فقد
�صار واحداً من �أهم امل�صادر و�أوثقها يف كل ما يت�ضمنه من مواعظ وعرب و�أخبار ،ويف كل
ما جند فيه من علوم كل منها يف بابه ،وهذه قيمة �أخرى عظيمة للمثل ،وال �شك ب�أن م�ستوى
�إدراك هذه القيمة يتفاوت تبع ًا ملا يتمتع به املرء من م�ستوى ذهني وفطنة ونباهة ،وال
�شك �أي� ًضا �أن تلك القيمة تتفاوت من مثل لآخر� ،إال �أنه ال�شك ب�أن الإن�سان العادي املتمعن
لن يفوته ما يف املثل من �صدق وما فيه من م�صداقية وحكم وعرب وما فيه من فوائد �أخرى
كثرية.
وهناك خ�صائ�ص لرتكيب الأمثال منها� :سهولة اكتنازها يف الذاكرة ،و�سهولة تلقني
املثل �إىل املجتمع ليعيده ويكرره ،ومن �أف�ضل درا�سات الأدب ال�شعبية والأمثال منها ب�صفة
خا�صة ،وميكن تلخي�ص �أهمية الأمثال يف النقاط اخلم�س الآتية:
1 .1تتحدث الأمثال عن �سعادة من يتداولها وعن �شقائهم وعن الغني والفقر وعن
ال�رشف واخلزي وعن اجلمال والقبح والقوة وال�ضعف والعظمة والو�ضاعة.
2 .2تلقي الأمثال الدر�س ب�أ�سلوب من املرح احلاذق وهي مليئة بكنوز من الأحكام
ال�سليمة واحلكمة العملية والفوائد وامل�شاركة العاطفية ثم ال�سخرية الالذغة الذكية.
3 .3تريح الأمثال من الناحية العملية النف�س وت�سخر ومتدح ثم تهزل يف الوقت الذي
تت�ضمن فيه �أفكاراً جديدة.
4 .4تتكرر الأمثال نف�سها عن �شعوب العامل املختلفة و�إن مل يعرب عنها من الناحية
ال�شكلية بالألفاظ نف�سها.

5 .5ت�ستقبح الأمثال الرذيلة وتعلي من �ش�أن الف�ضيلة فهي بهذه ال�صفات ذات قيمة
تهذيبية( ،)8ومن هنا ال بد �أن نكون قد عرفنا ما للأمثال من �أهمية كربى من الناحية
البالغية واحل�ضارية والرتبوية واجلمالية وغريها ،فمن الناحية البالغية يقول عبد القاهر
اجلرجاين :واعلم �أن ما اتفق عليه العقالء �أن التمثيل �إذا ما جاء يف اعقاب املعاين� ،أو برزت
هي باخت�صار ونقلت عن �صورها الأ�صلية �إىل �صورته ك�ساها ابهة ولب�سها منقبة ورفع من
�أقدارها و�شب من نارها و�ضاعت قواها يف حتريك النفو�س لها ،ودعا القلوب �إليها وا�ستثار
لها من �أقا�صي الأفئدة �صبابة وكلفا»(.)9

أنواع األمثال الشعبية:
1 .1املثل الو�صفي :وهو يعرب عن مواقف تت�شابه يف ظروفها مع حالة �سابقة بهدف
�أخذ العربة واالقتداء مثل ((على نف�سها جنت براك�ش)) (( اللي بدري بدري واللي ما بدري
بقول كف عد�س)).
2 .2املثل احلكمة :وهو عبارة عن قول �أو تعبري عن موقف اتفق املجتمع على �صحته
مثل (( اللي بطلع من داره بقل مقداره)) ((اللي بدلل على ب�ضاعته برتخ�ص�ص)).
3 .3املثل الكناية :وهو و�صف يوافق عادات املجتمع ومعتقداته ويعرب عن مواقف
بجملة خمت�رصة مثل (( :املوت بني النا�س نعا�س))�(( ،أنا و�أخوي على ابن عمي و�أنا وابن
عمي عالغريب)).

مصادر املأكوالت الشعبية:
الأكل ال�شعبي يتخذ مادته من خريات البلد التي تعتمد على الزراعة والرعي ونبات الرب
وحيواناته ،حيث تتنوع املنتجات الزراعية واحليوانية ،جند هناك تنوع تنوع ًا يف قائمة
الأكالت ال�شعبية وظهور �أكالت يظهر فيها طابع الرفاه ،بينما تتميز �أكالت ال�سكان يف
�أق�صى جنوب فل�سطني وجنوبها ال�رشقي ب�أنها تعتمد على امل�صدر �شبه الوحيد للحياة وهو
الألبان وحلوم املا�شية واحلبوب.
وهناك �أكالت املنا�سبات والتي تت�سم ب�أنها �أكالت احتفالية وغنية مبوادها مثل
�أكالت ال�ضيافة ،الوالدة ،الزواج ،الوفاة ،الطهور... ،الخ.
ويف احلديث عن الأكل ال�شعبي عند الفل�سطينيني بعامة و�أهايل نابل�س بخا�صة ف�إننا
نتوخى �أن نربز الظروف االجتماعية واالقت�صادية التي �أثرت على و�سائل م�صادر قوت
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ال�شعب ،ويجدر بنا �أن نبني طعام املدن والقرى ،فهناك فجوة كبرية بني الأكالت ال�شائعة
يف املحيطني :حميط املدينة وحميط القرى ،ويرجع ذلك �إىل �أن املدينة الفل�سطينية �ش�أنها
�ش�أن املدينة يف كل مكان من الأر�ض العربية كانت مقام ًا للمجموعات الع�سكرية الرتكية
من �أكراد ،ارنا�ؤوط ،ومغاربة ،وكانت هذه املجموعات ف�ض ًال عن �أنها ذات م�ستوى معي�شي
مرتفع بالن�سبة لل�سكان املحليني الفقراء ف�إنها �أي� ًضا نقلت معها �أكالت �أجنبية.

صلة األمثال الشعبية باملأكوالت الشعبية النابلسية:
تتعدد امل�أكوالت واحللويات النابل�سية امل�شهورة( )10فمن امل�أكوالت :قر�ص الثوم،
املطفية ،امل�شاط ،ورق الدوايل ،العكوب ،اليلنجي،
املقلوبة ،اللفت املح�شي ،اللخنة اخل�رضاء،
ّ
املحا�شي ،امل�سقعة ،ومن احللويات :التمرية ،الكنافة ،الفطري ،الكالج ،املدلوقة ،البقالوة،
العوامة،خدود ال�ست� ،شفايف ال�ست ،حالوة القرع ،الزالبية
ّ

املأكوالت النابلسية واألمثال الشعبية:
�إن املثل ال�شعبي �سمفونية عامية تختزل التجارب ،وبو�سعها تخزينها ،وبالتايل متتلك
القدرة يف �صياغة املمار�سة ال�شعبية وال�سلوك ال�شعبي التلقائي.
وثاين هذه اخلواطر هي الطعام ،وهو فرع �آخر من فروع الرتاث ال�شعبي املادية ،وهو
غ ّني ب�إمكانات كل حركة من حركاته ،من حلظة جتهيزه �إىل حلظات ا�ستهالكه ،فلم يعد
الطعام �رضورة حياتية تقت�ضيها احلاجة البيولوجية فقط «بل �إن كل خطوة يعالج بها
الطعام من بداية �إنتاجه حتى ا�ستهالكه ،والعمليات الالحقة املرتبطة به ،واملرتتبة عليه،
تخ�ضع لقوانني وعادات وتقاليد و�آداب و�أعراف كلها موروثة اجتماعياً ،يفهمها �أبناء
املجتمع وي�ستعملونها لتبادل املعاين ولتنظيم العالقات االجتماعية بينهم(.)11
�إن املمار�سة اليومية لفعل ((الأكل)) وال�سريورة واالنت�شار التي تتميز بها الأمثال،
جعلت منها �أداة جاهزة طيعة� ،سهلة اال�ستعمال ،يف �أيدي النا�س ،ي�ستخدمونها للتعبري،
والت�صوير ،ولل�ضبط ،وللإعالم ،و�إن هذه الأمثال مبا تكتنفه من دالالت ومعان هي �صورة
من �صور اللغة املنعك�سة من تفاعل الإن�سان يف بيئته وبالتايل لها القدرة يف اكت�ساب
دالالت جديدة ،ويف بناء هذه الدالالت ب�شكل تراكمي «فالألفاظ تعي�ش مع النا�س ،تنتقل
من جيل لآخر ،وهي بانتقالها تكت�سب دالالت اجتماعية يتعارف النا�س عليها ،فقد يت�سع
مدلولها وقد ي�ضيق ويتخ�ص�ص(.)12

اإلفرازات االقتصادية:
عند الت�أمل يف الأمثال التي ميكنها �أن متثل الإفراز االقت�صادي ،ميكن �أن ن�صنفها
يف جمالني:
● ●الأول :يلوذ بحياة مزدهرة  ،وو�ضع اجتماعي عال ،وي�صور التنعم والتلذذ يف الغذاء
املتوفر ،واملتنوع للفئة الغنية من �أهايل نابل�س ،ومن هذا القبيل نتلم�س هذه احلياة الوردية
التي يحيونها ((حلمته مرتبة)) �أو فالن ((بوكل لوز و�سكر))،وعند التحليل ميكننا القول �إن
يف املثل الأول مادة غذائية ((اللحمة)) عنوان ال�ضيافة ،وعنوان الكرم ،وتت�أتى هذه القيمة
للحم من ذاتها �أوالً ،عالوة على ارتباطها ب�أهل املنزلة العالية اقت�صادي ًا واجتماعياً ،وهذا
نابع من توفرها لديهم ،ومن طريقة �إعدادها �سلقاً ،قلي ًا �شوياً ،طبخاً�...إلخ ،ويف تقديري ف�إن
((اللوز وال�سكر)) وهو لي�س غذاء تقليدي �أي غري معرتف به �شعبياً ،ف�إن قيمته تت�أتى من
املعنى� ،أو ال�صورة البالغية – �إن �صح التعبري -يف مزج اللوز احللو الرائع املذاق ،بال�سكر،
وهذا معنى من املعاين �أقرب من �أن يكون مادة ميكن ا�ستخدامها �أو �أكلها �أو تقدميها ل�ضيف.
● ●الثاين :ت�صوير النقي�ض للفئة الكادحة من �أهايل نابل�س ،ور�سم �صورة حلياة الب�ؤ�س
وال�شقاء واحلرمان(( ،فالن جوعاته �أكرث من �شبعاته))�(( ،ضيف امل�سا مالو ع�شا)) ،ن�ص
البطن بغني عن مالته))(( ،العد�س وال الفل�س))�((،أقل الزاد بو�صل لبالد)) تداعيات �أقرب �إىل
اجلوع ،وتكاد تتالم�س مع مفاهيم الفقر املدقع ،وهذه مل ت�أت من فراغ ،بل �إنها �شهادات
حية ملمار�سات معاناة عا�شها وعاي�شها النا�س.

القيم االجتماعية واآلداب والسلوك:
�إن مدى ت�أثري اجلانب االقت�صادي� ،أو احلتمية االقت�صادية التي ف�سرّ بها النابل�سيون
و�صورتها �أمثالهم ،يف تر�سيم القيم ،وو�ضع املعايري ،و�صياغة قوانني الآداب ،وتعبيد
طرائق ال�سلوك ،وعندما نتحدث عن هذا الت�أثري ف�إننا -بال �شك -نتطرق �إىل ال�شخ�صية
النابل�سية املت�أثرة ،و�إىل وعي هذه ال�شخ�صية وتفعيل �آليات �إدراكها لل�سياق االجتماعي
وبالتايل خمرجات هذا التفاعل ،ويف وعي هذه ال�شخ�صية وتفعيل �آليات �إدراكها لل�سياق
االجتماعي وبالتايل خمرجات هذا التفاعل ،ويك�شف هذا البحث عن الأمثال ك�أحد الإفرازات
االجتماعية واملرتبطة بال�سلوكات ،وهنا تتكفل بوظيفة الو�صف ،وقد تتعاظم هذه الوظيفة
وتتكاثف لت�صبح الدافع ملمار�سة اجتماعية ما يف �سياق اجتماعي ما ،ومن الأمثال التي
�أخذت على عاتقها الو�صف(( ،كبري البطن بر�ضيه الطعام ،وقليل العقل بر�ضيه الكالم))،
وهنا ت�شخي�ص حال مري�ضني� ،أحدهما ج�سدي ،والثاين عقلي ،وعر�ض لعالجني ،وقريب من
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هذا الغر�ض ((حلم كالب مبلوخية)) يف حال التكنية �أو و�صف حالة �شاذة غريبة(( ،ويوم
ع�سل ويوم ب�صل)) و�صف للمراوحة بني الرخاء وال�شدة(.)13

قدسية الطعام:
تنبع هذه اخلا�صية من �أكرث من م�صدر ،ولعل �أهم هذه امل�صادر ماميكن �أن ينطبق
عليه((املالم�سة)) وتتجلى هذه املالم�سة ،من عالقة الطعام يف املكان الذي �أنتج فيه �أو
ا�ستهلك فيه ،فعندما تذبح الذبائح يف مقامات الأولياء تلبية للوفاء بنذر ما ،وت�ؤكل حلوم
هذه الذبائح ،وقد يت�صدق بجزء من حلمها� ،إن املكان يف هذه احلالة قد لعب دوراً �أ�سا�سي ًا
يف �إك�ساب الطعام حرمته وقد�سيته.
وقد تتجلى املالم�سة من الزمان ،فالفرتة الزمنية �أو املو�سم عند النابل�سي هو الكفيل
ب�إك�ساب الطعام حمته وقد�سيته ،وميثل ذلك ما �أعد من طعام يف املولد ال�شعبي حيث تتقد�س
حبات احلم�ص� ،أو ال�شعري �أو امللح �أو الأرز ((حم�ص املولد))�(( ،شعري املولد)) ،و((كعك
العيد)) مثال �آخر حيث ي�صنع يف منا�سبة حلول الأعياد ،ويقدم يف املنا�سبة نف�سها.
ولعل يف الندرة –�أحياناً� -أو عدم توافر ال�صنف املتطلب الغذائي احلياتي �سبب ًا
وجيه ًا ل�صبغه ب�صبغة دينية ،ومن اجلدير ذكره �أن تت�أ�س�س الندرة على الفاقة والفقر ،تظهر
هذه القد�سية يف عالقة الإن�سان الفل�سطيني مع اخلبز ،فما �أن يجد ك�رسات منه مرمية على
الأر�ض� ،إال والتقطها ،وقبلها ،قائ ًال ((حي�شاك يا م�صحف اهلل)) ،ومن ثم يركنها جانب ًا بعيداً
عن �أقدام النا�س ،وتتعاظم هذه النظرة للخبز ،وتتعاظم قد�سيته لدرجة ت�أهيله كي يكون
مالئم ًا للحلف عله ،وت�أكيد الق�سم عليه ،فاخلبز يف ثقافة النابل�سي وفكره �أ�صبح له قدا�سة
فهو يف نظرهم ختمة �أو م�صحف يق�سم عليه عامة النا�س م�ؤكدين �صحة نياتهم �أو براءتهم
قائلني (( وحياة هالعي�ش)) �أو ((وحياة هالنعمة)) فاخلبز يف الوجدان ال�شعبي عالوة على
قيمته االقت�صادية والوظيفية البيولوجية اليومية ،ف�إنه يكت�سب �أي� ًضا قيمة دينية(.)14
وتوجيه ذلك اعتقاد النابل�سي الديني الرا�سخ ب�أن الأكل نعمة من اهلل �سبحانه وتعاىل،
و�أن هذه النعمة �ستزول �أن مل ي�صنها الإن�سان بال�شكر والعناية بها ،وعدم تركها تدا�س
بالأقدام ،وعلى النقي�ض من ذلك ف�إن ال�شكر و�صيانة النعمة كفيل بزيادتها وتعميمها يف
املجتمع ،ولذلك فهم يقولون ((اللقم ترد النقم)).
ومل تقت�رص �أدوات احللف(الق�سم) على اخلبز ،بل تعدت ذلك �إىل �أ�صناف معي�شية
�أخرى(( فقد عظم النا�س امللح ،وحلفوا به ،ولعل هذا ما يف�رس ت�رصف العامة �إذا �سقط بع�ض
ملحهم على الأر�ض حيث يجتهدون يف التقاطه ،وذلك لئال يعاقبوا يوم القيامه بالتقاطه
عن �صخور جهنم ب�أهداب العيون)).

منحى األوصاف والنعوت:
وظيفة املثل يف هذا املنحى ،تلخي�ص موقف يدور حول حمور �إبراز �صفة ما� ،أو
الإف�صاح عن حالة �أو هيئة ما ،وتتعدد الأمثال بتعدد اختالفات املواقف ،فمنها االقت�صادي
((�إللي بجيابه قطني بوكل ب�إدية الثنتني)) ويعلق املبي�ض على هذا املثل قائ ًال ((( :)15فمن
يف حوزته قطني فال عجب �أن ي�أكل بكلتا يديه ،وك�أنه بهذا يبيح حرية الت�رصف فيما
ميلكه الفرد( ،)16ولكن التو�سع يف معنى املثل يتيح لنا القول �أن �صاحبه غني ثري ،وميلك
اال�ستطاعة االقت�صادية.
ومنها الأمثال ذات الداللة االجتماعية ،وحتاور العالقات االجتماعية ،وتنميها ((�إللي
بطلب الزاد ما تهابه � ))...إنها دعوة كي ال تقلق �إذا انقطع زادك �أو نفذ ،فما عليك �إال طلبه من
الآخرين ،ويف ذلك �أنت دفعت ((عربون حمبة)) لهم ،لأنهم لن يهابوك ،ف�أنت �شهم ،كرمي،
ت�ستحق اخلدمة.
ويف اجلانب االجتماعي ال�سلبي ،قالوا (( �إللي بوكل َع �رض�سه بنفع نف�سه)) ،ويف
ذلك و�صف للأنانية ،وقالوا ((عرقها يفك مرقها)) و�صف حلالة عنوانها البخل ،حيث يقدم
امل�ضيف لنب ال�شاة وحليبها لل�ضيف ،بد ًال من تقدمي حلمها ،ول�سان حال امل�ضيف يقولون:
حليبها يغني عن حلمها( ،)17ويذم �أحد نف�سه� ،أو قل ينخف�ض تقدير الذات عند �أحدهم فيقول
((�أنا مثل خبز ال�شعري م�أكول مذموم))� ،إنه يتحمل كل امل�س�ؤوليات ويقوم بكل املهمات،
ولكن بال مقابل ،بال ردة فعل ايجابية ،بال كلمة �شكر واحدة ،فهو مذموم كخبز ال�شعري،
وال�شعري مذموم لقلة قيمته الغذائية ،يف االعتقاد ال�شعبي.

وهناك بع�ض الأمثال لها داللة يف امل�أكوالت ال�شعبية النابل�سية:
♦ ♦الأكل وال�رشب ما بي�ضيعو حقوق :فال�صداقة احلميمة و�إن تخللها عي�ش وملح،
ف�إنها ال ت�ؤثر على ما للآخرين من حقوق وذمم وي�رضب للف�صل بني تكرمي ال�ضيوف على
املوائد ،وبني مالهم من حقوق على امل�ضيف.
♦ ♦�أكل ومرعى وقلة �صنعة :فئة يف املجتمع ت�أكل وت�رشب عالة على الآخرين وال
تعمل ك�سائر عباد اهلل ،وي�رضب يف اخلامل الك�سالن مي�ضي وقته ما بني �أكل و�رشب وتنزه.
♦

الأكول.

♦الأكل والهزمية ما بدهم عزمية :ي�رضب يف اجلبان �أو ي�رضب يف الطماع� ،أو ال�رشه
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♦ ♦�إطعم الثم بت�ستحي العني :للوالئم فعل م�ستقبلي ،وردة فعل من املطعوم ،جند طاعة
ومكرمة ،وتظهر عند حاجة الأدب للم�أدب يف خدمة ما ،ي�رضب لتقدمي خدمة معينة� ،أو
ل�سكوت عند خمالفة ونحوها �أو للمطالبة ب�شيء ما.
♦ ♦�إطعم املطعوم ،وال تطعم املحروم :ي�رضب يف �سهولة التقاطي مع ال�شخ�ص البعان،
الذي خال عزاً قدمياً ،ونعمة �سابقة ،فهو يظل �أف�ضل من �شخ�ص فقري.
♦ ♦اكلة والوداع :ي�رضب يف و�شوك ال�شيء على االنتهاء كمو�سم امل�شم�ش �أو التني
ونحوها.
♦ ♦�أكل اجلزر بيقوي النظر :هذا �صحيح فاجلزر غني بالفيتامني �أ.املفيد للنظر،
وي�رضب يف �أهمية اجلزر ال�صحية يف تقوية النظر.
♦ ♦�أكل خروبة والتوى عرقوبة :عجوز ذاق ما ذاق يف �شبابه و حان وقت الفراق،
ي�رضب يف العجوز الذي عا�ش حالوة احلياة ،وقد اقرتب الأن من خط النهاية.
♦ ♦�أكل الرجال على قد �أفعالها :ي�رضب لتربير �رشاهة بع�ض الرجال الذين يقومون
بواجب الدفاع عن �رشف القبيلة� ،أو للتعر�ض بالرجال بالأنذال الذين ال يقدمون ما يقدمه
الرجال الأبطال.
♦ ♦�أكل الزاد ن�صيب :تقول العامة (�سبحان مق�سم الأرزاق) ،ي�رضب لتربير �رصف
الطعام على �أ�شخا�ص خمتلفني متنوعني ،خمتلفني متنوعني� ،أو ي�رضب لل�شيء يق�سمه اهلل
ملن ي�شاء.
♦ ♦�أكل الزالبية حمرم ع الكالب :ي�رضب املثل يف باب التبجح والت�شوف� ،أو ي�رضب يف
البخيل يربر عدم �إطعامه الغري زالبية نظراً لنوعتيها كحلوى� ،أو ي�رضب لل�سخرية وال�شماتة
من �أخرين مل ينالوا ما ناله ال�شامت املتبجح.
♦ ♦الأكل ع قد املحبة :ي�رضب يف امل�ضيف الكرمي ي�شجع �ضيفه على تناول املزيد من
الطعام ،زيادة يف تكرميه.
♦ ♦�أكل العنب حبة حبة :يلتذ الفالح كثرياً بفاكهة العنب ،ولذا تراه ي�شجع ولده والآخرين
على تناول العنب حبة حبة لإطالة مدة التلذذ ب�أكل العنب ،ي�رضب لتعليم الآخرين �أف�ضل
طريقة يف �أكل العنب ،ـ�أو ي�رضب لتعليم النا�س �أن اجناز الأعمال يتم بتدريج.
♦ ♦�أكل فولة ورجع لأ�صوله :ي�رضب يف ال�شخ�ص الذي انك�شفت �أوراقه ،فعاد �إىل
جذوره الأوىل.

♦ ♦الأكل يف ال�شبعان خ�سارة :ي�رضب لل�شخ�ص ال�شبعان ،ويحاول ادخال املزيد من
الطعام �إىل بطنه ،فينتقده الأخرون ويقولون املثل� ،أو ي�رضب يف ال�شخ�ص الذي ال ي�ستحق
ال�شيء.
♦ ♦�أكلك ما جاين ودخانك عماين :ي�رضب يف الذي يعد وال يفي� ،أو كالذي يعد باحل�سن
فيويف بال�سوء.
♦ ♦الأكل م�ش الك ،بطنه م�ش الك :ي�رضب للأكول ،الهم (الفجعان) ب�أكل �أي طعام يقدم
�إليه ،و�إن �سبب له �أمل ًا كثرياً �أو وجعاً ،وي�رضب لذم ال�رشاهة ،وللتنديد بها وب�صاحبها.
♦ ♦�أكل امل�شم�ش مدح�ش :ي�رضب للتحذير من الإكثار من �أكل امل�شم�ش ،ملا قد ي�سببه
من �أذى.
♦

♦�أكلنا من ثمرها ،وقعدنا بفيها :ي�رضب لتبيان فوائد ال�شجرة ،متراً وفيئاً.

♦ ♦�أكلنا و�أكلت كنتنا ،والطبخة بعدها ب�صونيتنا :ي�رضب يف الطعام املبارك ،ويكفي
ال�ضيوف و�أهل البيت ،وي�رضب على ل�سان احلماة الفالحة.
♦ ♦�أكل التفاح للمالح :قد يكون التفاح ثمراً عزيزاً يف بع�ض الأقطار� ،إال �أنه يف لبنان
يكاد يكون ثمراً �شعبي ًا وي�رضب المتداح مكناة التفاح ،ولتودد للحبيب اجلميل.
♦

♦�أكل البي�ضة وتق�شريتها :ي�رضب يف اخل�سي�س ،الطماع ،ب�أكل حقوق غريه.

♦ ♦�أكلت حالوة و�رشبت ماء ،فعدين ال �أكلت وال �رشبت :ي�رضب يف الذي �أكل حالوة،
و�رشب بعدها ماء فزاولته احلالوة فقال قولته امل�شهورة ،ي�رضب لل�صرب عن �رشب املاء
ليبقى طعم احلالوة مدة �أطول.
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خامتة:
�إن الأمثال ال�شعبية من �أبرز عنا�رص الثقافة ال�شعبية ،فهي مر�آة لطبيعة النا�س
ومعتقداتهم ب�صورة عامة و�أهايل نابل�س بخا�صة ،لتغلغلها يف معظم جوانب حياتهم
اليومية ،وتعك�س املواقف املختلفة ،بل تتجاوز ذلك �أحيان ًا لتقدم لهم امنوذج ًا ُيقتدى به
يف مواقف عديدة ،والأمثال ت�ساهم يف ت�شكيل �أمناط اجتاهات وقيم املجتمع.
واملثل فن قدمي موغل يف القدم ،وقيل كان نتيجة جتارب وخربات عميقة لأجيال
ما�ضية ،فتناقلها النا�س فعملت على توحيد الوجدان والطباع والعادات واملثل العليا،
وتعد الأمثال ال�شعبية حكمة ال�شعوب وينبوعها الذي ال ين�ضب عندما ن�سعى جادين يف
ا�ستخال�ص الأمثال ذات احلكم والن�صائح االيجابية التي تقوم بدور بناء وفعال يف
دفع عجلة املجتمع �إىل الأمام ب�إجتاه التطور والبناء ،لذلك تعد الأمثال ال�شعبية وثيقة
تاريخية ،واجتماعية.
وال ب ّد �أن نالحظ �أن املثل ال�شعبي النابل�سي معرب �أ�صدق تعبري عن حياة �أهايل
نابل�س �أر�ضهم ،ويتالقى مع �سائر الفل�سطينيني ،و�سط بيئات خمتلفة ح�سب املو�ضع
اجلغرايف ،فهناك البيئات ،البحرية ،الداخلية ،اجلبلية ،وال�صحراوية ،لذلك ف�إن التعدد
والتنوع نتاج جغرافيا املكان والتطور التاريخي ،مما ي�ؤدي يف بع�ض الأحيان �إىل
تباين باملفاهيم من منطقة �إىل �أخرى ،وال يلغي هذا االختالف الب�سيط وحدة املفاهيم
التي قام عليها املثل ال�شعبي لأنه املر�آة التي ترى ما بداخلها وتك�شف ما حولها وكل
ما ميت �إليها ب�صلة.
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منظمة التحرير الفل�سطينية ،دم�شق1983 ،م.
2 .2جمموعة باحثني ،درا�سة يف املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ترم�سعيا� ،إ�صدار
مركز الأبحاث الفل�سطيني وجمعية الهالل الأحمر يف الكويت� ،أب1973م.
3 .3ال�سهلي ،حممد توفيق ،مو�سوعة الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،الأق�صى للدرا�سات
والرتجمة والن�رش2002،م.
�4 .4صفوت ،حممد الأمثال ال�شعبية ،مكتبة ن�رص1978 ،م.
5 .5العتيل،فوزي :بني الفلكلور والثقافة ال�شعبية ،دار الهالل للطبع والن�رش،القاهرة،
1972م.
6 .6احلنفي ،حممود �أحمد ،املجلة املو�سيقية ،القاهرة1936 ،م.
7 .7العنتيل ،فوزي ،بني الفلكلور والثقافة ال�شعبية ،دار الهالل للطبع والن�رش ،القاهرة،
1972م.
8 .8ح�سونة ،خليل ،الفولكلور الفل�سطيني(دالالت ومالمح).
9 .9عرنيطة ،ي�رسى جوهرية الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،من�شورات املجتمعي الثقايف،
الطبعة الثالثة1997 ،م.
1010امل�رصي ،مالك فايز نابل�سيات ،مكتبة خالد بن الوليد ،نابل�س،ط1،1997م�،ص.225:
1111امل�أثورات ال�شعبية ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،عمان ،الأردن ،ط� ،1سنة
1996م�،ص.120:
�1212رشيفة ،عبد القادر ،علم الداللة واملعجم العربي ،دار الفكر للن�رش والتوزيع ،الأردن،
عمان ،ط� ،1سنة 1989م� ،ص.51:
1313لوباين ،ح�سني علي ،معجم الأمثال ،م�صدر �سابق� ،ص.617
1414املبي�ض� ،سليم عرفات ،احل�صيدة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،مطابع الهيئة العامة
امل�رصية للكتاب ،ط� ،1سنة 1990م�،ص.17
1515املبي�ض� ،سليم عرفات ،احل�صيدة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،مطابع الهيئة العامة
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1616جرب ،يحيى ،امللح يف الرتاث ال�شعبي ،امل�أثورات ال�شعبية ،مركز الرتاث ال�شعبي لدول
اخلليج ،قطر ،الدوحة� ،سنة 1995م،عدد.22
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املصادر واملراجع:
1 .1جرب ،يحيى ،امللح يف الرتاث ال�شعبي ،امل�أثورات ال�شعبية ،مركز الرتاث ال�شعبي لدول
اخلليج ،قطر ،الدوحة� ،سنة 1995م ،عدد.22
2 .2احلنفي ،حممود �أحمد ،املجلة املو�سيقية ،القاهرة1936 ،م.
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4 .4ال�سهلي ،حممد توفيق ،مو�سوعة الأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،الأق�صى للدرا�سات
والرتجمة والن�رش2002 ،م.
�5 .5رشيفة ،عبد القادر ،علم الداللة واملعجم العربي ،دار الفكر للن�رش والتوزيع ،الأردن،
عمان ،ط� ،1سنة 1989م�،ص.51
�6 .6صفوت ،حممد ،الأمثال ال�شعبية ،مكتبة ن�رص1978 ،م.
7 .7عرنيطة ،ي�رسي جوهرية ،الفنون ال�شعبية يف فل�سطني ،من�شورات املجمع الثقايف،
الطبعة الثالثة1997 ،م.
8 .8العنتيل ،فوزي ،بني الفلوكلور والثقافة ال�شعبية ،دار الهالل للطبع والن�رش ،القاهرة،
1972م.
9 .9عو�ض م�سعود عو�ض ،درا�سات يف الفلولكلور الفل�سطيني ،رائدة الإعالم والثقافة يف
منظمة التحرير الفل�سطينية ،دم�شق1983 ،م.
1010امل�رصي ،مالك فايز ،نابل�سيات ،مكتبة خالد بن الوليد ،ط1997 ،1م�،ص.225:
1111املبي�ض� ،سليم عرفات ،اجلغرافيا الفلكلورية للأمثال ال�شعبية الفل�سطينية ،الهيئة
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1212جمموعة باحثني ،درا�سة يف املجتمع والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،ترم�سعيا� ،إ�صدار
مركز الأبحاث الفل�سطيني وجمعية الهالل الأحمر يف الكويت� ،أب1973،م.

الرتاث السامري
يف نابلس

أ .إسحاق السامري

سكرتير الطائفة السامرية /جبل جرزيم /نابلس.
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الرتاث السامري يف نابلس
يعي�ش ال�سامريون يف نابل�س منذ ما يزيد على قرن من الزمان ،حيث تربطهم عالقة
تاريخية ودينية مع الأرا�ضي املقد�سة ،وبخا�صة يف نابل�س حيث �إنها �إحدى و�صايا �سيدنا
يعقوب عليه ال�سالم لولده يو�سف ال�صديق حيث ذكرت التوراة املقد�سة و�إنني �أعطيت لك
�شكيم ح�صة على �إخوانك ،وهذا االرتباط الوثيق لل�سامريني مبدينة نابل�س جعلهم يقومون
ببع�ض العادات والتقاليد التي ميار�سها �سكان املدينة� ،إ�ضافة �إىل �إميانهم الديني بهذه

العادات ومن �ضمنها:

أوالً  -عادات الزواج:
حيث �إن تراث الزواج عند ال�سامريني يتبع يف مراحل عدة و�أولها توجه جاهة من كهنة
ورجاالت الطائفة و�شخ�صيات من مدينة نابل�س برفقة عائلة ال�شخ�ص الراغب بالزواج �إىل
منزل الفتاة املراد خطبتها ،ثم يتم طلب يدها بطقو�س تبد�أ بقراءة الفاحتة باللغة ال�سامرية
حيث يتم بعد ذلك حفل عقد القران ،والذي يتم بدعوة �أبناء الطائفة �إىل مكان يحدده والد
العري�س �إ�ضافة �إىل دعوة �أ�صدقاء من املدينة يرتبطون بعالقة مع عائلة كل من العري�س
والعرو�س ،ثم تتم املرا�سم ب�أن يجل�س حول طاولة م�ستديرة الكاهن الأكرب للطائفة ال�سامرية
والعري�س ووالد العرو�س �أو من ميثلها ،و�شهود عدول عددهم اثنان ثم يبد�أ الكاهن بعر�ض
�رشوط وقواعد الزواج على العري�س ،وبعد �أن يقر�أها من بعده يتم توجيه الأ�سئلة �إىل والد
العرو�س حيث يكون الطلب بال�شكل التايل :زوجني ابنتك البكر الر�شيد على �سنة اهلل ور�سوله
مو�سى بن عمران عليه ال�سالم مبهر وقدره مقدم 70قر� ًشا �أردني ًا عن جماعة عامة ال�شعب
وم�ؤخر 75قر� ًشا عن جماعة عائلة الكهنة وقيمة امل�ؤخر ح�سب االتفاق حيث يرد والد
العرو�س :زوجتك وانكحتك وقبلت �س�ؤالك بتزويجك ابنتي على �سنة اهلل ور�سوله ثم يبد�أ
الكاهن بتالوة ن�صو�ص عقد القران من التوراة ال�سامرية حيث يقوم ال�شهود العدول ب�س�ؤال
العرو�س ويعودون �إىل الكاهن يخربونه ب�أن فالنة ابنة فالن توكل والدها يف قبول زواجها
من ال�شخ�ص املتقدم خلطبتها حيث يتم بعد ذلك االتفاق على مرا�سم الزواج :والتي ت�ستمر
�أربعة �أيام اعتباراً من يوم ال�سبت املقدم ليوم العر�س( الزفاف) حيث تبد�أ مرا�سم الزفاف
�صباح يوم ال�سبت ،والذي يقوم فيه والد العري�س بدعوة رجاالت وكهنة الطائفة لالجتماع
حيث ُيقر�أ ما تي�رس من التوراة ،ويكون ذلك يف ال�سبت املحدد من ال�سنة ويف امل�ساء يقوم
بدعوة من ح�رض لوجبة ع�شاء ،ثم يف اليوم الثاين يوم الأحد تكون هناك حفلة للرجال
يقر�ؤون فيها من التوراة ما ي�سمى بنوبة العري�س ،وي�أكلون وي�رشبون ما لذ وطاب يف تلك

الليلة ،ويف اليوم الذي يليه يوم االثنني تدعى ن�ساء الطائفة لتناول وجبة الغداء ويف امل�ساء
تقام حفل احلناء حيث تلب�س فيه العرو�س بدلة ت�شبه بدلة الزفاف ،وتكون حفلة طرب ووداع
للعرو�س وتكون غالب ًا على نفقة والد العرو�س ،ويف اليوم الثالث يوم الثالثاء يدعى جميع
�أبناء الطائفة لتناول طعام الإفطار على مائدة والد العري�س وكذلك تناول طعام الغداء
ويف امل�ساء يقام حفل الزفاف بدعوة �أبناء الطائفة و�أ�صدقاء العرو�سني ،حيث ي�سبق حفل
الزفاف قراءة كتاب الزوج ،وفيه يتم ذكر �سنة الزواج ومناقب العرو�س ووالده وجده ،وكذلك
العرو�س ووالدها وجدها و�رشوط الزواج وكذلك قيمة املهر امل�ؤجل .

ثانياً  -والدة الذكور أو اإلناث:
ال�سامريون ينتظرون بفارغ ال�صرب ان يولد لهم �أبناء بغ�ض النظر عن اجلن�س ،و�إن
كانوا يف�ضلون الذكور بطباعهم ال�رشقية تف�ضيل الذكر على الأنثى ،ولكن وبعد تطور احلياة
وو�صولنا �إىل القرن احلادي والع�رشين �أ�صبحت نظرة ال�سامريني للإناث نظرة تفا�ضلية ملا
تعنيه وتقوم به الأنثى من رعاية وم�ساعدة �أهلها ورفع �ش�أنهم حيث �إن قلة عدد الإناث
بالن�سبة للذكور عند ال�سامريني جعلتها اجلزء املهم يف عملية الزواج والتبادل بينها وبني
�شقيقها حيث عندما تلد املر�أة عند ال�سامريني �أنثى يقوم والدها با�ستقبال املهنئني والفرحة
متلأ عيون الوالدين وكما هي عادات �أهل فل�سطني يتم �إغداق الهبات والهدايا على املولودة،
والوالدة �أما عندما تلد ولداً ذكراً فيتم تنظيم احتفال يف اليوم الثامن للوالدة بدعوة جميع
�أبناء الطائفة والأ�صدقاء حل�ضور حفل طهور املولود يف حفل بهيج و�صالة ر�سمية خم�ص�صة
لهذه املنا�سبة ،ويقوم بعد احلفل مبا�رشة والد املولود بدعوة اجلميع لتناول طعام الإفطار،
وما لذ وطاب من احللويات .

ثالثاً  -املوت عند السامريني:
كفانا اهلل جميعاً ،ولكن �سنة احلياة كل من عليها فان ،حيث �إنه عندما يتوفى �شخ�ص
عند ال�سامريني بداية يقومون بغ�سله وتكفينه ،ويقوم رجاالت الطائفة بنعيه بال�شكل الالزم
وقراءة التوراة كاملة قبل مرا�سم الدفن ،حيث يو�ضع يف نع�ش من اخل�شب ،و ُيدفن يف مقربة
ال�سامريني يف حفرة ترابية ،ويبقى داخل النع�ش و ُتقر�أ الفاحتة على روحه ،ويتم فتح بيت
للعزاء وا�ستقبال املعزين مدة ثالثة �أيام للذكر ويوم للأنثى ،ويتم فتح بيت للعزاء يف منزل
الفقيد للن�ساء كما هي متام ُا عادات �أهل املدينة وتقاليدهم حيث يقوم ال�سامريون بزيارة
منزل املتوفى با�ستمرار لفرتة لي�ست وجيزة ،ويف الأعياد واملنا�سبات كذلك يتم التوجه �إىل
منزل الفقيد يف ال�سنة الأوىل ملوته� ،أما بالن�سبة للعائالت التي يتوفى لها �شخ�ص ،فتقوم
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

151

يناير 2014

152

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

بني احلني والآخر بزيارة قربه وقراءة الفاحتة عليه ،ويتم ذلك يف املنا�سبات �أي� ًضا يف كل
عام ،ويف الأعياد الدينية ،وو�ضع �أكاليل الزهور على مقابر املوتى من الأقرباء .
وزيارة القبور �سنة م�ؤكدة عند ال�سامريني يقوم اجلميع بها ،وخا�صة يف عيد الف�سح
ويف ال�صوم العظيم ،كما يقوم ال�سامريون بزيارة قبور الأولياء وال�صاحلني والأنبياء عليهم
ال�سالم كقرب �سيدنا يو�سف عليه ال�سالم يف نابل�س وقبور �سيدنا ابراهيم وا�سحق ويعقوب يف
اخلليل وقرب راحيل يف بيت حلم وقبور العزير والف�ضل واخل�رضيف بلدة عورتا ،ويقومون
ب�إ�شعال ال�شموع وال�صالة يف هذه القبور والدعاء كما يقوم ال�سامريون بالنذور يف املقامات.
والنذور عند ال�سامريني �سنة حمببة ب�أن يقوم ال�شخ�ص بالنذر وعليه ان يقوم ب�إبقاءه
كما وعد وهذا �شيء موجود �رشع ًا يف التوراة املقد�سة .

رابعاً  -الطالق عند السامريني:
يجوز الطالق عند ال�سامريني يف حاالت ثالث:
♦

♦عدم التفاهم بني الزوجني.

♦

♦ب�سبب املر�ض �أو عدم الإجناب.

♦

♦�إذا ك�شف �أحد الزوجني اخليانة على الآخر.

ويجوز لل�سامريني الزواج من امر�أة �أخرى و�إبقاء زوجته على ذمته �إذا قبلت ،ولكن
ب�سبب قلة عدد الإناث مل يح�صل هذا الأمر من قبل ،و�رشيطة �أن يتم العدل بني الزوجات .

خامساً  -األعياد واملناسبات عند السامريني:
يف الأعياد الر�سمية عند ال�سامريني يقومون بارتداء الألب�سة اجلديدة للرجال والن�ساء
والأطفال ويتزاورون يف ما بينهم للتهنئة بالعيد ،ولدى ال�سامريني مالب�س خا�صة يف
بع�ض املنا�سبات كعيد الف�سح ،ولديهم لبا�س خا�ص يف ال�صالة ،ولبا�س خا�ص ليوم ال�سبت
للذكور فقط ،ومن العادات املحببة لدى ال�سامريني تبادل التهاين يف الأعياد واملنا�سبات
مع �أ�صدقائهم من �أهايل املدينة ،وكذلك يف االفراح والأتراح .
ومن عادات ال�سامريني غري الدينية التحبب باالحتفال يف عيد الأم ،ويف �أعياد امليالد
اخلا�صة ،وهذه عادات يقوم بها كثري من �أبناء ال�سامريني .
ي�شتهر ال�سامريون بقراءة الكف ،وعمل الطالع الفلكي ملن يق�صدهم ،وهذا تراث متوارث
من الأجداد والآباء �إىل الأبناء .

األغنية الشعبية النابلسية

د .عبد الرؤوف خريوش
م .طاهر باكري

أستاذ مشارك في علوم اللغة العربية /جامعة القدس المفتوحة /فرع نابلس.
مهندس زراعي وفنان مسرحي /نابلس.
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األغنية الشعبية النابلسية
مقدمة البحث:
يتناول البحث املو�سوم بـ”الأغنية ال�شعبية النابل�سية” الأغاين ال�شعبية يف
مدينة نابل�س ،وذلك لأن الأغاين ال�شعبية هي الهتاف ال�شعبي اجلماعي حلفالت الأعرا�س
واملنا�سبات الأخرى  ،كما ت�شكل حداء اجلماعات يف املنا�سبات الوطنية والقومية منذ قدم
عرفها باحثون كرث تركزت معظمها حول كونها ملحمة
الأزمنة �إىل �أيامنا املعا�رصة .وقد ّ
�شعرية جمهولة الأ�صل؛ كانت ت�شيع بني الأميني يف الأزمنة املا�ضية  ،وما تزال حية يف
اال�ستعمال.
وقد �سار البحث على املنهج الو�صفي اال�ستقرائي للأغاين ال�شعبية يف مدينة نابل�س
وذلك لأن انت�شارها و�شيوعها بني املجتمعات ال�شعبية وا�ستعمالها ب�سبب ورودها يف �أكرث
من �شكل يف املجتمع الواحد � ،إ�ضافة �إىل كونها حتافظ على الأ�سلوب املو�سيقي الب�سيط
واملرونة؛ جعلها تتميز على باقي الفنون الأخرى  ،لذلك كانت هي �أكرث الفنون متيزا عن
غريها يف املجتمع الواحد.
وباعتبار مدينة نابل�س من �أقدم املدن الفل�سطينية ن�ش�أة وتطوراً ،و�أكرثها �سكان ًا
وم�ساحة ،ولأنها عرب الع�صور كانت تعد معق ًال لكل احل�ضارات التي ن�ش�أت على �أر�ض
فل�سطني ،ولكون ح�ضارتها الفكرية والعمرانية والفلكلورية تتقاطع مع تراث مدينة
دم�شق ،ف�سميت بدم�ش ال�صغرى؛ ونتيجة ازدهار احل�ضارة فيها اتخذت الأغاين ال�شعبية
�أ�شكا ًال و�أمناط ًا خمتلفة؛ فمنها ما يخت�ص بالأفراح ،ومنها ما يخت�ص باملنا�سبات الدينية
واالجتماعية املختلفة  ،كذلك ف�إن الأغنية مت تناولها منذ القدم ،ومتيزت عن غريها ب�أ�سلوب
�أدائها باللكنة النابل�سية املميزة .
و�أظهرت اخلامتة �أن الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية يف مدينة نابل�س متيزت عن غريها
ب�ألوانها املختلفة ك�أغاين العمل والطفولة والأغاين اخلا�صة بالرجال والن�ساء وال�سامر التي
تقال يف منا�سبات اجتماعية ووطنية خمتلفة.

تعريف األغنية الشعبية وأصوهلا :
هي عند الأمم تنبثق من �أ�صل واحد ، ،وت�شكل مو�ضوع ًا م�شرتك ًا يعك�س البيئة واحلالة
النف�سية والعادات املالزمة لتلك ال�شعوب ،فهي �أغان فطرية ال �أثر فيها ل�صنعة متعمدة ،
ارجتلها فرد جمهول من �أفراد ال�شعب بطريقة بدائية ال كلفة فيها وال تكتيك ()1

ومن ال�صعب حتديد �أ�صول ثابتة للغناء ال�شعبي  ،وذلك يعود �إىل االختالط بني مناذج
الغناء ال�شعبي والأدب ال�شعبي  ،وهو اختالط ي�صل �أحيان ًا �إىل التطابق فت�صبح مناذج �شعر
الغناء ال�شعبي مناذج من الأدب ال�شعبي اخلال�ص  ،ف�أ�شعار ال�سري ال�شعبية مثال غالب ُا ما
تتلى مقاطعها مغناة من هنا ف�إن حتديد �أ�صل الغناء ال�شعبي ي�شكل �صعوبة� ،سيما �إذا
عرفنا �أن م�ؤلف الأغنيات ال�شعبية ( الفلولكلورية ) جمهول ،وال ميكن ن�سبتها �إىل �شاعر
معني �أو ملحن معني؛ لأن �شكلها احلايل قد تكونت مالحمه عرب �إ�ضافات وحتويرات يف
الكالم واللحن ،باالنتقال ال�شفهي للأغنية من جيل �إىل جيل ،حتى �أ�صبح القول �إنها ح�صيلة
ت�أليف جماعي  ،قريب ًا جداً من الدقة ،مع العلم �أن املادة ال�شعرية الأوىل وحلنها ،قد انطلقت
حتما من �شخ�ص واحد حمدد يف البداية  .ولكن ا�ستحقاقها للتداول العام والبقاء والتطور
بالإ�ضافات ال�شعرية واللحنية هو الذي �أ�سبغ عليها يف النهاية �صفة الأغنية ال�شعبية )2(.
ويتحتم على هذا ،اعتبار مكان انت�شار الأغنيات ال�شعبية الأقرب �إىل الدقة نظراً لوجود
�ألوان ت�شيع يف �شمال فل�سطني وو�سطها وجنويها� ،إال �أن �سهولة حتديد موقع االنت�شار ال
تقابلها بال�رضورة �سهولة مماثلة يف حتديد موقع املنبع الأ�سا�س لهذه الأغنية ال�شعبية �أو
تلك ،ولهذا القالب الغنائي ال�شعبي �أو ذاك .وعليه ت�شكل بع�ض مناذج الغناء ال�شعبي املتداول
يف فل�سطني تراثا م�شرتك بني �شمال فل�سطني ولبنان و�سوريا .وي�شكل هذا البع�ض ن�سبة
كبرية من هذا الرتاث (مثل امليجانا والعتابا).
و�أما قالب املوال ( على �سبيل املثال) ف�إن منبعه الأ�صلي نواحيات « املواليا» التي
كان مريدو الربامكة ير ّددونها يف العراق يف رثائهم بعد نكبتهم التاريخية ال�شهرية على يد
اخلليفة العبا�سي هارون الر�شيد( ت193هـ809 ،م) يف �أواخر القرن الثاين الهجري� ،أوائل
القرن التا�سع امليالدي ،كما يزعمون�.أما يف �ش�أن زمان والدة الأغنيات والقوالب ال�شعبية
فيقول منر �رسحان « :وعندما نحاول حتديد عمر الأغنية ال�شعبية ف�إننا نق�صد بذلك ا�ستقراء
تلك الأغنية والتكهن بفرتة زمنية من املمكن �أن تكون الأغنية قد وجدت فيها على وجه
التقريب.
وبالن�سبة �إىل الأغنية ال�شعبية احلديثة من ال�سهل التعرف �إىل عمرها الزمني ،وبخا�صة
تلك التي تتناول �أحداث ًا ما زالت مائلة يف الأذهان� ،أو قائمة مثل الأغاين التي تتحدث عن
ال�شعب املنكوب الذي يتفجع على وطنه ويتلم�س طريق التحرير ويبحث عن املنفذ املحرر:
يـا ويلـي ويـن اللي يحـرر وطننـا
�إذ من ال�سهل االفرتا�ض ب�أن عمر هذه الأغنية يعود �إىل ما بعد عام  .1948وكذلك
ت�صور ذل الوقفة على باب التموين وا�ستجداء وكالة الغوث ،وهي تعزى ب�سهولة
الأغاين التي ّ
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�إىل الأغاين التي تلت ظهور جمتمع املخيمات  ،ومن هذه الأغاين هذا املقطع امل�أخوذ من
ق�صيدة لل�شاعر ال�شعبي عبد العزيز كتكت:
���ش��ـ��رب��ـ��ن��ـ��ا ع��ـ��ل��ق��ـ��م م��ـ��ا ب��ـ��ن��ـ��ذاق
ف��ـ��ي ال��ـ��خ��ـ��ان ب��ـ��ن��ـ�����ش��ح��د طحيـن
و���ص��ـ��رن��ـ��ا ن��ـ��ب��ـ�����ش��ـ��ر بـعـ�ضنـا
ت��ـ��اج��ـ��ان��ـ��ا ال��ـ�����س��م��ن وال�����س��ـ��ردي��ـ��ن
و���ض�� ّي��ـ��ع��ـ��ن��ـ��ا اال���س��ـ��م الـعـتـيـق
و����ص���ـ���ـ���ار ا���س��ـ��م��ـ��ن��ـ��ا الج��ـ��ئ��ـ��ي��ـ��ن
وتعود بع�ض الأغاين يف عمرها الزمني �إىل �سنوات قليلية ،فهذا بيت العتابا الذي
يتحدث عن وقوع ال�صخرة املقد�سة يف قب�ضة االحتالل� ،أي بعد مرور . 1967
ي��ا �صخرة ع ال��ع��رب بال�صوت ن��ادي
ال��ي��ه��ود ا���س��ت��ع��م��ل��ـ��وك �شبـه ن��ـ��ادي
ي��ع��د م���ا ك��ـ��ان ع��ـ��ود ال��ن��ـ��د ن��ـ��ادي
ف��ـ��ت��ـ��ل دوالب��ـ��ه��ـ��ا وال��ن��ج��م غ��ـ��اب»
بل �إن بع�ض الأغاين ال�شعبية حتمل �إ�شارات دقيقة �إىل فرتتها الزمنية .فبيت الدلعونا
الذي يتحدث عن جنازة حممد جمجوم وف�ؤاد حجازي ،ال بد �أن يكون قد قيل �أول مرة بعد
 19حزيران عام  ،1930وهو يوم تنفيذ حكم الإعدام مبحمد جمجوم وعطا الزير وف�ؤاد
حجازي �أبطال االنتفا�ضة الفل�سطينية عام  .1929وهناك مناذج تظهر قدم الأغنيات
ال�شعبية  ،يقول منر �رسحان:
«ونقر�أ يف كتاب والية �سليمان با�شا العادل حتديداً معقو ًال لعمر الأغنية ال�شعبية التي
تتناول خيانة حنا املو�سي لإبراهيم �أبو قالو�ش الفار من وجه احمد با�ش اجل ّزار:
دو���س��ـ��ي ي��ـ��ا ب��ـ��ن��ـ��ت دو���س��ـ��ي
ع حل��ـ��ي��ـ��ة ح��ـ��ن��ـ��ا امل��ـ��و���س��ـ��ي
ي��ـ��ح��ـ��رق ح��ـ��ن��ـ��ا وج���ـ���ـ���دوده
ال��ل��ـ��ي ���س��ـ��لّ��ـ��م قـالـو�شــي
فر من وجه اجلزار يف � 3أيار �سنة 1788م (1203
فنحن نعرف �أن �إبراهيم القالول�شي ّ
هـ ) .ويجوز لنا االعتقاد ب�أن املوال ذا امل�ضمون ال�صويف ميكن �أن يعود يف عمره �إىل قرون
عدة خلت ،وهو يلتقي مع املواليا ( املن�سوب �إىل نكبة الربامكة) ومنه خرج حلن ال�سامر
وترويده احلنا ( الرتويدة  :الأغنية الوداعية))3(.
ّ

طابع الغناء الشعيب:
ت�ست�شهد ي�رسى جوهرية عرنيطة لو�صف طبيعة املو�سيقى ال�شعبية يف فل�سطني
ب�سلم املعايري الذي طرحه امل�ؤلف الربيطاين ال�سري ت�شارلز بري Sir Charles Parry
( )1918-1848كما ي�أتي :
 املو�سيقى الطبيعية ل�شبع و�صي  :حيوية و�إيقاعها بارز.
 ل�شعب كئيب عاب�س :قائمة .
 ل�شعب �شاعري � :شجية.
 ل�شعب واقعي :ب�سيطة وغري حمكمة ال�صنع.
 ل�شعب همجي �رش�س :متوح�شة.
 ل�شعب ن�شيط :مرحة وخفيفة.
 ل�شعب جاد :نبيلة وجليلة
ومتيل ي�رسى عرنيطة �إىل �إ�رشاك املعيار الأول والثالث يف “�سلّم بري” يف حتديد
الطابع العام للمو�سيقى ال�شعبية يف فل�سطني� ،أي �أنها حيوية و�شجية( على �أ�سا�س �أننا �شعب
و�صفي و�شاعري) ،ومع ذلك ف�إن �صفات احلزن والك�آبة والرتابة قد طبعت كثرياً من تراثنا
الغنائي ال�شعبي نتيجة ملراحل االنحطاط الطويلة (� . )4أما منر �رسحان فيعتمد �سلّما �آخر
ملعايري طبائع الفنون ال�شعبية لدى خمتلف الأمم ( ال ي�شري �إىل م�صدره ) فيقول:
«تق�سم �أغاين ال�شعوب �إىل الأق�سام الآتية :غناء ال�شعوب ال�سامية ،وغناء ال�شعوب الآرية،
وغناء ال�شعوب الطورانية ،وغناء ال�شعوب القطبية و�شعوب �أوا�سط �أفريقيا .وملا كان غناء
ال�شعوب الطورانية ( �آ�سيا ال�صغرى ) قريب ًا من غناء ال�شعوب الآرية وال�سامية ،وملا كان
غناء ال�شعوب القطبية و�شعوب �أوا�سط �أفريقيا مت�أثراً باللون ال�سامي �أو الآري ،ف�إنه يبقى
لدينا يف الواقع نوعان من الغناء :الآري وال�سامي .ف�أما الغناء الآري فواقعي ومادي ت�شيع
فيه روح املرح والأنغما�س يف احلياة ،ويتميز بعمق �أح�سا�سه باحلياة ومتجيده لها .و�أما
ال�سامي فذو طابع روحي جتريدي يغلب عليه اال�ستغراق ال�صويف واخليال و�إظهار الأمل،
ّ
ال�سامي مبا فيه من حزن وتخيل وا�ستغراق �صويف .و�إذا
و�أغانينا ال�شعبية هي جت�سيد للغناء
ّ
ما نظر �إىل احلياة فمن خالل الأمل»()5
�إن هذه املعايري توازي متام ًا ما ي�صطلح العامة على ت�سميته مو�سيقى �رشقية
ومو�سيقى غربية مبا يوازي تق�سيم املو�سيقى �إىل �سامية و�آرية يف املعيار الوارد �أعاله.
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ومهما يكن من �أمر هذين املعيارين اجلانحني �إىل �شيء من التعميم ( مع اقرتابهما من الدقة
يف بع�ض التفا�صيل) ف�إن املو�سيقى ال�شعية الفل�سطينية املتداولة يف القرنني الأخريين هي
« مو�سيقى عربية م�رشقية» متتاز ب�شكل عام عن املو�سيقى ال�شعبية امل�رصية ب�أنها �أكرث
حيوية وتوتراً  ،و�أقل ليونة و�إن�سياباً ،ويرجع هذا االمتياز حتم ًا �إىل �أ�سباب مو�ضوعية من
�أبرزها قطعا اختالف البيئة اجلغرافية  ،حتى �إننا جند هذا االمتياز بني الألوان امل�رشقية
التي ينت�سب بع�ضها �إىل املناطق اجلبلية ،وبع�ضها الآخر �إىل ال�سهول ،وهو امتياز ال ينطبق
فقط على الرتاث الغنائي ال�شعبي يف فل�سطني وامل�رشق العربي عموم ًا  ،بل ميكننا �أن نالحظ
ب�صماته الوا�ضحة حتى على املو�سيقى امل�رشقية املحرتفة ،وحتى على الفوارق يف �أ�سلوب
العزف بني م�رص وبلدان امل�رشف العربي. )6(.

لغة الغناء الشعيب :
متيل لغة الغناء ال�شعبي نحو العامية ولهجاتها  ،وعليه من ال�صعب و�ضع حدود
فا�صلة بني الأدب ال�شعبي والأدب الكال�سيكي .نظرا الختالف البيئات االجتماعية الناطقة
بلغة العرب ولهجاتها يف فل�سطني  ،وعليه ميكن طرح عدة �أ�سئلة منها  :هل الأدب ال�شعبي
يعرب عن روح ال�شعب وخ�صائ�صه،
هو كل ما كتب باللهجة العامية فقط �أم هو كل �أدب ّ
وينت�رش من جيل �إىل جيل� ،سواء �أكتب بالعامة �أو بالف�صحى ؟ وهل جاءت اللهجات العامية
نتيجة انحطاط اللغة الف�صحى� ،أم نتيجة فقط الختالط العرب بعد الفتوحات الإ�سالمية
ب�شعوب كثرية ،اخذت تنطق العربية ولهجاتها بلكنتها اخلا�صة ؟(.)7
وقد حاول منر �رسحان من جانبه �أن يجيب على هذه الت�س�ؤالت �ضمني ًا بقوله « :
املعروف �أن الفنان ال�شعبي الفل�سطيني يثبت بالف�صحى ،وهو �إذا �أح�س بطغيان العامية على
كالمه اعتذر بقوله  :لي�س على املطرب �أن يعرب «( .)8فهذه الإ�شارة فيها اعتزار بالف�صحى
�أكرث مما فيها داللة على �أن الف�صحى هي اللغة الأ�سا�سية للغناء ال�شعبي �أو الأدب ال�شعبي،
وقد بينت عرنيطة �أ�سباب ميل الأغنية نحو العامية �إىل اعتبارات عدة منها �أثر اللهجات
العربية يف حياة النا�س ،والتي �أدت �إىل انكما�ش الف�صحى يف املجتمع الفل�سطيني بعد
اختالطهم بالعرب الفاحتني ،الذين جاءوا بلهجاتهم  ،منها الك�شك�شة ،والعنعنة ،والتلتلة
وال�شن�شنة وغريها(.)9

مناذج الغناء الشعيب:
ميكن تق�سيم مناذج الغناء ال�شعبي يف فل�سطني �إىل نوعني رئي�سني ،الأول ي�ؤديه عادة
فنان �شعبي منفرد متخ�ص�ص يف �أداء هذا اللون� ،سواء باالحرتاف �أو بالهواية ،بالتك�سب �أو

باملزاج؛ والنوع الثاين هو كل ما عدا ذلك من مناذج الغناء ال�شعبي التي يتداولها النا�س
ويغنونها يف �شتى املنا�سبات .وقد يتجاوز هذان النوعان يف �أكرث من منا�سبة  ،وبخا�صة
يف ليايل ال�سمر التي ت�سبق العر�س ب�سبعة �أيام .فمن النوع الأول جند:

1 .1احل ّداء:

الزجال»� ،أو
وهو ما يوازي متام ًا الفنان ال�شعبي الذي يطلقون عليه يف لبنان ا�سم « ّ
القوال» .و�إذا كان الزجالون يف لبنان قد �أخذوا منذ مدة يظهرون على �شكل فرق منتظمة
« ّ
قوام كل منها �أربعة زجاليني يتبادل كل اثنني منهم املبارزات ال�شعرية �أمام اجلمهور،
وحتمل الفرقة عادة ا�سم �أبرع �شعرائها ( �أ�شهر هذه الفرق يف الن�صف الثاين فرقة (زغلول
الدامور)  ،ف�إن احل ّدائني» يف فل�سطني يطلّون على اجلمهور كل مبفرده ،و�إن كانوا كثرياً ما
ُيدعون جماعة لإحياء الأعرا�س ( اثنني �أو �أربعة ) لإذكاء نار املبارزات ال�شعرية ،ولكنهم
دعون �أفراداً ال فرقاً ».يطلق �أهل �شمال فل�سطني م�صطلح ح ّداء على ال�شاعر ال�شعبي املبتكر
ُي ْ
لأغاين ال�شعب الذي يدعى لإحياء االحتفاالت ال�شعبية يف منا�سبة العر�س ،فيغني �أمام
جمهور ال�سحجة يف الليايل ال�سبع التي ت�سبق الزفاف ،ويقود مواكب الزفة وال�سحجة يف
يوم الزفاف من ال�صباح �إىل امل�ساء.وغالب ًا ما ُيدعى لإحياء االحتفال ال�شعبي ح ّداءان �أو
�أربعة لي�ستمتع اجلمهور مبناظراتهم التي تثري احلما�سة يف نفو�س امل�شاهدين»(.)10
ال�سحجة
ومن �أ�شهر املناظرات املرجتلة يف هذا املجال ما يروى من �أن ح ّداء كان يقود ّ
يف مدينة جنني يف �سهرة من �سهرات الأفراح ال�شعبية ،وكان هذا احل ّداء �أعور .وجاء �إىل
رحب به �شاعر الأم�سية قال له على
االحتفال �شاعر الربابة ال�شيخ حممود زقوت ،وبعدما ّ
م�سمع من جمهور ال�سحجة:
وق��ـ��ت �إي�����ش ال��ـ��زم��ـ��ان يـعـود
ويجمعـنـي بـالـ�شيـخ حممـود
الـعـود
عـلـى
ي�ضـربـلـنـا
كـالمــه نـقـل مـن الرعيـان
واعرتى الغ�ضب ال�شاعر ال�شعبي حممود ز ّقوت فقفز على الفور �إىل و�سط احللقة
وارجتل:
ع���م���ري م��ـ��ا ك��ن��ـ��ت راع��ـ��ـ��ـ��ي
ودوم����ـ����اً ب��رك��ـ��ن ع ذراع��ـ��ـ��ي
وم���ن ي���وم م��ـ��ا ���ص��ـ��رت واع��ـ��ي
وان���ـ���ا �سلطـة ع ال��ـ��ع��ـ��ـ��وران
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ومن املحاورات امل�شهورة هذه املحاورة حول املفا�ضلة بني العلم واملال بني اثني
من احل ّدائني املعروفني يف فل�سطني ،وهما من كفر قرع باملثلث ،يو�سف �أبو ليل ويو�سف
جمادلة .وجدير بالذكر �أن �أ�صوات اجلمهور ترتفع بني كل مقطع و�آخر لرتد الزمة « يا
حاليل يا مايل» .

جمادلة :
بتح���اورين ع الك���رم
اهلل يباركل���ك بالعل���م

ا�سمعون���ا ي���ا �أه���ل الفهم
وان���ا الل���ي را�ض���ي باملال

�أبو ليل:
ان كنّ���ك ح���دي فن���ان

اعطين���ا ملال���ك برهـ���ان

و�إذا كان احلداءان املتناظران هنا قد ا�ستندا �إىل القر�آن الكرمي لإثبات حجتيهما فكثرياً
ما ي�ستعني املتناظران ب�شواهد من الأدب والتاريخ.
وهناك نوع ثان من املناظرات مناظرة « البوابة « ال�شهرية يف �شمال فل�سطني ، .وثالث
يتمثل يف ارجتال رباعة رجلية ،فيتلو الأول ال�شطرين الأولني ،فريد الثاين مكم ًال بال�شطرين
الثالث والرابع ،على �أن تكون قافية ال�شطر الثالث مطابقة لقافية الأول والثاين� ،أما قافية
الرابع فتلزم قافية ال�شطر الرابع لأول رباعية ،وتتكرر يف قفلة كل الرباعيات الآتية .ومن
ذلك املناظرة التي جرت بني عبد اللطيف العجاوي ويو�سف الربغوتي امللقب باحلزرق،
ونقتطف منها:
		�أمـ ْن لـيـلـة ليـلتـنـا
احلزرق
		�أكبـر حفـلــة حفلتـنـا
ا�شهـدوا يــا جـماعتـنـا
		
عجاوي
		�إنو يو�سف ب�ســوى مليــار
�سلـم لـي �صوتـك يا عــم
		
احلزرق
يا هايـم ع القـلـب الــدم
		
		ال حتـمـل يـا زمـيـلي هـم
عجاوي
قـدامـك بـطـل ال�شـعـار
		
الـليلـة بـدي �أنـاديـك
		
احلزرق
وبـدمــي �أنـا فـاديـك
		
اب�شـر �أجــاك التوماتيـك
		
عجاوي
وع الأعــدا يطلق الـنـار
		

ومن الثابت �أن النوعني الأولني من املناظرات منت�رشان يف لبنان ب�صورة مطابقة،
حتى �إن املطربة املعروفة فريوز ا�شرتكت مع املطرف املعروف ن�رصي �شم�س الدين يف
مناظرة « البوابة»(.)11

(ب) ال�شاعر ال�شعبي :
تقول مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني يف و�صف ال�شاعر ال�شعبي ومادته ال�شعرية:
« هو الفنان ال�شعبي الذي يتلو �أمام اجلمهور ق�صائد وق�ص� ًصا من الرتاث ال�شعبي
مب�صاحبة الربابة يف الغالب  .ويعترب ال�شاعر ال�شعبي ل�سان اجلمهور وواعظه وباعث
احلما�سة فيه والناطق ب�آالمه و�آماله .وال�شاعر ال�شعبي يحمل القيم واملثل املتعارف عليها
معان ترتدد يف �أ�شعاره ب�شكل ير�ضي الذوق العام ،ويتفق مع امل�شاعر اجلماعية.
يف �شكل
ٍ
وهو يف الغالب رجل ذو ذوق فني اكت�سب باملرا�س واخلربة مهارة جعلته يتح�س�س م�شاعر
النا�س في�صبها يف قالب فني حمبب ير�ضي اجلمهور ويدغدغ �أح�سا�سيه .وقد برع ال�شاعر
ال�شعبي يف متثيل الأدار التي يتحدث عنها ،فعندما يتحدث عن بطل مغوار ك�أبي زيد الهاليل
ف�إنه يزجمر وينه�ض وي�شري بقو�س الربابة وك�أنها �سيف م�سلول ،و�إذا حتدث بل�سان امر�أة،
ف�إن �صوته يقطر رقة وعذوبة»(.)12
وقد م ّثل ال�شاعر ال�شعبي دور « املونوجلي�ست « و املهرج ،فهو يروي النكات جلمهوره
يف �أثناء �إلقاء الرواية� ،أو على هامتها .كما �أنه قلد �أ�سلوب الق�ص�ص ال�شعبي؛ لأنه اغرتف
منه معظم مادته ،فهو ميدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم يف املطلع واخلتام ب�أبيات مثل قول
ال�شاعر ال�شعبي حممود زقوت:
�أ�صلـي و�أحـب اللـي ي�صلـى ع النبـي
نبـي عربـي �صفـوة ك��رمي مـعبـود

وقول الفنان ال�شعبي حمارب ذيب :
�أنـ���ا �أول قـولـنـ���ا نـمـ���دح حممـد

ر�سـ���ول اهلل لـلأمـ���ة هـداهـ���ا

ويف ختام ق�صيدة �أخرى يقول حمارب ذيب:
�أحنـا �إن كـان اخـطينـا ن�صلى على النبـي

نبـ���ي مـر�سـل���ي والـحـاج لأجـل���ه يـردد

ويف الق�ص�ص ال�شعبي تبد�أ الق�صيدة مبدح النبي �صلى اهلل عليه و�سلم :
�أنـا �أول مـا نـبـدى ن�صـلي على الـنبـي
نبـي عربـي �شـ ّدوا �إلـيـه الـركـايـب
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احلث على الكرم ومكارم
وميثل اخلط العام للق�صائد التي ير ّددها ال�شعراء ال�شعبيون يف ّ
الأخالق والتم�سك ب�أهداب الدين ،ويف التحدث عن تقلبات الأيام واال�ستخفاف بهذه احلياة
الدنيا .وهذا الف ّنان ال�شعبي حممود ز ّقوت يقابل الكرمي بالبخيل فيقول:
يف النا�س من يعطي مليحة مزخرفـة
�شفايفهـا ت�ضـوي كمـا الياقـوت
ويف النا�س من يعطي كحيلة مـعـددة
ويف النا�س من يعطـي حمـار وميـوت
ومن ال�شعراء ال�شعبيني من اعتاد �رسد الروايات ال�شعبية مع نغم الكمان ( حممود
ز ّقوت) �أو الربابة ( حمارب ذيب) �أو بال �أية �آلة مو�سيقية ( �صالح احلكواتي).
ومن طريف ما ُيذكر �أن النا�س ينق�سمون �أثناء �رسد الرواية �إىل فريقني ،فبع�ضهم
يتع�صب يف �سرية « بني هالل» لأبي زيد الهاليل ،وبع�ضهم يتع�صب لذياب بن غامن .وقد
ح�صل �أن �أحد ال�شعراء ال�شعبيني �أنهى �سهرة �إحدى الليايل بعدما «�سجن» ذياب بن غامن،
وترك املقهي وذهب �إىل بيته لينام .ومل يكد يلزم فرا�شه حتى فوجئ ببع�ض الفالحني على
باب بيته يقرعونه بغ�ضب ويطلبون منه العودة �إىل املقهى ليوا�صل الرواية حتى يخرج
ذياب من ال�سجن ،ومل يكن يف و�سع ال�شاعر �إال �أن ي�ستجيب ،وقد وزع بائع حلوى فقري كل
ما ميلك من احللوى عندما و�صل ال�شاعر ال�شعبي �إىل مقتل ذياب)13(.
وي�ضيف منر �رسحان نوعا �آخر من ال�شعراء ال�شعبيني فيقول »:وقد عرفت دنيا الريف
نوعا من �شعراء الربابة امتهنوا الطواف على الوجهاء والأعيان يف الدواوين وامل�ضافات
الق�صادين»
و�أخذوا ميدحونهم
ويتك�سبون باملدح .وال يختلف ه�ؤالء كثرياً عن ال�شحاذين �أو « ّ
َّ
كما ي�سميهم الريفيون .وبد�أ هذا النوع من ال�شعراء بكلي�شيهات ثابتة مثل :
�س ّميت ب��ا���س��م اهلل واع��ل��ي��ت ظهرهـا
م��ن �سمى ب��ا���س��م اهلل م��ا رد خايـب
ويكرث ه�ؤالء املتكّ�سبون من املدح املبالغ فيه وا�ستدرار العطف يف �سبيل طلب العطاء
حتى لو كان العطاء جمر �أكلة� ،إذ يقول �أحدهم:
ب��ي��ت الأ���ص��ل ب��اق��ـ��ي م��ت�ين الدعامـة
را���س��ـ��ي وم����ا ي��ه��ـ��ز م��ه��ـ��م��ـ��ا ���ص��ـ��ار
ب��ي��ت ال����شرف وال��ع��ز ع��ال��ـ��ي مقامـه
حمفـوط ومـا يعلـق عليـه غبـار ()14

ويتفاوت دور ال�شاعر يف العر�س ال�شعبي باختالف املناطق اجلغرافية� :شمال فل�سطني
وو�سطها وجنوبها .ففيما تراوح مدة عمل ال�شاعر يف �شمال فل�سطني وو�سطها بني يومني
وثالثة �أيام ف�إنها متتد �سبعة �أيام يف جنوب فل�سطني ،و�أكرث من ذلك يف مناطق بئر ال�سبع
والنقب .ومن املرجح �أن هذا الفارق �سببه �أن البدوي يف اجلنوب لديه من الوقت �أكرث مما
لدى �أهل ال�شمال والو�سط الذين يرتبط معظمهم مبوا�سم الزراعة واحل�صاد)15(.

(جـ) الن ّواحة :

تقول مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني يف و�صف الن ّواحة:

«هي امر�أة حترتق البكاء و�إلقاء �أغاين النواح بلحن حزين ،وكذلك الرق�ص الأنفعايل
يف حلقات الردح ( الرق�ص ملنا�سبة الوفاة ) .وقد تكون النواحة جمرد امر�أة عادية تبكي
وتغني وتنوح ملنا�سبة وفاة عزيز لديها .وقد تكون حمرتفة ُت�ستدعى يف كل م�أثم يح�صل
يف القرية .و�أما الن�ساء اللواتي فُجعن بنكبات �شديدة فيبادرن عادة �إىل الذهاب للم�شاركة
بالنواح يف �أي م�أثم ،ول�سان حال الواحدة منهن يقول:
وابكـي لكـم وابكــي لـروحـي
واك���ث���ـ���ر ب��ـ��ك��ـ��اي جل��ـ��روح��ـ��ي
النواحات من تررد �أبيات ًا مكررة تقال يف كل ميت « �أبو القمي�ص واللبا�س واللي
ومن ّ
�شاربه خط القلم بالورقة « ومنهن من تبتكر �أغاين نواح تنا�سب احلالة ،وال يلبث هذا
للنواحات .قالت احلاجة عاي�شة :كانت وطفة والزالمية
االبتكار �أن يدخل يف الرتاث العام ّ
ت�شاركان يف كل م�أمت يف ال�سنديانة « حيفا» وجتل�سان متجاورتني تقوالن �أغاين النواح،
فرت ّدد تلك الأغاين بقية النائحات احلا�رضات ( . )16ومن م�شهد التكامل بني �إن�شاد النواحة
النواحة والردادة» .
و�إن�شاد اللواتي ير ّددن وراءها ن�ش�أ املثل ال�شعبي القائل « :زي ّ

(د ) املن�شد:

تقول مو�سوعة الفولكلور الفل�سطيني يف و�صف املن�شد:
«هو الدروي�ش الذي يتلو املواجد ال�صوفية يف احل�رضة� ،أو يقر�أ ق�صة املولد ويتلو ما
فيها من �أ�شعار ،ثم يتلو املدائح النبوية �أمام جمهور من امل�ؤمنني املحتفلني بيوم مولد
يتربكوا فيها بذكر النبي
النبي� ،أو يف منا�سبة من املنا�سبات االجتماعية التي يو ّدون �أن ّ
ومدحه .وكذلك جتد املت�سول ذا ال�صوت ال�شجي الذي يتغني بالأ�شعار ذات امل�ضمون الديني
ليخلق وازع ًا يف �أنف�س النا�س فيدفعهم للت�صدق عليه «(. )17
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مناسبات الغناء الشعيب:
تعدد ي�رسى جوهرية عرنيطة ثمانية �أعرا�ض �أ�سا�سية للغناء ال�شعبي
يف فل�سطني:


الأعياد واالحتفاالت الدينية ( الإ�سالمية وامل�سيحية طبعاً).



الإفراح  :الأعرا�س  ،احلب ،الوالدة ،العماد ،الطهور.



احلرب ،احلما�سة ،احلث على القتال.



العمل والتجارة.



الهزل وال�سيا�سة.



الرق�ص.



امل�آثم.



الروايات والأقا�صي�ص وال�سري ال�شعبية (.)18

خصائص الغناء الشعيب:
من �أهم خ�صائ�ص الغناء ال�شعبي الفل�سطيني  ،ق�رص اجلمل ،والتباعد بني ال�صوتني،
وهو ما ي�سمى ب�أبعاد اللحن ،ومن خ�صائ�صها �أنها مبنية على املقامات العربية ،وبغلب
عليها مقام البياتي،اجلاذبية  ،والزخرفة اللحنية من متوجات وطلعات وعتابا وميجنا
وغري ذلك (. )19

األغنية النابلسية:
مدينة «نابل�س « مدينة فل�سطينية وتراثها جزء من ن�سيج تراث فل�سطني  ،والذي ي�شكل
جزءاً ال ي�ستهان به من تراث بالد ال�شام .و�صفها ابن بطوطة بقوله :هي مدينة �صناعية ...
ت�شتهر ب�صناعة ال�صابون امل�صنوع من زيت الزيتون واحلالوه الطحينية امل�صنوعة من
عرق احلالوه .....وقال عنها :عالل الفا�سي  :هي قبلة من �أراد �أن يتعلم اللغة العربية على
�أ�صولها  ،ي�أتيها طالب العلم من املغرب العربي .وقال عنها الكثري من امل�ست�رشقني نذكر
قول �أحدهم »:وجدت فيها ثمرة  ،حلوة املذق  ،طيبة  ،كانوا ي�سمونها يف نابل�س ال�شمام».

وو�صفها عبد املنعم الرفاعي :
نابل�س الهرمه ملهكن الظلم
ما�ؤها ال يغور وعزها يدوم
اهلها ع�صب وخري ن�سب
و�أنا �أقول :
ثالثة دياناتها
عا�شو ب�سبات ونبات
خلفو �صبيانها  ،وبناتها
ومن زقاقها وحاراتها تخرجو خرية رجاالتها
وحدتهن اليا�سمينة وحدتهن كنافاتها
وحدهن القريون ،وال�صابون
و�رشب الأرجيلية عالبلكون
واملحبة تدوم يوم بعد يوم
واالغنية النابل�سية  ،هي جزء من تراث هذا البلد بع�ض تراثه من الأدب كما احلكايا،
واملثل ال�شعبي والأ�ساطري واخلرافات  ،تعك�س تاريخ هذا املجتمع وتبلور هويته الثقافية
بدءاً من العود وانتهاء �إىل الطبل والنقرزان
 ،ويكاد ال يخلو بيت يف نابل�س من �آلة طربية ً
والدف» تعتمدها عائالتها يف �سهراتها و�أفراحها وبخا�صة بع�ض الن�ساء اللواتي كن يتقن
مهارة العزف على العود  ،وكان العزف على العود دليل الرقي والذوق الرفيع ،وكانوا ي�سمون
العود املزهر� .أما النقرزان ( �آلة �شبيهة بالطبلة) فكان لها عازافان ياتيان لالحتفال مقابل
�أجر مايل ،ويتلقون النقوط من والد العري�س .وكان ال ينح�رص الغناء يف املنا�سبات  ،و�إمنا
الكثري من العائالت كانت تطرب وتغني يف �سهراتها.

ألوان األغنية الشعبية النابلسية:
1 .1الزغروته :
كانت الزغروته تبد�أ بال ( ايه ويها  )...وتقوم بت�أديتها واحدة من الن�ساء املتمكنات،
فالزغرودة لها �أ�صولها وتتطلب �إمكانات من حيث الأداء واحلفظ وامل�ضمون و�رسعة
البديهة ،لذلك ف�إن من ي�ؤديها يف العائلة حمدود جدا  ،وت�ؤدى ب�شكل تلقائي يف كثري من
املنا�سبات و�أب�سطها  ،وللزغرودة م�ضامني عدة ،تختلف ح�سب املنا�سبة.
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والزغروته كانت ت�ستخدم يف كثري من املنا�سبات مثل :الأعرا�س  ،وامليالد ( مولد
الطفل)  ،وت�شيد البناء (العمران) ،وب�رشى احلمل ،والطهور ،واخلتمه وغريها من املنا�سبات؛
ففي الأعرا�س منها ما يقال للعري�س ومنها ما يقال للعرو�س  ،تقف (عمة العري�س �أو �أمه
�أمام جمموعة من قريباته ،وتبد�أ ب�رسد موا�صفات عري�سهم وعزوته و�أ�صله وف�صله ،وترد
عليها ( عمة العرو�س �أمام جمموعة من الن�سوة قريباته وتتحدث عن حما�سن العرو�س
وجمالها وح�سبها ون�سبها ووقارها واخالقها و�أدبها .ويتبادل الطرفان �أداء الزغاريد ب�أن
ترد الواحدة على الأخرى بطريقتها اخلا�صة ،ونادرا ما تتطور الأمور لتنتهى بانف�صال
الطرفني
ومن �أمثلتها يف و�صف العري�س:
�أيه ويها والطول طول والعنق مايل ميل
�أيه ويها واخل�رص من رقته هد القوى واحليل
�أيه ويها يا �صاميات ال�ضحى ما فطرات الليل
�أيه ويها ردوا على غزايل ما بقى ّ
يف حيل
وتكمل لتبارك للعري�س
ايه ويها يا ريتو �سبع بركات
ايه ويها يا ريتو �سبع بركات
ايه ويها كما بارك حممد
ايه ويها على جبل عرفات
ويف و�صف موكب العرو�س �أيه ويها �سريوا على ما قدر اهلل
ايه ويها واللي كاتبوا ربك ب�صري
ايه ويها يا اهلل توكلنا عليك
ايه ويها يا رب يا نعم الوكيل

2 .2املداحية �أو (الأهازيج):

وهي الأغنية التي ت�أخذ طابع ًا جماعياً ،فتجد من يتغنى بالكالم ،وتر ُّد عليه اجلموع
 ،ومن �أمثلة ذلك ما يقال يف منا�سبة رم�ضان مثل �أغنية « ال�سوق نازل» وهي �أغنية خا�صة
باطفال نابل�س يف رم�ضان ،ومنها:
عال�سوق نازل يا نازل
حتت املنازل يا نازل
عال�سوق اطعمني بقالوه .
عال�سوق اطعمني مترية

وحني ت�صل البنات ال�سوق يرددن:
نعم ميو نعم ميو
يا بناتي يا بناتي
ملن ميا ملن ميا
		
اجوزكن اجوزكن
ما نريده ما نريده
للحلواين للحلواين
ويف طريق العودة :
ولقي���ت تفاح���ه حم���را
وانزل���ت عال�س���وق نازل
حلف���ت م���ا باكله���ا
حم���را حم���را تفاح���ه
اج���ا بي���ي وخي���ي
َلَييج���ي بي���ي وخي���ي
لقي���ت �ش���ب ن���امي
اطلعن���ي عالعلي���ة
و�رشب���ت م���ن زيت���ه
غزيت���ه
غزيت���ه
وال�سوق نازل عبارة عن زيارات ليلية للأ�سواق و�أزقة البلدة القدمية التي تكون مزينة
ب�أجمل الألوان ومزدحمة با�شهى الأطعمة وامللب�س ( نوع من ال�سكاكر) واحللويات و�شعر
البنات والرتم�س وغري ذلك .وت�ؤدي فيه فرق الن�شيد املو�شحات ،وين�شط احلكواتي ويخرج
الأطفال يف هذه املنا�سبة حمملني بالقناديل امل�صنعة
وللمديحني م�ضامني تختلف ح�سب املنا�سبة ،ففي الأعرا�س يقولون:
تلوحل���ي ي���ا دالي���ه
تلوحلـ���ي يـ���ا داليـ���ه
يـ���ا ام اغ�ص���ون عـاليـه
يـ���ا ام اغ�ص���ون عاليه
ت���ل���وحل���ي ع���ر����ض�ي�ن وط����ول
وي�ستعر�ضون املراجل وال�شهامة واملحبة والكرم بعر�ضتهم يف �أحياء املدينة القدمية:
�رضب ال�سي���ف يلبق النا
حن�ي�ن احل���ن احلن���ه
يلبق له حم���ل ال�سكينة
لليا�سمن���ه
حن�ي�ن
ومنها املديحيات ما كان خالل ال�سري يف زفة العري�س (الزفة)
قوم ارحل يا �أمري ال�شام
قوم ارحل وام�شي قدام
هوين ما عد لك مقام
ما مقام �إال مبكه
ومكه عليها ال�سالم
يا �سالم اجوي( ا�رضب) �سالم
عاللي مظلل بالغمام....
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ومن املديحيات ما كان ي�أتي على ذكر ال�رضة والزوجة اجلديدة والزوجة العتيقة
ومنها :
راح خ���ي ع���ا حل���ب
�سن�سل���ب ي���ا �سن�سلب
يا مق�صوفة ما احلوكي
دق علي���ا بالرتك���ي
حامل بقج���ة حمامك
حمم���د با�ش���ا قدامك
والطا�س���ات جملي���ه
والبقج���ة حريري���ة
جيب ال�سي���ف املزوق
ي���ا عب���د ال تتع���وق
بالعق���ده وال�رشاب���ه
حط���ه ب���اب البواب���ه
ياللي م�شك�شك بالوردي
�رشابت���ك ي���ا هن���دي
ال���وردي عن���د ال�رضه
وال���وردي ما هو عندي
وايل قاع���د بحداه���ا
اهلل ي��ض�ر ال��ض�ره
قد تكون بع�ض املديحيات واردة من بلدات �شاميه �أخرى والأغلب �أنها نابل�سية ،
ومنها:
�سنا�س���ل ذهب
�سنا�سل �سنا�سل
ع�سك���ه حلب
�ساف���ر املعلم
�أ�س���اور ذه���ب
جاب للجديده
�أ�س���اور خ�شب
جاب للعتيقه
ومنها حني و�صول املجموع لبيت العرو�س:
واحنا الن�شامة دوبنا لفينـــــــا
يا عمنا وافتح لن���ا البوابــــــه
واحنا الن�شامة وال�شمع بايدينا
واحنا الن�شامة بال�سيوف لفينا
وحني ي�صلون دار العرو�س:
علباب���ه علباب���ه وال�شم���ع بالباب���ه اعطونا عرو�ستنا واال بنحرق هالبوابه
ويف جلوة العرو�س ( :اجللوة متناقلة ومتواترة �إىل عمد قريب ،وما ن�سمعه باالذاعة
فهو من املا�ضي)
اتخ���دري ا�س���م اهلل يـ���ا زينـه
يـ���ا ورد جـ���وا اجلنينـ���ه
زه���ر القرنف���ل ي���ا عرو�سـ���ه
والـفـ���ل خيـ���م علينـ���ا
قوم���ي اطلعي ق��ص�رك العايل
بحي���اه �أبـوكـ���ي هـالغ���ايل
بحي���اة ابـ���وى مـ���ا بطلـ���ع
اال ع�شـ���ر ج���واري قدام���ي
تنت�ي�ن تفـر����ش لـ���ي فرا�ش���ي
تنت�ي�ن تغطـ���ي لـ���ي حلافـي
تنت�ي�ن جتيـ���ب لـ���ي قبقابـي
تنتيـ���ن احتـ���ل لـ���ي �أزراي
تنت�ي�ن يجيب���وـ لـ���ي الكحـل
الكحـ���ل فيهـ���ا عينـ���ي
ك��ل��ه ع��ا���ش��ان��ك ي���ا �شلبيه

احلج

ومنه:
اتخ���دري بحل���ق الأملا����س
اتخ���دري بحل���ق الف�ض���ة
اهلل يخل���ي �شب���اب النا����س
�أما مدحية اخلتان:

و�أرخ���ي اجلداي���ل عالكت���اف
واللول���و حوالي���ك و�رشا����ش
كله عل���ى �شان���ك ي���ا �شلبيه

اختن���ه يا �شلب���ي و�سمي عليه

من اوجع يل ح�سن ال زعل عليه ..

ومن املديحيات ما يقال لب�رشى احلمل ،الطهور  ،ودخول املدر�سه  ،ومنها مديحيات
احلج���ي ن���زل البحر
يا رب تعي���ده �سامل
واحلجي ن���زل البحر
يا رب تعي���ده �سامل

يب���دو كيل���ه
له���ا العيل���ه
بطا قيت���ه
بعا فيت���ه

3 .3التحنية ( الرتويدة) :
تبد�أ التحنيه وك�أنها و�سيلة و�شكل خمتلف متاماً ،وحتمل التحنية يف طياتها �أحزان
املر�أة وهمومها و�أمنياتها وعذاباتاتها� ،أو كما يقال ( ف�شة خلق ) فقول املر�أة بالتحنيه كي
تف�شي ا�رسارها ملن ال يف�شى اال�رسار؛ لأنه من املعيب على املر�أة �أن تف�شي ا�رسارها خارج
بيتها� ،أو �أن ي�سمع �أحد �شكواها ،فهي ال تظهر يف املجال�س �سوى الفرح ،وهذا يعزز الكبت
االجتماعي ،فتبقى همومها داخلها وغيظها ال يفارقها ،لذلك تلج�أ �إىل التحنينة كو�سيلة
لإخراج �أحزانها ،ف�أحيانا تودع �أ�رسارها لطفلها وهي تر�ضعه فتقول:
البني���ا
ي���ا
�سم���را
ي���ا ماي�ل�ا عالغ�ص���ن عيني
فينـ���ا
عم���ل
ي���ا
يح���رق قليب���و الزمــــــ���ان
�سم���وك غ�ص���ن الب���ان
�سم���وك م���ا ق��ص�روا عيني
حوري���ة
�سم���وك
�سم���وك م���ا ق��ص�روا عيني
يحرق قليبو الزمان ياما عمل فيا
وت�أتي على ذكر زوجها و�أمنياتها لطفلها  ،والتحنية للطفل ت�صاحب الر�ضاعة
،وت�ساعد الطفل على النوم.
ومنها ما يقال يف مو�سم احلج ،حني تبد�أ الن�ساء بتزويد حتنية احلج بعد رم�ضان
وبدء مو�سم احلج ،و تردد التحنية كل وقت من ال�صباح حتى امل�ساء  ،وهي تغ�سل �أو تعجن ،
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وتكون تبكي ا�شتياق ًا لزيارة النبي فتقول:
ح��ن��ن��وا حننو زي����دوا احلنينه
ي��ا ال��ه ال�سما يرجعوا �ساملني
�ساملني �ساملني على اهلل ال�سالم
من حمبة النب���ي زيدو احلنينه
ويف وداع احلجاج:
ال���وداع ال���وداع يام�ي�ن يودع
يف حمب���ة النبي قلب���ي متولع
والوداع وال���وداع قومو ودعوين
وياليايل الوداع مانامت عيوين
ودعته ميمتو م���ن بــــــره لربه

ال���وداع ال���وداع يام�ي�ن يودع
ويف حمبة النب���ي قلبي متولع
ال���وداع الوداع قوم���و ودعوين
يا ليايل الوداع ما نامت عيوين
ودعته ميمتو م���ن بــــــره لربه

ومع لقية احلجاج تبد�أ �أغاين ا�ستقبال احلجاج ب�صحبة النقرزان والطبله  .وهذه
الأدوات تكون يف الأغلب الأعم حا�رضة يف املنا�سبات كافة من � :أعرا�س ،وميالد ،وطهور،
وا�ستقبال ،ومباركات ،ويف رم�ضان ،وال�شعبوينات ،وغريها .ومن هذه النماذج ا�ستقبال
تهنئة العرو�سة:
عل���ى �رشاه���ا
عرو�س���ه مبارك
جوزها وحماها
يا ريتها امباركه
والق���دم اخ�رض
عرو�سه مباركه
وحتل���ى اك�ث�ر
يا ليتها امباركه
واال�ستقباالت عند الن�ساء من �أكرث املنا�سبات طرب ًا وغناء يف نابل�س ،تخ�ص�ص الن�ساء
من بنات الذوات (االر�ستقراطية) يوم ًا ب�شكل دوري كل �شهر ،لال�ستقبال فتح�رض فيه
احللويات والأراجيل وتكون بالعادة بعد �صالة الع�رص ،ومن هذه الأغاين:
يا را�س ال�سكر
ايه واهلل
وق���ع وانك�رس
ايه واهلل
ي�سلم من جابه
ايه واهلل
ف�ل�ان وعياله
ايه واهلل
�ساند ب���اروده
ايه واهلل
ه���و وج���دوده
ايه واهلل

ومنها ما يتعلق مبهنة نق�ش احلجر ( دق احلجر) هي حتتاج �إىل هدوء وبراعة وفن ،
وحتتاج �إىل ع�ضالت وقوة ج�سدية ؛ لأنها تعتمد على ال�رضب بال�شاقو�ش والأزميل ،يقولون
وهم يف مهنتهم ي�صربون بع�ضهم على امل�شقة والتعب :
حل���وه حل���وه و�صغ�ي�ره
م���ن ي�سم���ع هال�س�ي�رة
وم���ا بي�س���وى ع�رشاوي���ه
ع���ن واحدعام���ل قب�ض���اي
�صاح���ب ور�ش���ة وازملت�ي�ن
قال���و ا�سم���ه اب���و ح�س�ي�ن
وب�ي�روح م���ن ع�شي���ة.
بيطل���ع عالور�ش���ة دخ�ش���ه
احلديث يف �أغاين نابل�س يطول ،و� ّإن ما ذكر القليل القليل ،وما يجمعنا
�أخرياً نقول � ّإن
َ
الكثري ،و�أما ب�ش�أن العار�ضة النابل�سية فقد تفوقت على العار�ضة الدم�شقية  ،فامللك عبداهلل
حني زوج ابنه امللك طالل ،ا�ست�ضاف عار�ضتني  :نابل�سية ودم�شقية ؛ ف�أعجب بالنابل�سية
�أكرث ،ولعل الفارق �أن العار�ضة الدم�شقية حتمل الرجال على اخليول  ،بينما بالزفة النابل�سية
على الأكتاف ،وكذا اختالف اللبا�س واحلما�سة وهما ما مييزان العار�ضة ( الزفة) النابل�سية.
و�أن ما ذكر من الأغاين رمبا ورد من مدن �شامية �أخرى �أو �أنه انتقل من نابل�س �إىل مدن
�شامية  ،و�أن لكل �أغنية دالالت اجتماعية وثقافية واقت�صادية ،ومنها ما يرتبط بالعادات
والتقاليد.
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اهلوامش:
1 .1ي�رسى جوهرية عرنيطة ،عرنيطة ( �ص )22
2 .2املو�سوعة الفل�سطينية� ،ص )720
3 .3منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني،ج� ،1ص .74-73
4 .4ي�رسى جوهرية عرنيطة ،الفنون ال�شعبية� ،ص.24
5 .5منر �رسحان ،اغانينا ال�شعبية� ،ص . 43
(6 .6املو�سوعة الفل�سطينية.)723 ،
7 .7علي اخلليلي� ،أغاين العمل والعمال� ،ص .18
8 .8منر �رسحان � ،أغانينا ال�شعبية �ص .43
9 .9عرنيطة.31 – 29،
1010منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور ،ج� ،1ص 76
1111املو�سوعة الفل�سطينية� ،ص .726 – 725
1212منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور� ،ص .84
 (1313املو�سوعة؛ �ص )727
1414منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور،ج� ،1ص  ،87وانظر ،املو�سوعة؛ �ص .727
1515املو�سوعة� ،ص 727
1616منر �رسحان ،ج� ،1ص .89
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احلناء يف الرتاث الشعيب الفلسطيين
«نابلس منوذجاً»
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احلناء يف الرتاث الشعيب الفلسطيين «نابلس منوذجاً»
خلفية الدراسة:
منذ �أن خلق اهلل الكون والأمم تتعاقب على �أر�ض فل�سطني تاركة �آثارها وتراثها
دلي ًال على تواجدها على هذه الأر�ض وتفاعلها معها ،فما هو هذا الرتاث؟ و�إىل متى يعود
تاريخه؟ وما مدى �أهميته بالن�سبة لنا؟ وما عالقته بهويتنا الوطنية؟ وكيف كانت عاداتهم
وتقاليدهم يف امل�أكل وامللب�س والتزين؟ وكيف وظفوا هذا الرتاث يف حياتهم اليومية،
وحافظوا عليه حتى هذا الوقت؟.
فقبل �أكرث من خم�سة �آالف عام ،قدم �أجدادنا الكنعانيون العرب �إىل �أر�ض فل�سطني
و�أ�س�سوا فيها مئات القرى واملدن ما زالت �آثارها وتراثها بادية للعيان حتى �أيامنا هذه،
وما زلنا مدينني لهم بكثري من هذا املوروث اخلا�ص بحياتنا اليومية ،والذي ا�ستمر ب�شكل
�أو ب�آخر �إىل عهد قريب ،حيث ا�ستعمل الفالح الفل�سطيني �أدوات احلراثة والزراعة واحل�صاد،
كما لب�ست الن�ساء الزي ال�شعبي املطرز الذي يغطي ج�سمها ور�أ�سها ،وا�ستخدمت معه و�سائل
الزينة الأخرى كاحللي واحلناء والكحل وغريها.

جماالت الدراسة:
من املعروف �أن جماالت الرتاث الفل�سطيني متنوعة وعديدة ،وي�شكل كل ما �أورثه
ال�سلف للخلف يف �شتى جماالت الإبداع الب�رشي ،لكي يورثه �أولئك الوارثون ملن �سي�أتي
بعدهم ،ولهذا كان من ال�رضوري للباحث �أن يحدد جمال درا�سته من حيث املوا�ضيع

التي �سيعاجلها وهي:

● ●�أوالً :تعريف عام بالرتاث ال�شعبي الفل�سطيني (الفلوكلور) ومكوناته الأ�سا�سية
و�أهميته ،وطرق احلفاظ عليه وتوثيقه.
● ●ثانياً :اخللفية التاريخية ال�ستخدام احلناء يف الع�رص القدمي و الرتاث الإ�سالمي.
● ●ثالثاً :الوظيفة اجلمالية -االجتماعية والطبية للحناء وعنا�رصها الزخرفية.
● ●رابعاً :مناذج من ال�شعر والغناء ال�شعبي الفل�سطيني والنابل�سي يف ليلة احلناء.

أهداف الدراسة:
1 .1درا�سة جانب من جوانب الرتاث الفل�سطيني وتوثيقه ك�أحد مكونات ح�ضارتنا ورمز
وجودنا على �أر�ضنا منذ �آالف ال�سنني.

2 .2املحافظة على تراثنا الذي يتناول تاريخ �شعبنا ون�ضاالته ومواقفه الوطنية يف �شتى
املنا�سبات ،ون�رش هذا الرتاث من �أجل ربط املا�ضي باحلا�رض والن�ضال الع�سكري
وال�سيا�سي بالن�ضال احل�ضاري.
3 .3دعوة الأجيال النا�شئة وتوعيتها لأهمية تراثهم ،وطريقة حياة �آبائهم و�أجدادهم على
�أر�ضهم ،وطريقة معا�شهم ،وطرز لبا�سهم ،و�أنواع حليهم وزينتهم ،وكيفية املحافظة
عليها من االندثار والطم�س.
4 .4كما هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل بع�ض �أدوات الزينة وخا�صة احلناء ،و�إعادة
�إحياء هذا املوروث الثقايف واملادي ،وا�ستخدامه ودرا�سته ون�رشه لي�صل �إىل كل
بيت فل�سطيني يف الداخل واخلارج عن طريق ا�ستخدامها مث ًال يف منظومة الطوابع
الفل�سطينية.

أوالً  -مفهوم الرتاث الشعيب الفلسطيين وأهميته:
�أ�صبحت عملية االهتمام بالرتاث ال�شعبي من الظواهر البارزة عند معظم ال�شعوب يف
عاملنا املعا�رص ،و�شكلت لهذا الغر�ض جلان وم�ؤ�س�سات وجمعيات جلمعه وجمعت فنون
�شعبية كثرية ،والفت كتب وحددت دوريات ،و�أقيمت مهرجانات و�أن�شئت متاحف ،وكل ذلك
بغر�ض �إبراز الرتاث ال�شعبي الذي مييز ال�شعوب عن بع�ضها.
و�إذا كان االهتمام بالرتاث من الأمور الطبيعية لدى معظم ال�شعوب ،ف�إن االهتمام
برتاث ال�شعب الفل�سطيني له ميزة خا�صة وبعد �إ�ضايف ب�سبب واقع االحتالل الذي نعاين
انتحال لرتاثنا ،وتذويب ملقومات �شخ�صيتنا ،وف�صل
منه يومياً ،ملا يقوم به من حماوالت
ٍ
حا�رضنا عن ما�ضينا.
وتنبع �أهمية الدرا�سة من �أهمية الرتاث الفل�سطيني بفروعه كافة ،و�أق�سامه والتي
�أكدتها الدرا�سات العديدة التي قام بها العديد من الباحثني الفل�سطينيني ،وكذلك درا�سات
بع�ض امل�ست�رشقني الذين در�سوا الرتاث الفل�سطيني من كافة جوانبه من خالل املعاي�شة
اليومية له.
فالرتاث هو ما كونته �أو �أنتجته اجلماعات املختلفة عرب القرون وما زال ماث ًال يف
حا�رضنا( ،)1وبالتايل ف�إن الرتاث ميثل حياة الإن�سان االجتماعية والروحية والثقافية،
وميثل هذا الرتاث جانبني مهمني من حياة ال�شعوب وهما (:)2
1 .1الفنون القولية وغري القولية :فالقولية ت�شمل :الأمثال ال�شعبية والأغاين ال�شعبية
وال�شعر والق�ص�ص وال�سحر والألغاز ،والنوادر واللغات ،والنكات وغريها� ،أما الفنون غري
القولية فت�شمل الرق�ص واملو�سيقى ال�شعبية وغريها.
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2 .2الفنون ال�شعبية اليدوية :وت�شمل :ال�صناعات التقليدية واحلرف اليدوية مثل
الن�سيج والتطريز والأزياء واحللي واحلناء وغريها.
كما �أن للرتاث ال�شعبي �أهمية عظمى يف حياة ال�شعب الفل�سطيني� ،إذ �إنه يعمق ال�صلة
بني الإن�سان ووطنه من جهة ،وبينه وبني �شعبه من جهة �أخرى ،تلك ال�صلة التي نحن
الفل�سطينيني �أحوج النا�س �إليها اليوم ،و�إن �شبابنا يفتقدون �إىل حلظات جمالية كثرية من
فولكلورنا الفل�سطيني العظيم( ،)3فمن املعروف �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 وخمزونه باجلمع وبالدر�س والتحليل والن�رش هو يف احلقيقة �رشط جوهري
لتجديد ال�شخ�صية الفل�سطينية (.)4
وتكمن �أهمية درا�سة الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف �إقامة توازن بني القيم املادية
والقيم الأخالقية الإن�سانية ،ذلك �أن طبيعة هذا الع�رص الذي نعي�شه يت�سم بالتقدم التكنولوجي
يف ظل فقر القيم الإن�سانية والروحية ،ولهذا ال بد من ال�سري يف خطني متوازيني :خط ميثل
القيم املادية و�آخر ميثل القيم الأخالقية الإن�سانية ( .)5كما �أن درا�سة الرتاث تعطينا فكرة
�أقرب للو�ضوح من الفكر الب�رشي وتطوره عرب الأجيال ،وكيفية تفاعل الإن�سان مع بيئته
و�صور هذا التفاعل عرب الزمان من خالل �سمات االنت�شار والتداول والرتاكم التي يت�سم بها
هذا الرتاث (.)6
ويو�ضح الدكتور عبد اللطيف الربغوثي �أهمية الرتاث الفل�سطيني فيقول�« :إن تراثنا
هو دوحة ت�ستوعب ما�ضينا الكنعاين يف جذورها ،لت�صله مبا�ضينا العربي الإ�سالمي يف
جذوعها ،وحتمل ثمار حا�رضنا العربي الفل�سطيني على فروعها ،كما حتمل م�ستقبلنا
العربي الفل�سطيني على �-أغ�صانها� ،أنها �شجرة مباركة جذورها يف الأر�ض وفروعها يف
ال�سماء” (.)7
وان �إعادة بعث الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني لي�س هو جتذير واقع انف�صايل بقدر ما هو
حمافظة على �رشيحة من �رشائح هذا الرتاث العديدة ب�صورة عامة ،لأن هذا الرتاث هو ثقافة
ال�شعب التي تراكمت منذ ن�ش�أته ،وانت�رشت ،ولذلك فهي تك�شف بال �شك عن مالمح �شخ�صيته
القومية من جميع جوانبها( ،)8وبالرغم من توا�ضع اجلهود املبذولة لإعادة كتابة الرتاث
الفل�سطيني و�إحيائه ب�شتى جوانبه وخمتلف �أ�شكاله بعد حرب عام 1948م1967 ،م ،فقد
د�أبت هذه احلركة على جمع ودرا�سة الرتاث الفل�سطيني لإدراك ال�شعب الفل�سطيني ب�أهميته
واحلفاظ على هويته الوطنية وتقرير منط حياته وتفكريه ،و�إذا كان لكل �شعب �سمات معينة
يظهر منه تراثه ال�شعبي ،ف�إن عملية حفظه وبعثه جاءت لت�ؤكد على هذه الثوابت ،ال �سيما
�إن العدو غريب عن هذه الهوية وهذه ال�شخ�صية وهذا الرتاث (.)9

وهكذا مل يكن االهتمام بالرتاث وليد ال�صدفة ،وال ثمرة اجتهاد �شخ�صي ،و�إمنا جاء
نتيجة طبيعية للظروف ال�سيا�سية واالجتماعية والثقافية التي مر بها ال�شعب الفل�سطيني،
كما جاء متجاوب ًا مع مرحلة الن�ضال الع�سكري التي خا�ضها هذا ال�شعب� ،أمام العدو
الغا�صب ( .)10ولكن كيف ن�ستطيع املحافظة على تراثنا؟ للو�صول �إىل ذلك ال بد من اتخاذ

بع�ض اخلطوات منها:

♦ ♦�أوالً :يتوجب علينا وعلى كل باحث االنتباه والعمل على متييز الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني عن غريه ،والبحث يف �أ�شكاله التي انتحلت و�رسقت وادعاها اجلانب الإ�رسائيلي
املحتل ،والعمل على ردها �إىل �أ�صولها الأوىل.
♦ ♦ثانياً :التم�سك بالأ�صالة والعادات والتقاليد الأ�صلية يف مواجهة التغري االجتماعي
الذي يقود �إىل االبتعاد عن كل ما هو تقليدي وقدمي ،لذلك كان علينا �أن نعود �إىل التم�سك
بهذه العادات والتقاليد ال�شعبية.
♦ ♦ثالثاً :البدء يف بعث الرتاث الفل�سطيني وت�أكيد وجوده وجميع عنا�رصه متهيداً
لإقامة االحتفاالت بالأعياد الوطنية واملنا�سبات الدينية ،والتم�سك بال�صناعات التقليدية
واملعارف ال�شعبية كالأ�شكال اليدوية والأزياء ال�شعبية و�أدوات الزينة كاحلناء واحللي
وغريها (.)11
♦ ♦رابعاً :ف�ضح املحاوالت ال�صهيونية �إعالمياً ،و�إ�رشاك العرب جميع ًا يف ك�شف
املمار�سات الإ�رسائيلية (القدمية واجلديدة) يف �رسقة �أو ت�شويه �أو طم�س �أو حتجيم هذا
الرتاث.
♦ ♦خام�ساً :تطوير وت�شجيع املحاوالت الفل�سطينية لإحياء الرتاث والرتويج له،
واملحافظة على ما يخاف على �ضياعه ،مع �رضورة الأمانة يف الت�سجيل خا�صة يف بع�ض
الق�ضايا املنافية للذوق ،فالرتاث ملك ال�شعب وال يحق لفرد �أو لأ�شخا�ص تخطي ذلك.
♦ ♦�ساد�ساً :حماربة التبديد واالقتالع ،واملحافظة امل�ستمرة على الزي ال�شعبي و�أدوات
الزينة الأخرى كاحلنا والكحل وغريها ،وعدم ال�سماح باندثاره �أمام موجة الأزياء احلديثة
و�أدوات التجميل ،وعدم اال�ستغناء على ال�صناعات التقليدية مبختلف �أ�شكالها (.)12
وجلمع الرتاث الوطني الفل�سطيني وتوثيقه �أهمية بالغة ،وذلك للأ�سباب الآتية)13( :

1 .1الرتاث ال�شعبي �سجل حافل بالعادات والتقاليد التي كانت �سائدة يف كل الع�صور،
يف البيئات اجلغرافية الفل�سطينية املختلفة ،ففيه ت�سجيل لطبيعة احلياة االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية.
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2 .2الرتاث ال�شعبي �أحد �أهم و�سائل الن�ضال لنيل احلقوق ،وبخا�صة يف عامل اليوم ،لأنه
يثبت االنتماء اجلغرايف والعرقي ،فلم يعد الن�ضال ن�ضا ًال ع�سكري ًا حربياً ،وفق اعتبارات
القرون املا�ضية ،يعتمد ال�سالح والقوة والقتل كو�سيلة وحيدة ال�سرتجاع احلقوق ،فقد
�أ�صبح الرتاث لوحة جينيةُ ،تربز يف ثناياها خ�صائ�ص الفل�سطينيني ،يف املجال النف�سي
واالجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي؛ لأن الرتاث ال�شعبي ي�صقل جمموع العادات والتقاليد،
وهو ي�ؤثر �أي� ًضا يف ال�سلوك والوجوه واملالمح.
3 .3هو �أي� ًَضا ر�سالة للتوا�صل احل�ضاري بني الفل�سطينيني وغريهم من الأجنا�س الأخرى
إثبات لالمتزاج بني احل�ضارات خالل التاريخ الطويل ،مما
يف العامل القدمي واحلديث ،وهو � ٌ
ي�ساعد على �إحالل ال�سلم االجتماعي بني خمتلف الأجنا�س والأعراق.
وبعد ،ف�إن تراثنا يقت�ضي يف الع�رص احلايل جهوداً م�ضاعفة حلمايته من االندثار،
فكيف �إذا اجتمعت ملحوه عوامل الع�رص االعتيادية وعوامل االحتالل غري االعتيادية التي
تتعمد الق�ضاء على مالمح ال�شعب الفل�سطيني للق�ضاء على وحدته وعروبته ،و�إذ كانت مهمة
ت�سجيل مالمح ال�شعب الفل�سطيني �رضورية ،ف�إن ت�سجيل هذه املالمح لي�س من �ش�أن التاريخ
وحده ،بل هو م�سالة معاي�شة يومية للرتاث على النحو الذي يحفظ لهذا ال�شعب ذاكرته يف
امل�ستقبل ،بل وجوده احلقيقي وكيانه و�شخ�صيته ووحدته الثقافية واالجتماعية من خالل
ن�سيجه ال�شعبي املوروث .ولذلك تتحمل �أفواج الدار�سني التبعات بت�سجيل الرتاث ال�شعبي
يف فل�سطني ،وتتحمل �أجيال الآباء واملربني التبعات ب�إن�شاء اجليل الطالع وما �سيخلفه
من �أجيال على تراث ال�شعب الفل�سطيني الباقي ليحيا هذا الرتاث ال يف الكتب والدرا�سات
وح�سب ،بل يف كل عر�س ومولد وكل يوم ومو�سم.

ثانياً  -اخللفية التارخيية ملادة احلناء:
.

أتعريف احلناء و�أ�صلها وانت�شارها وتطورها التاريخي:

درجت ال�شعوب طوال تاريخها الإن�ساين على �أن تتعامل مع الطبيعة و�أن ت�ستك�شف
جتلياتها ،وهي حتيط بها يف ال�سماء والأر�ض ،ويف النبات واحليوان ويف اجلبال
والأنهار ،والأودية .وقد نظمت هذه ال�شعوب عالئق مع ذلك كله �أو بع�ضه ،ومل تتورع على
�أن تخت�ص لنف�سها بخ�صائ�ص ت�صبح من ثم من ميزاتها ومالحمها ،ف�إذا هي تغاير بها
�شعوب ًا �أخرى ،وتباين �أمم ًا �سواها .وقد كان ينه�ض على حرا�سة هذه اخل�صائ�ص واحلفاظ
على هذه امليزات �ضمري ال�شعب النازع �إىل التقيد باملوروث الثقايف ،واملحافظة على
القيم والعادات والتقاليد.

واحلناء �أو اخل�ضاب نبات معروف وهو ا�سم ملا يخ�ضب به من حناء ونحوه ،وخ�ضب
ال�شيء يخ�ضبه خ�ضباً� :أي غيرّ لونه بحمرة �أو �صفرة �أو غريها،و كل ما غري لونه فهو
خم�ضوب وخ�ضيب( .)14وقد ورد ا�سم احلناء يف العديد من اللغات القدمية غري العربية
ف�أطلق عليه بال�رسيانية والفرعونية حنا وحينا ،ثم �أخذت عنها اللغات احلديثة الأخرى
مثل الفرن�سية والإجنليزية والرتكية وكلها تعود بالأ�صل �إىل ماورد يف اللغة العربية وهي
كلمة «حِ َّنا»(.)15
واحلناء يعد من الفنون ال�شعبية الذي انت�رش و�شاع ا�ستعماله يف املدن الفل�سطينة
مثله مثل �أي فن �شعبي مادي ،وهو كَ ف َُّن �شعبي يت�ألق وينت�رش� ،أو يخبو وينح�رس بح�سب
ظروف املجتمع والبيئة املحيطة به ،وقد بقي احلناء ثابت ًا يف �أ�صالته رغم كل ما �أحاط به
من ظروف ،ورغم مناف�سته من قبل �صالونات التجميل و�آالته وم�ساحيقه احلديثة ،فقد بد�أ
من املا�ضي ال�سحيق ،وما زال قائم ًا له معحبوه و�صانعوه وم�ستخدموه ،ومرتابط ًا ترابط ًا
تام ًا مع خمتلف الفنون ال�شعبية الأخرى ومتوارث ًا جي ًال عن جيل معبرِّ اً عن رغبات و�أفكار
ومعتقدات هذا ال�شعب.
و�شجرته من ف�صيلة احلنائيات ،وهي ف�صيلة نباتية من ذوات الفلقتني ،و�أجنا�سها
كثرية تبلغ  25جن�ساً ،و�أنواعها كثرية �أي�ضاً ،منها الربي والطبي وال�صناعي والتزييني،
وهي طويلة رفيعة مثل �شجرة ال�سدر ي�صل ارتفاعها �إىل �أربعة �أمتار ،ولها زهر �أبي�ض
عنقودي ،و�أوراقه ناعمة ،وتنبت يف الأرا�ضي احلارة( .)16ويعد من النباتات العطرية التي
عرفت منذ قدمي الزمان ،وهو �شبيه بورق الزيتون غري �أنه �أعر�ض منه و�ألني و�أ�شد خ�رضة،
وهو طيب الرائحة تتحول �أوراقه �إىل اللون البني عند الن�ضوج ،وميكن اال�ستظالل به عند
تعمر
ا�شتداد احلرارة ،وهذا النوع ينت�رش كثري منه يف املغرب وم�رص واحلب�شة( .)17و
ِّ
�شجرة احلناء ثالث �سنوات و�أكرث ،وهي يف معظمها من نباتات املناطق اال�ستوائية ،حيث
�شتاء ،وحتتاج �إىل تربة خ�صبة
حتتاج �إىل حرارة مرتفعة �صيفاً ،وتدخل يف طور ال�سكون
ً
و�أف�ضلها ال�صفراء اخلفيفة(.)18
اختلف الباحثون والعلماء يف املوطن الأ�صلي ل�شجرة احلناء ،فقد ذكر داوود
الأنطاكي �أن موطنها الأ�صلي جزائر ال�سو�س( )19وما يليها ،ثم حتمل �إىل باقي �أقاليم العامل،
على حني ت�شري دائرة املعارف الإ�سالمية �إىل �أنها تنبت يف الأر�ض ال�صاحلة يف نواحي
�إفريقيا ال�شمالية وبالد فار�س والهند� ،أما ابن البيطار فيذكر �أن �شجرها ب�أر�ض العرب
كثري ،وبع�ضهم �أ�شار �إىل �أن مهدها الأ�صلي اجلزيرة العربية ،وبالد فار�س ،و�أما �صاحب
تاج العرو�س فيذكر �أن اجلزيرة العربية هي مهد قدمي لنبات احلناء نظراً �إىل الت�سميات
التي �أطلقت على عدة موا�ضع تزرعه وتنمو فيها ،هذا ف�ض ًال عن وروده يف كثري من الأ�شعار
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العربية القدمية ،وا�ستعارة بع�ض اللغات املعا�رصة �أ�سماء احلناء من العربية القدمية ،ف�إن
هذا كله ي�شري باحتمال كون اجلزيرة العربية هي املهد احلقيقي لهذا النبات(.)20
ولعل �أقدم الإ�شارات التاريخية لدينا عن احلناء ما يرتبط بامل�رصيني ،فقد عرف
قدما�ؤهم هذا النبات وا�ستعملوا م�سحوقه يف التحنيط ،لأنه نبات يقاوم الفطريات
والبكترييا( ،)21كما ا�ستخدموه يف دهن �أظافرهم ،حيث وجدت �آثاره على �أيدي موميات
عمرها خم�سة �آالف �سنة( .)22ثم توا�صل ا�ستخدام احلناء عند ال�شعوب القدمية الأخرى
كالكنعانيني والعربانيني واليونان والرومان الذين اتخذوا �أكاليلهم اجلنائزية من فروعه
املزهرة ،ثم انت�رش يف بالد حو�ض البحر املتو�سط الأخرى(.)23
والعرب يطلقون على احلناء ا�سم «فاغية» ،فهي ال تذوب كثرياً يف املاء البارد ،ولذلك
ت�ستخدم العرب بعجنها يف املاء الدافئ ،كما �أن فائدتها تنعدم يف املاء ال�ساخن ،وقد �أ�شار
علما�ؤنا العرب �إىل هذا النبات يف كتبهم العديدة ،ولعل من �أقدمهم �أبو حنيفة الدينوري،
يف كتابه امل�سمى «النبات» حيث قال عنه« :احلناء �شجر ُه كبار مثل �شجر ال�سدر ،وله فاغية
وهي نوره ،وعناقيده مرتاجفة� ،إذا انفتحت �أطرافها �شبهتها مبا ينفتح من الكزبرة� ،إال �أنه
�أطيب رائحة ،والفاغية كل نورة طيبة الرائحة ،...حتى �أن الفاغية غدت ا�سم ًا �آخر للحناء،....
وهي ب�أر�ض العرب كثرية.)24(»....

.باحلناء يف الرتاث الإ�سالمي
يرجع ا�ستخدام احلناء �إىل زمن �سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ،فهو �أول من اخت�ضب به
من الب�رش ،و�أما بالن�سبة للحناء يف القر�آن وال�سنة فلم يرد ذكر لهذه املادة باال�سم� ،إال �أنه
ورد ذكر ال�شيب -الذي له عالقة باحلناء -يف �آيات قر�آنية عدة بينت �أن ال�شيب مرتبط
بتقدم العمر وهو يف الأ�صل �شيب ال�شعر ،وقد يكون هذا ال�شيب �سمة وقار وجالل ،غري �أن
مداراته و�إخفائه قد يكونان م�ستحبني �أو مندوب ًا �إليهما ،وهذا ما بينته ال�سنة ال�رشيفة� ،أو قد
يكون ال�سبب يف جعل اخل�ضاب م�ستحباً� ،أنه ذو �أثر ح�سن يف نفو�س املحيطني باملخت�ضب،
وهذا الأمر يت�ضح يف بع�ض �أحاديث الر�سول (�ص) الذي ا�ستحب خ�ضاب ال�شيب ب�صفرة �أو
حمرة ،كما اقتدى الر�سول(�ص) و�أ�صحابه بجده �إبراهيم عليه ال�سالم يف �صبغ �شعورهم
وحلاهم باحلناء(� .)25أما طريقة اخت�ضاب ال�شعر فقد ذكرت امل�صادر �أن �أوراق احلناء غنية
باملادة ال�صبغية التي ي�ستح�رض منها -بعد جتفيفها و�سحقها� -صباغ ي�ستفاد منه يف
ال�صبغة احلمراء �أو ال�سوداء ،وتذكر تلك امل�صادر �أن بع�ض ال�شعوب كانوا يخ�ضبون ب�صباغة
�شعر الر�أ�س واللحية ،ف�إذا �صبغ به ال�شعر الأ�سود مال �إىل اللون القرمزي� ،أما ال�شعر الفاحت
في�ستحيل �أحمر داكناً ،وميزج م�سحوق احلناء مباء دافئ ثم ينظف ال�شعر بعناية ويعالج

باملعجون الناجت من هذا املزيج ،ويجب �أن يظل املعجون مثبت ًا بال�شعر ملدة �ساعة ،و�إذا
�أريد �أن يكون اللون �أ�سود داكناً ،ف�إنه يجب �أن ي�صبغ مبعجون مركب من الرنك -وهو نبات
ي�ستخرج منه النيلة -ثم يعالج ال�شعر ثانية باحلناء مدة ربع �ساعة بعد معاجلته بالرنك
للمحافظة على الربيق امل�أثور عن احلناء(.)26
و�أف�ضل طرق ا�ستعمال احلناء هو �أن تو�ضع يف كي�س بال�ستيكي على �شكل خمروطي به
ثقب رفيع من الأ�سفل ،ثم تخلط بقليل من �صبغة ال�شعر الأ�سود وقليل من م�سحوق املحلب،
ويو�ضع هذا اخلليط داخل الكي�س ويربط من �أعلى ،ويرتك حتى يجف ،ثم تزال بامل�سح بقليل
من الزيت� ،أما ذوو الب�رشة اجللدية احل�سا�سة والرقيقة ،فتجنب ًا حلدوث �أي التهاب للب�رشة،
تخلط ال�صبغة مع قليل من املحلب واملاء وت�صب يف الكي�س البال�ستيكي ،وت�ستعمل مبا�رشة
و ترتك على اجل�سم ملدة ن�صف �ساعة ثم تزال وتغ�سل بال�صابون جيداً ،وحتى تكون احلناء
فعالة يف �صبغ ال�شعر ال بد من خلطها باخلل �أو الليمون ،كما ميكن خلط احلناء بنبات
الكركديه للح�صول على اللون البني البندقي� ،أما للح�صول على اللون الأ�صفر الك�ستنائي
فتخلط احلناء بقليل من ال�شيح والبابوجن� ،أما للح�صول على اللون الطوبي فتخلط احلناء
بقليل من ق�رش الباذجنان الأ�سود(.)27

ثالثاً  -الوظيفة اجلمالية  -االجتماعية والطبية (العالجية  -الصحية)
للحناء وعناصرها الزخرفية:
احلناء باعتباره فن ًا �شعبياً ،ي�ؤدي كغريه من الفنون ال�شعبية وظائف يف حياة الإن�سان
واجلماعات ،ومبا �أن احلناء من و�سائل الزينة للإن�سان الفل�سطيني وخا�صة املر�أة ،فقد انت�رش
انت�شاراً وا�سع ًا يف وقت كانت و�سائل الزينة الأخرى قليلة ،ولهذا اتخذ هذا الإن�سان و�سيلة
�أثبت و�أبقى لزينته وخا�صة عند املر�أة(.)28

وللحناء يف املجتمع الفل�سطيني ،ومنها املجتمع النابل�سي خ�صو�صية كونه
ي�ؤدي العديد من الوظائف املتعددة منها:
 .أالوظيفة االجتماعية -اجلمالية:
حيث جرت العادة وقبيل الليلة التي ت�سبق ليلة الدخلة (العر�س) �أن حتنى العرو�س
تو َّزع �صرُ َ ْر احلناء على اجلارات وال�صديقات
وكذلك العري�س ،وقبيل م�ساء تلك الليلة ب�ساعات َ
والقريبات يف البلد من قبل �أهل العري�س بو�ساطة امر�أة كبرية يف ال�سن تعرف «بالع ّزامة»،
ف�إذا و�صلت بيت ًا من بيوت القرية بد�أت بالزغاريد والأغاين ،وهذا �إ�شعار لأهل البيت �أنهم
مدعوون جميعهم �إىل العر�س ،فيقوم �أهل البيت بتقدمي القهوة لها ويف بع�ض الأحيان قطع
من احللي الذهبية ،ف�إذا و�صلت بيت العري�س قدمت هذه احللي لهم ،حتى �إذا ما انتهت مرا�سم
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الزواج �سلمت «للعزامة» التي تقوم بدورها برتجيعها �إىل �أ�صحابها( .)29وقد ا�ستعي�ض يف
الوقت احلايل عن املرا�سيم ال�سابقة بتوزيع بطاقات دعوة �إىل املدعوين حل�ضور وليمة
العر�س ،وعادة ما تكون �أغلب هذه الدعوات يف يوم اجلمعة لأنها عطلة ر�سمية.
وقد تبد�أ مرا�سم االحتفال يف امل�ساء يف بيت العري�س �أوالً ،وت�شرتك الن�ساء والفتيات
بالغناء والرق�ص ،ثم يحملن احلناء ،ويذهنب يف موكب جماعي ت�ضامني �إىل بيت العرو�س
فيما ي�شبه ال ّز ّفة ،وبعد �أن ي�صلن يقمن بالغناء والرق�ص ب�شكل جماعي( .)30ويف املقابل
يقوم الرجال على خمتلف م�ستوياتهم بالتوافد �إىل بيت العري�س يف منزله زرافات ووحداناً،
فيحيون هذه الليلة بالدبكة وال�سحجة والزغاريد حتى وقت مت�أخر من الليل ،فهي ليلة الوداع
والتعليلة ،حيث ي�صل الفرح فيها �إىل �أعلى م�ستوى من االبتهاج وال�رسور ،يتبادل فيه اجلمع
الأحاديث املتنوعة حتى وقت مت�أخر من الليل ،وخالل ذلك يقدم للرجال والن�ساء املرطبات
وامل�رشوبات( ،)31وبالتايل ف�إن ليلة احلناء تعرب عن نوع من الت�ضامن االجتماعي بني �أهل
البلد �سواء على م�ستوى الرجال� ،أم على م�ستوى الن�ساء وكذلك الأطفال.
و يالحظ �أن التم�سك بهذه الرتتيبات �أخذ يف االزدياد رغم ما يجره على العري�س من
تكاليف ،لأن العرو�س �صارت ترى فيه تعبرياً عن مكانتها االجتماعية ،وهي مكانة يجب
�أن تكون جديرة باالفتخار ،كما �أن هذا اليوم يعد يوم ًا فا�ص ًال بني حياة العزوبية وحياة
الزواج ،ويف ليلة احلناء �أي� ًضا يتفاءل كل من �أهل العري�س والعرو�س خرياً ،فهم يعدون
�أن الفرح قد قرب و�أن امل�صاهرة بني الأ�رستني �أ�صبحت حقيقية ال مراء فيها ،ولهذا ف�إن
املجتمع الفل�سطيني بفئاته كافة ،و�أماكن تواجده يعد احلناء ف�أ ًال ح�سن ًا وخرياً ،و�أنه اقتداء
بالآباء والأجداد الذين كانوا يتخ�ضبون باحلناء يف �أيام م�رساتهم و�أفراحهم ،وال ير�ضون
عنه بدي ًال(.)32
�أما الوظيفة اجلمالية للحناء فقد ا�ستعملت مادة احلناء كو�سيلة �أ�سا�سية للتزيني
والتجميل ،وخا�صة للن�ساء يف نابل�س وبقية مناطق فل�سطني ،وهي يف هذا الغر�ض ت�ستخدم
لنف�س الأ�سباب التي ت�ستخدم فيها �أدوات الزينة الأخرى كالو�شم واحللي وغريها.
واحلناء من مواد الزينة التي ما زالت ترتبع على عر�ش اجلمال ال�ستعماالتها كثرية يف
�صبغ ال�شعر والتجميل ،فهي تخلو من �أية �أ�رضار جانبية كالتي حتدثها املواد الكيمائية ،لذلك
�أ�صبح ا�ستخدامها يف كافة م�ستح�رضات التجميل هو ال�شغل ال�شاغل للمهتمني بالأمر(.)33
ومل ينطفي �سحرها وجمالها مع مرور الزمن لي�س بني ن�ساء ال�رشق فح�سب ،حيث موطن هذا
التقليد ،ولكن �أي� ًضا بني ن�ساء الغرب اللواتي �أحبنب التباهي بال�رشقيات يف �أخذهن زينتهن،

ولعل ال�رس يف هذه املادة يكمن يف ت�صميماتها املعقدة يف بع�ض الأحيان ،والتي ي�ستغرق
ر�سمها �ساعات ،ولونها الأحمر القاين الذي يتوهج ،ورائحتها العطرة التي تفوح برائحة
الطبيعة ،ويكفينا فخراً �أن الر�سول (�ص) �أو�صى بها لقيمتها اجلمالية(.)34
كذلك �شاع ا�ستعمالها ماد ًة للتجميل بني الطبقات وامل�ستويات كلها ،فا�ستعملتها
�سيدات الق�صور وحتى الن�ساء الأكرث فقراً ،ومل يقت�رص ا�ستعمالها على الن�ساء وحدهن ،بل
�شاع ا�ستعمالها �أي� ًضا بني الرجال منذ �آالف ال�سنني ،وقد كانت احلناء ت�ستخدم كم�ستح�رض
جتميل يف م�رص الفرعونية عن طريق الن�ساء الالئي يق�ضني ب�ضعة �ساعات يف تزيني
�أنف�سهن بها ،وا�ستمر العمل بها يف تزيني الب�رشة وال�شعر والأظافر واليدين والأرجل وغريها
من �أع�ضاء اجل�سم وبالتايل �أ�صبحت م�صدر جتميل حمبب ًا �إىل النف�س يف منطقة ال�رشق
الأو�سط( .)35و�إذا ما تي�رس لنا زيارة املتاحف واملعابد التي ت�ضم موميات قدماء امل�رصيني
ف�سنجد �أنها �أكرب دليل على ذلك ،حيث نرى اخل�ضاب احلنائي يغطي �أظافر الأ�صابع يف
اليدين والقدمني ،وهذا يدل على ا�ستخدامهم للحناء كمادة جتميلية(.)36
وتبدو الوظيفة اجلمالية �أي� ًضا يف مظاهر الزينة كافة التي تهتم بها الفئات ال�شعبية
يف املناطق الفل�سطينية يف تزيني العرو�س يف ليلة احلناء من الأطفال والن�ساء ،ويتم
توزيع مادة احلناء �أي� ًضا على الن�ساء والأطفال يف منا�سبات غري الزواج كاخلتان وعودة
احلجاج( .)37كما يع ّد احلناء يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني من املواد اجلالبة للف�أل احل�سن،
فا�ستعماله هو نوع من التعبري عن الفرح وال�رسور ،لذا فقد ا�ستخدم يف بع�ض املنا�سبات
الأخرى مثل حناء رجب و�أيام العيدين.
وما زالت تقاليد الزواج يف نابل�س وفل�سطني وكثري من الدول العربية تخ�ص�ص يوم ًا
كام ًال للحناء ،تتزين فيه العرو�س و�أفراد �أ�رستها و�صديقاتها ب�أجمل ر�سومات احلنة ،ولعل
هذا التقليد يعك�س �إىل �أي مدى حافظ املجتمع الفل�سطيني على تراثه وتقاليده العريقة التي
توارثها جي ًال بعد جيل ،حيث �إن احلنة بالن�سبة لهذه الثقافة لي�ست جمرد ر�سومات ونقو�ش
جميلة ،لكنها تقليد يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعادات والأعراف املتوارثة.
وغالب ًا ما تقوم الن�ساء املدعوات يف ليلة احلناء وخا�صة الكبريات يف ال�سن بتحنية
�أنف�سهن والفتيات ال�صغريات ،وكثري منهن يحر�صن على تزيني بناتهن باحلناء ،ويتفاءلن
بذلك حتى يعقب لبناتهن ب�رشى خري ،فيتزوجن يف امل�ستقبل ويكون لهن مثل هذه الفرحة،
وكل ذلك يتم و�سط �أغاين الن�ساء ورق�صهن ،وغالب ًا ما يكون م�ضمون الأغاين تعبرياً عن
جمال العرو�س وح�سن زينتها وحنتها(.)38
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�أما طريقة التزيني باحلناء وخا�صة للعرو�س يف نابل�س و�أغلبية املناطق الفل�سطينية
الأخرى فتقوم املا�شطة باال�ستعانة ببع�ض املواد الب�سيطة يف عملها مثل الزفتة وبع�ض
اخليوط القطنية الغليظة حيث تقوم بت�سخني مادة الزفتة ،بينما ت�أتي باخليط الغليظ وتربطه
على �شكل دائرة حول الر�سغ متاماً ،ثم تربط اخليط حول �إ�صبع الإبهام وتنزله على امتداد
الإ�صبع على باطن اليد ،وتربطه باخليط امللتف حول الر�سغ ،وهكذا تربط الأ�صابع كافة،
بحيث ت�صبح اليد كلها م�شبكة باخليوط املمتدة على امتداد الأ�صابع حتى الر�سغ .وبعد ذلك
ت�أتي املا�شطة مب�سمار رفيع وتبد�أ بغم�سه بالزفتة امل�صهورة ،ثم تر�سم على باطن اليد بني
فراغات اخليوط ر�سوم ًا متعددة كالدوائر والأ�شكال الهند�سية الأخرى ،ثم حت�رض املا�شطة
احلنا املعجونة ،وتبد�أ بل�صقها على اليدين يف جميع النواحي ،وبعد ذلك تلفهما بقطعة
قما�ش لف ًا حمكماً ،وكذلك تعمل مع القدمني ،وعند فك القدمني واليدين يف اليوم التايل
تكون اخليوط قد تركت فراغ ًا بني اليدين والقدمني تتخلل احلنا مما يربز هذه الر�سومات(.)39
وهناك طريقة �أخرى �أب�سط من ال�سابقة لتحنية اليدين ،وت�ستعمل عادة للفتيات
ال�صغريات والأطفال ،حيث تو�ضع يف �أيديهم قطعة من عجينة احلناء ،ويغلقون �أيديهم
عليها ،ثم تو�ضع قطعة �أخرى فوق �أظافرهم ،وتربط اليد وهي م�ضمومة فوق احلناء،
وعند فكها تكون اليد قد اكت�ست لون احلناء ،بينما هناك فراغات مكان خطوط اليد وعقد
الأ�صابع(.)40
وال يقت�رص التزيني باحلناء على الكفني والقدمني ،بل درج ا�ستخدامها �أي� ًضا ل�صبغ
�شعر الر�أ�س لكبار ال�سن من الن�ساء والرجال ،وتتم حتنيته باحلناء ال�سمراء �أو احلمراء بعد
عجنها �سوي ًا مباء ال�شاي ،حيث ت�ؤخذ قطع احلناء وتو�ضع بني خ�صالت ال�شعر بالتدريج
�إىل �أن يغطى احلناء كل ال�شعر ،ثم ُيغطى ال�شعر بقطعة قما�ش ،ويرتك ل�ساعات عدة ،وبعد
ذلك يزال القما�ش ويغ�سل الر�أ�س باملاء ال�ساخن وينظف من عجينة احلناء ،ويكون بذلك قد
اكت�سب لون احلناء(.)41

.بالوظيفة الطبية -العالجية:

درج ا�ستخدام احلناء كدوا ٍء �أي� ًضاَ ،بالإ�ضافة �إىل وظيفته اجلمالية التي بيناها،
فم�سحوق �أوراق احلناء اجلافة م�ضاد حيوي لكثري من �أنواع البكترييا ،كما �أنه ي�ستخدم
ل�صباغة ال�شعر واجللد( .)42ويف حاالت ال�صداع يتم اح�ضار قليل من احلنا املعجون باملاء،
ثم تو�ضع يف قطعة قما�ش وتو�ضع فوق الر�أ�س ملدة ربع �ساعة فيزول ال�صداع الناجت
عن احلرارة( ،)43ويف الوقت نف�سه ف�إنها تعمل على تنقية فروة الر�أ�س من امليكروبات
والطفيليات والإفرازات الزائدة ،ومنع َق�شرْ ال�شعر وتقليل �إفراز العرق منه( .)44ولها �أي� ًضا

ت�أثري قاب�ض على الغدد الدهنية املوجودة يف فروة الر�أ�س حيث تعمل على �إزالتها ،كما �أن
احلناء ال تنفذ �إىل جذور ال�شعر ،وعند ا�ستعمالها ك�صبغة تظل يف الق�رشة اخلارجية بعك�س
بع�ض �أنواع ال�صبغات الأخرى الكيميائية ،كما ت�ساهم يف تقوية ال�شعر وتغذيته مبا حتويه
من مواد كربوهيدراتية وبروتينات تخرتق ال�شعر وتغذي ب�صيالته وحتميه من التق�صف
وتعطيه النعومة وامللم�س الناعم( .)45وللحناء فائدة يف معاجلة ومنع ت�شققات الأيدي
والأرجل وخا�صة من �أ�صحاب املهن اليدوية ال�صعبة ،والتي ت�صيب �أيديهم بالت�شقق مثل
واحلجارة ،وغريهم من �أ�صحاب املهن التي ت�صيب اليدين باجلروح والت�شقق ،حيث
الب َّنائني
َّ
()46
مت حتنيتها لفرتة من الوقت .
وت�ستخدم احلناء يف عالج بع�ض �أنواع االلتهابات اجللدية التي حتدث بني �أ�صابع
القدمني �أثناء ال�صيف نتيجة كرثة امل�شي ،والتي ت�سبب �أي� ًضا العرق بني الأ�صابع ،حيث
تحُ ّنى املناطق امللتهبة بني �أ�صابع القدم الأمر الذي يوقف �سلخ وت�شقق اجللد( .)47كما
تعمل على عالج القدم الريا�ضي (وهو مر�ض ناجت عن فطريات معينة) ،كما ت�ساعد يف
التئام البثور والقروح واجلروح الب�سيطة التي تظهر على اجللد وخا�صة �إذا خلطت مع مادة
الزفت(.)48
�أ�ضف �إىل ذلك �أن احلناء لها ا�ستعمال يف معاجلة بع�ض الأمرا�ض التي ت�صيب جلد
الإن�سان �أو بع�ض الأع�ضاء اخلارجية كالفم والل�سان وغريها ،وهي معالج قوي يف �إزالة
احلكة واجلرب واجلدري والريقان و�آالم املفا�صل ،وتخفي�ض احلرارة وتنقية ال�صدر من
البلغم وغريها من الأمرا�ض ،وخا�صة �إذا ُخلطت مع بع�ض الأع�شاب الربية كالهندباء
والع�سل والتمر الهندي وغريها( .)49كما تدخل يف بع�ض ال�صناعات مثل م�ستح�رضات
التجميل وطالء الأظافر و�صبغها وواقي العني والكحل واحمر ال�شفاه ،و�صناعة الن�سيج
وبع�ض العطور(.)50
و مما زاد انت�شار ا�ستعمالها يف الأو�ساط ال�شعبية الفل�سطينية هو اعتقاد هذه الفئات
�أن للحناء �أثراً يف زيادة الفاعلية اجلن�سية عو� ًضا عن كونه مادة للتخ�ضيب لها لون جميل
ورائحة طيبة(.)51
ويجمل داوود الأنطاكي يف كتابه «التذكرة» قبل �أكرث من �أربعمائة عام معظم هذه
اال�ستعماالت الطبية ملادة احلناء بقوله ...« :لي�س يف اخلِ�ضابات �أكرث �رسيان ًا منه� ،إذا ُح ّنيت
ال�س َد ْد ،وطبيخه �أو �سحيقه عظيم
به اليد ا�شتدت ُح ْمرة البول ،..وبذلك َيطْ رد احلرارة ويف َت ْح ُّ
ال�س َد ْد و ُيذْهِ ب اليرَ َ قان والطِّ حال وي َف ِّت ُت
ال َّنفْع يف َق ْ
لع ال ُبثور و�أ�صناف القالع ،وما�ؤُه يفتح ُّ
بثالث �أوراقِ من املاء والع�سلَ ،ي ْقطع ال َّن ْزالت و�أ�صناف
احل�صىَ ،...و�شرُ ْ ُب مِ ْثقال من َز ْه ِر ِه
ِ
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الو ْرد َيحِ لُّ �أوجاع اجلنني
الرطوبات كثرية ،....وهو مع ال�سمن و ُد ْهن َ
ال�صداع و ُيجف ِّْف ُّ
واملفا�صل �سواء يف ذلك الزهر وغريه ،...و َي ْقطع اجل ََر ْب ا ُ
مل ْزمِ ْن و َي ْجلو الآثار ويلحم اجلراح،
ري ال ُع ْ�صفر
ويحلل الأورام ،ويذهب قروح الر�أ�س ،وي�صلح ال�شعر ،و�إذا ُع ِج َن مباء الورد و َي�س ِ
وال َّزغفران ،ولُطَّ َخ به �أ�سفل الرجلني عند مبادئ ا َ
جل َدري ُحفِظَ العني منه»(.)52

.تعنا�رصها الزخرفية:

لي�س ثمة منطية واحدة يف ابتداع ر�سومات و�أ�شكال احلناء وت�صميماتها� ،إال �أن
معظمها يف فل�سطني والدول العربية مياثل الزهور متاماً ،حيث يتم و�ضعها حول قطعة
متو�سطة مع ترك فراغات منا�سبة لإظهار الب�رشة بني الر�سومات من خاللها ،وقد ت�أثرت
هذه الت�صميمات بالنماذج امل�ستخدمة يف املنحوتات واملن�سوجات العربية ،وكذلك الر�سوم
املوجودة على احلوائط القدمية(.)53
أ�شكال
وعادة ما تر�سم عندنا الأحرف الأوىل من ا�سم العري�س �أو العرو�س داخل قلب� ،أو � ٍ
�أخرى تقليدية ومنها النجوم والدوائر وغريها� ،أما الر�سومات فهناك نقو�ش متنوعة تن�سب
�إىل مكان ن�ش�أتها مثل النق�ش ال�سوداين واخلليجي واملغربي ،وهذه النقو�ش لها �ألوان متعددة
منها الأحمر والأ�سود ،ومنه املزدوج من الأحمر مع الأ�سود ،وعادة ما يكون نق�ش العرو�س
يختلف عن بقية الن�ساء ،وكذلك يف طريقة توزيع الر�سومات يف اليدين ،حيث تنق�ش من
الأ�صابع وحتى الذراع ،والأرجل من القدم �إىل الركبة بنقو�ش ظاهرة(� ،)54أما يف م�رص
فيظهر يف احلناء ت�صميم زهرة «اللوت�س» كرمز �شائع للجمال كما تظهر ر�سومات للعني
التي ترمز لل�شم�س والقمر.

رابعاً -مناذج من الغناء والشعر الشعيب النابلسي يف ليلة احلناء:
يعد الزواج لدى ال�شعوب حق ًا مقد�س ًا مرتبط ًا باخل�صب والن�سل والذرية ،ولهذا فال عجب
�أن االحتفاء به يوجب �أنواع ًا من ال�سلوك تن�سجم مع عقائد وتقاليد كل واحد من ال�شعوب،
والعرب -ومنهم الفل�سطينيون -مثل �أمم الأر�ض لهم ت�صوراتهم وتقاليدهم وعاداتهم،
ومادام امل�سلمون عرب ًا وغري عرب يتفقون يف كثري من الأمور العقائدية ،فال بد �أن يتحدوا
جميع ًا يف مظاهر و�أمناط و�سلوك تدل على الأهداف البعيدة لها ،و�إن اختلفت هذه املظاهر
قلي ًال �أو كثرياً.
والزواج عموم ًا يف نابل�س واملدن الفل�سطينية الأخرى يخ�ضع لطقو�س م�شرتكة ُمزجت
بالتقاليد والأعراف والت�صورات ال�سائدة يف املجتمع ،وما دامت احلناء عند العامة جتلب
الربكة فال ب�أ�س من اال�ستعانة بها من �أجل طق�س من طقو�س احلياة وهو الزواج ،ومن هنا
ارتبطت به وظهر ما ي�سمى «بليلة احلنة».

.

أمرا�سيم يوم احلناء النابل�سية وطقو�سها:

تع ّد ليلة احلناء من الليايل امل�شهورة يف الأعرا�س الفل�سطينية يف كافة �أنحاء فل�سطني-
مبا فيها مدينة نابل�س -وهي الليلة التي ت�سبق ليلة العر�س (الزفاف) ،و�سميت كذلك لأنه
يتم فيها حتنية العرو�س متهيداً ليوم زفافها .وما زالت تقاليد هذه الليلة ومرا�سيمها متبعة
يف كل املناطق الفل�سطينية� ،إال �أن االجتاه العام الذي �ساد خالل الربع الأخري من القرن
الع�رشين �أحدث تغريات �أ�سا�سية يف تلك املرا�سم ،تتمثل يف �إحياء احتفال تقدمه الفرق
املو�سيقية ،و�صار يكتفي يف حناء العرو�س ب�أن يكتب احلرف الأول من ا�سم العري�س باحلناء
على راحة اليد الي�رسى للعرو�س ،واحلرف الأول من ا�سمها على راحة يدها اليمنى ،و�أ�صبح
تزيينها يتم يف �صالونات التجميل احلديثة( .)55وبالرغم من ذلك ما زال عالق ًا يف الذاكرة
الفل�سطينية �أن اليوم الذي ي�سبق يوم العر�س ي�سمى (ليلة احلنة) ،ولعل هذا التقليد الذي كان
�سائداً يف املدن الفل�سطينية منذ مئات ورمبا �آالف ال�سنني يقي�س �إىل �أي مدى حافظ هذا
املجتمع بفئاته وجتمعاته على تراثه وتقاليده العريقة التي توارثها جي ًال عن جيل ،والذي
يعد احلنة لي�ست جمرد ر�سومات ونقو�ش جميلة ،لكنها تقليد يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعادات
والأعراف التي توارثها.
وتبد�أ مرا�سيم يوم احلناء يف املجتمع النابل�سي بخروج موكب الن�ساء من بيت العري�س
�إىل بيت العرو�س يتقدمهن رجال احلمولة و�أهل العري�س حيث ي�سري املوكب يف جمموعات
�سرياً على الأقدام وتقوم فيه الن�ساء بحمل الأواين التي فيها احلناء مغطاة ب�رشا�شف كبرية
مطرزة باحلرير يغلب عليها اللون الأحمر الغامق ويو�ضع حولها الزهور وال�شمع( .)56و�أثناء
�سري املوكب تقوم جمموعات الن�ساء برتديد الأغاين والأهازيج التي تبني مدى الفرح
وال�رسور عند �أهل العري�س بالرغم من ال�صعاب التي يالقونها ،وكذلك ال�صفات التي يتمتع
بها �أهل العرو�س ،ومن هذه الأغاين)57( :
وحن���ا م�شين���ا م���ن بل���د لبل���د وحن���ا م�شين���ا عل���ى احل�س���ن والبلد
وحن���ا م�شين���ا م���ن ال�صب���ح للع�رص وحن���ا م�شينا عل���ى احل�س���ن والأ�صل
وحن���ا خطبن���ا البن���ت م���ن بيه���ا ي���ا بيه���ا ي�س���وى قالع���ه حل���ب
وحن���ا خطبن���ا البن���ت م���ن خيه���ا ي���ا خيه���ا ي�س���وى قالع���ه م��ص�ر
وحن���ا ذبحن���ا عل���ى ��ض�رب ذبيحة متن���ا و�صلن���ا دار �أب���وك ي���ا مليحة
وحن���ا ذبحن���ا عل���ى ��ض�رب احلايل متنا و�صلن���ا دار �أبوك يا بنت احلمايل
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وخالل م�سريهن يطالبون النا�س املارين من عندهن بتمني احلياة ال�سعيدة للعر�سان
بقولهم)58(:
اذك���رو اهلل ع���ن هلعر�س���ان
ي���ال على احليط���ان اذكروا اهلل
اذك���رو اهلل ع���ن هلعري����س
ي���ال عل���ى احلذير ذك���روا اهلل
وعند و�صول املوكب �إىل دار العرو�س تغني الن�ساء()59
م�سيكم باخلري قومو بواجبنا
م�سيكم باخلري ي���ا ن�سايبنا
دي���روا بالك���م لين���ا
ن�ساي���ب
ن�ساي���ب
عل���ى الأ�ص���ل ما�شين���ا
واحن���ا م���ا هوين���ا الزي���ن
دي���روا بالك���م ل ّي���ا
ن�ساي���ب
ن�ساي���ب
وعادة ما جتتمع ن�ساء احلي ،و�صديقات العرو�س يف بيتها لوداعها قبل انتقالها �إىل
بيت الزوجية ،حيث تبد�أ مرا�سم حتنية العرو�س من قبل امر�أة متخ�ص�صة يف تزيني الن�ساء
وحتنيتهن ت�سمى (املا�شطة) والتي تكون معروفة يف القرية �أو املدينة� ،أو تقوم بع�ض الن�ساء
من �أقارب العري�س بهذه املهمة ،ويف بع�ض الأحيان يتجاوزعملها مت�شيط ال�شعر وحتنية
القدمني والكفني ،حيث تتوىل مهمة تزيني ج�سد العرو�س كام ًال مثل �إزالة ال�شعر الزائد عن
الوجه واحلواجب وال�ساقني واليدين و�أماكن �أخرى من اجل�سد فيما ي�سمى يف اللهجة الدارجة
(التحفيف)(.)60
يدي ورجليها العرو�س حيث يلف
وعادة ما تقوم الن�سوة بو�ضع قطع من القما�ش على ّ
حولهما ،و�أثناء ذلك تردد الأغنية الآتية)61( :
حن���ا ي���ا حن���ا ي���ا جلي���ب احلن���ا �أحم���د عري����س وخطيبت���ه من���ا
حنا ي���ا حنا ي���ا جليبة عل���ى الكفة �أحم���د عري����س وعرو�ست���ه من���ا
ومما هو متعارف عليه �أن يقوم �أهل العرو�س ب�إبالغ املا�شطة مبوعد الزفاف وموعد
ليلة احلناء ،ويتم االتفاق معها حول كيفية تزيني العرو�س ،حيث تقوم يف نهار ليلة احلنا
قبل امل�ساء بعجن احلناء وحت�ضريها ح�سب الطلب وح�سب عدد الن�ساء املراد حتنيتهن مع
العرو�س ،و ُتعجن احلناء عادة مباء ال�شاي الذي يزيد من تو�ضيح لونها املائل للحمرة،
ومتزج بخمرية وبع�ض احلام�ض حتى ترفخ� ،أما �أهل نابل�س في�ضيفون �إىل هذه املواد �أي� ًضا
ال�سماق والكرنفل (القرنفل) وكذلك ماء مغلي ًا بق�رش الرمان،
وتخمر حوايل � 24ساعة(.)62
َّ
ويف بع�ض الأحيان ُيعجن احلناء ويح�ضرَّ يف بيت �أهل العرو�س� ،أو يف بيت املا�شطة التي
حت�رض �إىل بيت �أهل العرو�س قبل امل�ساء ب�ساعات ومعها احلنا املعجونة و�أدواتها الأخرى
التي ت�ستعملها يف تزيني العرو�س واملتواجدات معها(.)63

املهمة املتوارثة يف املجتمع الفل�سطيني،
ويعد حمام العرو�س يف نابل�س من التقاليد
َّ
ومن �أهم مرا�سم العر�س ،فع�شية عر�سها كانوا يح�رضونها يف موكب ر�سمي �إىل حمام
عمومي برفقة ن�ساء العائلتني وهن يغنني وي�صفقن ويزغردن متباريات ورمبا بلغ عددهن
مئة ،ويف احلمام تقدم امل�رشوبات وتتوىل غ�سل العرو�س امر�أة خبرية بهذا الطق�س ،ثم تعاد
�إىل منزل والدها يف موكب احتفايل(.)64
وغالب ًا ما تقوم الن�ساء املدعوات يف ليلة احلناء وخا�صة الكبريات يف ال�سن بتحنية
�أنف�سهن �أو حتنية الفتيات ال�صغريات ،وكثريات من الن�ساء يحر�صن على حتنية بناتهن
من احلنا املر�سلة لهن من �أهل العرو�س ،ويتفاءلن بذلك حتى يكون لبناتهن ب�رشى خري
يف التزوج يف امل�ستقبل وتكون لهن مثل هذه الفر�صة ،وكل ذلك يتم و�سط �أغاين الن�ساء
ورق�صهن(.)65
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن احلناء �أ�صبح تقليداً متوارث ًا ال يعمل اليوم بحيثاته مع
بقاء وجود ليلة احلناء وممار�سته عملية التحناية.

.بمناذج من الأغاين ال�شعبية النابل�سية يف ليلة احلناء:
َع َرف َْت ليلة احلناء �أغنيات �شعبية وتراثية خا�صة بها ،وغالب ًا ما يكون م�ضمون الأغاين
تعبرياً عن جمال العرو�س ،وح�سن زينتها وحنتها ،وعادة ما ترددها الن�ساء الفل�سطينيات
يف معظم املدن والقرى الفل�سطينية مبا يف ذلك مدينة نابل�س وريفها ،مع بع�ض االختالف
الب�سيط �أو تغري بع�ض الكلمات ،ومنها مث ًال ما تردده الن�ساء الفل�سطينيات يف ليلة احلناء من
الأغنية التي قيلت يف الأمرية قطر الندى ابنة ال�سلطان ُخماروية �أمري م�رص الطولوين التي
زفت �إىل اخلليفة املعت�ضد العبا�سي يف الن�صف من القرن التا�سع امليالدي )66(.ومنذ ذلك
الوقت �أطلقت الأغنية ال�شعبية التي تقول:
ي���ا قط���ر الن���دى
ياحلن���ة
ياحلن���ة
عين���ي ج�ل�اّب اله���وى
ي���ا �شب���اك حبيب���ي يا
علي���ك()67
حلطَّ���ك يف �شع���ري
وا�ضف���ر
ومع البدء بتح�ضري احلناء واالحتفال بتحناية العرو�س تغني الن�ساء على �شكل تراويد ()68
ي���اهلل ت���ا انخط���ب
ياهلل تنخط���ب يا خيتي
ومرط���ب
واحم���ر
احم���رو ومرط���ب حنانا
ديات���ك
م���دي
م���دى ديات���ك يالعرو�س
خيات���ك
مث���ل
مث���ل خيات���ك نري���دك
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وعلى ل�سان املر�أة التي تقوم بتحناية العرو�س تغني الن�ساء ()69

تامنّ���ي �أحن ّيه���ا
مرقن���ي ي���ا بن���ات
�أحنيه���ا
متن���ي
مِ��� ّدي �إيدي���ك مديها
والنج���م حايط فيها
والوج���ه دورة قم���ر
الغ���رة ري�ش���ة نعام
م�سعد يلل���ي �شاريها
واللي مثلك كالعزال
والقل���ب ه���امي فيها
وانقو�شك مال الفنجان
حن���اك �شيل���ه بيلة
واللي د��ش�رك ندمان
واللي �أخ���ذك م�سعد
وتغني الن�ساء بطريقة توحي بالت�رسيع باالحتفال بليلة احلناء فيقلن)70( :
ي���ا حمني���ة العراي����س بن����ص الليل وادع�سي عاملاكينة وعلى �رسوج اخليل
يا حمني���ة العراي�س وام�ش���ي بالنهار وادع�س���ي عاملاكينة وعلى كنوز املال
ي���ا حمني���ة العراي�س تع���ايل الع�رص وادع�سي عاملاكينة من�شان بنت الأ�صل
ومن هذه الأغاين ما يعرب عن جمال العرو�س والتي ت�أتي على ل�سان �صديقاتها �أثناء
احلناء حيث تقول الن�ساء)71( :
خَ �ضَّ ب���وا ِ�إيدي���كِ باحلنَّ���ا
ِل ْي���كِ م���ا �إلي���كِ ي���ا ا ْبن ّي���ة
حن���اك مرط���ب ي���ا ه ّي���ة
حنّ���اك امرط���ب ي���ا فالن���ة
فر�ش���ي املق�صَّ���ب ي���ا فالن���ة
َف ْر�شِ���ي املقَ�صَّ���ب ي���ا فالن���ة
وتقول �أي�ضاً)72( :
ي���ا �أم العي���ون الع�سلي���ة
م���دي ديات���ك م���دي ديات���ك
ي���ا �أم العي���ون الع�سلي���ة
و�أن���ا بدال���ك و�أم���ي بدال���ك
أغان من املفرت�ض �أنها على ل�سان العرو�س ليلة احلناء ،وفيها تعبري عن
وهناك � ٍ
حزنها على فراق �أهلها وحب ًا لهم ،وكذلك ت�شبث �أمها و�صديقاتها بها ومن هذه الأغاين)73( :
علي وطَ لّعني مِ ْن بال ُده
َب���وي اهلل ْيخ ِّلي �أوالده
ا�سِ َت ْع َج ْل ِّ
قول���وا ل ْ
علي و�أطلعني مِ ْن بلده
َب���وي اهلل ْيخ ِّل���ي َولده
ا�سِ َت ْع َج ْل ِّ
قول���وا ل ْ
كما يقال على ل�سان العرو�س خماطبة �أمها ،طالبة منها �أن حت�رض لها الأمتعة التي
عادة ما ت�أخدها العرو�س معها �إىل بيتها اجلديد� ،إذ كانت العادة �أن تخرج العرو�سة من بيت
والدها ومعها ال�شي كثري �إىل بيتها اجلديد كالفرا�ش و�أدوات املطبخ وغريها(.)74
يل مخَ َ َّدات���ي ي���ا االم ي���ا االم �ش���دي يل خمدات���ي
ي���ا الإ ِّم ي���ا اال ِّم �ش��� َّدي َّ
واطلعت ي���ا االم ما و ّدع���ت ْرفيقاتي واطلعت ي���ا اال ِّم ما ودع���ت ْرفيقاتي
واطلع���ت ي���ا االم ما و ّدع���ت جاراتي واطلع���ت ي���ا االم ما و ّدع���ت جاراتي

و�إذا كانت العرو�س «غريبة» مبعنى �أنها �ستتزوج من �شاب من غري بلدها تقول الن�سوة
على ل�سانها)75( :
يا �أه���ل الغريبة طلوا عل���ى غريبتكم و�إن ق��ص�رت خيولك���م �ش���دو ْم ِر ِّوتكم
يا �أه���ل الغريبة طل���وا يف ال�سنة مرّة و�إن ق��ص�رت خيولك���م يعينك���م اهلل
ضا()76
ويقلن �أي� ً
ي���ا �أهل الغريب���ة ال يجريلك���م خاطر و�شو عمامك���م عن ابن اخلال هال�شَّ اطر
�ش���و عمامكم ع���ن ابن اخل���ال والعم ي���ا �أه���ل الغريب���ة ال يربى لك���م ذ َمة
وتتح�رس رفيقات العرو�س على رفيقتهن التي �ستتزوج وتذهب �إىل بيت الزوجية تاركة
�إياهن دون �أن ت�ستطيع �أن تعطيهن من وقتها)77( :
ي���ا ميخ���ذ ارفيقت���ي اهلل يب���ارك لك يط���ول عم�ي�رك وتظل رفيقت���ي عندك
والبارح���ة يا ارفيقتي كن���ت انا وانت واي�ش العم���ل يا رفيقت���ي تاجتوزتي
والبارح���ة يا رفيقتي كن���ا يف الهي�ش واليوم �أ�صبحت مع الع�صفور �أبو الري�ش
وتتغزل الرفيقات �أثناء حتنية العرو�س بجمالها و�شقرة �شعرها)78( :

حِ نّ���اك مرط���ب ي���ا فالن���ة
�شَ ْع���رك ق�ص���ب ن�ص���ب ي���ا فالن���ة
ي���ا �أم �شع���ر �أ�شق���ر ي���ا فالن���ة

ه���ي
حِ نّ���اكِ م َرطّ ���ب ي���ا
َّ
يا خيم���ة البا�شا يوم���ن ن�صب يا هي
قل���ب وتفك���ر ي���ا ه���ي

وتوا�صل الرفيقات التغزل برفيقتهن وجمالها ،في�صفن مالب�سها واحل�ضور الكبري يف
هذا العر�س الذي يتحدث عنه النا�س ()79
عر�س���ك ح�رضته اخلاليق
ي���ا الب�سة الأحم���ر عليكي اليك
زف���ة واهلل مليح���ة
يا الب�سة الف�ستان مر�شو�ش بريحة
�أما يف منزل العري�س �أثناء حت�ضري قريباته للحنا تردد احلا�رضات(:)80
بيج���ي رطل�ي�ن واوقية
هاحلن���ا الل���ي جبلناه
ياري���ت منّ���ه الذري���ة
كل���ه يف عر����س هاظ���ا
وعند غروب ال�شم�س �شم�س اخلمي�س حتمل قريبات العري�س احلنا �إىل بيت والد العرو�س
وهن يغنني)81( :
�ن�راك ي���ا فالن���ة
الليل���ي حن���اكِ ي���ا افالن���ة عل���ى خ�ي�ر �إ ْب ِْ
الليل���ي احفوف���ك ي���ا افالن���ة عل���ى خ�ي�ر بن�شوف���ك ي���ا فالن���ة
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وبينما ت�سهر وحتتفل الن�سوة يف بيت العرو�س ،ت�ستمر احتفاالت الرجال يف الدبكة
والعتابا ،حيث يغني القويل �أثناء الدبكة يف ال�ساحة)82( :

ِّ
اهلل �أك�ب�ر ليل���ة حناه���ا
يا جن���وم ال�سما َي ْ�سم���ع لُغاها

ليل���ة تتحنّ���ى وال نراه���ا
هالبنت ال�شقرا احللوة املزيونا

ويغني الرجال على ل�سان العري�س)83( :

والليل���ي
وهاتوه���ا

ليل���ة
ب�ل�ا

ي�س ّتنّ���ا
وب���ات الع���زب
ْ
و�أن���ا رج���ال مِ �ستعج���ل

احلنّ���ا
حن���ا

وال تخلو تلك الليلة من حتنية العري�س �أي�ضاً ،حيث يلتف حوله ال�شبان من �أ�صحابه
و�أقربائه ليح ّنوا له يديه ،بينما ت�صطف الفتيات خلفهم مطلقات الأهازيج للعري�س ،وهو ميد
يديه للحنا)84( :

�س ّب���ل عيون���و وم���د �إي���دو يحنون���و

وطف���ل زغري ما ح���ل �أهل���و يبيعونه

ضا للعري�س حيث يذكرن �صفاته والتمني له بح�سن اخلامتة)85( :
وتغني الن�سوة �أي� ً

والعط���ر عبدالت���ه
وجين���ا نهن���ي خواته
والعط���ر عقم�صان���ه
وجين���ا نهنيله خواله

جبنا احلن���ة للعري�س
ونذكر اهلل ونخزي ابلي�س
وجبنا احلنة للعري�س
ونذكر اهلل ونخزي ابلي�س

حتى �أن �أغاين ليلة احلنا يف العر�س الفل�سطيني يف نابل�س تذكر �أ�سماء بع�ض الأماكن
التي كان ي�أتي منها احلناء ومن هذه الرتاويد)86( :

من�ي�ن جب���ت احلنة
من كل عط���ار �شوية

ي���ا طي���ب الأ�ص���ل
و�أكرثتي���ه م���ن م�رص

ومنها ما يذكر �أي� ًضا مكان جلب الك�سوة للعرو�س بالإ�ضافة �إىل مكان جلب احلناء
حيث تردد الن�ساء يف نابل�س بع�ض الأغاين التي تدل على ذلك ومنها)87( :

من�ي�ن جبت احلن���ا يا ولد ي���ا عري�س
من�ي�ن جب���ت احلنا ي���ا ولد ي���ا ريان
منني جب���ت احلنا يا ولد ي���ا مب�سوط

احلنا م���ن عن���ا والبدلة م���ن باري�س
احلن���ا م���ن عن���ا والبدلة م���ن عمان
احلنا م���ن عن���ا والبدلة م���ن ال�سوق

وهذه الأبيات رمبا ال تكون امل�صدر احلقيقي ،فلرمبا �إن هذا نوع من الإطراء لي�س �أكرث
ضا على �سبيل املثال)88( :
�أو �أنها جاءت لتنا�سب ال�سجع يف البيت ،ومنها �أي� ً
م���ن وي���ن جبت احلن���ا يا ...ي���ا �سبع احلن���ا من ياف���ا والك�سوة م���ن ال�سبع
م���ن وين جب���ت احلنا يا ...ي���ا عري�س واحلن���ا من يافا والك�س���وة من باري�س
من وي���ن جبت احلن���ا يا ...ي���ا �شملة واحلن���ا من يافا والك�س���وة من الرملة
م���ن وي���ن جبت احلن���ا يا ...ي���ا �أمني واحلنا م���ن يافا والك�س���وة من جنني
م���ن وين جبت احلن���ا يا ...ي���ا �أ�ستاذ واحلنا من ياف���ا والك�سوة من احلجاز
وهكذا -ومن خالل مطالعتنا لنماذج من �أغاين ليلة احلناء يف العر�س الفل�سطيني
يف املدن الفل�سطينية ومنها مدينة نابل�س -جندها �أغاين �شبه �شاملة ،فهي ال تقت�رص على
العرو�س �أو العري�س ،بل تتعداهما �إىل الأهل والأقارب واملنا�سبات ،و�صديقات العرو�س
من جيلها ،و�أ�صدقاء العري�س ،و�صحيح �أننا نلم�س يف بع�ضها م�سحة من احلزن املمزوج
بالفرحة ،ذلك انها تقال يف الليلة الأخرية من حياة البنت يف بيت �أهلها ،وهي متد يديها
للحناء ودموعها ت�سكب على خديها �أمل ًا لأنها �ستخرج من بيت لبيت ،وي�صبح وال�ؤها منذ
الليلة لزوجها وعملها يف بيت الزوجية اجلديد ،لكنها يف الوقت ذاته ت�شع الفرحة من خالل
دموعها ،فكم متنت وحلمت بفار�س الأحالم و�إجناب الأطفال ،وها هو الأمل يتحقق .ومن
ناحية ثانية ،ف�إن �صديقات الفتاة يرددن لها م�ؤكدات على العهد ،وب�أنهن مثل �أخواتها
متاماً ،ولن تنقطع العالقة بها بعد الزواج ،وهن يرفعن من �ش�أنها �أي�ضاً ،فهي كال�صيد يف
يد العري�س جلمالها وح�سن �أخالقها ،ومع �أنها �ستذهب مع زوجها �إىل مكان �آخر ،لكنهن
يو�صينها ويذكرنها �أن حتافظ على �رشف العائلة وال�صداقة فهي عزيزة النف�س.
ولعل كل فتاة ت�شارك ليلة احلناء تلك تتخيل اليوم القادم ي�أتي بفار�سها فوق ح�صانه
الأبي�ض .و�إن كانت تزوجت فلعل ذاكرتها تعود بها �إىل الوراء �إىل تلك الليلة التي تبد�أ بعدها
حياة جديدة ،فيها الإجناب والعمل ،وفيها ما يخبئه الغد من �سعادة �أو ترح ،لكنها يف
النهاية على كل حال ليلة ال تنمحي من عقل الفتاة الباطن �أبداً.
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الثقافة الدينية ،ط2011 ،1م� ،ص ،377حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.3
1717ابن ف�ضل اهلل العمري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،378عزة خليل ،مناذج من نق�ش احلناء،
الريا�ض :الدار ال�سعودية للن�رش والتوزيع ،ط� ،2003 ،1ص.7
1818عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.7
1919جزائر ال�سو�س :تقع بالد ال�سو�س يف املغرب و�إىل ال�شمال منها ،وكانت عا�صمتها مدينة
طنجة .انظر :ياقوت احلموي� ،شهاب الدين �أبي عبد اهلل الرومي (ت1229/626م)،
معجم البلدان ،حتقيق :فريد اجلندي ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ج ،3ط1990 ،1م،
�ص.319
2020حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.4
2121عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص ،6ثريا ن�رص ،تاريخ �أزياء ال�شعوب ،القاهرة :عامل الكتب،
ط2007 ،2م� ،ص.151
2222ماي�سة ال�رشنوبي� ،أجمل النماذج والر�سومات يف النق�ش باحلناء ،القاهرة :دار الطالئع،
،2003ط ،1ال�صفحات .40 ،8
2323حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.5
2424ابن ف�ضل اهلل العمري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،378حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.4
2525حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص ،4ا�سماعيل �شندي“ ،حكم اخل�ضاب يف ال�رشيعة
الإ�سالمية ،جملة جامعة القد�س املفتوحة ،ع ،3رام اهلل :جامعة القد�س املفتوحة،
� ،2004ص ،97وللمزيد من التفا�صيل حول حكم الإ�سالم يف اخل�ضاب واحلناء ،انظر:
ا�سماعيل �شندي ،املرجع ال�سابق� ،ص.105-96
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2626حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.6
2727عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.10
�2828أكرم الراميني ،نابل�س يف القرن التا�سع ع�رش “درا�سة من �سجالت املحكمة ال�رشعية”،
عمان :دار ال�شعب1979 ،م� ،ص.176
�2929سليمان عبيدات ،درا�سة يف عادات وتقاليد املجتمع الأردين ،طرابل�س :م�ؤ�س�سة م�رصي
للتوزيع ،د.ت� ،ص.145
3030ح�سني العطاري ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،رام اهلل :بيت ال�شعر الفل�سطيني ،ط،1
� ،2008ص ،264زهري �إبراهيم �سيف وزميله�“ ،أغاين العر�س الفل�سطيني يف الرتاث
ال�شعبي” ،م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني الثاين يف القد�س ال�رشيف “هوية وانتماء”،
رام اهلل :جامعة القد�س املفتوحة� ،2009 ،ص ،38منر �رسحان ،مو�سوعة الفلوكلور،
عمان :د.ت ،ط1989 ،2م ،ق� ،1ص.215
3131مقابلة �شخ�صية مع جمموعة من كبار ال�سن يف مدينة نابل�س بتاريخ .2012/10/8
�3232سليمان عبيدات  ،املرجع ال�سابق� ،ص.147-146
3333معهد الأبحاث التطبيقية ،التاريخ الزراعي النباتي يف فل�سطني ،القد�س2002 ،م،
�ص.55
3434هدى �رساج“ ،احلناء ،جمال يدوم” ،جملة العربي ،العدد ،580الكويت� ،2007 ،ص.172
3535ماي�سة ال�رشنوبي ،املرجع ال�سابق� ،ص.40
3636ماي�سة ال�رشنوبي ،فن النق�ش باحلناء ،القاهرة :مكتبة ابن �سينا ،د.ت� ،ص.6
3737جامعة القد�س املفتوحة ،الرتبية الوطنية ،عمان :جامعة القد�س املفتوحة،2010 ،
�ص.448
3838منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص.216-215
3939منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص� ،216آمال امل�رصي� ،أزياء املر�أة يف الع�رص
العثماين ،القاهرة :دار الآفاق العربية ،ط1999 ،1م� ،ص ،132نف�س املقابلة ال�شخ�صية
يف .2012/10/8
4040منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص.216

4141املرجع نف�سه� ،ص.217
4242حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص ،4عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.8
4343ابن ف�ضل اهلل العمري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،379منر �رسحان ،املرجع ال�سابق� ،ص.217
4444ابن ف�ضل اهلل العمري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،379معهد الأبحاث التطبيقية ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،55عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.8
4545عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.9
4646منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص ،217حممد حمامي ،املرجع ال�سابق� ،ص.4
4747منر �رسحان ،املرجع ال�سابق� ،ص ،217ماي�سة ال�رشنوبي ،فن النق�ش باحلناء ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،7عزة خليل ،املرجع ال�سابق� ،ص.8
4848ابن ف�ضل اهلل العمري ،م�سالك الأب�صار يف ممالك الأم�صار “الأع�شاب” ،ج ،21حتقيق:
نوري القي�سي وحممد الدليمي ،بريوت :عامل الكتب ،ط� ،1999 ،1ص ،183ماي�سة
ال�رشنوبي� ،أجمل النماذج ،املرجع ال�سابق� ،ص.9
4949ابن ف�ضل اهلل العمري ،الأع�شاب ،ج ،21امل�صدر ال�سابق ،ال�صفحات .183 ،153ابن
ف�ضل اهلل العمري“ ،احليوان والنبات” ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.379
5050ماي�سة ال�رشنوبي� ،أجمل النماذج ،املرجع ال�سابق� ،ص ،41-40عزة خليل ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،9معهد الأبحاث التطبيقية ،املرجع ال�سابق� ،ص.55
5151منر �رسحان ،املرجع ال�سابق� ،ص.215
5252الأنطاكي ،داوود بن عمر (ت 1008هـ1599/م) .تذكرة �أوىل الألباب واجلامع للعجب
العجاب ،بريوت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،ج ،1د.ت� ،ص-.146
5353ماي�سة ال�رشنوبي� ،أجمل النماذج ،املرجع ال�سابق� ،ص.41
5454هدى �رساج ،املرجع ال�سابق� ،ص.157
5555عبد اللطيف الربغوثي“ ،عادات الزواج يف الريف الفل�سطيني” ،جملة الرتاث واملجتمع،
ع ،31البرية :جمعية �إنعا�ش الأ�رسة� ،1998 ،ص.72
5656حممد جرب “�أفراحنا ال�شعبية تقاليدها ودالالتها” .جملة الرتاث واملجتمع ،ع،16
البرية ،جمعية �إنعا�ش الأ�رسة � ،1982،ص ،104عبد العزيز �أبو هدبا ،ديرابان ،البرية:
جمعية �إنعا�ش الأ�رسة� ،1990 ،ص ،257نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
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5757نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
5858نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
5959نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
6060منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص.215
6161نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
6262نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
6363منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص ،215جميل ال�سلحوت ،املرجع ال�سابق ،ج،1
�ص.137
6464فيكتور �سحاب ،احلياة ال�شعبية يف فل�سطني “الفنون والتقاليد ال�شعبية واحلرف
اليدوية” ،املو�سوعة الفل�سطينية،ق ،2مج ،4بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية ،ط،1
1990م� ،ص.598
6565منر �رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص.216
6666ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل الدم�شقي (ت774هـ1372/م) ،البداية والنهاية،
املن�صورة :مكتبة الإميان ،د.ت ،ج ،11ال�صفحات.77 ،71
6767حممد قنديل البقلي ،وحدة العادات والتقاليد بني م�رص وال�شام ،القاهرة :مكتبة
الأجنلو -م�رصية1963 ،م� ،ص.37
6868جميل ال�سلحوت ،املرجع ال�سابق ،ج� ،1ص.138-137
6969عبد اللطيف الربغوثي ،عادات الزواج ،املرجع ال�سابق� ،ص ،72ح�سني العطاري ،املرجع
ال�سابق� ،ص ،279هدى حمودة ،املرجع ال�سابق� ،ص.22
7070ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.276
7171حممود النمورة ،الفلكلور يف الريف الفل�سطيني ،القد�س ،مطبعة الأمل1998 ،م� ،ص.105
7272هدى حمودة ،املرجع ال�سابق� ،ص.24
7373حممد جرب ،املرجع ال�سابق� ،ص ،104ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص ،265منر
�رسحان ،املرجع ال�سابق ،ق� ،1ص.216
7474ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.266-265

7575حممد جرب ،املرجع ال�سابق� ،ص.105
7676ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.267-266
7777حممد جرب ،املرجع ال�سابق� ،ص ،105ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.269
7878عبد اللطيف الربغوثي ،عادات الزواج ،املرجع ال�سابق� ،ص ،72حممد جرب ،املرجع
ال�سابق� ،ص.106-105
7979ح�سني العطاري ،املرجع ال�سابق� ،ص.272
8080عبد اللطيف الربغوثي ،عادات الزواج ،املرجع ال�سابق� ،ص.71
8181املرجع نف�سه� ،ص.72
8282عبد اللطيف الربغوثي ،عادات الزواج  ،املرجع ال�سابق� ،ص ،71حممد جرب ،املرجع
ال�سابق� ،ص.106
8383عبد اللطيف الربغوثي ،عادات الزواج  ،املرجع ال�سابق� ،ص.71
8484علي حم�سني ،املرجع ال�سابق� ،ص.102
8585هدى حمودة ،املرجع ال�سابق� ،ص.27
8686نهى ق�سي�س نفل ،فرحة الأغاين ال�شعبية الفل�سطينية ،عمان :دار ورد للن�رش ،ط،1
2010م� ،ص.30
8787نف�س املقابلة ال�شخ�صية يف .2012/10/8
�8888سليمان عبيدات ،املرجع ال�سابق� ،ص.146
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املصادر واملراجع:
أوالً -املصادر:
1 .1الأنطاكي ،داوود بن عمر (ت1008هـ1599 /م) .تذكرة �أويل الألباب واجلامع للعجب
العجاب ،حتقيق :على �شريي ،بريوت :م�ؤ�س�سة الأعلمي للمطبوعات ،جز�آن ،د.ت.
2 .2ابن ف�ضل اهلل العمري� ،شهاب الدين �أحمد بن يحيى (ت746هـ1345/م) .م�سالك
الأب�صار يف ممالك الأم�صار «احليوان والنبات» حتقيق :عامر النجار ،القاهرة :مكتبة
الثقافة الدينية ،ط.2011 ،1
3 .3ابن ف�ضل اهلل العمري ،امل�سالك واملمالك ،ج« 21الأع�شاب» ،حتقيق :نوري القي�سي
وحممد الدليمي ،بريوت :عامل الكتب ،ط1999 ،1م.
4 .4ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل الدم�شقي (ت774هـ1372/م) .البداية والنهاية،
املن�صورة :مكتبة الإميان ،د.ت.
5 .5ابن منظور� ،أبي الف�ضل جمال الدين بن حممد الإفريقي امل�رصي (ت711هـ1311/م).
ل�سان العرب 16 ،جزء ،بريوت :دار �صادر ،ط1994 ،4م.
6 .6ياقوت احلموي� ،شهاب الدين �أبي عبد اهلل الرومي (ت626هـ1229/م) .معجم البلدان،
حتقيق :فريد اجلندي� 7 ،أجزاء ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1990 ،1م.

ثانياً -املراجع:
�1 .1إ�سماعيل �شندي« ،حكم اخل�ضاب يف ال�رشيعة الإ�سالمية» ،جملة جامعة القد�س
املفتوحة ،ع ،3رام اهلل :جامعة القد�س املفتوحة2004 ،م.
�2 .2أكرم الراميني ،نابل�س يف القرن التا�سع ع�رش «درا�سة من �سجالت املحكمة ال�رشعية»،
عمان :دار ال�شعب1993 ،م.
�3 .3آمال امل�رصي� ،أزياء املر�أة يف الع�رص العثماين ،القاهرة :دار الأفاق العربية ،ط،1
1999م.
4 .4جامعة القد�س املفتوحة ،امل�أثورات ال�شعبية ،عمان :جامعة القد�س املفتوحة.2009 ،
5 .5جامعة القد�س املفتوحة ،الرتبية الوطنية ،عمان :جامعة القد�س املفتوحة.2010 ،

6 .6جميل ال�سلحوت وزميله� ،صور من الفلكلور الفل�سطيني ،جز�آن ،القد�س :من�شورات الرواد،
1982م.
7 .7ح�سني العطاري ،الأغنية ال�شعبية الفل�سطينية ،رام اهلل :بيت ال�شعر الفل�سطيني ،ط،1
2008م.
8 .8خليل ح�سونة ،الفلكلور الفل�سطيني «دالالت ومالمح» .رام اهلل :امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
للإر�شاد القومي.2003 ،
9 .9زهري �إبراهيم �سيف وزميله�« ،أغاين العر�س الفل�سطيني يف الرتاث ال�شعبي» م�ؤمتر الرتاث
ال�شعبي الثاين يف القد�س «هوية وانتماء» .رام اهلل :جامعة القد�س املفتوحة2009 ،م.
�1010سليم عرفات املبي�ض ،احل�صيدة يف الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،القاهرة :الهيئة العامة
للكتاب ،د.ت.
�1111سليمان عبيدات ،درا�سة يف عادات وتقاليد املجتمع الأردين ،طرابل�س :م�ؤ�س�سة م�رصي
للتوزيع ،د.ت.
�1212رشيف كناعنة ،من ن�سي قدميه تاه «درا�سات يف الرتاث ال�شعبي والهوية الفل�سطينية»،
عكا :دار الأ�سوار ،ط2000 ،1م.
1313عبد العزيز �أبو هدبا ،ديرابان ،البرية :جمعية �إنعا�ش الأ�رسة1990 ،م.
1414عبد اللطيف الربغوثي« ،عادات الزواج يف الريف الفل�سطيني» .جملة الرتاث واملجتمع،
ع ،31البرية :جمعية �إنعا�ش الأ�رسة1998 ،م.
1515عبد اللطيف الربغوثي« ،الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني» من كتاب :الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني
«جذور وحتديات» ،حترير :عبد العزيز �أبو هدبا ،الطيبة :مركز �إحياء الرتاث1991 ،م.
1616عزة خليل ،مناذج من نق�ش احلناء -الريا�ض :الدار ال�سعودية للن�رش ،ط2003 ،1م.
1717علي فالح حم�سن« ،االهزوجة ال�شعبية يف العر�س الفل�سطيني» جملة امل�أثورات ال�شعبية،
ع ،35قطر1994 ،م ،وهي �ضمن كتاب :درا�سات و�أبحاث يف الأدب ال�شعبي الفل�سطيني،
حترير :يحيى جرب وعبري حمد ،د.ت.
1818فيكتور �سحاب ،احلياة ال�شعبية يف فل�سطني «الفنون والتقاليد ال�شعبية واحلرف
اليدوية» ،املو�سوعة الفل�سطينية ،ق ،2مج ،4بريوت :م�ؤ�س�سة الدرا�سات الفل�سطينية،
ط1990 ،1م.
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1919ماي�سة ال�رشنوبي� ،أجمل النماذج والر�سومات يف النق�ش باحلناء ،القاهرة :دار الطالئع،
2003م.
2020ماي�سة ال�رشنوبي ،فن النق�ش باحلناء ،القاهرة :مكتبة ابن �سينا ،د.ت.
2121حممد حمامي ،احلناء فن ونق�ش عند العرب ،بريوت :دار ال�رشق العربي ،د.ت.
2222حممد �سعيد جرب�« ،أفراحنا ال�شعبية ،تقاليدها ودالالتها» .جملة الرتاث واملجتمع،
ع ،16البرية :جمعية �إنعا�ش الأ�رسة1982 ،م.
2323حممد قنديل البقلي ،وحدة العادات والتقاليد بني م�رص وال�شام ،القاهرة :مكتبة الأجنلو
امل�رصية1963 ،م.
2424حممود النمورة ،الفلكلور يف الريف الفل�سطيني ،القد�س :مطبعة الأمل1998 ،م.
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ثالثاً -مقابالت شخصية
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احلكاية الشعبية النابلسية
الفصل األول :أدب احلكايات الشعبية
األدب الشعيب:
كان القدماء يعمدون يف تربية �أطفالهم من خالل حكايات اجلّدة وق�ص�ص الأمهات
والآباء التي حتمل مفاهيم تربوية ب�سيطة ت�سعى �إىل توجيه الأبناء �إىل الطريق ال�صحيح
،ويواجه الرتاث ال�شعبي اليوم خطر التال�شي فعلينا �إحياء الرتاث؛ لأنه عمل هادف للحفاظ
على الثقافة ال�شخ�صية الوطنية.
ومن �أ�شكال الرتاث ال�شعبي :احلكاية ال�شعبية التي يزخر بها الأدب العربي فهي ذاكرة
الأمة وهي التاريخ غري املكتوب الذي يعك�س ثقافتها وح�ضارتها وتفكريها؛ فالرتاث
ال�شعبي هو عبارة عن نتاجات متنوعة موروثة من املا�ضي.

احلكاية لغة واصطالحاً:
تخيالً ،وهي ما ُيق�ص من حادثة
احلكاية لغة « :هي ما يحكى ويق�ص واقع ًا �أو ّ
حقيقية �أو خيالية كتاب ًة �أو �شفاه ًا  ،وقد ذكر يون�س وهو �أحد الباحثني يف هذا املجال
العنا�رص الأ�سا�سية لهذا النوع من الأدب ال�شعبي فقال � :أن احلكاية متتاز بالطرافة واملرونة
وحرية الرواية ال�شفوية بالزيادة واحلذف عرب الع�صور والبيئات» ،وترتكز احلكاية ال�شعبية
على الواقع الذي يعي�شه ال�شعب �سيا�سي ًا واجتماعي ًا يف جو واقعي معروف الزمان واملكان .
�أما احلكاية ا�صطالحاً فهي � :شكل تعبريي ين�سجه اخليال ال�شعبي حول حدث مهم لها
�شيوع وذائعة ال�صيت يف كل املجتمعات ،ويف كل الأمكنة والأزمنة ،وقد يكون بع�ضها ب�سيط ًا
ب�ساطة املجتمع وبع�ضها قد يكون معقداً ،والعامل امل�شرتك بني الب�ساطة والتعقيد هو وجود
الراوي واملتلقي؛ فاحلكاية ال�شعبية متنح راويها حرية �شبه مطلقة فيما يت�صل مب�صداقيتها
راو �إىل �آخر؛ لأنها ال متتاز ب�شكلها اللفظي،وللحكايةال�شعبية
وتنتقل عادة بي�رس و�سهولة من ٍ
روايات كثرية وكلها مقبولة و�صاحلة لدى اجلمهور ،مما يعني �أنها يف تغري م�ستمر ،مع هذا
ف�إن لها بنية ا�سا�سية.

جذور احلكاية الشعبية:
من �أ�صول احلكايات ال�شعبية يف املجتمعات املختلفة :الديانات البدائية القدمية و�إذا
بحثنا عن �أ�صول هذه احلكايات لوجدنا �أنها تدور حول �أ�شخا�ص �إن مل يكونوا قد وجدوا

ف�إنهم مناذج ب�رشية وتعالج امل�شكالت احلياتية ،وتدور حول مواقف النا�س االجتماعية
وال�سيا�سية والفكرية .
فمن الناحية االجتماعية ،فهي تطلعنا على قيم ال�شعب وحتدثنا عن تقاليد ال�شعوب
وعاداتهم وقيمهم املتوارثة عرب الأجيال وعن �ضمري ال�شعب ،من الناحية ال�سيا�سية فاحلكاية
ال�شعبية حافلة بدفاع القبيلة عن حماها بالنف�س والنفي�س ،وحافلة بق�ص بطوالت وطنية
تنمي الفكر
هبت للدفاع عن الوطن والأر�ض � ،أما من الناحية الفكرية فاحلكاية ال�شعبية ّ
وته ّذب النف�س وتزهو بالعقل .

مميزات احلكاية الشعبية:
1 .1الإ�ضافة واحلذف ح�سب ذاكرة الراوي فرنى �أن احلكاية ال�شعبية تختلف يف طولها
راو لآخر ،فمنهم من يزيد ومنهم من ينق�ص الأحداث .
وق�رصها من ٍ
2 .2هي مر�آة ع�رصها ومبينة �أفكار الأمم وعاداتهم .
3 .3عدم الثبات �أو اال�ستقرار يف مكان واحد ،بل تنتقل دائم ًا عن طريق الراوي .
4 .4لي�س لديها م�ؤلف خا�ص فوجدت احلكايات ال�شعبية جمهولة امل�ؤلف فهي تنتقل
عرب الأجيال والأمكنة لكن ال يذكر م�ؤلفها .
مهمة �أو �أ�شخا�ص �أبدعهم اخليال .
5 .5تدور حول حوادث ّ
6 .6هدفها ت�أ�صيل القيم والعالقات االجتماعية.
7 .7ال تخرج عاد ًة عما هو �سائد يف املجتمع .
8 .8احلكاية ال�شعبية تت�شابه يف �أنحاء العامل املختلفة .
9 .9احلكاية �أجمل امل�أثورات و�أحفلها باحلكمة مبا حتتويه من خيال �أو واقع و�أكرثها
تداو ًال بني الكبار وال�صغار �إىل ما قبل ع�رص التلفاز ،وما زالت م�صدراً ثمين ًا القتبا�س
الفنانني يف الق�صة والرواية وامل�رسحية احلديثة .

أهمية احلكاية الشعبية:
1 .1تعمل على تنمية الفكر ،وتعرب عن ذاتية ال�شعوب ،وحتفظ احل�ضارة ،وت�ساعد على
فهم الكون ،و�إعادة نظم احلياة وخلق التوازن فيها .
2 .2التعوي�ض عن عدم مقدرة الإن�سان عن حتقيق بع�ض رغبات معينة كان من ال�صعب
عليه حتقيقها .
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع
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واحلكاية ال�شعبية النابل�سية لي�ست مبعزل عن هذا التف�سري؛ ولذلك ف�إننا نرى يف
بع�ض حكاياتنا تعوي� ًضا عن اجلوع وعن العجز� ،إما املر�ض الع�ضال و�إما االن�سحاق و�إما
اال�ضطهاد؛ فنجد يف ثنايا احلكايات من مثل ال�شاب الفقري امل�ضطهد الذي �أهمله النا�س
و�أهدروا حقوقه يجد خادم ًا ذا قوة خارقة يعينه على �أن يربز نف�سه ،وينال �إعجاب اجلميع
بتحقيقه للمعجزات .

أمناط احلكاية الشعبية:
♦

♦�أوالً  -حكاية الواقع االجتماعي

وقد متيز هذا النمط من احلكاية ال�شعبية عن �سائر الأمناط ،وذلك لأن �سمات احلياة
الواقعية بارزة فيه وهي زمان ومكان و�شخو�ص.
♦

♦ثانياً  -احلكاية اخلرافية:

ويعرف بع�ض الباحثني احلكاية اخلرافية ب�أنها �« :أحدوثة متوترة برواية �شفوية
ِّ
منثورة ولها قدر من القوام وهذه الأحدوثة تتمركز حول بطل وبطلة ،ويكون البطل فقرياً
�أو وحيداً يف بداية الأحدوثة ،وبعد �سل�سلة من املغارات ت�ؤدي فيها اخلوارق دوراً ملمو�س ًا
ي�ستطيع البطل �أن ي�صل �إىل هدفه فيعي�ش حياته �سعيداً �إىل النهاية».
♦

♦ثالثاً  -احلكاية املرحة:

احلكاية املرحة هي  :الأحدوثة الق�صرية املنثورة غالب ًا التي حتكي نادرة �أو �سل�سلة
من النوادر امل�سلية ،وتنتهي �إىل موقف فكه مرح ،وي�أخذ النا�س مو�ضوعاتها من احلياة
اليومية.

رابعاً  -حكاية احليوان:
وهذا النوع يق�سم �إىل ق�سمني  :حكاية احليوان املف�رسة �أو ال�شارحة وحكاية احليوان
اخلرافية � ،أما املف�رسة فهي التي تف�رس مظاهر يف الطبيعة عامة ،ويف احليوان خا�صة،
وحتكي للنا�س �أ�سباب اخللقة املعينة يف احليوان املعني ،مثل �سواد الغراب وخ�ضاب
عنق احلمامة � ،أما حكاية احليوان اخلرافية فهي التي جتعل من احليوان �شخ� ًصا رئي�س ًا
من �شخو�ص الق�صة ،فيت�رصف ت�رصفات الإن�سان العاقل ،وت�ستخدم هذه احلكاية احليوان
للوعظ والإر�شاد عن طريق الرمز باحليوان مثل حيل الثعلب ومكره.

خامساً  -حكاية املعتقدات:
حتمل هذه احلكاية ال�شعبية بع�ض الأفكار ذات الأ�صول الدينية ،وتروي يف ثناياها
بع�ض املمار�سات التي تدل على احرتام القوى الغيبية.

سادساً  -حكايات الشطار:
العيارون وال�شطار لهم ن�صيب من حكايات الرتاث ،وهم �إىل جماعات قطع الطرق
�أقرب ولهم حكايات يتندر بها الرواة ،ويت�سلى بها اجلماهري؛ ملا فيها من عر�ض ع�ضالت
ج�سدية� ،أو عر�ض افكار خا�صة ب�أبطال هذا النوع من احلكايات.

وظيفة احلكاية الشعبية:
♦ ♦�أو ًال  :يروي بع�ض النا�س احلكاية ال�شعبية للت�سلية واملتعة.
♦ ♦ثاني ًا  :يبدون فيها الرغبات املكبوتة للخروج عن قيود اجل�سد بالطريان على
الب�ساط� ،أو يف قطع م�سافات يف �أزمان قيا�سية .
♦ ♦ثالث ًا  :تقوم احلكاية يف املجتمع بوظيفة تعليمية تثقيفية عن طريق غر�س القيم
والعادات املتنوعة .

دور حمافظة نابلس يف احملافظة على احلكاية الشعبية:
�أدت عهود االحتالل املتعاقبة واحلروب التي دارت على �أر�ض فل�سطني �إىل �ضياع جزء
كبري من تراثه و�رسقة معامل كثرية منها وتدمريها ،فالإهمال الذي عانى منه تراثنا ب�سبب
ظروف منطقتنا ال�سيا�سية منذ ع�صور خلت �أ ّدى �إىل �ضياع جزء كبري من تراثنا.
ونحن ك�شعب فل�سطيني يبحث عن م�ستقبله ال بد لنا من �إحياء تراثنا ت�أ�صي ًال لهويتنا،
وت�أكيداً على ذاتية احل�ضارة العربية ال�ضاربة بجذورها الَالف ال�سنني .هذا الرتاث �سوف
يذهب ويزول �إذا مل نحفظه باالعتناء والرتميم والت�سجيل والت�صوير ليكون نربا�س ًا و�شهادة
ك�شهادة الطابو لأجيالنا القادمة ؛ لذا ت�سعى حمافظة نابل�س دوم ًا �إىل احلفاظ على تراثنا
من خالل ما تقوم به مهرجانات وندوات وم�ؤمترات حتي به تراثناالعريق من جديد.
واحلكاية ال�شعبية قد تراجعت يف الآونة اخلرية ب�سبب التطور التكنولوجي الذي �سيطر
على قلوب الأجيال اجلديدة والقادمة وعقولها �أي�ضاً ،ولذلك كان واجب ًا على امل�ؤ�س�سات
والأفراد �أن ت�سعى �إىل احلفاظ على هذا املوروث الثقايف ،ليبقى متداو ًال بني الأجيال مهما
تقادمت.
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الفصل الثاني  -مناذج من احلكايات الشعبية النابلسية:
احلكاية األوىل:
♦

♦حكاية ال�شيخ حردون:

«كان يا ما كان ،كان يف هاملرة متزوجة واحد �أهبل على نياته واملرة �أوية ،وكان يف
عندهم هالعِجل ،وبيوم من الأيام �آلت املرة لزوجها � :شو ر�أيك توخذ هالعِجل وتروح اتبيعه
يف �سوء الب�أر يف نابل�س» ؟
 �ألها « :طيب»
 ........واهلل ربط هالعِجل بدنب احلمار – بعيدن عنكم – وركب احلمار وهو ما�شي يف
الطريء �شاف هاحلردون .....
�آل « :يا فتاح يا عليم يا رزاء يا كرمي  ،يا �شيخ حردون ت�شرتيلك هالعِجل» ؟
  ......حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت .....
 �ألّه الزملي « :هدا العجل ب�سبعطا�رش دهبة» .
  ......حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت .....
 �ألّه الزملي « :يعني ا�شرتيت العجل ب�سبعطا�رش دهبة « ؟
  ......حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت .....
 �ألّه الزملي « :يعني اتفئنا» ؟
  ......حرك احلردون را�سه لفوء ولتحت .....
 ...و�أف احلمار  -بعيدن عنكم – ونزل ربط العِجل بعرء الزيتونة اللي بحد ال�سن�سلة
العجل  ،فهرب احلردون بال�سن�سلة �آم الزملي لحِ ئ احلردون
و� ّأرب احلردون ع�شان يوخذ ح�أ ِ
ف�صار يحفر يف هال�سن�سلة� ،آم لقي �صندوء مليان ذهب  ،اَل»:واهلل م�ش �أليل يا �شيخ حردون
 ،واهلل معه م�صاري �أكرت من كل النا�س»  .. ،طال ال�سبعطا�رش دهبة ورجع البائي و�سكّر
ال�سن�سلة و�أله « :هاي العجل مربوك عليك و�أنا �أخدت ب�س حئي .
 ..الدنيا بعدها ال�صبح رجع عند مرته ...
 اَلتله « :يا �صباح يا عليم بعته» ؟
 �ألها �« :آه � ،أما �شو بيعة ممتازة»

 اَلتله « :مني ا�شرتاه» ؟
 �ألها « :ال�شيخ حردون»
 اَلتله �« :شو بت�ؤول» ؟!
 �ألها « :متل ما ا�سمعتي  ،لل�شيخ حردون �أما �شو معه م�صاري»!!!
 اَلتله « :اهلل يرمل مرتك  ،وين بعته»؟
 �ألها « :ا�سكتي يا مرة لآين ال�شيخ حردون �ألتله ت�شرتي هالعِجل �آم ه ّزيل را�سه ،
فنزلت ع�شان �أعطيه العِجل �آم هرب بال�سن�سلة  ،حفرت بال�سن�سلة و ّال �صندوء م�صاري طُ لت
حئي و�أعطيته العِجل»
 اَلتله  « :يخلف عليك «
وروحته عالدار وعرفت وين حمل
  ...راحت حمل ما �ألها زوجها وحلّت العجل ّ
امل�صاري ورجعت بالليل  ،اَلت لزوجها :
م�رصياته
وبدو
ّ
 �أوم � ،أوم ال�شيخ حردون ّ
رجع العِجل ّ
وروحتهن
 �...أخدوا احلمار – بعيدن عن ال�سامعني – وحفروا وطالت الدهبات ّ
عندها ....
 ...وطار الطري واهلل مي�سيكم باخلري ....
احلكاية الثانية:
♦

♦حكاية ال�شاطر حممد:

كان يف هاملدينة ملك و�إله بنت حلوة كتري ،هدا امللك �آل �إنه بدو يزوج بنته للي بئدر
ُي�ؤتل الغول ،و�ألّهم �إنه �أتله �سهل  ،وهو ملا يئدر الواحد يتطول تلت �شعرات من را�سه �إزا
بتطولهم مبوت  ،هدا الغول كان ياكل منهم ،ومن دوابهم والغول �أريب من املدينة �ساكن يف
مغارة يف الغابة .
مرة �سمع هال�شب ا�سمه حممد وكان فئري وبحب البنت كتري ومابئدر ينا�سب امللك
لأنه فئري ،ودامي ًا كان يحكي لأمه زوجيني بنت امللك ،وكانت �أمه دامي ًا ت�ؤله « :اللي عنده
فلو�سه بنت ال�سلطان عرو�سه»  ،اجا واف�أ على �أتل الغول وهو م�ش عارف برجع وال لأ ما حدا
ا�ستجرى يوافق عهال�رشط �إ ّال هو .وملا �أرب عاملغارة والدنيا كانت نهار مالئي الغول ،لأنه
كان طالع يدور على حدا ياكله ،ولئي يف املغارة مرة الغول ،وكانت وحدة من بنات املدينة
حبها الغول وخطفها وتزوجها .
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

209

يناير 2014

210

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

وملا �شافت هال�شب ن�صحته واَلتله �»:إرجع لأنه ازا �شافك رح ياكلك»  ،،ما ر�ضي و�ضل
عندها وحكتله �إ�صتها  ،البنت واف�أت ت�ساعده لأنها كانت تكره الغول اللي خطفها ،وهي
كانت مطلوبة البن عمها اللي بتحبه وبحبها وهيك ميكن تتخل�ص من الغول وترجع البن
عمها وتعي�ش معه بائي حياتها .
�أجا الغول ميت من اجلوع لأنه مالئي حدا ياكله ،خبت مرة الغول ال�شاطر حممد
باخلزانة وملا دخل الغول �ألّها « :ريحة ان�س» �ألتله « :االن�س فيك ويف ديالك» �آم اتع�شى من
هاملوجود وبعد ا�شوي نام وهي نامت بحده وملا غفي �ألعت �شعره من را�سه .
�ألها « :مالك» ؟
اَلتله « :حلمت اين انا و�إياك م�سافرين يف البحر وانا وئعت يف البحر ولوال ما تعلئت
يف �شعر را�سك لكان متت ،وملا فئت لئيت حايل ما�سكة �شعرك»  ،الغول من هبالته �صد�أها
ونام و�آلت املرة بنف�سها الزم �أدبر حايل و�أ�ألع �أخرى �شعرتني مهو حيل الن�سوان غلبوا حيل
الغيالن ،وملا غفي ردت خلعت ال�شعرة التانية� ،آم متل املجنون �ألها مالك يا مرة �ألتله :
حلمت انك بتغر�أ وم�ش مبني منك �إ ّال �شعر را�سك �أومت �أنقزك من الغر�أ �سحبت �شعرك ،وملا
فئت الئيت حايل ما�سكة �شعراتك  ..ور ّد الغول �ص ّد�أها ونام وملا غفي اَمت �ألعت ال�شعرة
التالتة مات الغول تريحت منه هي و�أهل املدينة .
وال�صبح جهزت حالها وحملت هي وال�شب ايل بئدروا على حمله من هاملغارة و�أخدوا
معهم ال�شعرات  ،امللك وامللكة والأمرية و�أهل املدينة ا�ست�أبلوهم وفرحوا ملا �سمعوا باللي
�صار والبنت زوجوها لإبن عمها وال�شاطر حممد اتزوج الأمرية .
 ...و�آموا هالأفراح والليايل املالح ...
احلكاية الثالثة:
♦

♦حكاية جبينة:

مبرة من املرات كانت يف هاملرة ال حتبل وال جتيب والد ،وبيوم من الأيام �سمعت
بياع ببيع جبنة  ،اطّ لعت من ال�شباك �شافت �إ�إرا�ص اجلبنة �آلت :
ّ
«يا رب تطعمني بنت يكون وجها �أبي�ض متل �أُر�ص هاجلبنة»
 ..وربنا �سمع منها حبلت وجابت بنت وجهها ابي�ض متل �أر�ص اجلبنة� ،آمت �سمتها
«جبينة» ،كربت هالبنت و�صارت �أحلى من كل بنات البلد ،وبيوم من الأيام كان يف عر�س
يف البلد ،وبدها تروح الفاردة جتيب العرو�س من بلد تانية  ،بنات احلارة بدهن يوخدن
جبينة معهن عالفاردة اَلتلهن جبينة « :روحوا �أولوا ملاما»  ،راحوا لإم جبينة �ألولها « :يا ام
جبينة بحياة جبينة تخلي جبينة تيجي معنا عالفاردة»

 �آلتلهن « :انا ما مبون  ،روحوا �أولوا لأبوها»
 ....راحوا لأبوها �ألوله « :يا �أبو جبينة بحياة جبينة تخلي جبينة تيجي معنا
عالفاردة» .
 �ألهن �« :أنا ما مبون روحوا �أولوا ل�سيدها» ...
 راحوا �أولوا ل�سيدها « :يا �سيد جبينة بحياة جبينة تخلي جبينة تيجي معنا
عالفاردة»
 �ألهن « :طيب خليها تروح»
 ..راحت امها لب�ستها و�أعطتها هاخلرزة وبعتت معها هالعبدة واَلت لبنتها �« :إزا
�صار معك �شي ب�س احكي للخرزة و�أنا ب�سمعك»
..م�شوا و�صارت العبدة كل ا�شوي ت�ؤلها �« :إنزيل ع�شان اركب مكانك»
تيجي جبينة تطول هاخلرزة وت�ؤول « :يا ماما هاي العبدة بدها اتنزلني وتركب
مكاين»  ،،ترد اخلرزة ت�ؤول �« :سريي يا عبدة»  ،مي�شوا �شوي ترجع العبدة ت�ؤولها « :انزيل
ع�شان �أركب مكانك» � ،إتطول جبينة اخلرزة وت�ؤول « :يا ماما العبدة بدها اتنزلني وتركب
مكاين» ترد اخلرزة ت�ؤول �« :سريي يا عبدة» � ،،ضلوا حتى و�صلوا عند بركة مي  ،نزلت جبينة
ت�رشب �آمت وئعت اخلرزة بالربكة  ،راحت العبدة ركبت مكانها وهي م�شيت حتى و�صلو البلد
� ..آمت العبدة دهنت حالها برتاب �أبي�ض ف�صارت بي�ضة ودهنت جبينة ب�سخام وراحوا �أعدوا
بفية الق�رص � ..شافهن ابن ال�سلطان اَل للعبد « :روح نادي عل هدول البنات» اَلتله جبينة « :ال
ّ
بابا عبد وال ماما عبدة حتى �أم�شي مع العبيد»  ،رجع العبد عند ابن ال�سلطان والّه �شو بت�ؤول
جبينة � ،آم ابن ال�سلطان رجع بعت العبد ع�شان يجيب البنات  ..اَلتله جبينة  « :ال بابا عبد وال
ماما عبدة حتى �أم�شي مع العبيد « �ألها العبد « :بحكيلكم �سيدي تعالوا»  ..ما �إبلت جبينة � ،آم
ابن ال�سلطان نزل برا�سه وجابهن �أع ّدوا العبدة على الفرا�ش و�أع ّدوا جبينة على العتبة  ..بعد
فرتة ابن ال�سلطان ازوج العبدة وجبينة �صارت ترعى الغنم كل يوم  ..و�صارت هالغنمات
كل يوم ت�ضعف يوم عن يوم وما حدا عارف لي�ش  ...يوم �آل ابن ال�سلطان « :واهلل �إال �ألحء
الغنمات و�أ�شوف لي�ش ما بتاكل وبت�ضل ت�ضعف كل يوم عن يوم « ،راح ورا الغنمات ورا�أب
جبينة واتخبا ورا �شجرة ف�سمع �صوت حزين بغني �إطلَّع لئي جبينة �آعدة بتبكي وبت�ؤول :
وي���ا وح�شــ���ن �سـايــ���رة
يـ���ا طــي���ورن طايــ���رة
و�أولـ���ن جبينـ���ة راعيــ���ة
�سل ّم���ن عمام���ا وباب���ا
وتن���ام حتـ���ت الدالـي���ة
ترعـ���ى غن���م ترع���ى نـ���وق
وهالغنم بطلت تاكل و���ص��ارت تبكي
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روح و�آل :
�آم ابن ال�سلطان � ّأرب على جبينة و�س�ألها �آمت �ألتله احلئيئة �آم ّ
«اللي بحب ابن ال�سلطان يجيب حمل حطب و�شئفة نار»  ،،ولّع هالنار وحط العبدة فيها
وازوج جبينة وعا�شوا بثبات ونبات وخلفوا والد وبنات وعا�شوا �سعيدين» ..
احلكاية الرابعة:
♦

♦حكاية العنزة العنزية:

كان مبرة من املرات هالعنزة و�إلها تلت والد � :شندل ومندل وجنمة ال�صبح  ...هادي
ِ�سكروا الباب وراها وتو�صي
العنزة كانت كل يوم ت�رسح من ال�صبح تروح تاكل ووالدها ِي ُ
والدها ما يفتحوا الباب حلدا ،و�آخر النهار ترجع حاملة �شوية هاحل�شي�ش على �أرونها
وت�ؤول :
افتحويل يا وليداتي  ..جبتلكم احل�شي�شات ع�أروناتي
والوالد يعرفوا �صوت �أمهم ويفتحولها وياكلو وير�ضعوا وينب�سطوا وبعدين يناموا ..
ويوم من الأيام �أجا هالديب د�أ عالباب و�آل :
افتحويل يا وليداتي  ..جبتلكم احل�شي�شات ع�أروناتي
�آلوله « :روح �إنت مو ماما  ،ماما مو هيك �صوتها»
...تاين يوم رجع وعمل �صوته متل �صوت امهم ود�أ عالباب و�صار ي�ؤول :
افتحويل يا وليداتي  ..جبتلكم احل�شي�شات ع�أروناتي
�آلوله « :ماما دنبها م�أطوع لف �ضهرك حتى ن�شوف» ؟  ،لف �ضهره اَلوله « :روح انت
مو ماما دنبك مو م�أطوع» ..
..راح �أطع دنبه وتالت يوم رجع د�أ الباب و�صار ي�ؤول :
افتحويل يا وليداتي  ..جبتلكم احل�شي�شات ع�أروناتي
�آلوله  « :لف �ضهرك حتى ن�شوف « لف �ضهره �شافوا دنبه م�أطوعه اَلوا �« :أي واهلل هاي
ماما»
 ..راحوا فتحوا الباب فات الديب �أكل �شندل ومندل �أما جنمة ال�صبح كانت �شاطرة
اتخبت حتت التخت وما �شافها الديب.
 ..املغربيات رجعت الإم لئيت الباب مفتوح وجنمة ال�صبح اَعدة بتبكي � ،،س�ألتها :
�شو اللي �صار ؟ وين �شندل ومندل ؟  ،،فعرفت �شو �صار وراحت عدار الديب طلعت عاحليط
و�صارت ِت ْدبِكْ �صار الديب ي�صيح وي�ؤول :
مني اللي بدبك ع�ضهر حيطي
بك�رس خوابي زيتي

الفصل الثالث  -حتليل حكاية شعبية نابلسية:
أوجه الشبه واالختالف بني احلكاية الشعبية والقصة القصرية:

◄◄�أوالً  -من حيث العنا�رص :
1 .1ال�شخو�ص:
لل�شخو�ص يف الق�صة الق�صرية �أهمية مركزية و تكون ال�شخ�صيات نوعني� ،إما �أن
تكون �شخ�صيات ب�سيطة م�سطحة ،وهذا النوع غري معقد يف �رصاعه ًا � ،أما النوع الثاين من
ال�شخ�صيات فهو �شخ�صيات نامية معقدة .
�أما يف احلكايات ال�شعبية فتكون ال�شخ�صيات وا�ضحة حمددة وهي على الأغلب
�شخ�صيات منطية تتحدد يف موقعها بالأ�رسة ،وال تو�صف ال�شخ�صيات ،وال حتدد مالحمها
اجل�سمانية �أو النف�سية �إال �إذا كان فيها عيب من عرج �أو ق�رص مث ًال �أو بخل ،وغالب ًا ما يكتفي
ب�صفة واحدة تتحدد بها ال�شخ�صية .

2 .2البنية الزمانية واملكانية:
تقوم الق�صة الق�صرية عادة على حادثة واحدة �أو جمموعة قليلة من احلوادث تنجم عن
موقف واحد ح�صل يف زمن معني ومكان معني� ،أما احلكاية ال�شعبية فهي متتد طوي ًال يف
الزمان ،وت�شغل حيزاً كبرياً يف املكان .

3 .3الأحداث:
احلدث هو اقرتان فعل بزمن وال تقوم الق�صة �أو احلكاية �إال به ،وتختلف الأحداث
تبع ًا لنوع الق�صة :فالق�صة الطويلة يعر�ض فيها احلدث مف�ص ًال متطوراً يف حني �أن الق�صة
الق�صرية تكتفي باحلدث نف�سه دون مقدماته� ،أما احلكاية ال�شعبية فريتبط احلدث بالأفكار
اخلرافية ،و�إما �أن يكون احلدث كبرياً� ،أو �أن يكون حدث ًا �صغرياً لي�س له ت�أثري كبري يف م�سار
احلكاية.

4 .4املغزى:
�إن املغزى لكل من احلكاية ال�شعبية والق�صة جزء ال ينف�صل ب�أي حال من الأحوال عن
بقية العنا�رص ،فهو جزء ال يتجز�أ من ال�شخو�ص واحلدث والبيئة.

5 .5ال�رصاع والعقدة واحلل:
ي�شكل هذا العن�رص الهيكل الرئي�س للق�صة وللحكاية ،وفيه تتواىل الأحداث خطوة
بخطوة لت�صل �إىل نهايتها املتوقعة.
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6 .6البداية واخلامتة:
تتميز احلكاية ال�شعبية ببداية وخامتة ثابتتني حمفوظتني � ،أما يف البداية فتبد�أ
احلكاية مث ًال «كان يا مكان يف قدمي الزمان نحكي و ّال َّنام و ّال ن�صلي على حممد بدر
التمام» �أو بداية �أخرى مثل «كان يا مكان يا م�ستمعني الكالم اللي بحب النبي يرمي عليه
ال�سالم» .
�أما اخلامتة فهي خامتة ثابتة حمفوظة مثل « :توتة توتة خل�صت احلدوتة حلوة و ّال
فتفوتة» �أو خامتة �أخرى «طار الطري واهلل مي�سيكم باخلري» �أو «وقاموا هالأفراح والليايل
املالح.

◄◄ثانياً  -من حيث اللغة:
�إن اللغة هي الو�سيلة التي يعرب بها الأديب عن نف�سه ،لكن متيزت احلكاية ال�شعبية
عن الق�صة الق�صرية بلغتها اخلا�صة التي تعرب عن �أفكارها ونظرتها �إىل امل�ستقبل و�سلوك
الإن�سان  ،فعامل احلكاية مليء بالأ�رسار وال�شعور والأحا�سي�س يعتمد على اللغة املحلية بنت
البيئة ،وفيها الرمز وجمموعة من العنا�رص جتتمع لت�ؤدي دورها يف املجتمع .

◄◄ثالثاً -الرمز يف احلكاية ال�شعبية:
لها:

احلكاية ال�شعبية ال تعمل �إ ّال بالرمز ،ف�إذا نزع الرمز �أ�صبحت �أحداث ًا مرتاكمة ال معنى
.

أالغول  :فهو يرمز �إىل القوى اخلفية التي تتالعب مب�صري الإن�سان .
.بامللك  :فهو يرمز �إىل القوة التي تخدم الإن�سان .
.تالأم  :ترمز �إىل احلنان والدعاء ال�صادق.

◄◄رابعاًً -اختالف رواية احلكاية ال�شعبية من منطقة لأخرى:
وذلك ب�سبب امل�شافهة على عك�س رواية الق�صة فهي ثابتة ال تختلف من منطقة لأخرى؛
لأنها تعتمد على اللغة الف�صحى ال على اللهجة العامية ،وال يعرف وا�ضع احلكاية ال�شعبية
الأول كما ال يعرف راويها الأول  ،فاحلكاية ال�شعبية ال تلقى �شيئ ًا من التوثيق يف الرواة،
و�إذا ما ذكر �أحد منهم ،فغالب ًا ما يذكر الراوية الأخري الذي هو �أحد �أفراد الأ�رسة وال �سيما
اجلدة.

حتليل حكاية جبينة:
1 .1الأحداث:

احلدث هو اقرتان فعل بزمن ،وال تقوم احلكاية ال�شعبية �إ ّال به  ،واحلكاية عبارة عن
جمموعة من الأحداث تدور حول مو�ضوع معني وينتهي �إىل نتيجة طبيعية .
�أما �أحداث حكاية جبينة فكانت  :ان هناك فتاة جميلة وحيدة �أمها تدعى (جبينة)
فدبرن خطة لتدمري هذه
وقد فاقت الفتيات بجمالها وهذا �أدى �إىل غرية فتيات البلدة َّ ،
الفتاة ،ف�أخذن (جبينة) معهن �إىل الفاردة ويكمن احلدث الرئي�س يف هذه احلكاية يف قدرة
(العبدة) على حتويل (جبينة) وجعلها تبدو قبيحة ويف تغيري لونها �إىل الأبي�ض وتبديل
الأدوار حيث �أ�صبحت (جبينة) تبدو كجارية �أما (العبدة) فك�أنها هي ال�سيدة وبعدها �أخذت
(جبينة) ترعى الأغنام وتعتني بها .

2 .2ال�شخو�ص:

ال�شخو�ص يف احلكاية ال�شعبية «تكون �شخ�صيات وا�ضحة حمددة وهي على الأغلب
�شخ�صيات منطية يتح َّدد موقعها يف الأ�رسة �أو مبكانتها يف املجتمع.

�أما ال�شخو�ص يف هذه احلكاية :

كانت ال�شخ�صية الرئي�سة هي (جبينة) الفتاة ال�ضعيفة املظلومة� ،أما (العبدة) فكانت
ال�شخ�صية الثانوية التي �شاءت �أن حتت َّل مكان (جبينة) وجاءت �شخ�صية (ابن ال�سلطان)
�شخ�صية ثانوية �أي� ًضا حيث �أنه مل يعرف حقيقة الأمر �إ ّال يف النهاية ،وعندها قام يف حل
امل�شكلة ،و�أعاد احلقوق �إىل �أ�صحابها وحرق (العبدة) .

3 .3الزمان واملكان:

وحدة الزمان عن�رص �أ�سا�سي من عنا�رص الق�صة �أو احلكاية  ،واملكان عن�رص مهم من
عنا�رص الق�صة ،وهو يف احلكاية ال�شعبية حمدود منا�سب للحدث الذي تعر�ضه احلكاية .
�أما الزمان واملكان يف حكاية جبينة ،فلم تقم اجلدة بتحديدهما ،لكن يفهم من ال�سياق
العام للحكاية �أنها حدثت قبل �أن يخرتع الإن�سان و�سائل النقل احلديثة ،حيث �إن (جبينة)
انتقلت من بلدتها �إىل البلدة املجاورة وهي تركب على دابة .
�أما املكان فكان يف بلدة (جبينة) يف البداية عندما طلبت الفتيات من �أم جبينة
و�أبوها وجدها �أن تقوم (جبينة) برفقتهن  ،ثم انتقلت الأحداث �إىل بلدة جماورة ثم �إىل
ق�رص ابن ال�سلطان ،ولكن مل تذكر اجلدة �أ�سماء تلك البالد ،وباعتقادي حتى تكون احلكاية
�صاحلة يف كل مكان وزمان ،و�أن تروى بطرق عدة.
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4 .4ال�رصاع والعقدة واحلل:
ال�رصاع هو العالقة املت�شابكة بني الأحداث يف الق�صة �أو احلكاية التي قد ال يظهر
ارتباط بع�ضها ببع�ض ،ولكن كل حدث ي�ؤثر يف الآخر ،وبهذه العالقة املعقدة ت�سري احلكاية
يف حبكتها الدرامية لت�صل �إىل ذروة الت�أزم .
وال�رصاع يف حكاية جبينة كان بني �شخ�صية (العبدة) و�شخ�صية (جبينة) ،حيث كان
بني اجلمال والقبح ف�أرادات العبدة �أن ت�صبح جميلة ،و�أن تكون هي ال�سيدة ،وتبدل الدور مع
�سيدتها ف�أ�صبحت هي ال�سيدة � ،أما جبينة ف�أ�صبحت العبدة
�أما العقدة :حدثت عندما بد�أت الأغنام بالرتاجع يوم ًا بعد يوم ،و�أح�س ابن ال�سلطان �أن
الأغنام �أ�صبحت هزيلة.
�أما احلل:عندما اكت�شف ابن ال�سلطان احلقيقة ف�أرجع احلق �إىل �أ�صحابه فعادت جبينة
هي ال�سيدة� ،أما العبدة فقام ال�سلطان بحرقها وتزوج جبينة.

5 .5اللغة:
متيزت حكاية جبينة �أنها رويت باللهجة العامية اخلا�صة التي تربز اللهجة النابل�سية
التي ترويها اجلدات حيث تظهر خ�صو�صيتها بهذه اللهجة .
ت�شكل احلكايات ال�شعبية الفل�سطينية جزءاً من الرتاث الق�ص�صي العربي وحتكى
باللهجة الفل�سطينية ذات الفرعني  :الفالحي واملدين ،ويرجع طغيان احلكايات الفالحية
على املدنية ب�شكل عام .

اخلامتة
علي نعمه  ،و�أعانني ف�أكملت هذه الدرا�سة  ،بعد الوقوف الدقيق
احلمد هلل الذي �أمت ّ
والدرا�سة امل�ستفي�ضة لكتب عدة اهتمت باحلكايات ال�شعبية  ،واملقابلة مع �إحدى �سكان
حمافظة نابل�س خل�صت �إىل نتائج عدة �أهمها:
�1 .1أن احلكايات ال�شعبية قد �ساهمت يف درا�سة تاريخ الثقافة العربية يف فل�سطني،
وكذلك احلياة االجتماعية وال�سيا�سية .
2 .2احلكايات ال�شعبية يف البيئة الفل�سطينية ب�شكل عام ،ويف حمافظة نابل�س ب�شكل
خا�ص مل تكن مغلقة ،ومل تكن منعزلة ،لذلك نراها كثرياً من الأحيان قد عبرّ ت عن م�شاعر
ال�شعب الفل�سطيني ومعاناته .
3 .3امل�أثورات ال�شعبية والعادات والتقاليد واحلكايات ال�شعبية هي جزء من قيمنا
وديننا الإ�سالمي والتم�سك بها يعني التم�سك بالأر�ض واحلرية واال�ستقالل .
4 .4ان مدينة نابل�س لها خ�صو�صية من حيث لهجة �سكانها وخا�صة كبار ال�سن منهم .
وال �شك يف �أن هناك فوائد �أخرى �سيلم�سها القارئ من خالل مطالعته لهذه الدرا�سة . . .
�أ�س�أل اهلل �أن يجعلها خال�صة لوجهه واحلمد هلل �أو ًال و�أخراً
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واقع املصنوعات القشية الشعبية الرتاثية
بني األصالة واالنتماء أو الطمس واالندثار
ملخص:
�سعت الدرا�سة �إىل العمل على حتقيق ما ي�أتي:
1 .1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني ،وهو ال�صناعات ال�شعبية

الرتاثية ،واحلرف التقليدية لتنميتها  ،واملحافظة عليها.
�2 .2إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري لل�صناعات ال�شعبية التي تعرب عن تاريخ ال�شعب
الفل�سطيني وثقافته ،حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني على �أر�ضه.
3 .3ال�صناعات ال�شعبية هي �صناعات �صديقة البيئة  ،وموجهة لل�سياحة ،واملجتمع
املحلي.
4 .4ف�ضح ممار�سات اجلانب الإ�رسائيلي  ،وتعريتها يف �رسقة  ،وانتحال ،وتزوير
املنتجات ،واملقتنيات الرتاثية الفل�سطينية.
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:اجلانب الو�صفي لواقع
ال�صناعات ال�شعبية الق�شية ،ومن �أفرع و�أغ�صان النباتات  ،واملنهج املكتبي بالرجوع �إىل
الكتب واملجالت وما كتب عن ال�صناعات املنقر�ضة خا�صة.
ا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة املق�صودة املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما
ن�شاهده� ،أو ن�سمع عنه� ،أو نعاي�شه ،وذلك للتعرف �إىل واقع ال�صناعات ال�شعبية التي كان ،
�أو ما زال ميار�سها الآباء ،والأجداد ،كما ا�ستخدمت املقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات،
واحلرف ال�شعبية ،واملهن التقليدية.

بعد هذا العر�ض ،والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،وعليه ميكن الإ�شارة �إىل النتائج
الآتية:
1 .1ال�صناعات الرتاثية ،واحلرف ال�شعبية ،والتقليدية ذات بعد عائلي ،و�أ�رسي،

وتنت�رش يف مناطق حمددة ح�سب توافر املواد الأولية.
2 .2تعمل على تلبية احتياجات الأ�رسة بطرق فنية مبتكرة ،ب�أ�شكال و�أحجام متنوعة.
3 .3موادها الأولية ،واملواد اخلام متوافرة يف البيئة املحلية.
4 .4بع�ض ال�صناعات انقر�ضت نتيجة عدم ال�صمود يف وجه الب�ضائع امل�ستوردة،
و�سوق العمل املناف�س.

5 .5امل�صنوعات الق�شية حتفظ املواد الغذائية من الرطوبة ،والعفن واخلمج ،والتلف،
والتعريق.
6 .6امل�صنوعات الق�شية� ،صناعة ن�سوية ،ولكن طور الرجل بع�ض ال�صناعات لزيادة
العر�ض ،والطلب عليها ،و ال�صناعات الق�شية من �أمناط التكنولوجيا املحلية ،وامل�صنعة
ب�أيد فل�سطينية .

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
♦ ♦تو�صيات بحية و�أكادميية لإجراء بحوث ودرا�سات مقرتحة م�ستقبلية:
�1 .1إجراء درا�سات و�صفية ،وحتليلية ملعطيات الواقع ،وحقائقه ،من خالل �أ�سلوب

حتليل النظم -مدخالت-عمليات-خمرجات.

�2 .2إجراء درا�سات مقارنة مع جتارب عملية لإحياء الرتاث ال�شعبي ،وال�صناعات
التقليدية يف الدول العربية ،والأجنبية.
3 .3تفعيل دور مراكز البحوث يف اجلامعات الفل�سطينية ،والهيئات التدري�سية ،بتوجيه
طلبة اجلامعات يف الكليات املختلفة ،بعمل البحوث ،وم�شاريع التخرج يف املوروث ال�شعبي
الفل�سطيني.

♦ ♦تو�صيات للم�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي:
1 .1رفع درجة املعرفة القانونية لدى �أرباب العمل ،ومالحقة اجلانب الإ�رسائيلي،

والذي ينتحل ال�صناعات ال�شعبية الرتاثية ،وي�سوقها يف املحافل الدولية على �أنها �صناعات
�إ�رسائيلية .
2 .2تكثيف العمل على الربامج الإعالمية يف حمطات الإذاعة ،والتلفزة املحلية.
3 .3عقد ور�شات عمل متخ�ص�صة يف املوروث ال�شعبي الفل�سطيني ،و�آلية الدفاع عنه،
وحمايته من الطم�س ،واالندثار.
♦ ♦تو�صيات للوزارات احلكومية :العمل ،واالقت�صاد والتجارة ،والثقافة ،والرتبية،
والأوقاف والإعالم ،وال�سياحة الفل�سطينية :
1 .1دعم ال�صناعات ال�شعبية ،واحلرف التقليدية ومتويلها مالياً ،من خالل ت�أ�سي�س
�صندوق خا�ص لذلك ،ت�رشف عليه الوزارات املعنية ،كال�سياحة والثقافة ،والتجارة،
وال�صناعة ،والرتبية.
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2 .2تنظيم ور�شات عمل ،وتدريب لأ�صحاب ال�صناعات احلرفية التقليدية ،لإدخال
حت�سينات تكنولوجية عليها.
3 .3عقد ندوات ،و�أيام درا�سية ،لتوعية اجليل ،والن�شء ،ب�أهمية ال�صناعات الرتاثية،
وتعزيز االهتمام بها.
4 .4و�ضع خطة ت�سويقية للمنتجات املحلية ،ومنحها الت�سهيالت ال�رضورية.
5 .5تبني الوزارات املعنية مع القطاع اخلا�ص� ،إن�شاء قرية حرفية �سياحية� ،أو تراثية
�شعبية ،ت�ضم ال�صناعات التقليدية ،واحلرف ال�شعبية.
6 .6تنظيم ،وعمل معار�ض لل�صناعات ال�شعبية ،واحلرف التقليدية بالتن�سيق مع الدول
العربية ،والأجنبية ،ب�شكل دوري للرتويج للمنتجات املحلية.
7 .7العمل على تطوير امل�شاريع ال�صغرية مبنحها القرو�ض ،واملنح املالية.
8 .8ختم ال�صناعات ال�شعبية ب�شعار خا�ص منع ًا للتزوير .
9 .9تنمية العالقة باملجتمع املحلي ،وتعزيزها ،بخلق قنوات ات�صال فعالة.
1010و�ضع خطة �إعالمية للرتويج لل�صناعات ،واحلرف ال�شعبية.
1111و�ضع برنامج تربوي لتنمية �إدراك النا�س ب�أهمية الرتاث ،والأثر الإيجابي الذي
حتمله هذه ال�صناعات على البيئة ،والقطاع ال�سياحي ،واحلفاظ على الهوية الوطنية.

1212

ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﻧﺗﻭﺟﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻻﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ

ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻣﺻﻧﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﺭﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻻﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻲ ﻭﺑﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﺍﺳﺭﺍﺋﻳﻠﻳﺔ

الفصل األول  -اإلطار العام للبحث:
مقدمة:
تع ّد منطقة نابل�س من املراكز التجارية وال�صناعية الرئي�سة يف فل�سطني منذ الع�صور
القدمية ،وا�شتهرت نابل�س بالتجارة مع الدول العربية ،والإ�سالمية ،والأجنبية بت�صدير
املنتجات ،وال�صناعات املحلية ،وا�سترياد املواد الأولية لل�صناعة.
كان لكل �صنعة� ،أو حرفة يف مدينة نابل�س ممثل� -شيخ  -لتنظيم العمل ،وحل
ُت�سل ِْم يف املدينة ،ويلب�سه لبا�س ًا خا� ًصا به ،وحمل �شيخ ال�صنعة
النزاعات ،ويعني من قبل امل َ
�ألقاب ًا عدة منها »:اخلواجة� ،أو العمدة� ،أو املعلم ،ويقوم مبقام الغرفة التجارية اليوم.
ا�شتهرت مدينة نابل�س ب�صناعات ال�صابون ،والدباغة ،والن�سيج ،واحلياكة،
وا�ستخراج الأ�صباغ من النباتات ،وحملت العديد من العائالت ا�سم ال�صنعة� ،أو احلرفة،
ومنها :ال�شخ�شري مبعنى الثوب الف�ضفا�ض ،و ف�ضه ،واحلداد ،وال�سوركجي ،ودروزة،
واجلواهري ،وال�صايغ ،واخلياط ،و�أبو احلالوة ،و�أبو ق�ش ،و�أبو �سل .
�رضب فل�سطني �سنة 1927م زلزال مدمر ،وهدم الأ�سواق ،واخلانات ،واملحالت
التجارية ،وال�صناعية ،وت�أثرت مدينة نابل�س بالزلزال فقتل � 150شخ�صاً ،وجرح ،250
مما حدا بال�صناع ،والتجار ،و�أ�صحاب احلرف بالنزول �إىل القرى ،والريف ،و�أقاموا فيها
املراكز ال�صناعية ،والتجارية ،و�أهم القرى:بورين� ،رصه ،عورتا ،رفيديا ،اجلنيد ،حجه،
جيت ،عينبو�س ،حواره ،جماعني� ، ،أماتني ،ع�صرية القلية وال�شمالية ،بيت فوريك،
املجدل ،طوبا�س ،بيت امرين ،برقه ،اجن�سيه ،جبع ،طمون ،يا�صيد ،طلوزه ،قلن�سوه،
جيو�س ،عزون�« .إح�سان النمر يف كتابه تاريخ �سوريا والبلقاء �صفحة .»284

الصور من شبكة االنترنت-موقع الوسائط التعليمية –زلزال فلسطين
/http://www.alwasett.com/vb/wasett1337
موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

223

يناير 2014

224

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

نزل التجار �إىل هذه القرى ،والتجمعات ال�سكنية ،والتاجر� ،أو ال�صانع متعلق بحرفته،
وم�صدر لقمة عي�شه ،وي�شتغل حيثما تتوافر املواد اخلام ،والأيدي العاملة الرخي�صة،
واال�ستهالك العايل ،والعر�ض والطلب.
ا�ستقدم �أهل مدينة نابل�س ال�صناع املهرة من حلب ،وحماه ،وحم�ص ،وا�ستانبول،
ودم�شق ال �سيما الن�صارى منهم لل�صناعات الدقيقة :كال�صياغة ،واحلياكة ،والنجارة،
وال�صباغة ،واحلدادة ،وكانت قافلة دم�شق تخرج من نابل�س حاملة راية �آل النمر حتى
تدخل عجلون ،فرتفع راية الفريحات حتى تدخل حوران ،فرتفع راية املحاميد ،حتى
تدخل دم�شق وهكذا يف العودة �».إح�سان النمر يف كتابه تاريخ �سوريا والبلقاء �صفحة ،274
.213
�أما ال�صناعات الق�شية ارتبطت باملوا�سم الزراعية –موا�سم احل�صاد وجني املح�صول
على البيادر ،وكانت تخزن ،وحتتفظ املر�أة ب�أكرب كمية ممكنة من الق�ش ،و�سيقان النباتات
يف ف�صلي الربيع ،وال�صيف ،ويكون الت�صنيع غالب ًا يف ف�صلي اخلريف ،وال�شتاء .لتلبية
حاجة البيت من الأدوات الق�شية� ،أو تلبية طلبية بع�ض ال�سكان الذين يطلبون هذه الأدوات،
�أو ا�ستخدامها هدايا يف منا�سبات الأفراح .
امل�صنوعات الق�شية هي �صناعة ن�سوية ،وطور الرجل بع�ض ال�صناعات نظراً للطلب
عليها خا�صة ال�سالل ب�أ�شكال ،و�أحجام متنوعة ،وال�شبابة ،والريغول ،واملكان�س،
والعرائ�ش ،والرباذع ،وجتليد الكتب ،وموكرة ال�صيد-حفرة ال�صيد -تلبية الحتياجاته
الذاتية ،وو�سيلة للتك�سب.

مشكلة الدراسة:
اكت�سب الباحث من احلياة االجتماعية التي عا�شها ،ومن خالل درا�سته مل�ساق
علم النف�س ال�صناعي يف مرحلة البكالوريو�س ،ومعاي�شة جو الريف ،وم�شاهدته لأرباب
ال�صناعات ال�شعبية عالقات وثيقة ،الأمر الذي مهد ال�سبيل ملتابعة ال�صناعات ال�شعبية،
ور�صد مالحظات كان يح�س بها �أو ي�سجلها .
�أمام هذا الو�ضع ،وجد �أن هناك حاجة ما�سة لدرا�سة هذا النمط من املوروث ال�شعبي،

وعليه ميكن الإ�شارة �إىل ما ي�أتي :

♦ ♦هناك ت�سا�ؤل وا�ضح حول فعالية ممار�سة ال�صناعات ال�شعبية يف ظل ع�رص
العوملة ،وا�سترياد الب�ضائع الرخي�صة الثمن والأكرث دقة ،وجودة ،وم�صنعة �أوتوماتيكيا.

♦ ♦هناك �شعور ي�سود �أن القائمني على �صناعة القرار يف الدوائر احلكومية الر�سمية ال
تعطي ال�صناعات ال�شعبية االهتمام الكايف.
♦ ♦تذمر العديد من �أرباب ال�صناعات فيما يتعلق بت�سويق منتجاتهم.
♦ ♦تناق�ص عدد احلرفيني العاملني يف ال�صناعات ال�شعبية.
♦ ♦تال�شي ،وانقرا�ض بع�ض احلرف ال�شعبية ،وذلك لعدم قدرتها على مناف�سة الب�ضائع
امل�ستوردة.
♦ ♦تدين وانعدام التخطيط الفعلي ،والواقعي لدعم ال�صناعات ،وتدين احلاجة لل�صناعات
التقليدية الرتفاع التكلفة.
♦ ♦م�صادرة هوية ال�صناعات التقليدية ،وفقدانها لروحها الرتاثية ،حيث ت�سوق عرب
التجار الإ�رسائيليني على �أنها �صناعة �إ�رسائيلية.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما املراحل التي متر بها ال�صناعات ال�شعبية الق�شية ؟
2 .2ما �أهم الأدوات الرتاثية امل�صنوعة من الق�ش والنباتات ؟
3 .3ما مدى ودور املهتمني بالرتاث باملحافظة على هوية ال�صناعات من عمليات
الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال؟
4 .4ما املفردات وامل�صطلحات املرتبطة بالأدوات امل�صنوعة من الق�ش واملواد الأولية
النباتية؟

حدود الدراسة:
يحدد البحث و�إمكانية تعميم نتائجه يف �ضوء املحددات الآتية:
♦ ♦احلدود املو�ضوعية:ويت�ضمن ممار�سة ال�صناعات ال�شعبية و�إجراءاتها.
♦ ♦احلدود الب�رشية:يطبق البحث على �أرباب ال�صناعات يف منطقة نابل�س والقرى
املجاورة.
♦ ♦احلدود الزمنية :ا�ستكمال جمع ال�صناعات ال�شعبية الرتاثية يف العام
2013/2012م.
♦ ♦احلدود املكانية:طبق الدرا�سة يف منطقة نابل�س واملناطق املجاورة.
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أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل العمل على حتقيق ما ي�أتي:
1 .1العمل على �إحياء جانب مهم من الرتاث الفل�سطيني ،وهو ال�صناعات ال�شعبية
الرتاثية ،واحلرف التقليدية لتنميتها ،واملحافظة عليها.
�2 .2إبراز البعدين الرتاثي واحل�ضاري لل�صناعات ال�شعبية التي تعرب عن تاريخ ال�شعب
الفل�سطيني وثقافته ،حيث جت�سد الوجود الفل�سطيني على �أر�ضه.
3 .3ال�صناعات ال�شعبية هي �صناعات �صديقة البيئة ،وموجهة لل�سياحة ،واملجتمع
املحلي.
4 .4ف�ضح ممار�سات اجلانب الإ�رسائيلي ،وتعريتها يف �رسقة ،وانتحال ،وتزوير
املنتجات ،واملقتنيات الرتاثية الفل�سطينية.

أهمية الدراسة:
1 .1تع ّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات ،والبحوث القليلة ،والنادرة يف فل�سطني التي
تتناول هذا املو�ضوع.
ُ 2 .2يرجى �أن تعطي هذه الدرا�سة �إ�ضافة علمية �إىل املكتبة املحلية ،والتي هي بحاجة
�إىل مثل هذا النوع من الدرا�سات.
3 .3ا�ستفادة املعنيني و�صناع القرار من هذه الدرا�سة وتطبيقاتها العملية.
�4 .4إبراز العالقة الوطيدة بني العمل التقليدي ،والفن لأنه يعرب عما تت�ضمنه البيئة من
تغريات ثقافية ،واجتماعية ،واقت�صادية ،و�سيا�سية.
5 .5هذه ال�صناعات واجهت تقلبات الزمان ،وتغريات الظروف ،ووقفت �صامدة يف
وجه الغزاة ،وقاومت االنقرا�ض ،وكان لها دور �أ�سا�سي يف ن�رش الثقافة ،وكذلك يف ت�شغيل
الأيدي العاملة.
6 .6ازدياد �إدراك �أهمية الرتاث ،والتعبري ال�صادق عن الثقافة ،والآثار الإيجابية على
البيئة ،والقطاع ال�سياحي.
هذه العوامل جمتمعة تعطي �أهمية للدرا�سة.

مصطلحات الدراسة:
◄◄ال�صنعة :من �صنع ي�صنع �صنعاً ،ال�شيء:عمله�:صنع ال�شيء:ح�سنه بال�صناعة،
حوله من مادة خام �إىل �سلعة م�صنوعة جاهزة لال�ستعمال  .ال�صنعة عمل ال�صانع.
◄◄ال�صناعة :جمع �صنائع و�صناعات :العلم احلا�صل مبزاولة العمل.
◄◄ال�صانع :جمع �صناع :من يعمل بيده �أو بالآلة.
◄◄امل�صنع :جمع م�صانع :دار ال�صناعة.
املرجع «د.عبد اللطيف الربغوثي:القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،اجلزء الثاين،
جمعية �إنعا�ش الأ�رسة-البرية1993م�-صفحة .171
◄◄ال�صناعة احلرفية-احلرف ال�صناعية» :كل ن�شاط يف جمال الإنتاج� ،أو ال�صيانة،
ويعتمد على املهارات اليدوية ،وت�ستخدم الآلة فيه ب�شكل ب�سيط ،وتكون املنتجات يف هذا
املجال غري منطية .املرجع «(د.علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف
دولة الكويت ،ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي-الرباط-
2005/9/19-17م).
فال�صناعة احلرفية تعتمد على الأيدي الب�رشية يف حتويل املوارد الطبيعية ب�أب�سط
الو�سائل ،ومبهارات �إن�سانية عالية ،وفنية ،و�إبداعية.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي الذي ي�سري وفق اخلطوات الآتية:اجلانب الو�صفي لواقع
ال�صناعات ال�شعبية الق�شية ،واملنهج املكتبي بالرجوع �إىل الكتب واملجالت وما كتب عن
ال�صناعات املنقر�ضة خا�صة.
وا�ستخدمت الدرا�سة املالحظة املق�صودة املبا�رشة ،وذلك لتجميع اخلربات حول ما
ن�شاهده �أو ن�سمع عنه �أو نعاي�شه ،وذلك للتعرف �إىل واقع ال�صناعات ال�شعبية التي كان،
�أو ما زال ميار�سها الآباء ،والأجداد ،واملقابلة املبا�رشة مع �أرباب ال�صناعات واحلرف
ال�شعبية واملهن التقليدية.

اعتمد الباحث جوانب حمددة ملالحظة �أرباب ال�صناعات ال�شعبية وممار�ستها
من حيث:
1 .1املواد اخلام.
2 .2الأدوات امل�ستخدمة.
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3 .3خطوات التنفيذ-مراحل الت�صنيع-الإجراءات.
4 .4زمان ممار�ستها-الوقت.-
5 .5املكان.
6 .6اال�ستعمال.
7 .7ال�صانع.
8 .8منطقة االنت�شار.

مصادر الدراسة:
1 .1الر�سائل العلمية والبحوث املتوفرة.
2 .2الندوات وور�ش العمل املتعلقة باملو�ضوع.
�3 .3شبكة الإنرتنت.
4 .4الكتب والدوريات واملراجع املتخ�ص�صة.
�5 .5أر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية.
�6 .6أر�شيف ومكتبة مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
7 .7امل�شاهدات العينية.
8 .8املقابالت ال�شخ�صية.
9 .9الزيارات امليدانية.

خطة الدراسة:
1 .1الإطار العام الذي ي�شمل املقدمة ،وم�شكلة البحث ،و�أهمية البحث ،و�أهدافه،
وحدوده  .م�صادره و�أدواته ،وم�صطلحا ته.
2 .2الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي .
�3 .3إجراءات الدرا�سة-العينة واملجتمع والأداة.
4 .4عر�ض النتائج وحتليلها.
5 .5مناق�شة النتائج والتو�صيات.
6 .6قائمة املراجع وامل�صادر.

�7 .7صور ال�صناعات ال�شعبية.
8 .8املالحق.

األدب الرتبوي والدراسات السابقة:
◄◄درا�سة د�.سلمى الربزي2000م
هدفت الدرا�سة �إىل التعريف بواقع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني من �صناعة
اخلزف ،وخ�شب الزيتون ،والزجاج اليدوي ،وال�صدف ،والفخار ،والتطريز ،واخليزران .
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل املعوقات التي تواجه قطاع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني
وعن دور ال�سلطة الفل�سطينية يف تطوير هذا القطاع( .املرجع»:ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر
ال�صناعات التقليدية يف القاهرة املنعقد يف الفرتة 2000/9/14-11م

◄◄درا�سة د.علي �صالح النجاده2005م
هدفت درا�سته �إىل التعرف �إىل واقع ال�صناعات ،واحلرف التقليدية يف دولة الكويت،
و�شملت درا�سته نبذة عن تاريخ ال�صناعات ،واحلرف التقليدية يف الكويت ،وا�ستعرا�ض
واقع ال�صناعات احلرفية ،وعر�ض بع�ض امل�شاريع الرائدة ،وبرامج التدريب ،وما توفره
دولة الكويت من دعم لهذا القطاع ،وا�ستعرا�ض القوانني والت�رشيعات الداعمة .
كما �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود فجوة كبرية يف االت�صاالت ،وتبادل املعلومات بني
احلرفيني ،واجلهات املعنية بال�صناعات التقليدية ،وكذلك ال يوجد تن�سيق بني اجلهات
الداعمة ،واملن�سقة لأن�شطة ال�صناعات التقليدية.
املرجع»ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف
الريا�ض يف الفرتة الواقعة بني 2005/9/19-17م»

◄◄درا�سة نادر جالل التميمي 2007م
هدفت درا�سته التعريف بواقع ال�صناعات التقليدية يف فل�سطني ،و�أ�شارت درا�سته
للبعدين احل�ضاري والرتاثي لل�صناعات التقليدية ،والتي لها مكانة خا�صة بني فروع
ال�صناعة يف فل�سطني ،و�أنها ارتبطت منذ زمن طويل بال�سياحة.
كما �أ�شارت �إىل املعوقات التي تواجه قطاع ال�صناعات التقليدية من حاالت مد وجزر
ب�سبب االحتالل الإ�رسائيلي ،وحاالت الركود االقت�صادي ،وما �أ�صاب بع�ض ال�صناعات من
انهيار واندثار(.املرجع:ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي
املنعقد يف فا�س-املغرب العربي -يف الفرتة 2007/9/19-17م)
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◄◄درا�سة وزارة العمل الفل�سطينية� :إن�شاء مركز تطوير ال�صناعات احلرفية
التقليدية يف فل�سطني
�أعد جمل�س ت�شغيل حمافظة القد�س يف وزارة العمل الفل�سطينية م�رشوع ال�صناعات
احلرفية التقليدية ،وركز امل�رشوع على ال�سياحة ،و�أهميتها كقطاع ريادي ،ودور ال�صناعات
واحلرف التقليدية ك�إحدى �أعمدة ال�صناعة ال�سياحية ،وحول فكرة املركز الذي يعتمد على
العن�رص الب�رشي -مركز متخ�ص�ص لتطوير ال�صناعات احلرفية التقليدية  ،-ويتمركز
حول تقدمي التدريب ،وتطوير املنتج ،وت�سويقه ،و�سبل مواجهة ال�سيا�سة الإ�رسائيلية يف
طم�س ،ودثر ال�صناعات احلرفية ،وكذلك احلديث عن �إدارة امل�رشوع و�أن�شطته� ،أنظر»:الدليل
ال�صناعي يف حمافظة اخلليل ال�صادر عن الغرفة التجارية ال�صناعية �سنة 1996-1995م)

◄◄تو�صيات م�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س-
املغرب2007-م
عقد بدعوة من املنظمة العربية للرتبية ،والثقافة ،والعلوم ،واملنظمة الإ�سالمية للرتبية
والعلوم والثقافة ،بالتعاون مع وزارة ال�سياحة وال�صناعة التقليدية ،واالقت�صاد االجتماعي
يف اململكة املغربية ،ومب�شاركة  18دولة عربية ،حيث نوق�شت حماور عدة �أهمها »:واقع
ال�صناعات التقليدية ،وامل�شاريع الرائدة ،ودور القطاع العام بالنهو�ض بال�سياحة الثقافية،
والقوانني ،والت�رشيعات الداعمة لقطاع ال�صناعات احلرفية والعاملني فيه.

و�أهم التو�صيات التي �أقرها املجتمع وهي:
 �إن�شاء مراكز حملية للدرا�سات احلرفية ،و�إن�شاء مراكز متخ�ص�صة يف تدريب،
وت�أهيل احلرفيني .
 زيادة الدعم للم�ؤ�س�سات ،واجلمعيات العاملة ،و�إن�شاء معاهد متخ�ص�صة يف
التعليم احلريف.
 �إدخال مادة الرتاث -ال�صناعات التقليدية -يف مناهج التعليم .
 �إن�شاء قواعد بيانات ت�شمل �صفحات الكرتونية عن ال�صناعات ،واحلرف ال�شعبية.
 �إ�صدار قوانني ،وت�رشيعات ملراقبة جودة املنتجات من ال�صناعات التقليدية.
 �إن�شاء متاحف احلرف ،وفتح الأ�سواق �أمام ت�صدير املنتجات.

◄◄قائمة ب�أ�صحاب ال�صناعات التقليدية يف حمافظة اخلليل2007م
يف �إح�صائية الغرفة التجارية امل�سجلني ر�سمي ًا ولديهم �شهادة ت�سجيل معتمدة من

الغرفة التجارية ال�صناعية يف اخلليل اخلزف  ،14والزجاج  ،4والفخار  ،16وطبالت
الفخار  ،1والنحا�سيات  ،1والفراء .1

◄◄م�رشوع تطوير احلرف التقليدية يف فل�سطني/وزارة الثقافة 2008م
هدف امل�رشوع �إىل تنمية امل�ؤ�س�سات العاملة يف جمال تطوير ال�صناعات ،واحلرف
التقليدية ،و�شمل ال�صناعات الق�شية ،والفخار ،واملطرزات من خالل عقد ور�شات عمل
متخ�ص�صة ،بدعم من اليون�سكو ،لإعادة �إحياء هذه ال�صناعات واملحافظة عليها من
االنقرا�ض ،و�أن تكون رديف ًا لل�سياحة.

تعليق على اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ا�ستخال�صا من الدرا�سات ال�سابقة ،والإطار النظري للدرا�سة الذي �أولته االهتمام،
والذي ُي َع ْد حقال وا�سعا ،فقد تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من امل�ؤ�رشات الآتية:
♦ ♦�أن ال�صناعات ال�شعبية ،وممار�ستها ترتبط بالبعدين احل�ضاري ،والرتاثي لل�شعب
الفل�سطيني.
♦ ♦احلرمان من املكا�سب املادية الفعلية يف حال ت�صدير املنتجات للخارج ،حيث
يقوم التجار الإ�رسائيليون ببيعها على �أنها منتجات �إ�رسائيلية.
♦ ♦ال�صناعة ال�شعبية تعتمد الوراثة يف العائلة و�أخذت بع�ض العائالت ا�سمها
منها:الفاخوري ،والرباذعي ،وال�سكايف ،و�أبو قدح ،و�أبو �سل ،و�أبو قبعة ،و�أبو ق�ش... ،

عرض النتائج ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال املتعلق مبراحل عملية الت�صنيع للم�صنوعات الق�شية ،و
�أغ�صان و�أفرع النباتات على النحو الآتي:
املرحلة األوىل-مرحلة التقشيش»:التجميع»:
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1 .1تتفق الن�سوة بالتجمع على البيدر بعد �صالة الع�رص خا�صة من ذوات اخلربة
الطويلة يف العمليات الزراعية ،والن�سيج ،والتي متتاز باخلفة ،والر�شاقة ،و�رسعة احلركة.
2 .2اختيار ظُ َم ْم-باقة �أو �شمل -الق�ش ال�سمني ،والطويل.
3 .3اختيار ال�سالمة الطويلة–ق�ش الت�صنيع-الق�شة ال�سمينة ،والتخينة ،والرفيعة
الطويلة.
4 .4اختيار �أ�سفل ال�سنبلة بعد ق�ص ال�سبلة عنها-ك�رس �أو ق�صف ال�سبلة من ر�أ�س الق�صبة.
5 .5جمع الق�ش املهذب معا-طول الق�صبة من  5-4عقد -تقديرية .-
6 .6جمع ظمم الق�ش غري املهذب كح�شوة.
7 .7لف الظمة يف وعاء خي�ش.
8 .8االحتفاظ بظمة الق�ش يف الظل بتعليقها على اجلدار حلني اال�ستعمال� ،أو يف املكان
املخ�ص�ص لها.
املرحلة الثانية-عملية البدوة:

1 .1تليني ظمة الق�ش بنقعها يف املاء.
�2 .2صباغة كمية حمددة من الق�ش ب�ألوان زاهية.
3 .3حت�ضري املخرز اخلا�ص بعملية ن�سج الق�ش-ق�ضيب معدين رفيع ومدبب من الأعلى
مثبت على قطعة خ�شبية من الأ�سفل..
4 .4عمل �صليب من �أربع ق�شات من اجلهات الأربع ،وتثبت مع بع�ضها بع� ًضا بو�ساطة
خيط قوي� ،أو �سلك معدين.
5 .5جدل الق�شات معا.

املرحلة الثالثة:عملية بناء األدوار والصف:

1 .1عمل فتحة �صغرية يف الق�ش املجمع معا لتثبيت الدور عليها.
2 .2عقد  6-4ق�شات على �شكل دائرة قطرها � 3-2سم.
3 .3بناء �صفوف دائرية مكونة من ح�شوة مثبتة من اخلارج بق�شة تلتف حولها ب�إحكام.
4 .4تثبيت الأدوار بع�ضها �إىل بع�ض ،عرب �إحداث ثقب �صغري بو�ساطة املخرز يف الدور
ال�سابق.
�5 .5إدخال ق�شة الن�سيج يف الفتحة ،وتثبيتها ب�شكل دائري حول الدورين ال�سابق والالحق.
�6 .6إنتاج دوائر مرتا�صة ومن�سجمة ب�سمك  5-4ملم حتى ي�صل الن�سيج �إىل � 70سم.
�7 .7إبقاء الق�شة بطول ثلثي الأ�صبع من ال�سالمة كح�شوة يف الدور الالحق.
املرحلة الرابعة:عملية الدرابة:
1 .1زخرفة الأدوار ،وال�صفوف ب�ألوان الق�ش الزاهية ،ب�أ�شكال هند�سية متنوعة-مثلث،
هرم ،مربع.
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املرحلة اخلامسة:عملية اخلتم واحلبكة:
1 .1ختم الأداة امل�صنوعة من الق�ش بدور حمبوك جيداً.
2 .2تغطية الدور املحبوك بقطعة قما�ش ب�سمك � 5-4سم ،حلفظ نهاية الدور الرئي�سي
و�إبقاء الن�سيج كامال.
3 .3عمل مثلث �صغري بارتفاع �3سم يف الطرف العلوي� ،أو بجانب الأداة لتعليقها على
ّالب اخلا�ص بها.
احلائط� ،أو يف ال ُك ْ
4 .4جتليدها بجلد املاعز املنظف ،واململح جيداً ،حلفظها فرتة طويلة من الزمن.
5 .5عمل ظُ ّباحة من اخليطان وربطها بال�صف الأخري من املنقلة لإ�ضافة الروح
اجلمالية عليها.

◄◄للإجابة على ال�س�ؤال الثاين :ما �أهم الأدوات الرتاثية امل�صنوعة من الق�ش و�أغ�صان،
و�أفرع النباتات على النحو الآتي:
صناعة املكانس:

الصور من شبكة االنترنت

♦ ♦املواد اخلام � :سيقان نبتة املكان�س� ،أو الزحيف� ،أو اللفيته� ،أو نبتة النت�ش.
♦ ♦الأدوات امل�ستخدمة  :املنجل ،برميل للنقع ،حبله لل�شد� ،سلك معدين ،زراديه ل�شد
ال�سلك املعدين ،م�سله معدنية للتخييط ،خيط بال�ستيك من النوع املقوى ،املق�ص ،بلطة لقطع
الزائد ،مفرمة خ�شبية .
♦ ♦املكان  :يف البيت .
♦ ♦الزمان � :ساعة �إىل ثالث �ساعات .
♦

♦خطوات الت�صنيع  ،والإجراءات العملية :

 تزرع بذور املكان�س يف الأر�ض ،وتقطف حني ن�ضجها بعد مرور ثالثة �أ�شهر على
زراعتها .
  ُتق�ص العراني�س على طول مرت واحد .
 فرط البذور عن العراني�س  -كَ تِها .
 تنقع يف املاء من �أجل الطراوة ،واال�ستعمال ملدة ترتاوح من �ساعة �إىل ثالث
�ساعات .
 تق�سم �إىل �أ�صابع من �إ�صبع �إىل �أربعة �أ�صابع .
 ت�ضم الأ�صابع الأربعة مع بع�ضها بع� ًضا بو�ساطة �سلك معدين .
 تخاط بخيط بال�ستيك ب�شكل عر�ضي ثالثة �أ�رساب .
 ق�ص الر�أ�س  -ر�أ�س املكن�سة  -بو�ساطة مق�ص �أو بلطة لت�سوية الر�أ�س ،معادلة
الزائد مع الناق�ص يف الطول .
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 تو�ضع املكن�سة يف ال�شم�س ملدة ترتاوح ما بني �ساعة �إىل ثالث �ساعات لتجف
من املاء  (.جملة ال�سنابل  -املجلد الأول  -الأعداد من  - 4-1العدد الأول  -حزيران
1997م� ،ص .)28
♦ ♦اال�ستعمال :لأعمال النظافة .
♦ ♦ال�صانع :الرجال.
♦ ♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.
ترتكز هذه ال�صنعة يف منطقة نابل�س  -وجنني.
ت�شتهر منطقة روجيب بهذه ال�صناعة ،وت�صدر �إىل جميع �أنحاء فل�سطني.
املقشة  -املَْه َفة:

♦ ♦املواد اخلام :ق�ش القمح �،أو �شجرية النت�ش� ،أو احللفا� ،أو الزحيف �،أو نبتة خ�س
احلمري� ،أو الفجيلة.
قد تختلف امل�سميات من منطقة �إىل �أخرى
♦ ♦الأدوات امل�ستخدمة :املخرز،خيط ،ع�صا.
♦ ♦املكان :يف البيت .
♦ ♦الزمان� :ساعة-وح�سب مهارة املر�أة .
♦ ♦خطوات الت�صنيع :نف�س خطوات �صنع املكان�س ،ولكن بحجم �أ�صغر ،وتكون كبرية
احلجم �إذا كانت م�صنوعة من �شجرية النت�ش ،حيث يو�ضع لها ع�صا طويلة.
♦ ♦اال�ستعمال :لأعمال النظافة ،و�أحيانا ت�ستعمل كم�صفاة للأرز من ال�شوائب بعد
نقعه باملاء �أو لتحريك الهواء بعد عمل مقب�ض خا�ص لها..
♦ ♦ال�صانع :املر�أة.
♦ ♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

السالل

الصورة من شبكة االنترنت.

♦ ♦املواد اخلام  :الق�ش من �سيقان القمح� ،أو نبات احللفا �،أو الزحيف� ،أو اللفيتة� ،أو
الق�صب� ،أو البو�ص �،أو �أفرع الزيتون-،ال�شغانيف ،-و�أفرع اخلروب الطرية� ،أو ال�رسي�س� ،أو
العذق� ،أو العرقد .
يهتم اليهود ومنهم طائفة ال�سمرة يف نابل�س بدرجة عالية جدا بنبتة العرقد وهي
نبته مقد�سة عندهم لأنها حتمي اليهودي يف نهاية الزمان من امل�سلمني ح�سب اعتقادهم
و�أ�ساطريهم .-يا عبد اهلل يا م�سلم هذا يهودي ورائي فتعال فاقتله �إال الغرقد فانه من �شجر
اليهود.

موسوعة الرتاث الفلسطيين ،العدد الرابع

237

يناير 2014

238

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان � 4-3 :أيام .

♦

♦خطوات الت�صنيع :

 يف البداية ي�صنع قاعدة لها قد تكون على �شكل دائري ،و�إما على �شكل م�ستطيل،
وغالب ًا ما تكون على �شكل م�ستطيل ،وخطوات ت�صنيع القاعدة هي خطوات ت�صنيع املنقلة
نف�سها.
  ثم ترفع ال�صفوف على جوانب القاعدة بحجم غري كبري مثل القوطية ،ولكن مل�ستوى
ميكن �أن يو�ضع فيه الأغرا�ض ،وي�ضع لها عالقات حتى ي�سهل حمل ال�سلة باليد .
♦

♦اال�ستعمال :لنقل اخل�ضار والفواكه.

♦

♦ال�صانع :املر�أة و�أحيانا الرجل بق�صد البيع ،والتجارة.

♦ ♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.
ت�شتهر منطقة وادي الباذان يف نابل�س ب�صناعة وعر�ض ال�سالل مبحاذاة املتنزهات .

الباطيه (القدح):

الصورتان من شبكة االنترنت.

♦ ♦املواد اخلام  :الق�ش من �سيقان القمح �،أو نبات احللفا �،أو الزحيف� ،أو اللفيته� ،أو
الق�صب� ،أو البو�ص� ،أو �أفرع الزيتون �،أو �أفرع اخلروب الطرية .
♦ ♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .
♦ ♦املكان  :يف البيت .
♦ ♦الزمان � :أ�سبوع .
♦

♦خطوات الت�صنيع و�إجراءاته :

 يف �أيام احل�صاد -البيادر تقوم املر�أة ب�أخذ ال�سالمه العليا من �ساق القمح بعد قطع
ال�سنبلة ،وتختار ال�سالمات الطويلة البي�ضاء ،وحتزمها يف رزم �إىل حيث احلاجة .
 بعد ذلك تقوم بنقع هذه احلزم يف املاء ،وقد يتم �صبغه ب�ألوان عدة.
 تقوم املر�أة بعد ذلك بن�سج الق�ش حول حزمه �صغريه من الق�ش الغليظ ،وت�ستعمل
املخرز لعمل فتحه لإدخال الق�شة اجلديدة ،وربط الأدوار احللزونية ببع�ضها ،وي�صنع من
الق�ش الباطية� ،أو القدح ،وهو على �شكل �صحن جموف .
♦ ♦اال�ستعمال :لو�ضع الأكل فيه من حلم وفت-القديد والرثيد.
♦ ♦ال�صانع :املر�أة.
♦ ♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.
ارتبطت الباطيه قدميا بال�ضيافة والكرم.
انقر�ضت هذه الأداة ولكنها موجودة يف املتاحف والزينة.
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املنقلة  -الصينية  -الطبق:

♦

♦املواد اخلام  :ق�ش ( �سيقان القمح ) .

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان � 5-4 :أيام .

♦

♦خطوات الت�صنيع :

 نقع الق�ش يف املاء يوم وليله ،حتى ي�صبح الق�ش طري ًا ال يتق�صف �أثناء لفه .
 بعد ذلك ي�ؤتى بحزمه من الق�ش تع ُّد النواة �،أو البداية للمنقلة .
 تقوم املر�أة بلف الق�ش حول هذه احلزم ب�شكل دائري .
 بعد �أن تكرب �شيئ ًا ف�شيئ ًا ت�أخذ هذه املر�أة بعمل �صفوف دائرية فوق بع�ضها بع� ًضا
حتى ت�صبح على �شكل املنقلة دائري ًا ،وت�ستخدم املخرز بثقب ال�صف الذي يكون حم�شواً من
الداخل بالق�ش الأقل جوده ،من الق�ش التي تلف به ال�صفوف .
 تقوم ب�إدخال الق�شة يف هذا الثقب ،وتعمل على لفها ،وهكذا حتى ت�صل �إىل احلجم
التي نريده ،ويف النهاية تعمل على �شكل مثلث لتعليق املنقلة .
♦ ♦اال�ستعمال :لو�ضع اخلبز عليها� ،أو الأغرا�ض �أو القطايف� ،أو لتقدمي الطعام
لل�ضيوف� ،أ ,تغطية العجني� ،أو تن�شيف امللوخية� ،أو عمل ال�شعريية من العجني.
♦

♦ال�صانع :املر�أة.

♦

♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

مكيال الطحني  -التِرِ ويج  -بكسر التاء:

♦ ♦املواد اخلام  :الق�ش من �سيقان القمح �،أو نبات احللفا� ،أو الزحيف� ،أو اللفيته� ،أو
الق�صب �،أو البو�ص �أو �أفرع الزيتون �أو �أفرع اخلروب الطرية ..
♦ ♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .
♦ ♦املكان  :يف البيت .
♦ ♦الزمان  :يوم-ثالثة �أيام .
♦ ♦خطوات الت�صنيع  :هي خطوات �صنع املنقلة نف�سها ،ولكن يكون �شكل املكيال
جموف حتى ي�ستطيع و�ضع الطحني فيه .
♦ ♦اال�ستعمال :لكيل الطحني ،حلمل الدقيق عند اخلبز  -وجه العجني.
♦ ♦ال�صانع :املر�أة.
♦ ♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.
الصواني:
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♦

♦املواد اخلام  :الق�ش .

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان  :يوم �إىل يومني .

♦ ♦خطوات الت�صنيع  :هي خطوات املكيال نف�سها ولكن يكون التجويف قلي ًال ( �أقل
من املكيال ) ،وتكون لها قاعدة مربعة� ،إمنا املكيال تكون القاعدة دائرية .
♦

♦اال�ستعمال :لو�ضع �أرغفة اخلبز وغما�س-ال�صحون -الأكل عليها.

♦

♦ال�صانع :املر�أة.

♦

♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

القوطيه  -القوطه :-
الصورة من شبكة االنترنت.

♦ ♦املواد اخلام  .:الق�ش من �سيقان ،القمح �،أو نبات احللفا �،أو الزحيف �،أو اللفيته� ،أو
الق�صب �،أو البو�ص� ،أو �أفرع الزيتون�،أواخلروب الطرية �،أو ال�رسي�س .
♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان � 3-2 :أيام .

♦

♦خطوات الت�صنيع :

 القاعدة تكون دائرية ،ويكون �شكلها مثل قاعدة املنقلة متام ًا .
 ثم بعد ذلك ترفع ال�صفوف ب�شكل دائري فوق القاعدة ،وت�أخذ هذه ال�صفوف
بالت�صغري كلما ارتفعنا �إىل فوق ،حتى ي�صل �إىل حد ي�ساوي حجم رغيف اخلبز ،وهذا ي�سمى
باب القوطية ،ويبقى مفتوحاً ،و ُي�صنع له غطاء منفرد على �شكل دائري ،وخطوات ت�صنيعها
هي خطوات ت�صنيع املنقلة نف�سها.
♦ ♦اال�ستعمال :حلفظ اخلبز� ،أو الفواكه ،واخل�ضار ،واملواد الغذائية كاللوز ،والف�ستق،
واحللوى ،والقطني ،والزبيب.
♦

♦ال�صانع :املر�أة.

♦

♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

بيت البيض  -املعالق  -ال ُق ْبعَه  -امللقط  -القرطل:
♦ ♦املواد اخلام  :الق�ش من �سيقان القمح� ،أو نبات احللفا� ،أو الزحيف� ،أو اللفيته� ،أو
الق�صب� ،أو البو�ص� ،أو �أفرع الزيتون� ،أو �أفرع اخلروب الطرية� ،أو ال�رسي�س.

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان  :يوم �إىل يومني .

♦

♦خطوات الت�صنيع  :خطوات ت�صنيع ال�سالل نف�سها ،ولكن تكون بحجم �أ�صغر من

ال�سالل .
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♦ ♦اال�ستعمال :حلفظ البي�ض� ،أو التني �أو جمع املحا�صيل الزراعية ،ونقلها ،وحفظها
وتت�سع ل  40-3كغم.
♦

♦ال�صانع:املر�أة.

♦

♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

الطبق:
♦

♦املواد اخلام  :ق�ش القمح .

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز .

♦

♦املكان  :يف البيت .

♦

♦الزمان  :ح�سب مهارة املر�أة ،و�رسعتها يف الت�صنيع .

♦ ♦ خطوات الت�صنيع :نف�س خطوات ت�صنيع ال�سالل ،ويكون على �شكل وعاء م�ستدير
قطره حوايل املرت ،وكانت املر�أة ت�صبغ الق�ش ب�ألوان عدة ،بحيث ي�صبح الطبق زاهي ًا جمي ًال .
♦ ♦اال�ستعمال :ي�ستعمل لو�ضع الأكل عليه ،وخا�صة لل�ضيوف بحيث �صارت كلمة
طبق تعني الطعام الذي يقدم لل�ضيوف على الطبق .
♦

♦ال�صانع :املر�أة.

♦

♦منطقة االنت�شار :املناطق الزراعية.

الشبابة والريغول:

الصور من شبكة االنترنت

♦

♦املواد اخلام  :الق�صب ،جذوع الأ�شجار-العقد ال�سنارية.

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز

♦

♦املكان  :يف املرعى ن �أو يف البيت.

♦

♦منطقة االنت�شار :الريف والبادية

♦

♦خطوات الت�صنيع:



اختيار ق�صبات بطول ت�سع قب�ضات باليد � 50-40سم



فتح الق�صبات من الطرفني.



تتكون من ثالثة �أق�سام:اجل�سم والرقبة والقاع



عمل فوهة لل�شبابة بني � 2:5-1:5سم .



عمل ثقوب ترتاوح بني  7-5ثقوب.

♦ ♦اال�ستعمال :مرافقة للراعي يف حله وترحاله ،ومرافقة للدبكات ال�شعبية ،والأفراح،
والليايل املالح.
♦

♦ال�صانع :الرجل-الراعي �أو النجار العربي.

♦

♦الزمان  :ف�صل الربيع.
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دخل يف تركيب ال�شبابة الق�صب ،والزجاج ،ويكون العزف بو�ضع فوهة ال�شبابة
على �شفة العازف� ،أو على �سِ نه ،وا�ستخدام ال�سِ ن يف تثبيت ال�شبابة ،وو�ضع اليد الي�رسى على
الثقوب ال�سفلى للتحكم بها ،و�أ�صابع اليد اليمنى على الثقوب العليا.
العريشة:

الصورة بعدسة الباحث د.إدريس جرادات على شاطئ البحر الميت

الصورة من شبكة االنترنت.

♦

♦املواد اخلام  :البو�ص ،والق�صب ،والق�ش ،و�أغ�صان و�أفرع الأ�شجار.

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :ال�شاكو�ش ،واملطرقة ،واملخرز.

♦

♦املكان  :طرف احلقل� ،أو على تلة م�رشفة.

♦

♦منطقة االنت�شار :احلقول الزراعية.

♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءاتها:



اختيار قطعة �أر�ض م�ستوية ،و�إزالة احلجارة ،والرتبة منها
ن�صب �أعمدة خ�شبية على �شكل م�ستطيل.
�صف البو�ص� ،أو الق�صب بجانب بع�ضها بع�ضا.
تثبيتها ب�أ�سالك معدنية.





♦ ♦اال�ستعمال :منطرة للكروم� ،أو القيلولة� ،أو مكان خلزن املح�صول حلني نقله �إىل
مكان التخزين ،و�سور ا�ستنادي حلديقة املنزل� ،أو حظرية لإيواء احليوانات.
♦

♦ال�صانع :الرجل

♦

♦الزمان  :ف�صلي الربيع وال�صيف

حفرة الصيد  -املوكرة:
♦ ♦املواد اخلام :الق�ش ،والنت�ش ،واللفيتة ،واحللفا ،والزحيف ،والفجيلة ،وبقايا
القثائيات ،و�أغ�صان و�أفرع الأ�شجار.
♦

♦الأدوات امل�ستخدمة � :أدوات احلفر من ف�أ�س ،وجمرفة.

♦

♦املكان  :الربية ،واملناطق التي ينت�رش فيها ال�صيد.

♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءات العمل:



حفر حفرة م�ستطيلة بعمق 2-1م.
و�ضع �أعمدة خ�شبية ب�شكل �أفقي.
تغطية احلفرة بالق�ش ،وخملفات النباتات.
تغطية الق�ش الذي يغطي احلفرة بالرتاب.




♦

♦اال�ستعمال :لإيقاع الفر�سان يف �ساحة املعركة ،و�إلقاء القب�ض على الفري�سة.

♦

♦ال�صانع :الرجل

♦ ♦الزمان :على مدار ال�سنة .
ا�ستخدمت املوكرة ب�شكل وا�سع يف ال�سهول ،يف وقت احلروب ،وامل�شاكل بني العائالت
الإقطاعية .
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صندوق العروس:

♦

♦املواد اخلام  :البو�ص والق�صب ،واخليزران.

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :ال�شاكو�ش ،واملخرز ،وال�سلك املعدين.

♦

♦املكان  :حمل النجار العربي-امل�شغل.

♦

♦منطقة االنت�شار :الريف

♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءات العمل:



حتديد ال�شكل ،والطول ،والعر�ض.



�صف الق�صب بجانب بع�ضه ،وق�ص الزوائد.



عمل غطاء ال�صندوق مع زرفيل�-سكرة.

♦

♦اال�ستعمال :لو�ضع مالب�س العرو�س و�صيغتها فيه ،والأ�شياء الثمينة.

♦

♦ال�صانع :النجار العربي.

♦

♦الزمان  :ح�سب الطلب-ف�صلي الربيع وال�صيف.
هناك �أنواع عديدة من ال�صناديق اخل�شبية ،وب�أحجام خمتلفة.

انقر�ضت هذه ال�صناعة النت�شار غرف النوم ،واملوبيليا ،والأثاث ،ولكن توجد يف
املتاحف.

ال ُق ُب ْع  -الطاقية الشمسية:

♦

♦املواد اخلام  :البو�ص ،والق�صب.

♦

♦الأدوات امل�ستخدمة  :املخرز

♦

♦املكان  :البيت

♦

♦منطقة االنت�شار :الريف

♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءات العمل:



حتديد حجم ،و�شكل القبعة.
اختيار نوع الق�ش ،وعمل البدوة.
عمل ال�صفوف والدوائر حبك ال�صف الأخري
♦اال�ستعمال:تغطية الر�أ�س.
♦ال�صانع:املر�أة
♦الزمان  :ف�صلي الربيع وال�صيف



♦
♦
♦

الربذعة:
♦

♦املواد اخلام� :أكيا�س اخلي�ش ،ال�شادر ،الق�صل والتنب،

♦

♦الأدوات :امليربة ،املخرز ،القالو�ش ،اخليوط واحلبال.املدق ،ال�شاكو�ش.

♦

♦املكان :امل�شغل.

♦

♦الزمان :خالل العام-مو�سم النقل ،واحل�صاد.
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♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءات العمل:



ق�ص اخلي�ش ،وال�شادر ح�سب حجم احلمار� ،أو البغل.



تخييط اخلي�ش مع ال�شادر.



ح�شو ال�شادر بالق�ش ،والق�صل.

♦

♦اال�ستعمال :وقاية لظهر احلمري ،والبغال ،للركوب ،والتحميل.

♦

♦ال�صانع :الرباذعي.

♦

♦منطقة االنت�شار :البلدة القدمية يف املدن الرئي�سية.

ارتبط ا�سم عائلة الرباذعي ،واحلل�س بهذه ال�صنعة ،وهي وراثة يف العائلة.
احلمار.

مثل �شعبي»:كيف احلال ح�شو الرحال»�.أي و�ضعه تعبان ومهلهل ،.وزي برذعة

الصورتان من شبكة االنترنت

جتليد الكتب:
♦

♦املواد اخلام :الورق ،الكرتون املقوى ،ال�صمغ ،امل�شمع.

♦

♦الأدوات :املق�ص ،امل�سطرة ،ثقل من احلديد� ،أو احلجر ،فر�شاة.

♦

♦املكان :امل�شغل.

♦

♦الزمان :خالل العام.

♦

♦خطوات الت�صنيع ،و�إجراءات العمل :



ق�ص الورق� ،أو الكرتون املقوى ح�سب حجم الكتاب.



م�سحه بال�صمغ ،وتركه ليجف.



ل�صق الورق املقوى على كعب الكتاب.



�ضغط الكرتون املقوى على وجهي الكتاب.



و�ضع ثقل على وجه الكتاب ،وتركه حتى مي�سك بقوة.

♦

♦اال�ستعمال :حلفظ �أوراق الكتاب من التلف والرطوبة.

♦

الرجل-الوراق.-
♦ال�صانع:
َ

♦

♦منطقة االنت�شار :البلدة القدمية يف املدن الرئي�سة.

انقر�ضت هذه ال�صنعة النت�شار املطابع احلديثة ،والتجليد الآيل ،وتنتهي ال�صنعة
بوفاة الوراق الذي يقوم بعملية التجليد �إذا مل يورثها لأبنائه.

الصورة من شبكة االنترنت.

◄◄وللإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ما مدى ودور املهتمني بالرتاث باملحافظة
على هوية ال�صناعات ال�شعبية من عمليات الت�شويه واالنقرا�ض واالنتحال
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كانت على النحو ا لآتي:
1 .1جمع وتوثيق املواد العينية الرتاثية ،واملقتنيات يف متحف �شعبي� ،أو االحتفاظ
بها يف البيت.
�2 .2إجراء درا�سات ،وكتابة املقاالت حول الرتاث ،و�أهميته ،ون�رشها يف ال�صحف
واملجالت املحلية والعربية والعاملية وعلى املواقع االلكرتونية.
3 .3امل�شاركة يف املعار�ض املحلية ،والعربية ،وحتفيز طلبة اجلامعات ،وامل�ؤ�س�سات
على �إقامتها ب�شكل دوري.
4 .4التوعية عن طريق الربامج الإذاعية ،والتلفازية ،ب�أهمية املحافظة على املقتنيات
الرتاثية.
�5 .5إ�صدار جمالت و�صحف و�صفحات الكرتونية متخ�ص�صة يف الرتاث ال�شعبي
وال�صناعات واحلرف التقليدية مثل  :جملة الرتاث واملجتمع ،التي ت�صدر عن مركز �أبحاث
الرتاث يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة يف البرية ،وجملة ال�سنابل الرتاثية ،التي ت�صدر عن مركز
ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري.
6 .6ت�أ�سي�س مراكز بحوث ،ومراكز ثقافية ،وجمعيات ،و�أندية متخ�ص�صة يف الرتاث
ال�شعبي.
7 .7عقد الندوات ،وور�ش العمل ،والأيام ،واحللقات الدرا�سية حول الرتاث ال�شعبي.
8 .8تقدمي درا�سات و�أوراق عمل متخ�ص�صة يف امل�ؤمترات املحلية والدولية ،حول
الرتاث ال�شعبي.
9 .9هذا امل�ؤمتر وغريه يعترب ب�صمة نوعية يف الإ�شارة �إىل الرتاث ،و�أهميته ،الذي يعرب
عن هوية هذا ال�شعب.
1010تكرمي الباحثني يف الرتاث ال�شعبي وحتفيزهم بن�رش �إنتاجهم الأدبي والفني،
واملهتمني بجمع املقتنيات الرتاثية.
1111ن�رش الرتاث وتعميمه على �شبكة االنرتنت ومواقع التوا�صل االجتماعي.
◄◄للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ما املفردات وامل�صطلحات املرتبطة بال�صناعات الق�شية
واملواد الأولية من �أغ�صان و�أفرع النبات على النحو الآتي:

املفردات واملصطلحات:
♦

♦ظُ َّمة:ربطة �أو حزمة

♦

♦�شِ مِل :باقة �سنابل كبرية.

♦

♦الغِمر:جمموعة من ال�شمولة �أو ال�شملة .

♦

♦احلَلة:جمموعة من الغمور.

♦

♦ال�سالمة:ال�سبلة الطويلة ال�صاحلة لال�ستعمال

♦

♦ال َعرنو�س:ر�أ�س ال�سبلة

♦

ال�شحمية:بقايا اجلرن من ق�صل وحب
♦ َ

♦

♦ترابية اجلرن :بقايا احلب املخلوط بالرتاب

♦

♦التذرية:عملية ف�صل الق�ش والتنب عن احلب

♦

♦الك َْر َبلة والغربلة:عملية تنقية احلبوب من ال�شوائب

♦
♦

♦اجل ُْرن:البيدر

♦الطرحة:كومة الق�ش املفرود على اجلرن.
قد تختلف امل�سميان من منطقة �إىل �أخرى.

النتائج والتوصيات :
بعد هذه العر�ض والإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة عليه ميكن الإ�شارة �إىل النتائج
الآتية:
1 .1ال�صناعات الرتاثية واحلرف ال�شعبية والتقليدية ذات بعد عائلي و�أ�رسي ،وتنت�رش
يف مناطق حمددة ح�سب توافر املواد الأولية.

2 .2تعمل على تلبية احتياجات الأ�رسة بطرق فنية مبتكرة ،ب�أ�شكال و�أحجام متنوعة.
3 .3موادها الأولية واملواد اخلام متوافرة يف البيئة املحلية.
4 .4بع�ض ال�صناعات انقر�ضت نتيجة عدم ال�صمود يف وجه الب�ضائع امل�ستوردة و�سوق
العمل املناف�س.
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5 .5امل�صنوعات الق�شية حتفظ املواد الغذائية من الرطوبة والعفن واخلمج والتلف
والتعريق.
6 .6امل�صنوعات الق�شية �صناعة ن�سوية ،ولكن طور الرجل بع�ض ال�صناعات لزيادة
العر�ض ،والطلب عليها ،و ال�صناعات الق�شية من �أمناط التكنولوجيا املحلية ،وامل�صنعة
ب�أيد فل�سطينية .

يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ف�إنها تو�صي مبا ي�أتي:
1 .1تو�صيات بحثية و�أكادميية لإجراء بحوث ودرا�سات مقرتحة م�ستقبلية
 �إجراء درا�سات و�صفية ،وحتليلية ملعطيات الواقع ،وحقائقه ،من خالل �أ�سلوب
حتليل النظم -مدخالت-عمليات-خمرجات.
 �إجراء درا�سات مقارنة مع جتارب عملية لإحياء الرتاث ال�شعبي وال�صناعات
التقليدية يف الدول العربية ،والأجنبية.
 تفعيل دور مراكز البحوث يف اجلامعات الفل�سطينية ،والهيئات التدري�سية ،بتوجيه
طلبة اجلامعات يف الكليات املختلفة ،بعمل البحوث ،وم�شاريع التخرج يف املوروث ال�شعبي
الفل�سطيني.

2 .2تو�صيات للم�ؤ�س�سات احلقوقية والإن�سانية:
 رفع درجة املعرفة القانونية لدى �أرباب العمل ،ومالحقة اجلانب الإ�رسائيلي
،والذي ينتحل ال�صناعات ال�شعبية الرتاثية ،وي�سوقها يف املحافل الدولية على �أنها �صناعات
�إ�رسائيلية .


تكثيف العمل على الربامج الإعالمية يف حمطات الإذاعة ،والتلفزة املحلية.

 عقد ور�شات عمل متخ�ص�صة يف املوروث ال�شعبي الفل�سطيني ،و�آلية الدفاع عنه
،وحمايته من الطم�س واالندثار.
3 .3تو�صيات للوزارات احلكومية :العمل ،واالقت�صاد ،والثقافة ،وال�سياحة الفل�سطينية
،وم�ؤ�س�سات املجتمع املحلي:
 دعم ال�صناعات ال�شعبية ،واحلرف التقليدية ومتويلها ماليا ،من خالل ت�أ�سي�س
�صندوق خا�ص لذلك ،ت�رشف عليه الوزارات املعنية ،كال�سياحة والثقافة ،والتجارة
،وال�صناعة،والرتبية.

 تنظيم ور�شات عمل ،وتدريب لأ�صحاب ال�صناعات احلرفية التقليدية ،لإدخال
حت�سينات تكنولوجية عليها.
 عقد ندوات ،و�أيام درا�سية ،لتوعية اجليل ،والن�شء ،ب�أهمية ال�صناعات الرتاثية،
وتعزيز االهتمام بها.


و�ضع خطة ت�سويقية للمنتجات املحلية ومنحها الت�سهيالت ال�رضورية.

 تبني الوزارات املعنية مع القطاع اخلا�ص� ،إن�شاء قرية حرفية �سياحية� ،أو تراثية
�شعبية ،ت�ضم ال�صناعات التقليدية ،واحلرف ال�شعبية.
 تنظيم وعمل معار�ض لل�صناعات ال�شعبية واحلرف التقليدية بالتن�سيق مع الدول
العربية ،والأجنبية ،ب�شكل دوري للرتويج للمنتجات املحلية.


العمل على تطوير امل�شاريع ال�صغرية مبنحها القرو�ض واملنح املالية.



ختم ال�صناعات ال�شعبية ب�شعار خا�ص منعا للتزوير .



تنمية العالقة باملجتمع املحلي ،وتعزيزها ،بخلق قنوات ات�صال فعالة.



و�ضع خطة �إعالمية للرتويج لل�صناعات واحلرف ال�شعبية.

 و�ضع برنامج تربوي لتنمية �إدراك النا�س ب�أهمية الرتاث ،وا لأثر ا لإيجابي
الذي حتمله هذه ال�صناعات على البيئة  ،والقطاع ال�سياحي  ،واحلفاظ على الهوية
الوطنية.
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املالحق

ملحق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش امليالدي
ال�سوقة ،الطحانون ،الق�صابون ،املعا�رصية ،اخلبازون ،احلدادون ،احلفارون،
احللوانية ،احلياكون ،اخلياطون ،الدباغون ،الزبالون ،ال�سقائون ،ال�سالخون ،ال�سياجون،
ال�شعارون ،ال�شماعون ،ال�صباغون ،ال�صياغون ،الأطباء واحلكماء ،بائعو الكتب ،البياطرة،
التجار ،الرتابون-دفن املوتى ،-حمالو املوتى ،احلماميم ،احلالقون ،احل�رصية ،الدالون،
الداللون-الدالل ،-البوابجية ،الكاكينية ،ال�سيوفية ،البيارية-البيارة.
(�أنظر»:د.حممود علي عطا اهلل:وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع
ع�رش امليالدي من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،اجلزء الأول ،مركز التوثيق
واملخطوطات ،جامعة النجاح الوطنية ،طبعة �أوىل 1991م»).

ملحق ال�صنعة يف الأمثال وامل�أثورات ال�شعبية
♦

♦من ملك �صنعه ملك قلعه.

♦

♦من رقعت ما عرت.

♦

♦من وفرت ما جاعت.

♦

♦اللي بتعجبه الكروة بريجع على املار�س.

♦

♦عن الفاخوري ال متر يا ب�شغلك يا ب�شغل الكر.

♦

♦ال�شغل م�ش عيب.

♦

♦دوده من عوده.

♦

♦�سبع �صنايع والبخت �ضايع.

♦

♦مل يهلك من اقت�صد.

♦

♦مل يفتقر من زهد.

♦

♦ابن بنا وا�شتهى علية.

♦

♦غبار العمل وال زعفران البطالة.

♦

♦ابن ال�سكايف حايف.

♦

♦باب النجار خملع.

♦

♦قمح وزيت �أ�سدين يف البيت.

♦

♦�أعط خبزك للخباز ولو ياكل ن�صه.

♦

♦الك�سل �آفة ال�صانع.

♦

♦العجول خمطئ ولو ملك.

♦

♦املت�أين م�صيب ولو هلك.

♦

♦ا�س�أل جمرب وال ت�س�أل حكيم.

♦

♦كن خمل�صا يف عملك تبلغ �أق�صى املك.
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♦

♦برد ال�سبل يهد اجلبل.

قمح ديرباين وهبت ريح جالبك.
♦ ♦قالوا يا حمار معزوم على الفرح:قال يا م�شوار طويل يا حمل ثقيل  ،يا حمل ،يا
نقل ،يا �سقا يا حطاب.
♦

♦املقرو�ص يخاف من جرة احلبل.

♦

♦قوم يا عبدي لأقوم معاك ،و�إن ماقمت ما بنفعك.

♦

♦الري�س ال�شاطر يجيب الريح من قرونه.

♦

♦ا�شتغل باملق�صو�ص ليجيك الطيار.

♦

♦الو رغيف مقر�ص من دقن معر�ص.

♦

♦اللي الو بلعوم يحتاج يقوم.

�أبو نيه �سار وابو نيتني احتار –ر�سى.
♦

♦الهفة بتقتل �صاحبها.

♦

♦مثل حراث اجلمال اللي بحرثه بر�صه-بدكه.

♦

♦ال�صنعة �إن ما اغنت بت�سرت.

♦

♦ال�سكايف حايف واحلايك عريان وبيت البنا مالن فريان.

♦

♦العمر بخل�ص وال�شغل ما بخل�ص.

♦

♦يف ومرعى وقلة �صنعه.

♦

♦الرجال بتنعري وبتنك�سيز

♦

♦يد العامل ثمينة ما دامت امينة ف�إن خانت هانت.

♦

♦مو�ضع-حمل –ما ترزق الزق.

♦

♦اللي ياخذ االجرة يتحا�سب بالعمل.

♦ ♦من �أمنك ال تخونه لو كنت خاين (.من كتاب �إح�سان النمر تاريخ جبل نابل�س
والبلقاء �صفحة )287-286

ملحق القمح الديرباين يف الأغنية ال�شعبية
يا قمح ديرباين يا طالع على امليه.
يا قمح ديرباين يا غايل عليه.
عرفه زي ال�صوان.
عمري ما اريت زيه.
يا طوله عود الزان.
غاوي و�شبعان ميه.
يا خايل من الزيوان .
الكي�س ي�سوى ميه.

دير أبان:قرية مهدمة في العام 1948م ،كانت ضمن قرى العرقوب من قضاء القدس.
أريت:رايت
غاوي:يتباهى
الزيوان:الشوائب
الراوي كعبد العزيز أبو هدبا من مواليد قرية دير أبان 1935م ويعمل باحثا في جمعية إنعاش األسرة-البيرة:تمت
المقابلة بتاريخ 2009/4/5م.انتقل إلى رحمة هللا تعالى في العام 2011م.
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املصادر واملراجع:
�1 .1إح�سان النمر :تاريخ جبل نابل�س والبلقاء-اجلزء الثاين �أحوال عهد الإقطاع ،مطبعة
الن�رص التجارية نابل�س 1961م.
2 .2د�.إبراهيم الفني:نابل�س يف احل�ضارتني الرومانية واليونانية  ،بلدية نابل�س كانون ثاين
1999م.
3 .3عمر حمدان:العمارة ال�شعبية يف فل�سطني ،ط  ،1مركز الرتاث ال�شعبي –جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة 1996م.
4 .4نبيل عناين و�سليمان من�صور:دليل فن التطريز الفل�سطيني ،مركز الرتاث ال�شعبي –
جمعية �إنعا�ش الأ�رسة.
�5 .5شكري عراف:الأر�ض والإن�سان واجلهد-درا�سة حل�ضارتنا املادية على �أر�ضنا ،ط، 2
اجلليل للتجليد-مطبعة �أخوان-تر�شيحا1993 ،م.
6 .6د�.إدري�س جرادات:امل�صنوعات الق�شية ال�شعبية يف القد�س العربية وقراها ،جملة
الزيزفونة-رام اهلل عدد خا�ص مبنا�سبة احتفالية القد�س عا�صمة الثقافة العربية متوز
2012م.
�7 .7أعداد 12-1من جملة ال�سنابل التي ت�صدر عن مركز ال�سنابل للرتاث ال�شعبي.
�8 .8أعداد 40-1من جملة الرتاث واملجتمع التي ت�صدر عن مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة-البرية.
9 .9د.عبد اللطيف الربغوثي:القامو�س العربي ال�شعبي الفل�سطيني ،اجلزء الثاين ،جمعية
�إنعا�ش الأ�رسة-البرية1993م�-صفحة .171
1010د.علي �صالح النجادة ،واقع ال�صناعات واحلرف التقليدية يف دولة الكويت ،ورقة عمل
مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي-الرباط2005/9/19-17-م).
1111ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف القاهرة املنعقد يف الفرتة -11
2000/9/14م

»1212ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف الريا�ض
يف الفرتة الواقعة بني 2005/9/19-17م»
1313ورقة عمل مقدمة مل�ؤمتر ال�صناعات التقليدية يف الوطن العربي املنعقد يف فا�س-
املغرب العربي -يف الفرتة 2007/9/19-17م
1414الدليل ال�صناعي يف حمافظة اخلليل ال�صادر عن الغرفة التجارية ال�صناعية �سنة
1996-1995م)
1515د .ناجي عبد اجلبار وعدله غو�شه:دليل متحف الرتاث ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة-البرية
(.1616املرجع:نبيل عناين و�سليمان من�صور:دليل التطريز الفل�سطيني ،ظ ، 4مركز الرتاث
ال�شعبي يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة2004 ،م).
1717د� .شكري عراف  -احلرير  -من م�صادر االقت�صاد الفل�سطيني  -الطبعة الأوىل  -بتاريخ
كانون ثاين � ،1997ص  ( 311 - 304مقتب�س ) .
1818املديرية العامة للإر�شاد والإعالم الزراعي والبحث التطبيقي  -دليل املزارع -
�1999ص � « 200صادر عن وزارة الزراعة» (.مهند�سة زراعية �سحر ال�شعراوي ).
1919د.حممود علي عطا اهلل:وثائق الطوائف احلرفية يف القد�س يف القرن ال�سابع ع�رش
امليالدي من خالل �سجالت حمكمة القد�س ال�رشعية ،اجلزء الأول ،مركز التوثيق
واملخطوطات ،جامعة النجاح الوطنية ،طبعة �أوىل 1991م»).
2020م�رشوع حماية وتطوير احلرف وال�صناعات التقليدية-وزارة الثقافة الفل�سطينية
2008م.
2121ثائر العطاري وعادل يحيى:احلرف اليدوية التقليدية الفل�سطينية-امل�ؤ�س�سة الفل�سطينية
للتبادل الثقايف ،رام اهلل 2008م.
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املراجع احلية:
1 .1مقابالت مع الباحثني واملهتمني و�أرباب ال�صناعات ال�شعبية و�أ�صحاب �أو موظفي
املتاحف الرتاثية.


حممد فهد الأعرج-ال�سواحره ال�رشقية 80-عاما2009/2/22-م.

 د�.رشيف كناعنه2009/4/5:م الباحث املحرر امل�سئول ملجلة الرتاث واملجتمع
يف جمعية �إنعا�ش الأ�رسة-البريه.
 عبد العزيز �أبو هدبا2009/2/ 23:م و2009/4/5م الباحث يف جمعية �إنعا�ش
الأ�رسة –البرية»من مواليد دير �أبان القرية املدمرة يف العام  1948ق�ضاء القد�س».
 نادر جالل التميمي:رئي�س احتاد ال�صناعات التقليدية واحلرفية يف فل�سطني-
اخلليل2009/2/22-م.
�2 .2أر�شيف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي�-سعري اخلليل
3 .3الزيارات امليدانية.
4 .4املقابالت ال�شخ�صية.
5 .5ال�صور من �أر�شيف مركز ال�سنابل للدرا�سات والرتاث ال�شعبي يف �سعري-اخلليل .

طقوس احلمامات الشعبية
يف مدينة نابلس

أ .رائدة زهدي عيسى

عضو هيئة تدريس غير متفرغة /جامعة القدس المفتوحة /فرع نابلس.

264

مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف نابلس

هوية وإنتماء

طقوس احلمامات الشعبية يف مدينة نابلس
مقدمة:
ال ميكن جتاهل �أهمية الطقو�س ال�شعبية كجزء لي�س بب�سيط من الرتاث ال�شعبي ،الذي
يعك�س يف جمموعه حياة �شعب معينة يف بقعة جغرافية معينة ،ويف ظروف اقت�صادية
واجتماعية مميزة.
ولعل احلاجة امللحة حلفظ تلك املعتقدات ما�سة يف الوقت احلا�رض قبل �أي وقت م�ضى
وذلك الندثار تلك املعتقدات يف ظروف �سيا�سية يف بع�ض الأحيان و�أخرى ح�ضارية ،ولع ّل
احل�ضارة �أهمها؛ لكونها �أتت مبعطيات ومفاهيم وغريت من ظروف البيئة واملجتمع ال�شيء
الكثري.
وجممل القول �إن العادات والتقاليد واملعتقدات القدمية يف طريق االندثار ،ولع ّل هذا
القول �أكرث �صدق ًا وانطباق ًا على فل�سطني من �أي بلد �آخر.
يتناول هذا البحث الطقو�س اخلا�صة باحلمامات ال�شعبية ،الذي يعك�س يف جمموعه
حياة �شعب معني يف بقعة جغرافية معينة ،ويف ظروف اقت�صادية واجتماعية مميزة،
واحلاجة ما�سة حلفظ تلك الطقو�س التي متار�س يف احلمامات ال�شعبية يف الوقت الذي �أخذت
فيه الآالت املو�سيقية احلديثة حمل الغناء ال�شعبي الرتاثي ،مما جعلنا على �أعتاب مرحلة
اندثار تلك الطقو�س املرافقة للحمامات ،حيث يندر اليوم �أن جند من �أبناء اجليل احلا�رض
من يحفظ الأغاين والأهازيج والأمثال ال�شعبية ،والتي كانت ترافق الرجال والن�ساء على حد
�سواء ،حلظة دخولهم احلمامات ال�شعبية.
ومن هنا كانت �أهمية هذا البحث للمحافظة على هذا املوروث وتدوينه وتوثيقه
ودرا�سته .وما كانت ت�ؤديه حمامات نابل�س من خدمات اجتماعية و�صحية .وكذلك تناول
حلمامات ال�سوق الباقية مبدينة نابل�س ،ثم تتناول الدرا�سة العادات
الو�صف املعماري َّ
والتقاليد االجتماعية املتمثلة يف الفنون ال�شعبية من حفالت العر�س واخلتان والفنون
باحلمامات.
الأخرى املتعلقة
َّ
وهديف من وراء ذلك ،نقل �صورة وا�ضحة عن هذه الطقو�س يف احلمامات ،ولفت نطر
�أبناء ال�شعب الفل�سطيني عامة ونابل�س خا�صة �إىل �أهمية هذه الطقو�س من الناحية الرتاثية
واالجتماعية ،ليقفوا وقفة �إن�سان حري�ص وحمافظ على تراثه القومي وال�شعبي.

وجعلت البحث يف حمورين:
●

●الأول :عر�ضت فيه لأهمية احلمامات من الناحية االجتماعية.

●

●الثاين :ق�رصته على الطقو�س التي متار�س يف حمامات نابل�س ال�شعبية.

تعريف احلمام:
احلمامات؛ وهي بيوت اال�ستحمام املعروفة ،وهو مذكر
احلمام  -م�شدداً  -هو مفرد َّ
َّ
()1
ولي�س م�ؤنث ًا كما جاء يف التهذيب عن �أهل الل�سان؛ لأنه من احلميم وهو املاء احلار ،
�سخن ،فيقال �أحموا املاء �أي �أ�سخنوه ،و�أي� ًضا َح َّممت املاء �أي
واحلميمة هو املاء الذي ُي َّ
احلمام م�ؤنثاً ،بينما قال ابن
�سخنته ،وكل ما ُ�س ِّخن فقد ُح ِّمم .وقال بن َب ِّر ّي  :وقد جاء َّ
حمامات .وا�س َت َح َّم
�سِ ي َد ْه :
واحلمام الدميا�س م�شتق من احلميم مذكر تذكِّره العرب واجلمع َّ
َّ
�إذا اغت�سل باملاء احلميم ،و� َأح َّم نف�سه �إذا غ�سلها باملاء احلار ،واال�ستحمام هو االغت�سال
باملاء احلار(.)2

احلمامات الشعبية:
وهي من املن�ش�آت العمرانية التي ا�شتهرت بها املدن الإ�سالمية يف الع�صور الو�سطى
وق�صدها النا�س من خمتلف الطبقات – رجال ون�ساء -لال�ستحمام لكون النا�س مل تالف
يف تلك الأوقات اال�ستحمام يف منازلهم كما هو احلال يف �أيامنا( .)3وبناء احلمامات العامة
ين�سجم والعقيدة الإ�سالمية فالطهارة البدنية لها مكان خا�ص يف فقه العبادات الإ�سالمية.
وانت�رش مثل هذا النوع من املن�ش�آت العمرانية يف مدينة نابل�س ،وقد بلغت درجة من
اجلودة والتميز جعلت املقد�سي ي�صفها ب�أنه لهم دوامي�س عجيبة( )4ولع ّل �شهرة نابل�س
يف �إنتاج �أنواع ال�صابون املمتاز التي ذاعت �شهرتها يف املنطقة قد �ضاعف من جودة
هذه احلمامات وما تقدمه من خدمات للنا�س ،لذلك ي�صفها �شيخ الربوة ب�أنها حمامات
طيبة( )5وقد وجد يف نابل�س �أكرث من ثمانية حمامات( :حمام اخلليلي ،وحمام الري�شة،
وحمام الدرجة ،وحمام القا�ضي ،وحمام التميمي ،وحمام اجلديدة ،وحمام البيدرة ،وحمام
ال�سمرة) مل يتبق منها �إال اثنان :حمام ال�سمرة وحمام اجلديدة .
لع ّل املطلع على بناء احلمامات� ،سواء �أكانت رومانية �أم �إ�سالمية – متقدمة �أم مت�أخرة
– ال يجد بينهما فرق� ،إال من حيث املظهر الداخلي( )6وعادة ما يكون مغلق ًا متام ًا من الداخل
وجدرانه مبنية من حجر ا�سمه احلجر امللوكي ،وهذا احلجر به م�سامات متت�ص �أول وثاين
�أك�سيد الكربون مبعنى �أن احلمام يتنف�س من خالل حجارة جدرانه وال �أثر يف داخله للرطوبة
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�إطالقا ،و�أما �سقف احلمام ففيه فتحات زجاجيه يزيد عددها على  700تدخل من خاللها
ال�شم�س ،وتزوده باحلرارة طيلة اليوم�..أما �أر�ضية احلمام فهي مبلطة بحجر كثيف و�صلب
ي�سمى باحلجر ال�سلطاين ُينظَّ ف مبادة خا�صة يح�صلون عليها من م�صابن نابل�س ،تعرف
با�سم اخلمرية ،وهي مزيج من الزيت وال�صابون متنع بقاء اللون الداكن على الأر�ضية.
محام اجلديدة:
و�سمي حديث ًا (حمام ال�شفاء) ،ويقع على مقربة من جامع البيك من جهة اجلنوب،
ّ
وهو حمام ذو تخطيط �إ�سالمي ال يختلف عن بقية احلمامات ويرجع بنا�ؤه �إىل �سنة
()7
حمام ال�شفاء  -كما جرت العادة يف
952ه1532-م �أي قبل � 450سنة وجاء مدخل َّ
احلمامات – ب�سيط ًا خالي ًا من الزخرفة يوحي بقدم املكان وعظمته وجمال معماره.
مداخل َّ
محام الشفاء  -باب الدخول:

احلمام بعنا�رصها
احلمام وهي �أغنى قاعات َّ
وي�ؤدي املدخل �إىل القاعة الأوىل يف َّ
املعمارية والفنية ،والتي ُيطلق عليها قاعة الرباين �أو امل�شلح ال�صيفي ,وهو الق�سم املخ�ص�ص
احلمام وبعده،
احلمام ومنه يغادرونه ،فيه يخلعون ويرتدون مالب�سهم قبل َّ
ال�ستقبال رواد َّ
كما �أنه ُم َّعد �أي� ًضا  -خا�صة للن�ساء  -لإحياء بع�ض املنا�سبات االجتماعية املتعلقة بتقاليد
احلمام مثل اخلطبة والنفا�س.
َّ

املشلح الصيفي:
وهو قاعة و�سطى مربعة امل�سقط فُر�شت �أر�ضيتها ببالط حجري وتتو�سطها ف�ستقية
�سدا�سية الأ�ضالع تنطلق من مركزها نافورة رخامية .
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وعلى جوانب القاعة �أربعة �إيوانات خمتلفة الأعماق بعقد حجري

أحد اإليوانات المطلة على القاعة الوسطى

احلمام ،حيث غُ طِّ يت القاعة الو�سطى بقبة
وقد تنوعت طرق ت�سقيف قاعة الرباين بهذا َّ
حجرية حممولة على مثلثات كروية ناجتة عن تالقي �أرجل العقود املتوجة لواجهات
الأواوين املطلة على القاعة ،وقد فُتح قطب هذه القبة على هيئة دائرة يعلوها فانو�س
زجاجي ،بينما غُ طي كل �إيوان بقبو حجري مدبب.

جانب من قبة املشلح الصيفي:
وتلي القاعة الرباين القاعة الو�سطى �أو ما يعرف بالقاعة الدافئة ،و هي القاعة التالية
لقاعة الرباين ،ويربط بينهما باب �ضيق يغلق عليه م�رصاع خ�شبي ،وهي مبثابة القاعة
باحلمام ،و ُي ْع ّد يف واقع الأمر مرحلة انتقالية من الرباين املعتدل يف حرارته �إىل
الدافئة
َّ
الق�سم الثاين الأكرث حرارة .وهذا الق�سم من حمام ال�شفاء هو قاعة م�ستطيلة امل�سقط يغطيها
قبو حجري ن�صف برميلي تتخلله فتحات م�ستديرة مغطاة بالزجاج امللون وهي ما ُتعرف
بامل�ضاوي �أو القمريات ،وقد �صممت بهذا ال�شكل لت�سمح فقط مبرور ال�ضوء للقاعة التي تخلو
من �أي فتحات �أخرى لتظل حمتفظة بدفئها ،وعلى �أحد جانبي القاعة م�صطبة بر�سم راحة
الرواد و�إعدادهم للدخول �إىل القاعة التالية الأكرث حرارة.
القاعة التالية األكثر حرارة:

♦

♦قاعة الو�سطاين:

ويلي امل�شلح ال�صيفي مبا�رشة ،امل�شلح ال�شتوي ويتو�سطه هو الآخر نافورة ماء
وي�ستخدم يف ف�صل ال�شتاء فقط ،وهو منطقة ت�ساوي ثلث م�ساحة امل�شلح ال�صيفي ،وهي
القاعة امل�ؤدية �إىل القاعة الرئي�سة املعدة لال�ستحمام حيث احلرارة ال�شديدة املدرة للعرق،
وهي عبارة عن قاعة كبرية م�ستطيلة مغطاة بقبو ن�صف برميلي .وعلى جانبيها اخللوات
التي ي�ستحم بها رواد احلمام.
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♦

♦قاعة اال�ستحمام الرئي�سية:

و�أحلقت بها خم�س مقا�صري �أو خالوي ،يغطي كل منها قبة �ضحلة بها بع�ض القماري
ذات الزجاج امللون.

♦

♦�أبواب املقا�صري �أو الغرف ال�صغرية وتدعى اخللوات

ويقع يف ركن من �أركان هذه اخللوة جرن ،وهو عبارة عن حجر كبري منقور يجمع فيه
املاء ال�ساخن و�سقفها عبارة عن قبة �صغرية فيها فتحات مغطاة بالزجاج كباقي �أجزاء
احلمام

إحدى الخالوي (الخلوة) من الداخل

♦

♦حمام ال�سمرة:

♦

♦حمام ال�سمرة  :مدخل احلمام

يقع حمام ال�سمرة يف جادة اليا�سمينة ،يف اجلهة اجلنوبية منها ،وبالقرب من الطريق
امل�ؤدية �إىل ر�أ�س العني ،ويبدو �أنه �سمي بهذا اال�سم لوقوعه يف احلي الذي تقطنه الطائفة
ال�سامرية يف نابل�س( )8وهو �أقل م�ساحة من حمام ال�شفاء امل�شار �إليه .ت�ضاربت �أي� ًضا �أقوال من
احلمام من الهواة والعامة ،فقد ذكر بع�ضهم �أنه يعود �إىل القرن التا�سع الهجري/
�أرخوا لهذا َّ
اخلام�س ع�رش امليالدي ،و�أ�شار بع�ضهم �إىل متام بنائه �إىل �سنة 1067هـ 1616 /م.
حمام ال�سمرة على احلارة بواجهة حجرية �صماء يفتح بطرفها باب الدخول الذي
يطل َّ
ي�ؤدي عرب ممر �ضيق �إىل قاعة اال�ستقبال
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♦

♦حمام ال�سمرة  :قاعة اال�ستقبال ( امل�شلح ال�صيفي)

وقاعة اال�ستقبال هذه ال تختلف كثرياً يف ت�صميمها وعنا�رصها املعمارية عن
بحمام ال�شفاء ،تتو�سط القاعة �أي� ًضا قاعة مربعة امل�سقط تتو�سطها ف�سقية مثمنة
مثيلتها َّ
البدن بو�سطها نافورة رخامية ،وي�سقف القاعة قبة �شاهقة ذات قطاع ن�صف دائري يعلو
قطبها املفتوح فانو�س زجاجي.

♦

♦حمام ال�سمرة  :القاعة وتتو�سطها نافورة رخامية

بحمام ال�شفاء بوجود م�صطبة م�ستطيلة
يلي ذلك القاعة ال�ساخنة وتتميز عن نظريتها َّ
بو�سط �أر�ضيتها ،وبكل جانب من جوانب القاعة �إيوان �صغري يطل عليها بعقد ن�صف دائري،
كما يفتح على القاعة الو�سطى �أربع مقا�صري يغطي كل منها قبة �ضحلة بها العديد من
القماري الزجاجية امللونة.

القاعة اجلوانية ( امل�شلح ال�شتوي)
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�أهمية احلمام يف احلياة االجتماعية واالقت�صادية:
يرجع ازدهار احلمامات يف ذلك الوقت لعدم وجود حمامات داخل البيوت ،وذلك لعدم
وجود �شبكة �أنابيب تو�صل املياه للبيوت يف فرتة اخلم�سني �سنة املا�ضية .وقد نتج عن
ذلك �أن �أ�صبح احلمام م�ؤ�س�سة اجتماعية ت�ؤدي دورها ،كمكان للقاء النا�س ،ففي احلمام
يلتقي النا�س ويتداولون �أحداث ال�ساعة ويتبادلون الأحاديث ،وك�أنهم يف منتدى( )9حيث
كان احلمام مفتوح ًا لكل النا�س بغ�ض النظر عن طبقتهم االجتماعية وكان التق�سيم الوحيد
املتبع هو تق�سيم اجلن�س �إذ كان يف العادة مفتوح ًا فرتة ال�صباح ،وحتى �آذان الظهر
للرجال( )10عدا يوم ّا يخ�ص�ص بطوله للرجال ،فيكون فر�صة ملن ال ي�ستطيع �أن ي�أتي قبل
الظهر ،وي�ستدل على �أن احلمام مفتوح للرجال عن طريق من�شفة �أو وزرة تعلق على بابه،
ف�إذا و�ضعت فاحلمام ي�ستقبل الرجال ،و�إذا �أزيلت فهذا يعني �أنه ي�ستقبل الن�ساء(.)11
�أما بالن�سبة لل�سيدات ففي الوقت الذي مل يكن من ال�سهل على املر�أة �أن تخرج لل�شارع،
�صعب؛ ل�سيطرة املفهوم الديني الرجعي يف فرتة احلكم الرتكي
أمر
والتنقل بالن�سبة َ
ٌ
لهن � ٌ
واالنتداب الربيطاين �إذ كانت املر�أة تع ُّد من املحرمات ،وكان عليها �أن تبقى بالبيت �أو �أن
حتتجب ب�سرتة( )12وكان احلمام هو املكان الوحيد لاللتقاء ،وعلى هذا فقد حتول �إىل مكان
لالجتماع والرتفيه� ،إذ كانت ال�صديقات يتواعدن على اللقاء يف احلمام ،يق�ضني طيلة ما
ومنهن من ت�أتي
معهن طعاما متنوع ّا
بعد الظهر ،وقد يبقني �إىل ما بعد الغروب ،ي�أخذن
ّ
ّ
ني �أدواراً و�أغاين
( ب�أركيلتها) وجهاز قهوتها،
ومنهن من ت�أتي بالدربكة والدفوف ،ويغن ّ
ّ
جماعية ،ويتحول احلمام �إىل مكان للقاء واال�ستجمام والنزهة والت�سلية ،وكان �أي� ًضا املكان
املنا�سب لهن ال�ستعرا�ض مالب�سهن وجموهراتهن ،وكن ي�ستخدمن العطر وماء الورد ببذخ،
ويق�ضني �أي� ًضا وقتهن يف تناول الطعام ،وغريه من �سائر املتع( .)13وكانت دائرة معارف
ال�سيدات ت ّت�سع ويقمن ال�صداقات ويتبادلن الأخبار والأحاديث ،وكان يقال :ما �صحبة �إال
�صحبة احلمام.
ونتيجة لكون احلمام املكان ال�صحي الوحيد للنظافة واملكان ال�سهل للقاء ،فقد حتول
�إىل مكان جتري فيه االحتفاالت ح�سب طقو�س معينة يف منا�سبات خا�صة.

طقو�س احلمام والأغاين ال�شعبية النابل�سية املرافقة له:
عملية اال�ستحمام:
كانت احلمامات تفتح للرجال من الفجر �إىل الظهر ثم تكون للن�ساء ،وكان بع�ضها
يخ�ص�ص يوم ًا بطوله للرجال فيكون فر�صة ملن ال ي�ستطيع �أن ي�أتي قبل الظهر(.)14

والرجال ي�أخذون معهم ثياب ًا داخلية نظيفة فقط �أما املنا�شف والوزرات فكانت
احلمامات تقدمها ،وحني و�صولهم �إىل امل�شلح الرباين ي�ستقبلهم خدم احلمام ،ويقفون
�أمامهم �أثناء خلع مالب�سهم ،فيلفون ق�سمهم التحتاين مبن�شفة والفوقاين ب�أخرى ور�ؤو�سهم
بثالثة ويقدمون لهم القباقيب اخل�شبية ويرافقونهم �إىل الداخل ،حيث يخلعون عنهم
املنا�شف ،وي�ضعون على ق�سمهم التحتاين الوزرات بع�ضهم من يغ�سله املغ�سل فيفرك جلده
بالكي�س بعد مكث قليل على بالط احلمام احلار وبعد املدلك يدخل اخللوة ويجل�س حول
اجلرن يف ال�ساحة فيغ�سله املغ�سل.ويكون يف جانب الأجران طا�سات نحا�سية �صغرية
م�سطحة كال�صحن فيغرف الرجل بها املاء من اجلرن وي�صبه على نف�سه ،وبعد االنتهاء
ي�أتي اخلادم باملنا�شف فيلف واحدة على و�سط الرجل التحتاين ،و�أخرى على الق�سم الفوقاين
وثالثة على ر�أ�سه ويرافقه �إىل امل�شلح الرباين ،وهنا يغري له املنا�شف.وتقدم القهوة �أو ال�شاي
�أو ع�صري الليمون بعد االغت�سال(.)15
وبعد انتهاء الفرتة املخ�ص�صة للرجال تبد�أ عملية تنظيف احلمام ا�ستعداداً ال�ستقبال
الن�ساء ،ومتر ال�سيدات باملراحل الأوىل نف�سها التي يتم فيها ا�ستقبال الرجال ،وحتر�ص
ال�سيدات على �أن تكون اخللوة قريبة من بيت النار ،تخلع الوزرة حلظة دخولها اخللوة وت�ضع
الوزرة على باب اخللوة لتعلم من باخلارج �أن اخللوة م�شغولة.
ت�أتي احلممجية وتقوم بعملية البلّ� ،أي ب ّل الر�أ�س باملاء وغ�سله بال�صابون مرتني ثم
بل اجل�سم باملاء وتكيي�سه.ترتك ال�سيدة عملية احلمام لفرتة ح�سبما يروق لها وذلك من �أجل
�أن يتخمر اجل�سم وتقوم خالل هذه الفرتة �إما باجللو�س على بالط النار ليكت�سب ج�سمها
مرونة �أكرث �أو احلديث مع ال�صديقات �أو الأكل �أو �رشب الرنجيلة ،ثم تنتقل �إىل املرحلة
الثانية من عملية اال�ستحمام ،والتي تدعى الرتوي�ض ،وهي �إعادة فرك الر�أ�س واجل�سم بعد
�أن يكون قد تخمر باملاء بعد البلة ويكرر ذلك مرات عدة ،وبعد االنتهاء ت�صطحبها �إحدى
العامالت �إىل امل�شلح اجلواين وترتكها ت�سرتيح على �إحدى امل�صاطب ويقدم �رشاب الليمون
�شتاء .وبعد �أن يربد عرقها قلي ًال ت�ؤخذ �إىل امل�شلح ال�صيفي حيث ترتدي
�صيف ًا والقرفة
ً
()16
ثيابها وتخرج لبيتها .

محام العرس:
محام العريس:
يف اليوم ال�سابق ملوعد العر�س ي�ستعد �أهل العري�س للإعالن عن حمام العر�س ،ف�إن
كان �أهل العري�س من ب�سطاء احلال يدعى املقربون من �أهله �إىل احلمام بعد ظهر اليوم
الذي تقام فيه حفلة العر�س الذي يجري يف يوم العر�س ذاته(� ،)17أما �إذا كان العري�س من
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�أهل الي�سار ويو ّد �أهله املباهاة باحتفال يليق مبركزهم االجتماعي واملايل ،ف�إنهم يكلفون
منادي ًا يف الأ�سواق يف اليوم ال�سابق ليوم العر�س وقبل ظهر يوم العر�س ذاته وهذا املنادي
يقال له �أبو خم�ش ي�ضع طب ًال حتت �إبطه يطبل وينادي ( :يا �أهل البلد – احلا�رض يعلم
الغايب� -أنتم مدعوون �إىل حمام عر�س -فالن الفالين -بعد ظهر يوم كذا – يف حمام
«الري�ش» �أو «البيدرة» �أو )18( .....ويعني ا�سم احلمام ،والدعوة عامة �إىل �آخر النهار ،ويف
املوعد املحدد يتوافد الأهل والأ�صدقاء وغريهم من الراغبني يف احل�ضور �إىل احلمام الذي
يكون خملي ًا لهذه الغاية،
حيث يجري يف احلمام ق�ص �شعر العري�س وحتميمه يف خلوة يف احلمام بينما �أ�صدقا�ؤه
يغنون ويرددون املدائح ،وبعد االنتهاء من عملية اال�ستحمام يخرج امل�ستحمون �إىل م�شلح
احلمام يجففون �أج�سادهم ومن ثم يجري تلبي�س العري�س ثيابه اخلا�صة بالعر�س( )19وتقدم
امل�رشوبات للجميع( )20وبعد تلبي�س العري�س يخرج اجلميع يف موكب الزفة ،يت�أبط ذراعيه
�شابان من �أ�صدقائه يرددون:
خرج الزين من احلمام
اهلل وا�سم اهلل عليه
ور�شوا يل العطر عليه
و�أي�ضا:
عري�سنا زين ال�شباب
زين ال�شباب عري�سنا
ومي�ضي موكبهم بالأهازيج والأغاين حول املدينة ،ثم يخرج �أثناء ذلك احلالقون
لري�شوا العطر على العري�س ومن حوله ،وكذلك �أ�صحاب دكاكني احللويات لتقدمي احللوى
للعري�س واملقربني منه ،ترافقهم الأهازيج ومنها:
بعيني �شفتك
حاج �أمني
الب�س بدلة
ر�سمية
وملا َفرّحِ ْت
نابل�س
فرحتلك
الأهلية

حاج �أمني وعزك دام
و�أنت يا �شيخ الإ�سالم
حاج �أمني اهلل يدميه
حاج �أمني يا عزنا
يا حامي عروبتنا
وي�ستمرون بالأغاين والأهازيج حتى ي�صلوا �إىل بيت العري�س.

محام العروس:
يطلب �أهل العرو�س �إخالء جميع احلمام لهم ول�ضيوفهم قبل العر�س بيوم واحد
و�صديقاتهن �إىل احلمام يف ذلك
وقريباتهن
ويقومون بدعوة الن�ساء من �أهل العري�س
ّ
ّ
اليوم( )21وقبيل العر�س ير�سل العري�س احلناء وال�صابون النابل�سي وغريه من لوازم احلمام
يحملن
والأجرة لعرو�سه( )22وتذهب العرو�س �إىل احلمام العمومي يف موكب من الن�سوة
ّ
ثياب العرو�س اخلا�صة باحلمام ملفوفة ببقجة من القما�ش املزرك�ش واملق�صب ،كما
يحملن الأواين اململوءة بالأرز واللحمة وكذلك الفطري واملتبالت والكعك والف�ستق احللبي
ّ
والق�ضامة ،ويحمل هذه الأواين عدد من احلمالني يتقدمهم العبو املزمار وزمرة من الأوالد
حتمل ال�شموع و�أغ�صان الليمون( )23ويكون احلمام قد زين بالزهور وال�شمع والقناديل .ويف
احلمام تكون قريبات العري�س بانتظار موكب العرو�س القادمة للحمام في�ستقبلنه بالبخور
وماء الورد وبعد ا�سرتاحة ق�صرية يف �إيوان احلمام يقدم ال�رشاب للمدعوات من قبل �أهل
العرو�س ،ثم مت�سك ال�صديقات بالعرو�س وتقوم جميع الن�سوة مزينات بالأزهار وحامالت
ني مع املغنيات املدعوات خ�صي� ًصا من �أجل املنا�سبة ،وعلى
يرق�صن
لل�شمع
ويزغردن ويغن ّ
ّ
ّ
�إيقاع الطبل والدف .وبعد �أن يدور اجلميع حول الربكة مع العرو�سة مرات عدة ،تو�ضع
العرو�س على اللوج يف �أحد �أق�سام ال�ساحة.
وتقول احلاجة نوال حممد �سقف احليط ( �أم غازي)  :من الزغاريد التي كانت تطلقها
الن�سوة والعرو�س على اللوج:
ارفع���ي را�س���ك ي���ا مرفوع���ة الرا�س م���ا فيك���ي عيب���ة وال قال���ت النا�س
ارفع���ي را�س���ك لعري�س���ك وقوليل���ه �إحن���ا �سباكني الذه���ب والنا�س لبا�سة
ثم ي�ستمر الطبل والعزف والغناء والزغاريد .وهذه بع�ض الأغاين التي كانت تقال
ّ
يف املنا�سبة وهي نابعة من القيم االجتماعية ملكانة العرو�س وعالقتها ب�أهلها وزوجها
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وخ�صالها( )24مثل:
ي���ا م���دور قم���ر �صيني���ة
ي���ا وج���ه القم���ر ي���ا عرو�سة
وارخ���ى لِ��� ْك على اجل���رن ثريا
ي���ا َبيِ��� ْك خَ اللِ��� ْك احلم���ام
مي���ة ري���ال دق م�رصي���ة
ي���ا َبيِ��� ْك نف���ق م���ن جيب���ه
ي���ا م���دور قم���ر �صيني���ة
ي���ا وج���ه القم���ر ي���ا ف�ل�ان
العرو�س���ة ب�ألف�ي�ن ومي���ه
ي���ا بي���ه ج���اب ل���ه العرو�سه
و�أي�ضا ت�ضيف احلاجة �أم لطفي امل�رصي:
عرو�س���ة مبارك���ة وعلل���ي �رشاه���ا يا ريته���ا مباركة على جوزها وحماها
ومدللتك���م
بنتك���م
ي���ا ريته���ا مبارك���ة والق���دم �أخ��ض�ر �أخذن���ا
�أخذن���ا حقه���ا ور�ض���ا لبيه���ا ي���ا بيه���ا خ�ي�ر و�أعط���ى �سماحه���ا
ميل���ي عندن���ا ي���ا عرو�س���ة ميل���ي وي���ا �شيال���ة احلم���ل الثقيل���ة
وحلف���ت م���ا متي���ل �إاال بعري�سه���ا عري�سه���ا ي���ا عم���ره طويل���ة
�إيها �إي�ش هالعري�س �إللي ه ّم هال�ساعة �إل���ه امل�ش���ورة وب�إيده خ���امت الطاعة
و�أي�ضا:
عري����س عري����س ال تن���دم عل���ى امل���ايل عل���ى عرو�ست���ك حواج���ب خ���ط القالم���ي
عل���ى عرو�ست���ك حواجب قو����س حمنية ان�شاء اهلل تغلبها باملال وهي تغلبك بالعيايل
و�أي�ضا:
درج احلمام يا عرو�سة
على قمي�صك
ليتك �سبع بركات
على عري�سك
ودرج احلمام يا عرو�سه
على عباتك
ليتك �سبع بركات
على حماتك
ودرج احلمام يا عرو�سة
على غطاكي
ليتك �سبع بركات
على حماكي

وتقول احلاجة �أم غازي �سقف احليط:
وبعد االنتهاء من الرق�ص حول الربكة ،تبد�أ عملية ا�ستحمام العرو�س وجتميل ج�سدها
بالطريقة البلدية ،ت�ساعد ال�صديقات العرو�س على خلع ثيابها وي�ضعن عليها وزرة مق�صبة
باللون الذهبي �أو الف�ضي خا�صة بها ،وزراً من الورود وعرق الهوا على �صدر العرو�س،
وتلب�س قبقاب م�صدفاً ،كما تلتف ال�سيدات بوزراتهن وتقوم والدة العرو�س �أو �إحدى قريباتها
ثم ينتقلن بعد ذلك �إىل قاعة احلمام املزينة
بتوزيع ال�صابون النابل�سي على املدعواتّ ،
�أي�ضا بالزهور وال�شموع والقناديل ،وتتكاثر الزينة حول خلوة العرو�س .تت�سابق ال�سيدات
ني مبن�شفة خا�صة مق�صبة وليف جديدة و�صابون(.)25
املقربات لتحميم العرو�س حيث ي�أت ّ
وبعد �أن يقمن ب�إجراء طقو�س احلمام الأوىل املعروفة من بلة وتكيي�س ما بني غناء
يخرجن جميع ًا بني الزغاريد والأهازيج �إىل امل�شلح
و�رضبهن الطبل والدفوف،
املغنيات
َ
ّ
اجلواين حيث يفرد �أهل العرو�س الطعام ،وي�ستمر الغناء يف �أثناء ذلك.
()26
ثم تو�ضع
يدخل اجلميع بعد الطعام ثانية �إىل قاعة احلمام حيث يجري الرتوي�ض ّ ،
الكلونيا يف ماء اجلرن للعرو�س حيث يجري غ�سلها بها يف �آخر مرحلة من مراحل اال�ستحمام.
وتكون اثنتان من ال�صديقات واقفتني م�ستعدتني باملنا�شف البي�ضاء املق�صبة واملعطرة
ثم مت�سكانها وتخرجانها ملفوفة باملنا�شف �إىل
حيث تلفان العرو�س وتقومان بتن�شيفهاّ ،
امل�شلح اجلواين م�صاحبة بالزغاريد والغناء والطبول:

نعيماً حمامك ودامت �أيامك و�إن�شاء اهلل يف�ضل عري�سك  -اللي �رصف على حمامك
ثم ي�أتي دور املا�شطة اخلبرية ب�ش�ؤون جتميل الوجه وت�صفيف ال�شعر.
ّ
ينتقلن �إىل امل�شلح ال�صيفي حيث يت�سابق اجلميع لتلبي�سها ثياب اخلروج،
وبعد ذلك
ّ
واجلميع ما بني غناء وزغاريد و�أهازيج.

محام النفسة:
من املنا�سبات التي كان �إخالء احلمام فيها واجب ًا هي حالة النف�ساء ،فقد كان يخلى
لها احلمام �سابع يوم والدتها( )27وتقول احلاجة نوال �سقف احليط ( ت�ؤخذ النف�ساء �إىل
احلمام يف الأيام الفردية ال�سابع ،التا�سع ،احلادي ع�رش و�أحيان ًا اليوم اخلام�س ع�رش)
ويدعى �أهلها و�أهل زوجها ،وي�صطحب الأهل معهم عادة الكراوية والفتوت (طبق الأربعني)
وحت�رض دقة الفتوت عند العطار العتقادهم �أن اللون يرد للنف�ساء لونها وكذلك ي�صطحب
الأهل الربتقال �أو البطيخ .يدخل اجلميع احلمام وبعد �أن تبل النف�ساء تو�ضع قطعة قما�ش
على بيت النار وتفق�س بي�ضتني ويو�ضع فوقهما الكمون وجتل�س النف�ساء عليها ملدة ع�رش
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دقائق العتقادهم �أنه يعمل على حماية رحم الوالدة و�ش ّده ،ثم تعطى بي�ضتان لت�رشبهما،
ثم يدهن ج�سم النف�ساء مبادة ال�شدود حيث ُيدهن مف�صل اليدين وزند اليد والكتف والعمود
ّ
الفقري والركب وزند الرجلني ،ويف �أثناء ذلك توزع الفتوت لل�سيدات ،وتتم عملية احلمام كما
جتري للعرو�س ،ثم تزف الوالدة والوليد خارج قاعة احلمام ملفوفني مبنا�شفهما البي�ضاء
املق�صبة ،حيث تتم باقي مراحل اللب�س.

ومن أغاني النفسة :
احلم���د هلل كِ��� ْن زال ال��ش�ر واحلمد هلل زرعن���ا الفلف���ل �إخ��ض�ر احلم���د هلل
زرعن���ا الفلْف��� ْل �إخ�رض عل���ى مت البري �ص���ار م���ن القلي���ل كث�ي�ر
واحلم���د هلل ي���ا ملام���ة احلم���د هلل الل���ي قام���ت بال�سالم���ة احلم���د هلل
وتتابع احلاجة �أم غازي وتقول :ومن �أغاين النف�سة التي تداولتها الن�سوة يف هذه
املنا�سبة م�أخوذة من الغناء الرتكي :
حايل يا حايل
�أٌ ّم ْن يا حايل
�أجونا ال�صبيان
وان�رشح بايل
لب�ست اللولو
وقلعت اللولو
يحكوا ويقولوا
وال على بايل
لب�ست لوليها
قلعت لولويها
قلبي هويها
وان�رشح بايل
لب�ست ال�شالة
خلعت ال�شالة
لب�ست الدمران
خلعت (الدمران) ()28
وب�رشوا بال�صبيان
لأبو فالن الغايل

جابت اللمامة
و�شكلت (اللّما َم ْة )
قامت بال�سالمة
و�رشحتلي بايل
حمام اخلتان:
احلمامات العامة �أي� ًضا منذ الع�رص اململوكي مروراً بالع�رص العثماين يف
�شاركت َّ
حفالت اخلتان كتقليد اجتماعي حيث كانت ت�ستقبل مثل هذه احلفالت التي كانت يف
احلمام( )30واخلتان التزام ديني يف العقيدة
معظم الأحيان ت�صاحب مواكب ال ُعر�س �إىل َّ
الإ�سالمية ،وكانت عملية اخلتان جترى بعد �سن الرابعة ،ويوم اخلتان يقوم الأهل بدعوة
الأقارب والأ�صدقاء مل�شاركتهم الفرحة ،وكان الطفل يحمل على فر�س عليه جاللة �ستان
بي�ضاء مطرزة ،ويرتدي هو �أي�ضا مالب�س بي�ضاء وغالبا ما تكون عبارة عن عباءة بي�ضاء
اللون حام ًال مظلة بي�ضاء مزرك�شة بالورود واملحارم املطرزة البي�ضاء ،وي�سري معه الأهل
احلمام وبعد العودة ،تجُ رى
والأقرباء يف موكب كبري قبل �إجراء عملية اخلتان متجه ًا �إىل َّ
املزين.
هذه العملية على يد ِّ
()29

ومن �أغاين تلك املنا�سبة:
ع�ب�ر اخلت���ان ي���ا ميمت���ي خبين���ي وافتحي ال�صندوق يا ميمتي ولب�سيني
ع�ب�ر اخلت���ان بعدت���و ال�شلبي���ة وحل���ف اخلت���ان م���ا يطل���ع �إال مبية
ع�ب�ر اخلت���ان بعدت���ه وموا�س���ه وحلف اخلت���ان ما يطل���ع �إال ب�شا�شه
و�أي�ضا من الأغاين املرافقة لعملية اخلتان كما جاء على ل�سان احلاجة �أم غازي:
اختن���و ي���ا �شلب���ي و�سلم���و لإ ُّم���ه يا دموع���ك يا فالن نزل���ت على ك ُّمه
اختن���و ي���ا �شلب���ي مبو����س الف�ض���ة وا�ص�ب�ر عليه يا �شلب���ي حلتى ير�ضى
اختن���و ي���ا �شلب���ي واعطي���ه لأب���وه ي���ا دموعك ي���ا فالن يا لول���و ل�ضموه
اختن���و ي���ا �شلب���ي و�أعطي���ه ل�سيدو ي���ا دموعك ي���ا فالن نزل���ت على ايده
اختن���و ي���ا �شلب���ي واعطي���ه لعم���ه ي���ا دموعك ي���ا فالن نزل���ت على مته
اختن���و ي���ا �شلب���ي واعطي���ه خلاله ي���ا دموعك يا فالن نزلت على خلخاله
احلمام ب�أن�شطته املتنوعة وم�شاركته يف العديد من العادات والتقاليد
وهكذا نرى �أن َّ
االجتماعية يف املدن ال�شامية ،كان ميثل م�ؤ�س�سة اجتماعية قامت بدور مهم يف املجتمع
الإ�سالمي على مدى قرون عديدة �سواء بالن�سبة للرجال �أو الن�ساء ،وكذلك بالن�سبة للقادرين
والفقراء ،وحتى املعدمني(.)31
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اهلوامش:
1 .1املناوي (ال�شيخ عبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي زين العابدين بن يحيى بن حممد
املناوي ،ت1031 .هـ)  ،النزهة الزهية يف �أحكام احلمام ال�رشعية والطبية ،حققه وقدم
له عبد احلميد �صالح حمدان ،الطبعة الأوىل ،الدار امل�رصية اللبنانية � ،1987ص. 17
2 .2ابن منظور (حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي ،ت711 .هـ) ،ل�سان العرب،
طبعة جديدة حمققة ،حتقيق عبد اهلل علي الكبري و حممد �أحمد ح�سب اهلل ،ج ،2دار
املعارف بالقاهرة ،د.ت� ،.ص.1009 – 1008
3 .3العزة ،رئي�سة عبد الفتاح طلب :نابل�س يف الع�رص اململوكي ،دار
املعرف،نابل�س�،ص162،1999م.
4 .4املقد�سي� :أح�سن التقا�سيم� ،ص.174
�5 .5شيخ الربوة:نخبة الدهر� ،ص.201-200
6 .6عزت ال�سجدي� ،آمال :بلدة نابل�س القدمية يف �صور�،ص.78
7 .7عزت ال�سجدي� ،آمال :بلدة نابل�س القدمية يف �صور�،ص.78
�8 .8أبو �صالح ،وائل  :احلمامات العامة يف مدينة نابل�س� ،ص .95
9 .9منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني،الطبعة الثانية� ،ص 214
�1010أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص . 84
1111حممدعزةدروزة،خم�سةوت�سعونعام ًايفاحلياة،مذكراتوت�سجيالت،ج�،1ص)30،1993
�1212أبو غزالة � ،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص . 83
1313ابن احلاج ،املدخل ،ج� ،2ص173؛ دي �شابرول ،درا�سة يف العادات والتقاليد ،حممد
�سيف الن�رص ،من�ش�آت الرعاية االجتماعية� ،ص166؛ منري كيال احلمامات الدم�شقية،
�ص)314
1414حممد عزة دروزة،خم�سة وت�سعون عام ًا يف احلياة ،مذكرات
وت�سجيالت،ج�،1ص.)30،1993
1515امل�صدر ال�سابق�،:ص.31

�1616أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص . 87
1717امل�صدر نف�سه.
1818امل�رصي ،مالك فايز  :نابل�سيات  ،من بواكري الذكريات والوجوه وال�صور ال�شعبية ،
عمان ،الدار الأردنية للثقافة والن�رش والإعالم ،ط � ، 1990، 1ص .217
1919امل�رصي ،مالك فايز  :نابل�سيات  ،من بواكري الذكريات والوجوه وال�صور ال�شعبية ،
عمان ،الدار الأردنية للثقافة والن�رش والإعالم ،ط � ، 1990، 1ص .216
�2020رسحان ،منر ،:مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني ،ط� ،2ص.314
�2121أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص . 87
2222منر ،اح�سان�،:أحوال عهد الإقطاع ،ج،2مطبعة الن�رص ،نابل�س � ،1961 ،ص.318
�2323رسحان ،منر ،:مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني ،ط� ،2ص.315
�2424أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص . 87
�2525أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص .89
�2626إعادة حتميم الر�أ�س واجل�سم بعد �أن يكون قد تخمرجيداً باملاء بعد البلة  ،وتكرر ذلك
عدة مرات �إىل �أن ي�صبح اجل�سم يخرج �صوتا ك�صوت الزجاج لدى فركه.
�2727أبو غزالة�،إلهام:حمامات البلد -نابل�س ، -جملة الرتاث واملجتمع ،جمعية انعا�ش
الأ�رسة ،البرية  ،العدد ، 1جملد �، 1974 ،3ص .90
2828جاكيت يلب�س للنف�سة يف املباركة وهو عبارة عن جاكيت مطرز لونه �أزرق �إذا كان
املولود ذكر ،وزهري �إذا كان املولود �أنثى.
2929عبارة عن عرق ناعم �أخ�رض ي�شبه النعناع.
�3030إدوارد وليم لني ،امل�رصيون املحدثون� ،ص107؛ حممد �سيف الن�رص ،من�ش�آت الرعاية
االجتماعية� ،ص165؛ �سعاد حممد ح�سن ،احلمامات يف م�رص الإ�سالمية� ،ص.18
�3131سيف الن�رص ،حممد ،:من�ش�آت الرعاية االجتماعية� ،ص.167
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املصادر املراجع:
1 .1ابن احلاج ،املدخل ،ج� ،2ص173؛ دي �شابرول ،درا�سة يف العادات والتقاليد ،حممد
�سيف الن�رص ،من�ش�آت الرعاية االجتماعية� ،ص166؛ منري كيال احلمامات الدم�شقية،
�ص)314
2 .2ابن منظور (حممد بن مكرم بن منظور الأفريقي امل�رصي ،ت711 .هـ) ،ل�سان العرب،
طبعة جديدة حمققة ،حتقيق عبد اهلل علي الكبري و حممد �أحمد ح�سب اهلل ،ج ،2دار
املعارف بالقاهرة ،د.ت� ،.ص.1009 – 1008
�3 .3أبو �صالح ،وائل  :احلمامات العامة يف مدينة نابل�س� ،ص .95
�4 .4إدوارد وليم لني ،امل�رصيون املحدثون� ،ص107؛ حممد �سيف الن�رص ،من�ش�آت الرعاية
االجتماعية� ،ص165؛ �سعاد حممد ح�سن ،احلمامات يف م�رص الإ�سالمية� ،ص.18
5 .5جاكيت يلب�س للنف�سة يف املباركة وهو عبارة عن جاكيت مطرز لونه �أزرق �إذا كان
املولود ذكر ،وزهري �إذا كان املولود �أنثى.
6 .6جمعية انعا�ش اال�رسة� ،ص .87
7 .7جمعية انعا�ش اال�رسة ،جلنة االبحاث والرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،البرية ،عدد  ،1جملد
.1974 ،1
�8 .8رسحان ،منر ،:مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني ،ط� ،2ص.314
�9 .9سيف الن�رص ،حممد ،:من�ش�آت الرعاية االجتماعية� ،ص.167
�1010شيخ الربوة:نخبة الدهر� ،ص.201-200
1111عزت ال�سجدي� ،آمال :بلدة نابل�س القدمية يف �صور� ،ص.78
1212عزت ال�سجدي� ،آمال :بلدة نابل�س القدمية يف �صور� ،ص.78
1313العزة ،رئي�سة عبد الفتاح طلب:نابل�س يف الع�رص اململوكي ،دار املعرف ،نابل�س،
�ص1999 ،162م.
1414فايز امل�رصي ،مالك ،:نابل�سيات� ،،ص. ،216

1515حممد عزة دروزة ،خم�سة وت�سعون عام ًا يف احلياة ،مذكرات وت�سجيالت ،ج� ،1ص،30
)1993
1616املقد�سي� :أح�سن التقا�سيم� ،ص.174
1717املناوي (ال�شيخ عبد الر�ؤوف بن تاج العارفني بن علي زين العابدين بن يحيى بن حممد
املناوي ،ت1031 .هـ) ،النزهة الزهية يف �أحكام احلمام ال�رشعية والطبية ،حققه وقدم
له عبد احلميد �صالح حمدان ،الطبعة الأوىل ،الدار امل�رصية اللبنانية � ،1987ص. 17
1818منر �رسحان ،مو�سوعة الفلكلور الفل�سطيني ،الطبعة الثانية� ،ص 214
1919منر ،اح�سان� ،:أحوال عهد الإقطاع ،ج ،2مطبعة الن�رص ،نابل�س �ص.1961 ،318
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توصيات املؤمتر
يف اليوم ال�ساد�س الع�رشين من �شهر �آذار (مار�س) عام �ألفني وثالثة ع�رش عقدت
جامعة القد�س املفتوحة م�ؤمترها الرابع للرتاث ال�شعبي يف مدينة نابل�س ،بعنوان« :الرتاث
ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة نابل�س :هوية وانتماء» وهو امتداد للم�ؤمترات التي
ُعقدت يف حمافظات رام اهلل والقد�س واخلليل ،وقبل �إعالن التو�صيات واملقرتحات التي
خل�ص �إليها امل�ؤمترون ،نثمن دور الرئي�س حممود عبا�س «�أبو مازن» ملا قام به من �إر�ساء
دعائم الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة يف الأو�ساط والهيئات الدولية ،ومنها ما حتقق ومنها
ما �سوف يتحقق ب�إذن اهلل وقوة �إرادته وت�صميمه ،فقد مت االعرتاف بدولة فل�سطني ع�ضواً
كامل الع�ضوية يف منظمة اليون�سكو ،وكذلك االعرتاف بدولة فل�سطني كع�ضو مراقب يف
الأمم املتحدة .وقد ترتب على ذلك قبول فل�سطني كدولة يف م�ؤ�س�سات وهيئات الأمم املتحدة
كافة ،وهو ما �ألقى بظالله على احلياة الثقافية على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني ،فقد �أُدرجت
بع�ض املواقع الرتاثية واحل�ضارية �ضمن قائمة الرتاث العاملي .نتمنى ل�سيادته ولكل
املخل�صني يف هذا الوطن التوفيق والنجاح.
كما نثمن دور رئي�س اجلامعة الأ�ستاذ الدكتور يون�س عمرو جلهوده املتوا�صلة يف
�إمناء اجلامعة وتطورها حيث جعل الوطن يف اجلامعة كما كانت جامعة يف وطن.
�أما بالن�سبة للتو�صيات التي خرج بها امل�ؤمتر فقد �أظهرت ما للرتاث ال�شعبي من �أهمية
ومكانة يف ت�أ�صيل هذا ال�شعب وتعميق جذوره ،فالرتاث ال�شعبي ي�ؤكد هوية هذا ال�شعب
ويعزز انتماءه �إىل �أر�ضه وثقافته ودينه وهويته العربية الإ�سالمية.

وقد خرج امل�ؤمترون بتو�صيات عدة نرجو �أن حتظى بالرعاية واالهتمام من
امل�ؤ�س�سات الفل�سطينية العامة واخلا�صة بل من كل فرد من �أبناء هذا ال�شعب ال�صامد
واملرابط والتي منها:
1 .1املحافظة على الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني لكونه يعزز االنتماء للأر�ض والوطن
وال�شعب ،فهو هوية هذا ال�شعب القومية واحلفاظ عليه واجب مقد�س .لذا وجب على كل م�ؤ�س�سة
وطنية عامة �أو خا�صة القيام بدورها املنوط بها يف املحافظة على الرتاث وتدعيمه.
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2 .2اعتماد الرتاث ال�شعبي املادي منه واملعنوي مقررات تدري�س خالل �سنوات الدرا�سة
املدر�سية واجلامعية؛ وذلك لت�أ�صيل الرتاث واحلفاظ عليه وتعزيز االنتماء له.
�3 .3إيجاد برامج �إذاعية وتلفزيونية وتخ�صي�ص �صفحات يف ال�صحف واملجالت،
تتناول الرتاث و�أهميته واملحافظة عليه لأنه هوية الأمة ،والعمل على �إنتاج �أفالم وثائقية،
تعمل على تخليد الرتاث وحفظه وانت�شاره.
�4 .4إن�شاء مراكز ومتاحف جلمع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املادي واملعنوي ،وفتح
�أبواب تلك املراكز واملتاحف �أمام �أبناء املجتمع �صغريهم وكبريهم ليت�سنى لهم التعرف
عليه ومعرفة �أهميته.
�5 .5إحياء املنا�سبات الوطنية واالجتماعية والأعياد الر�سمية والدينية ،وتعزيز ما فيها
من قيم اجتماعية ،و�إظهار البعدين الثقايف واالجتماعي ،وما فيها من مظاهر تراثية مهمة.
6 .6موا�صلة امل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف احلديث عن الرتاث وتناوله من جوانبه كافة
من قبل امل�ؤ�س�سات الوطنية والعلمية ،كما قامت به وتقوم جامعة القد�س املفتوحة من
خالل م�ؤمتراتها املتوا�صلة واملتنقلة يف حمافظات الوطن كافة ،فقد نذرت نف�سها �أن تعمل
لكل منطقة �أو حمافظة فل�سطينية م�ؤمتراً خا� ًصا بها.
�7 .7إحياء الرتاث ومظاهره املتعددة يف القرى واملدن الفل�سطينية التي دمرها
االحتالل ال�صهيوين ،واملحافظة عليه بالفعل واملمار�سة من قبل ابناء هذه القرى ،وذلك
لإبقائه حي ًا يف نفو�س �أبناء تلك القرى واملدن بخا�صة ،و�أبناء ال�شعب الفل�سطيني بعامة.
8 .8رفع ق�ضايا قانونية حملية ودولية على االحتالل الإ�رسائيلي ال�سرتجاع ما �سطا
عليه من الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني من خالل حفرياته املتوا�صلة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
9 .9دعوة امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف حمافظة نابل�س �إىل �إيالء الرتاث ال�شعبي
يف املحافظة مزيداً من االهتمام عرب م�ؤ�س�سته وتطوير فعالياته و�أن�شطته على م�ستوى
املحافظة.

						

جلنة ال�صياغة
د .عماد �إ�شتية ؛ د .حممد غرابة

املشاركون أوصوا برفع قضايا قانونية على االحتالل اإلسرائيلي
السرتجاع ما قام به من سرقة للرتاث
«القدس املفتوحة» تنظم مؤمتر
«الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة نابلس ..هوية وانتماء»
حتت رعاية الرئي�س حممود عبا�س ،وبتمويل من �رشكة االت�صاالت الفل�سطينية
«جوال» ،نظمت جامعة القد�س املفتوحة يوم الثالثاء املوافق 2013-3-26م ،امل�ؤمتر

الرابع للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة نابل�س هوية وانتماء.

وح�رض امل�ؤمتر كل من :رئي�س ديوان الرئا�سة د .ح�سني الأعرج ،ورئي�س بلدية نابل�س
غ�سان ال�شكعة ،ورجل الأعمال الفل�سطيني البارز �أ .منيب امل�رصي ،وحمافظ نابل�س جربين
البكري ،و�أمني �رس املجل�س الثوري يف حركة فتح �أمني مقبول ورئي�س اجلامعة �أ .د .يون�س
عمرو ،و�أ .د .يو�سف ذياب مدير فرع نابل�س ورئي�س اللجنة املحلية ع�ضو اللجنة التح�ضريية
للم�ؤمتر ،وح�شد غفري من ال�شخ�صيات الوطنية.
و�أو�صى امل�شاركون يف امل�ؤمتر برفع ق�ضايا قانونية حملية ودولية على االحتالل
الإ�رسائيلي ال�سرتجاع ما قام به من �رسقة للرتاث ال�شعبي الفل�سطيني من خالل حفرياته
املتوا�صلة يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ودعا امل�شاركون يف امل�ؤمتر الذي �أدارت عرافته �أ .زيزي ح�سيبا ،العتماد الرتاث ال�شعبي
املادي منه واملعنوي مقررات تدري�س خالل �سنوات الدرا�سة املدر�سية واجلامعية؛ وذلك
لت�أ�صيل الرتاث واحلفاظ عليه وتعزيز االنتماء له ،م�ؤكدين �رضورة �إن�شاء مراكز ومتاحف
جلمع الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني املادي واملعنوي ،وفتح �أبواب تلك املراكز واملتاحف �أمام
�أبناء املجتمع �صغريهم وكبريهم ليت�سنى لهم التعرف عليه ومعرفة �أهميته.
وطالبوا ب�إحياء الرتاث ومظاهره املتعددة يف القرى واملدن الفل�سطينية التي دمرها
االحتالل ال�صهيوين ،واملحافظة عليه بالفعل واملمار�سة من قبل �أبناء هذه القرى وذلك
لإبقائه ح ًّيا يف نفو�س �أبناء تلك القرى واملدن بخا�صة ،و�أبناء ال�شعب الفل�سطيني بعامة.
ودعا امل�شاركون يف امل�ؤمتر �إىل �إيجاد برامج �إذاعية وتلفزيونية وتخ�صي�ص �صفحات
يف ال�صحف واملجالت تتناول الرتاث و�أهميته واملحافظة عليه لأنه هوية الأمة ،والعمل
على �إنتاج �أفالم وثائقية تعمل على تخليد الرتاث وحفظه وانت�شاره.
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و�أكدوا �رضورة �إحياء املنا�سبات الوطنية واالجتماعية والأعياد الر�سمية والدينية
وتعزيز ما فيها من قيم اجتماعية و�إظهار البعدين الثقايف واالجتماعي وما فيها من
مظاهر تراثية مهمة.
و�أ�شار امل�شاركون �إىل �أهمية موا�صلة امل�ؤمترات املتخ�ص�صة يف احلديث عن الرتاث
وتناوله من كافة جوانبه من قبل امل�ؤ�س�سات الوطنية والعلمية ،كما قامت وتقوم به جامعة
القد�س املفتوحة من خالل م�ؤمتراتها املتوا�صلة واملتنقلة يف كافة حمافظات الوطن ،فقد
خا�صا بها.
ؤمترا ًّ
نذرت نف�سها �أن تعمل لكل منطقة �أو حمافظة فل�سطينية م� ً
ودعوا امل�ؤ�س�سات احلكومية واخلا�صة يف حمافظة نابل�س �إىل �إيالء الرتاث ال�شعبي
يف املحافظة مزي ًدا من االهتمام عرب م�ؤ�س�سته وتطوير فعالياته و�أن�شطته على م�ستوى
املحافظة.

اجللسة االفتتاحية:
وكان امل�ؤمتر افتتح بكلمة للدكتور ح�سني الأعرج ممثل �سيادة رئي�س دولة فل�سطني
حممود عبا�س ،حيث حيا احل�ضور با�سم الرئي�س الذي كلفه �أن ميثله يف هذا امل�ؤمتر.
و�أكد الأعرج �أن �شعبنا الفل�سطيني ينا�ضل من �أجل هويته الفل�سطينية التي ج�سدتها
القيادة دول ًّيا يف الأمم املتحدة ،وج�سدت �أي�ضا من �أكرب دولة يف العامل عندما انحنى الرئي�س
الأمريكي للعلم الفل�سطيني لدى زيارته لفل�سطني ،وكانت زيارته لفل�سطني زيارة دولة.
و�أو�ضح �أن �شعبنا الفل�سطيني منتم لدولته الفل�سطينية وعلينا �أن جن�سد هذه الدولة
م�شريا �إىل �أن الإ�رسائيليني بعد �رسقة الأر�ض يحاولون �رسقة الرتاث لذلك نحن
يف العمل،
ً
بحاجة لتج�سيد الرتاث يف حياتنا مبختلف مناحيها ،وكذلك يجب �أن جت�سد الهوية يف
م�ؤ�س�سات الدولة ،عرب بنائها وبناء اقت�صاد وطني قوي ،وبناء فكر فل�سطيني قوي.
دورا ممي ًزا على امل�ستوى الإقليمي ،وقال« :وقفنا على
و�أو�ضح �أن فل�سطني تلعب ً
م�سافة واحدة من كل ما يجري يف العامل العربي من ثورات رغم احرتامنا الختيارات
ال�شعوب ،والكل يكن كل االحرتام لقيادتنا ال�رشعية املنتخبة ،ولكن ي�ؤ�سفني �أن �أقول �إننا
نواجه �صعوبات على ال�ساحة الداخلية نتيجة االنق�سام امل�ؤ�سف الذي يجب �أن ينتهي لأنه
ي�ضعف موقفنا الإقليمي والدويل».
�شاكرا
وقدم �شكره جلامعة القد�س املفتوحة على اجلهد املبذول يف �إخراج امل�ؤمتر،
ً
القائمني عليه من اجلامعة ،و�أكد �سعادة الرئا�سة مل�شاركتها يف هذا امل�ؤمتر ،متمن ًيا له
النجاح.

حيا �أ .د .يون�س عمرو رئي�س اجلامعة ،احل�ضور وعلى ر�أ�سهم حمافظ نابل�س
من جانبهّ ،
ورجل الأعمال منيب امل�رصي ،وكل القائمني على هذا الن�شاط ،وال�ضيوف ،وقال�« :أرحب
بكم ونحن نحتفل اليوم يف رحاب نابل�س بامل�ؤمتر ال�شعبي الفل�سطيني يف حمافظة نابل�س،
لب الفكر العربي والإ�سالمي على مر الع�صور لأننا نعي�ش
باعتبار ال�شعب الفل�سطيني ميثل ّ
يف قلب الوطن العربي والعامل ،من خالل القد�س ال�رشيف التي اعتربت بوابة الأر�ض �إىل
ال�سماء».
دائما الأمني على الفكر العربي والإ�سالمي
و�أ�ضاف �أ .د .عمرو�« :شعب فل�سطني كان ً
عرب الع�صور ،وجامعة القد�س املفتوحة حامية الرتاث وبالأم�س خلدت ذكرى ال�شاعر الكبري
عبد الرحيم حممود واليوم حتتفي بامل�ؤمتر الرابع للرتاث يف فل�سطني ،الذي يعقد يف كل
عام يف حمافظة والعام اجلاري يعقد يف نابل�س ،لأنها ت�شكل املدينة العريقة يف تاريخها
منوها �إىل �أن نابل�س ومنذ الع�رشينيات من القرن املا�ضي
الفكري والعلمي الفل�سطيني»،
ً
كانت متتاز مبعهد النجاح الذي �أ�صبح جامعة النجاح الوطنية.
و�أكد �أ .د .عمرو �أن نابل�س مدينة االقت�صاد وال�صمود والعمل الد�ؤوب ،وا�صفًا �إياها
بـ»دم�شق فل�سطني» ،و�أن امل�ؤمتر يعقد ب�أيدي باحثني من جامعة القد�س املفتوحة وغريها،
متمن ًيا لهم التوفيق فيه ويف امل�ؤمترات الأخرى.
يف ال�سياق ذاته� ،أكد ع�ضو اللجنة التنفيذية ورئي�س بلدية نابل�س غ�سان ال�شكعة� ،أن
احلديث عن الرتاث ال�شعبي يعني حدي ًثا عن اجلذور والتاريخ واحل�ضارة والوجود والهوية.
و�أ�ضاف« :وطن بال تراث هو وطن بال ح�ضارة ،والتقاليد والعادات والرتاث هي هوية للوطن
وال�شعوب ،واملوروث الفني والتاريخي لأي �أمة يعترب ع�صب تقدمها».
ولفت ال�شكعة �إىل �أن احلديث عن الرتاث الفل�سطيني يعني احلديث عن وجودنا يف
فل�سطني التي قد�سها الأنبياء وطهرتها الكتب ال�سماوية ،ففل�سطني ت�ستحق منا �أن نحافظ
على هويتها وتاريخها.
و�أو�ضح �أن �أهمية امل�ؤمتر ت�ؤكد �أن االهتمام بالرتاث يعترب �أولوية كربى ،وال �أ�شك
مهما يف هذا املجال ،م�ؤك ًدا
دورا ً
حلظة �أن وزارات كالثقافة وال�سياحة واجلامعات تلعب ً
�أن بلدية نابل�س تويل البلدة القدمية �أهمية كبرية ،لذلك �أن�ش�أت وحدة خا�صة ملتابعتها
واحلفاظ على الرتاث فيها.
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ومتنى على �أ .د .يون�س عمرو ،وعلى فرع نابل�س� ،أن يكونوا فري ًقا م�شرتكً ا للعمل
خ�صو�صا بعد �أن نالت فل�سطني ع�ضويتها يف
على تطوير البلدة القدمية لتنال ما ت�ستحقه،
ً
اليون�سكو.
و�أ�ضاف �أن هذا امل�ؤمتر هو خري دليل على �أهمية الرتاث وال�شعور بامل�س�ؤولية من قبل
القد�س املفتوحة جتاه تراث وطنها ،م�ؤكدا �أهمية ت�سويق فل�سطني �إعالميا لت�شجيع ال�سياحة
�إليها وتنظيم املعار�ض الفنية التي ت�شكل �إ�ضاءات مهمة لتاريخنا وتراثنا.
من جانبه� ،أكد �أ .د .يو�سف ذياب مدير فرع نابل�س ورئي�س اللجنة التح�ضريية للم�ؤمتر،
�أن امل�ؤمتر يدر�س جدلية الرتاث ال�شعبي يف حمافظة نابل�س ،كي يتم الت�شخي�ص عن واقع
احلال وامل�ساهمة يف ا�ستنها�ض �أ�صالتنا و�إعمار بيوتنا العتيقة ،لتكون �شاهدة على
�أجمادنا.
وقال« :ن�ستطيع من خالل امل�ؤمتر �أن ن�سهم يف تكري�س معامل االنتماء الوطني الكبري
كجزء من م�س�ؤوليتنا املجتمعية البارزة �إزاء تراثنا الغابر و�إنقاذه وتكري�س ممار�سته
م�ستذكرا موقف رئي�س الوزراء د� .سالم فيا�ض يف دعم �إن�شاء مبنى
وت�أ�صيله يف النفو�س»،
ً
فرع نابل�س التعليمي ،وتربع ال�سيد منيب امل�رصي ببناء وت�شطيب املكتبة يف فرع نابل�س،
وال�صندوق العربي الكويتي لالمناء االقت�صادي واالجتماعي على تربعه مببلغ مليون دوالر
ل�صالح الفرع ،وكذلك كل فعاليات وم�ؤ�س�سات نابل�س يف الداخل واخلارج وعلى ر�أ�سها بلدية
نابل�س وغرفة التجارة وال�صناعة يف املدينة ،وجمعية البيارة يف �أبو ظبي وملتقى رجال
الأعمال لوقفتهم يف �إجناز م�رشوع مبنى اجلامعة».

جلسات املؤمتر:
وكانت عقدت جل�ستان على هام�ش امل�ؤمتر ،الأوىل جاءت بعنوان» الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني يف حمافظة نابل�س (قيم و�أ�صالة و�إنتماء)» تر�أ�سها املهند�س ن�صري عرفات.
وقدم فيها الباحثان د .مفيد عرقوب ود .ح�سني الدراوي�ش درا�سة ا�ستك�شافية بعنوان
«من القيم الدينية املت�أ�صلة يف املثل ال�شعبي» .وعر�ضت ورقة بعنوان «الرتاث ال�شعبي
الفل�سطيني -الواقع امل�سيحي» للأب يو�سف �سعادة .وقدم �أ .د .حممد جواد النوري ورقة
بعنوان «من ال�سمات اللغوية للهجة مدينة نابل�س الفل�سطينية» .وعر�ضت ورقة بعنوان
«املالمح الأ�سطورية يف احلكاية اخلرافية (حكاية جبينة منوذجا)» للباحث �أ .د� .إح�سان
الديك .وقدم د .عمر عتيق ورقة بعنوان «ال�شعبونة يف مدينة نابل�س بني التقاليد والدين».
وقدم د� .شامخ عالونة ورقة بعنوان «الأ�سواق ال�شعبية التاريخية يف مدينة نابل�س» .كما
عر�ضت ورقة بعنوان «املزارات نفحات �إميانية وتثبيت الهوية» للدكتور �أحمد ب�شارات.

وجاءت اجلل�سة الثانية بعنوان «الرتاث ال�شعبي الفل�سطيني وجتلياته يف حمافظة
نابل�س» ،وتر�أ�سها الأ�ستاذ نبيل علقم عر�ضت خاللها ورقة بعنوان «�أدب الأمثال ال�شعبية يف
امل�أكوالت النابل�سية» للباحث د .زهري ابراهيم .كما قدمت ورقة بعنوان «الرتاث ال�سامري
يف نابل�س» لال�ستاذ ا�سحاق ال�سامري .وقدم د .عبد الر�ؤوف خريوي�ش وم .طاهر باكري
ورقة بعنوان «الأغنية ال�شعبية النابل�سية» .وقدمت ورقة بعنوان «احلناء يف الرتاث ال�شعبي
منوذجا) للدكتور طالب ال�صوايف .كما عر�ضت ورقة بعنوان «احلكاية
الفل�سطيني (نابل�س
ً
ال�شعبية النابل�سية» لـ �أ � .رسفنا�س حمد .وعر�ضت درا�سة ميدانية بعنوان «واقع امل�صنوعات
الق�شية ال�شعبية الرتاثية يف منطقة نابل�س بني الأ�صالة واالنتماء والطم�س واالندثار»
للباحث د .ادري�س جرادات .كما قدمت ورقة بعنوان «طقو�س احلمامات ال�شعبية يف مدينة
نابل�س» لال�ستاذة رائدة عي�سى.
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