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هوامش

تأسس متحف القرارة بجهود فردية وذاتية من الزوجين نجالء أبو نحلة ومحمد أبو لحية عام  .2016بدأ بقطعة تراثية
واحدة واآلن يضم  3500قطعة

يفتح المتحف أبوابه بشكل شبه دائم أمام الزوار الراغبين في التجول بداخله (عبد الحكيم أبو رياش /العربي الجديد)

متحف القرارة

باختصار

زوجان يحاوالن الحفاظ على التراث في غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

يكسر متحف الـقــرارة فــي البلدة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء ال ـش ـم ــال ــي
الشرقي من محافظة خان يونس،
ج ـنــوبــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،ال ـط ــاب ــع الـتـقـلـيــدي
ل ـل ـب ـلــدة ال ـت ــي تـشـتـهــر بـطــابـعـهــا الــري ـفــي
وانـتـشــار األراض ــي الــزراعـيــة فــي مختلف
أنحائها مقارنة باملناطق املحيطة بها.
ويوجد املتحف بني مجموعة من األراضي
ال ــزراع ـي ــة املـحـيـطــة ب ــه ،فـيـمــا يـغـلــب على
شكله الـطــابــع التقليدي الـقــديــم للمنازل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ب ـســاط ـتــه من
الــداخــل وتــوجــد فيه آالف القطع التراثية
واألثـ ــريـ ــة واملـ ــابـ ــس ال ـق ــدي ـم ــة .وت ــأس ــس
متحف الـقــرارة بجهود فردية وذاتية من
ال ــزوج ــن ن ـجــاء أب ــو نـحـلــة ومـحـمــد أبــو
لحية ،وهما من سكان املنطقة ذاتها ،عام
 ،2016ليكون ْشاهدًا على التراث واآلثــار
الفلسطينية ،إذ بدأ بقطعة تراثية واحدة
فقط ،ليصل محتواه حاليًا لقرابة 3500
قطعة.
وعلى مدار تلك السنوات تحول املكان ملزار
من قبل سكان املنطقة إلى جانب عشرات
األنشطة والفعاليات املدرسية التي نفذت

فيه والتي تتحدث عن التراث الفلسطيني
وال ـح ـض ــارات ال ـتــي كــانــت م ــوج ــودة قبل
آالف السنني .ويضم املتحف مجموعات
كبيرة مــن القطع األثــريــة والتراثية التي
كــانــت مــدفــونــة تـحــت األرض أو فــي عمق
ال ـب ـحــر ،وال ـتــي جـمـعــت م ــن مـجـمــوعــة من
املتطوعني الــذيــن انضموا إلــى أبــو نحلة
وزوجها للعمل ضمن املتحف رغبة منهم
فــي الـحـفــاظ عليه وعـلــى مــا بــه مــن تــراث.
وج ـم ـعــت هـ ــذه ال ـق ـطــع م ــن م ـج ـمــوعــة من
املتطوعني الذين انخرطوا للعمل في إطار
املتحف لتعزيزه بالقطع التراثية واألثرية
التي استخرج أغلبها من منطقة القرارة،
أو تم جمعها من كبار السن الذين عايشوا
حقبات مختلفة من التاريخ الفلسطيني
القديم قبل النكبة وبعدها.
ويـبـلــغ ع ــدد ال ـفــريــق ال ـعــامــل ف ــي املتحف
حاليًا  8أشخاص ،بني فنانني تشكيليني
وح ــرف ـي ــن وم ــرش ــدي ــن لـ ـل ــزوار وم ـعــرفــن
بـ ـ ـ ــاآلثـ ـ ـ ــار ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب وج ـ ـ ـ ــود م ـخ ـت ـبــر
م ـت ـخ ـصــص فـ ــي ت ــرم ـي ــم اآلثـ ـ ـ ــار وال ـق ـط ــع
األثــريــة القديمة ،وال ــذي يعتبر األول من
نوعه في القطاع.
وق ـس ـمــت أبـ ــو نـحـلــة وزوجـ ـه ــا أبـ ــو لحية
امل ـكــان إل ــى ع ــدة غ ــرف تــوجــد فيها القطع

ال ـت ــراث ـي ــة واألث ـ ــري ـ ــة ،ح ـي ــث ج ـم ـعــا داخ ــل
متحفهما مخلفات عسكرية تعود لفترة
االن ـ ـتـ ــداب ال ـبــري ـطــانــي لـفـلـسـطــن وخ ــوذ
ج ـ ـنـ ــود ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ق ـط ــع ن ـحــاس ـيــة
قديمة وموازين ومعدات خاصة بالزيتون
والقهوة.
ويحتوي املتحف على املكاحل النحاسية
والبراقع املرصعة باملعادن وبعض القطع
الذهبية ،حيث كانت النساء يستخدمنها
قناعًا لـلــوجــه ،إلــى جــانــب مــابــس تراثية
قــديـمــة ك ــان ال ــرج ــال وال ـن ـســاء يــرتــدونـهــا
خ ــال حـقــب زمـنـيــة مـتـنــوعــة .أم ــا الساحة
الخارجية للمكان فتحتوي على عشرات
القطع والحجارة القديمة التي تعتبر من
التراث الفلسطيني والتي يتم استخراجها
م ــن بــاط ــن األرض خ ــال عـمـلـيــات الـحـفــر
أو البناء داخــل البلدة أو خــارجـهــا ،فيما
يضم املتحف قطعتني تراثيتني نادرتني
تـتـمـثــان ف ــي «لـ ــوح ال ـ ـ ــدراس» ،وه ــي أداة
زراع ـ ـيـ ــة كـ ــان امل ـ ــزارع ـ ــون يـسـتـخــدمــونـهــا
قديمًا ،ومعصرة للزيتون تعود للعصر
الروماني ويزيد عمرها عن  3آالف عام.
وتـ ـ ـق ـ ــول ن ـ ـجـ ــاء أب ـ ـ ــو ن ـح ـل ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،إن الرغبة فــي تأسيس متحف
خ ــاص ب ــال ـق ــرارة ج ــاء ل ـك ــون ال ـب ـلــدة ذات

يضم املتحف
مجموعات كبيرة من
القطع األثرية والتراثية
التي كانت مدفونة تحت
األرض أو في عمق
البحر ،والتي جمعت من
مجموعة من املتطوعني
■■■
تحول املكان ملزار من
قبل سكان املنطقة إلى
جانب عشرات األنشطة
والفعاليات املدرسية
التي نفذت فيه
■■■
يبلغ عدد الفريق العامل
في املتحف حاليًا 8
أشخاص ،بني فنانني
تشكيليني وحرفيني
ومرشدين للزوار
ومعرفني باآلثار

طــابــع إنـتــاجــي وزراع ـ ــي ،وم ــن أج ــل كسر
القالب التقليدي املـعــروف عنها بطريقة
تـ ـع ــزز م ـع ــرف ــة سـ ـك ــان امل ـن ـط ـق ــة ب ـتــراث ـهــم
وآثارهم .وتوضح أنها واجهت وزوجها
ف ــي ب ــداي ــة األمـ ـ ــر ص ـع ــوب ــات ت ـت ـم ـثــل فــي
ع ــدم تـقـبــل ال ـف ـك ــرة ،وه ــو م ــا ت ــم ت ـجــاوزه
بـ ـ ـم ـ ــرور الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ومـ ـ ــع انـ ـضـ ـم ــام امل ــزي ــد
م ــن امل ـت ـط ــوع ــن ل ـل ـع ـمــل م ـع ـه ـم ــا ،ت ـحــول
امل ـكــان مل ــزار أم ــام سـكــان املـنـطـقــة وبعض
األجانب الذين يــزورون القطاع .وحرص
ال ـقــائ ـمــون عـلــى املـتـحــف خ ــال الـسـنــوات
الـتــي تلت تأسيسه ،على تنظيم رحــات
مدرسية وإقامة أنشطة مرتبطة باألطفال
تـسـتـهــدف الـتــركـيــز عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــة
مع التراث واآلثــار الفلسطينية من خالل
ما تم جمعه من قطع قديمة .وتشير أبو
نـحـلــة إل ــى أن تــأس ـيــس امل ـت ـحــف وجـمـيــع
األنشطة املتعلقة به هو نتاج جهد ذاتي
وبتمويل خاص منهما ،وهو األمــر الذي
يـلـقــي عـلـيـهـمــا ب ـعــض ال ـص ـعــوبــات ،كــون
امل ـك ــان امل ـق ــام عـلـيــه امل ـت ـحــف ل ـيــس ملكية
خاصة بهما وتم استئجاره.
ويـفـتــح املـتـحــف أبــوابــه بشكل شـبــه دائــم
أمــام ال ــزوار الراغبني في التجول بداخله
والتعرف إلى أبرز القطع التراثية واألثرية
املـ ــوجـ ــودة ب ــداخـ ـل ــه ،إلـ ــى ج ــان ــب تـنـظـيــم
ف ـعــال ـيــات ش ـبــه ش ـهــريــة ملـخـتـلــف الـفـئــات
العمرية للحفاظ على استمرارية عمله.
ويطمح الزوجان أبو نحلة وأبو لحية إلى
أن يتحول متحف الـقــرارة الثقافي ألكبر
مــزار تراثي في فلسطني ،وأن يتمكنا من
املشاركة في معارض دولية بالقطع التي
ت ــم جـمـعـهــا عـلــى مـ ــدار ال ـف ـتــرة ال ـتــي تلت
تأسيسه وإطالقه بشكل رسمي.

وأخيرًا
قواعد العشق األربعون
خطيب بدلة

فــي خمسمئة صـفـحـ ٍة ونـ ّـيــف ،ج ــاءت رواي ــة «قــواعــد
العشق األرب ـع ــون» لــأديـبــة التركية (الـعــاملـيــة) ،إليف
شــافــاق ،املــولــودة في فرنسا  ،1971بترجمة سلسة
ومتقنة من خالد جبيلي (دار طوي للثقافة والنشر
واإلعــام ،لندن ،)2012 ،وهذه مناسبة لإلشادة بهذا
امل ـتــرجــم ال ــذي ي ـبــرز ب ــن املـتــرجـمــن ع ـ َـن اإلنـكـلـيــزيــة
بوفرة إنتاجه ،وحسن اختياره األعـمــال التي يتقدم
لترجمتها« .قــواعــد الـعـشــق األرب ـع ــون» مــن األعـمــال
األدب ـي ــة ال ـتــي يـتـهـ ّـيــب املـ ــرء م ــن ال ــدخ ــول ف ــي عــاملـهــا،
لضخامة حجمها ،ثم ال يستطيع أن يركنها جانبًا
قطعة أدبية فلسفية،
آخر كلمة فيها ،ألنها ً
حتى يبلغ ً
متقنة هندسة وبـنـ ًـاء وإكـسـ ًـاء ولغة وأحــداثــا ..كل ما
فيها جديد ومبتكر.
في أحد حواراتها الصحافية ،تشير إليف التي تحمل
ّ
املتصوف محيي الدين
كنية والدتها شافاك ،إلى قول
بن عربي إنه سيبحث عن دين الحب أينما كان ،حتى
ولو كان عند اليهود أو النصارى أو املسلمني .وربما
لهذا السبب اخـتــارت الكاتبة ،للمستوى الواقعي من
ً
ّ
رواي ـت ـهــا ،أس ــرة أمـيــركـيــة يـهــوديــة ،وتـمــكـنــت ،ببراعة

استثنائية ،مــن ربــط الــواقـعــي بالتاريخي ،إذ جعلت
َ
ربة األسرة اليهودية ،أيال ،تعمل قارئة نصوص أدبية
لــدى مؤسسة نشر أدبـيــة ،وأول عمل ُيـعــرض عليها
لتقييمه رواي ــة بـعـنــوان «الـكـفــر الـحـلــو» تـتـنــاول حياة
املتصوفة اإلسالميني في القرن الثالث عشر( ،كانوا
َّ
ُيــتـ َـهـمــون بــالــزنــدقــة والـكـفــر) .وتــركــز ،بشكل خــاص،
على جالل الدين الرومي الذي كان يعيش في مدينة
قونية التركية ،ويسميه األتــراك «موالنا» ،والدرويش
الـفـيـلـســوف الـ ــذي ج ــاء ل ـي ـشــاركــه ح ـيــاتــه وتـجــربـتــه
الصوفية شمس الــديــن الـتـبــريــزي ..وبـصـفــاء ،يشبه
ص ـفــاء الـقـلــوب املتعلقة بـحــب ال ـلــه ،ت ـبــدأ عــاقــة حب
(باملراسلة ،ثم تصبح واقعية) بني أيال وكاتب الرواية
ّ
وتصوف.
عزيز الذي كان مسيحيًا وأسلم،
ّ
تقود إليف شافاق دفــة أحداثها الروائية كما لو أنها
ّ
بحار قوي يصارع لجج األمواج ،أو كأنها سيناريست
يــؤلــف فـيـلـمــا سـيـنـمــائـيــا عـظـيـمــا ،ي ـبــدأ بــإل ُـقــاء حجر
ُ
سطحها ســاكــن ،وأعـمــاقـهــا مــأى
كبير فــي بـحـيــر ٍة
بــال ـت ـبــاي ـنــات وال ـت ـن ــاق ـض ــات ..ف ـمــن خ ــال ق ـ ــراءة أيــا
َ
مخطوط رواية عزيز ،نعرف كل شيء عن ذلك الحدث
التاريخي العظيم ،املتمثل باجتماع رجــل ديــن رزيــن،
ّ
ّ
مستقر الـعـلــم ،مـصــنــف فــي علية ال ـقــوم ،ذي شهرة

واسعة وشعبية كبيرة اكتسبهما من خالل خطاباته
الدينية ،هــو مــوالنــا جــال الــديــن الــرومــي ،مــع درويــش
ّ
متصوف تقع فلسفته على الضفة األخرى من الفكر
الديني السائد ،ضف ِة الناس املقهورين ،املسحوقني،
املظلومني ..فبعض الناس الذين يعيشون في الحانات
واملــواخ ـيــر يـمـتـلـكــون نـفــوســا إنـســانـيــة طـيـبــة ،لكنها
مطمورة في أوحال الخطايا ،وهم يرزحون تحت وطأة
نظرة املجتمع التي تحتقرهم ..هذا اللقاء ،بل االندماج،
ّأدى إل ــى ج ـعــل شـخـصـيــة م ــوالن ــا ال ــروم ــي تـصـفــو،
وتعتدل ،وتتوازن ،وتكتمل ،فمن خالل حب الله يحب

تقود إليف شافاق ّ
دفة
أحداث روايتها «قواعد
العشق األربعون» كما لو أنها
بحار قوي يصارع لجج األمواج
ّ

اإلنسان كل الناس ،ويسعى إلى مساعدتهم ،وإعادتهم
ً
إلى إنسانيتهم ،بدال من التعالي عليهم واحتقارهم.
ال ُيشترط بكاتب النص الــدرامــي العظيم أن يخترع
وتناقضات ليفتعل صراعًا دراميًا
ومشكالت
أزمات
ٍ
ٍ
ٍ
يخدم فيلمه ،إذ إن هذه األزمات والتناقضات موجودة
ً
َّ
الجوهري منها الذي
أصــا ،ومــا عليه إال أن يرصد
ينشأ عــن إل ـقــاء الـحـجــر عـلــى سـطــح الـبـحـيــرة .فأيال
امل ــرأة ،الــواقـفــة على أب ــواب سـ ّـن األرب ـعــن ،املتماسكة،
التي تحافظ على استقرار أسرتها ،حتى من خالل
سكوتها عــن مغامرات زوجـهــا العاطفية ،املعارضة
زواج ابنتها بشاب مسيحي ،يعصف بها هذا النوع
م ــن ال ـح ــب ،حـتــى لـتـتــرك ك ــل شـ ــيء ،وتـتـبــع حبيبها
ـال إلــى حيث يموت فــي قونية،
ـرض عـضـ ٍ
املـصــاب بـمـ ٍ
و«الـتـبــريــزي» يـعــرف أن املــوت ينتظره مــن مغامرته،
ومع ذلك يقدم عليها ،ألن رسالته اإلنسانية تستحق
التضحية من أجلها ،باإلضافة إلــى أن هــذه الرسالة
ّ
ت ــول ــد م ــن ال ـق ـلــق ال ــروح ــي م ــا ي ـك ـفــي ألن يستخف
باألخطار ..وهذا ما حصل ،فقد نجحت التجربة في
إشاعة مناخ إنساني يلخص مقولة ابن عربي ،ولكن
هذا العمل الكبير ال يمكن أن ّ
يمر من دون عقوبة ،أو
ثمن ،وهو :موته مقابل ما حقق لآلخرين من حياة.
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