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شهدت األيام األخيرة حملة واسعة عبر مواقع التواصل االجتماعي تجسدت في تغريد النساء الفلسطينيات بصورهن مرتديات 
الثوب التراثي دعمًا لألميركية الفلسطينية رشيدة طليب

الثوب الفلسطيني المطرّز
النساء حين يتّشحن بالحياة

غزة ـ جهاد عويص

ترتدي أم أحمد أبو مذكور ثوبًا 
من  أكثر  عليه  مضى  فلسطينيًا 
33 عـــامـــًا. تــحــتــفــظ بـــه مــنــذ حفل 
ــد مــــن خــالــه  ــريـ زفـــافـــهـــا آنــــــــذاك. ظــــهــــوٌر تـ
اإلشـــــارة إلـــى عــمــلــهــا فـــي تــطــريــز األثــــواب 
سنوات  منذ  شغلته  والـــذي  الفلسطينية 
لجهة محاولة الحفاظ على تــراث بادها 
الطمس  مــحــاوالت  رغــم  املمتد  وتاريخها 

اإلسرائيلية.
في ركن خاص داخل منزلها غرب مدينة 
ــور أعــمــالــهــا  ــذكــ غــــــزة، تـــســـتـــعـــرض أبـــــو مــ
ــرزة يـــدويـــًا وتـــقـــول إنـــهـــا »جــمــيــعــهــا  ــطــ املــ
ــراث الــفــلــســطــيــنــي والـــهـــويـــة  ــ ــتـ ــ ـــجـــســـد الـ

ُ
ت

الــوطــنــيــة الـــتـــي ال تـــمـــوت مــهــمــا تــعــاقــبــت 
ـــورث مــن جيل 

ُ
األجــيــال، فقيمتها تظل وت

إلى جيل، ومن يرتدي هذا الثوب يتباهى 
الــعــالــم«. أبـــو مــذكــور تعمل  ــام  بهويته أمـ
في تطريز األثواب الفلسطينية منذ أربع 

سنوات. 
ــدت مـــن وقـــت فــراغــهــا فــرصــة لتتفرغ  وجــ
لهذه األعمال التي باتت مع مــرور الوقت 
مصدر دخل لها وملجموعة من العامات 
مــعــهــا. لــكــن مــشــروعــهــا تــراجــع فــي الفترة 
األخيرة بفعل األزمات االقتصادية بقطاع 

غزة. 
إنجازها  أبو مذكور  حب 

ُ
ت التي  املطرزات 

تصدعت  الفلسطينية،  بهويتها  وتفتخر 
ــــات االقـــتـــصـــاديـــة، فــبــعــدمــا بــــدأت  ــاألزمـ ــ بـ
لت نحو 

ّ
األمــر وشغ بــدايــة  فــي  مشروعها 

خــمــســن عــامــلــة مــعــهــا، وصـــل بــهــا الــحــال 
ــرد خـــال  ــفـ ــنـ ــل مـ ــكـ  وبـــشـ

ً
لـــلـــعـــمـــل وحـــــيـــــدة

ــع ذلــــك إلــــى الــوضــع  ــرجــ ــ
ُ
ــرة، وت ــتـ ــفـ هــــذه الـ

ــج الـــصـــيـــنـــي  ــتــ ــنــ ــادي وغـــــــــزو املــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ية.

ّ
األسواق الغز

تـــرى أبـــو مــذكــور أن الــوضــع االقــتــصــادي 
في قطاع غزة ال يشجع سكانه على شراء 
املــابــس الــتــراثــيــة املـــطـــرزة يـــدويـــًا، وربــمــا 
ــــواب  ــــك بــــشــــراء األثــ يــســتــبــدل بــعــضــهــم ذلـ
ــارج،  ــخــ ــن الــ ــتــــوردة مــ ــســ الــفــلــســطــيــنــيــة املــ
ــارنـــة بـــجـــودة  ــقـ ألســــعــــارهــــا الـــرخـــيـــصـــة مـ

وتكلفة تلك املطرزة يدويًا.
الـــتـــطـــريـــز الــــيــــدوي تــعــتــبــره أبـــــو مـــذكـــور 
مرهقًا إلى حد كبير ويتطلب منها الكثير 
من الجهد إلنجاز ثــوب واحــد؛ إذ يحتاج 
إنــجــازه إلــى مــدة ال تقل عــن شهر، وكذلك 
يتطلب عناية وخبرة في العمل والتطريز، 
الــغــرزة واألخــرى  النقلة بن  بحيث تكون 
ــدًا، لــتــجــهــيــزه بــالــشــكــل الـــذي  ــ مــتــقــاربــة جـ

يطلبه الزبون غالبًا.
وحول ما يميز الثوب الفلسطيني، تقول 
الفاحي  التطريز  إن  الجديد«  »العربي  لـ
على  مــا يسيطران  غالبًا  األحــمــر  والــلــون 
هذه املطرزات، كذلك هناك أثــواب تختلف 
ــة فــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــديـ فــــي تــفــصــيــلــهــا مــــن مـ
إلـــى أخــــرى، وتــتــمــيــز فــي نــوعــيــة الــقــمــاش 

والحرير والتفصيل.
أبـــو مــذكــور عــلــى تطريز  ال يقتصر عــمــل 
ــواب الــفــلــســطــيــنــيــة فـــقـــط، بـــل يــتــعــداه  ــ ــ األثـ
إلــــى تــطــريــز مـــا يـــلـــزم مـــن أثـــــاث وجـــــدران 
وإكسسوارات وصواًل إلى مابس تتعلق 

هوامش

لكل مدينة ثوبها الذي يختلف عن األخرى )عبد الحكيم أبو رياش(

تحمل  وجميعها  مختلفة،  عمرية  بفئات 
ــاظ عـــلـــى الــــتــــراث  ــفــ ــحــ الـــــهـــــدف نـــفـــســـه، الــ

والهوية.
ــثـــوب الــفــلــســطــيــنــي ُيــمــيــز  ــان الـ ولـــطـــاملـــا كــ
ــنـــوات ما  ــبـــاد املــحــتــلــة، مــنــذ سـ ســـكـــان الـ
قبل النكبة عام 1948، حن اعتبر تطريزه 
ذلك  في  النساء  امتهنتها  تقليدية  حرفة 
السنوات بدأن يطّورن  الوقت، ومع مرور 
ــــون اخـــتـــاف  ــبـ ــ ــــواكـ نـــوعـــيـــة الـــتـــطـــريـــز ويـ
ثقافات املدن الفلسطينية وعادات السكان 

فيها.
يميز  مما  شيئًا  تحفظ  نبيل  أم  الــحــاجــة 
ــن بـــعـــضـــهـــا،  ــ األثــــــــــــواب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــ
فــــــي شــكــل  تــــوســــعــــًا  وتــــــقــــــول إن هـــــنـــــاك 
تختلف  والتي  املــطــرزات  لهذه   التصاميم 
من بلٍد آلخر، وعن أنواعه تقول إن هناك 
ــــدالوي الـــــــذي يــــكــــون مــقــلــمــًا  ــجــ ــ الــــثــــوب املــ
ومــصــنــوعــًا مـــن قــمــاش الــحــريــر املــخــطــط 
طــولــيــًا وهـــنـــاك الــســبــعــاوي الــــذي يخص 
سكان بئر السبع والذي يغلب عليه اللون 

األحمر.
وعـــــن ثـــــوب ســـكـــان غــــــزة، تـــقـــول أم نــبــيــل 

ــا يـــمـــيـــزه هــو  ــربـــي الـــجـــديـــد« إن مــ ــعـ »الـ ـــ لـ
نــقــوشــه الــهــنــدســيــة وشــكــل الــتــطــريــز فيه 
ــن الـــقـــطـــن والـــكـــتـــان  واملــــصــــنــــوع غـــالـــبـــًا مــ
والـــحـــريـــر، وهــــو تــصــمــيــم مـــعـــروف بــاســم 

»ثوب الجنة والنار«. 
بــيــنــمــا هـــنـــاك أثــــــواب وتــصــامــيــم عــديــدة 
والجغرافية، حتى  للعادات  وفقًا  تختلف 
تميز  أثــوابــًا  عــرفــوا  قــد  الفلسطينين  إن 

العروس عن األرملة، على سبيل املثال.
وسعى الفلسطينيون على مدار تاريخهم 
إلظــهــار تنوعهم الــثــقــافــي، وجــّســدوا ذلك 
الشكل  فاختاف  اليدوية،  مطرزاتهم  في 
والتصميم واللون ليس من فــراغ، بل هو 
توثيق لحالة التجذر الفلسطيني ووجود 
الشعب على أرضــه وإن كــان االحــتــال قد 

سلب معظمها.
وشهدت األيام األخيرة حملة واسعة عبر 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــجــســدت 
ــات  ــيـ ــتـ ــفـ فـــــي تــــغــــريــــد مــــئــــات الــــنــــســــاء والـ
الفلسطينيات بصورهن مرتديات الثوب 
الفلسطينية  لــأمــيــركــيــة  دعــمــًا  الـــتـــراثـــي 
رشــــيــــدة طـــلـــيـــب والــــتــــي أدت الـــقـــســـم فــي 

الفلسطيني،  بالزي  األميركي  الكونغرس 
فــي إشـــارة منها إلــى الــعــالــم عــن هويتها 

الوطنية والتراثية.
الثوب  أن  يــؤكــد  الــحــاصــل أخــيــرًا،  املشهد 
الحفاظ  أشــكــال  مــن  كــواحــد  الفلسطيني 
عــلــى الـــهـــويـــة الــثــقــافــيــة، مـــا زال حــاضــرًا 
ــٍد عــــلــــى تــــجــــذر الــــشــــعــــب بــــأرضــــه  ــاهــ ــشــ كــ
حاول  التي  وتقاليده  بعاداته  واحتفاظه 
ومــا زال االحــتــال طمسها ومحوها بكل 
الــســبــل املـــتـــاحـــة فـــي ســبــيــل إنـــكـــار الــحــق 

ألصحابه.
ــيـــرة  وقــــامــــت إســـرائـــيـــل فــــي الـــعـــقـــود األخـ
بتسجيل أثــواب فلسطينية باسمها مثل 
ــــروس بــيــت لــحــم املــــعــــروف بــاســم  ثــــوب عـ
ــواب  ــ ــ ــــوب املــــلــــك« وهـــــو مــــن أجــــمــــل األثـ ــ »ثـ
وذهبية  فضية  قطع  وعليه  الفلسطينية 
ومــرصــع بــاملــرجــان، كما ســرقــت الكوفية، 
حـــتـــى أن شـــركـــة الــــطــــيــــران اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــفـــاحـــي  ــــت الـــــثـــــوب الـ ــرقـ ــ )الـــــــعـــــــال( قـــــد سـ
الــشــركــة  ملــوظــفــات  وألــبــســتــه  الفلسطيني 
كــثــوٍب تــزعــم فــيــه أنـــه إســرائــيــلــي الــهــويــة، 

وفقًا ملوسوعة »ويكيبيديا«.

ما يميز الثوب نقوشه 
الهندسية وشكل 

التطريز فيه، املصنوع 
غالبًا من القطن والكتان 

والحرير.

■ ■ ■
ما زال الثوب حاضرًا 
كشاهٍد على تجذر 

الشعب بأرضه 
واحتفاظه بعاداته 

التي يحاول االحتالل 
طمسها.

■ ■ ■
هناك تصاميم عديدة 
تختلف وفقًا للعادات 
والجغرافية، حتى إن 

الفلسطينيني قد عرفوا 
أثوابًا تميز العروس عن 

األرملة.

باختصار

سما حسن

ــيـــدة طــلــيــب بـــثـــوب تــراثــي  ظـــهـــرت الــفــلــســطــيــنــيــة رشـ
فــلــســطــيــنــي فـــي لــحــظــة أدائـــهـــا الــقــســم فـــي الــبــرملــان 
وعضو  نائب  منصب  تقلدها  بمناسبة  األمــيــركــي، 
ــــوال الــعــام  فـــي مــجــلــس الـــكـــونـــغـــرس. كــمــا ظـــهـــرت طـ
مدوناٍت  دعــا  ما  ملفتة،  بفساتني فخمة  رانيا  امللكة 
وأنها  لنفقاتها،  تقديرات خيالية  إلى نشر  أجنبيات 
تحتل مركزًا متقدمًا بني امللكات واألميرات في العالم 
 عن هذه الفساتني بني 

ٌ
في هذا املجال. وقد ثار جدل

العامة، وبني النقاد، وفي وسائل اإلعالم، فيما ارتدت 
ظهرت  فستانًا  ميركل  أنجيال  األملانية  املستشارة 
أعــوام، وتــرد على منتقديها بقولها  فيه قبل عشرة 
الشعب  مــشــكــالت  لتحل  تــقــلــدت منصبها  قــد  إنــهــا 
إن طالبا هولنديا  بــل  أزيـــاء،  لتكون عــارضــة  ولــيــس 
أجرى بحثا تبني فيه أن ميركل ارتدت اللباس نفسه 

في مئة مناسبة.
ــن خـــــالل حـــســـابـــهـــا عــلــى  ــدة طـــلـــيـــب، مــ ــيــ دعـــــت رشــ
ــى تــغــريــد الـــنـــســـاء الــفــلــســطــيــنــيــات  ــ ــرام«، إل ــغـ ــتـ »إنـــسـ
بأثوابهن الفلسطينية. وفيما لقيت الدعوة الترحيب 
من الجاليات الفلسطينية في الواليات املتحدة، وفي 
كل العالم، فإن بعضهم أخذ مأخذًا على طليب، أنها 

الــوالء لغير بلدها، والــرد عليهم يكون  قد أدت يمني 
بعزمها على تنظيم رحالٍت ملشرعني أميركيني إلى 

األراضي املحتلة.   
ما  بيانًا بشأن  أصــدر مكتبها  فقد  رانيا  امللكة  أمــا 
بأن  أفــاد  السنوية،  كلفة مالبسها  نشر بخصوص 
ــاء عــاملــيــة، أو  ــ بــعــض مــالبــســهــا مـــعـــارة مـــن دور أزيـ
بأسعار  تــم شــراؤهــا  أو  هــدايــا،  عليها  قــد حصلت 
مخفضة. وفيما تعمد العربيات لتقليد الشخصيات 
الــنــســائــيــة الــشــهــيــرة فـــي مــالبــســهــن، يــتــنــاســنْي أن 
يــصــّحــحــن بــأنــفــســهــن مــســار أزيــائــهــن ولــبــاســهــن، 
فاملالبس الفاضحة التي تنتشر في حفالت الزفاف 
األميرة  وكانت  امللكية.  الزفاف  في حفالت   

ٌ
ممنوعة

ديانا قد قالت، بخصوص مالبسها املحتشمة، إنها 
لــم تظهر بــمــالبــس مــكــشــوفــة فــي أي مــنــاســبــة، وإن 
الــهــوى، وليست  الــعــاريــة للراقصات وبــنــات  املــالبــس 
لبنات العائالت. ولألسف، تتنافس فتيات عربيات في 
العري في حفالت الزفاف، وكذلك املمثالت العربيات، 
مهما تــقــّدمــن فــي الــســن، فــهــن يــتــبــاريــن فــي إظــهــار 
الصدور والنحور واألفخاذ، على الرغم مما وصلت 
إليه أجساُد بعضهن من ترهل بفعل الزمن، لم تفلح 
فتيات  وتخطو  إخفائه،  في  والشد  الشفط  عمليات 
ونــســاء عــربــيــات حــذوهــن فــي التقليد األعــمــى مثال 

أعلى. األجــدر باملرأة العربية أن تحافظ على اللباس 
التقليدي في كل مناسبة، وأن تحرص على اقتنائه 
وارتدائه، فالثوب الفلسطيني هو رمز للهوية والثقافة 
االحــتــالل.  مــن  للسرقة  تــعــّرض  لكنه  الفلسطينية، 
وظهرت عارضات أزياء إسرائيليات يرتدين مالبس 
اة بالتطريز الفالحي الفلسطيني، وكذلك بقطع 

ّ
موش

أن  من  الرغم  على  الفلسطينية،  الكوفية  من  قماٍش 
الثوب الفلسطيني قد ارتبط بكفاح املرأة الفلسطينية، 
النسوة  امتهنت  الــقــدم، حيث  منذ  رزق  فهو وسيلة 
املميز لكل بلدة وقرية، ويكفي  الثوب  التطريز. وهو 

أن ترى امرأة ترتدي ثوبًا معينًا لتعرف من أي قرية 
أو مدينة تتحدر. كما كان لباس العروس يوم زفافها، 
ت عنه، وأصبح 

ّ
في حني أن املرأة الفلسطينية قد تخل

لباسها يوم عرسها ثوب الزفاف األبيض، والذي ال 
أعمى  تقليد  هو  بل  للثقافة،  وال  للتراث  يمت بصلة 
هذا  اختيار  فــي  السبب  تــعــرف  أن  دون  مــن  للغرب، 
بداية  في  الزفاف  لفستان  لونا  ليكون  بالذات،  اللون 

الحياة الزوجية.
وفي إشارة أخيرة لدعوة عضو الكونغرس األميركي 
فمعظم  الفلسطيني،  بالثوب  للتغريد  طليب  رشيدة 
الــســيــدات والــفــتــيــات قــد ظــهــرن فــي مــواقــع التواصل 
ــًا وأزيـــــــاء ال تمت  االجـــتـــمـــاعـــي وهــــن يـــرتـــديـــن أثــــوابــ
تطريز  فهو  بصلة،  األصــيــل  الفلسطيني  للتطريز 
يــدوي خــالــص، وال تدخل فــي صناعته اآلالت، ففي 
ذلك خطورة تهدد الثوب الفلسطيني. ويجب االنتباه 
إلى ضرورة الحفاظ على هويته، مثلما لم يعد معظم 
الــنــاس يــفــرقــون بــني صـــورة املسجد األقــصــى وقبة 
الــصــخــرة. وأخــيــرا أيــضــًا، فــإن البساطة فــي اللباس 
تتقلد  كــل سيدة عربية  وليت  الجمال،  عــالمــات  مــن 
منصبًا، أو تصبح في واجهة الشهرة، تهتم بعملها 
فـــي منصبها قــبــل أزيـــائـــهـــا، واملــســتــشــارة األملــانــيــة 

ميركل مجرد مثال.

غّردي بثوبك

وأخيرًا

األجدر بالمرأة العربية 
أن تحافظ على اللباس التقليدي 

في كل مناسبة، وأن تحرص 
على اقتنائه وارتدائه
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