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متحف القرارة
زوجان يحاوالن الحفاظ على التراث في غزة

غزة ـ يوسف أبو وطفة

البلدة  فــي  الــقــرارة  يكسر متحف 
ــزء الـــشـــمـــالـــي  ــ ــــجـ ــــي الـ الــــواقــــعــــة فـ
الشرقي من محافظة خان يونس، 
جــنــوبــي قـــطـــاع غـــــزة، الـــطـــابـــع الــتــقــلــيــدي 
لــلــبــلــدة الـــتـــي تــشــتــهــر بــطــابــعــهــا الــريــفــي 
وانــتــشــار األراضــــي الــزراعــيــة فــي مختلف 

أنحائها مقارنة باملناطق املحيطة بها.
ويوجد املتحف بني مجموعة من األراضي 
الـــزراعـــيـــة املــحــيــطــة بـــه، فــيــمــا يــغــلــب على 
للمنازل  الــقــديــم  التقليدي  الــطــابــع  شكله 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلــــى جـــانـــب بــســاطــتــه من 
التراثية  القطع  آالف  فيه  الــداخــل وتــوجــد 
ــة واملــــابــــس الـــقـــديـــمـــة. وتـــأســـس  ــ ــريـ ــ واألثـ
الــقــرارة بجهود فردية وذاتية من  متحف 
الـــزوجـــني نــجــاء أبـــو نــحــلــة ومــحــمــد أبــو 
لحية، وهما من سكان املنطقة ذاتها، عام 
واآلثــار  التراث  على  ليكون شاهدًا   ،2016
 بدأ بقطعة تراثية واحدة 

ْ
الفلسطينية، إذ

 3500 لقرابة  حاليًا  محتواه  ليصل  فقط، 
قطعة.

وعلى مدار تلك السنوات تحول املكان ملزار 
من قبل سكان املنطقة إلى جانب عشرات 
األنشطة والفعاليات املدرسية التي نفذت 

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

فيه والتي تتحدث عن التراث الفلسطيني 
والـــحـــضـــارات الــتــي كــانــت مـــوجـــودة قبل 
مجموعات  املتحف  ويضم  السنني.  آالف 
التي  والتراثية  األثــريــة  القطع  مــن  كبيرة 
كــانــت مــدفــونــة تــحــت األرض أو فــي عمق 
الــبــحــر، والـــتـــي جــمــعــت مـــن مــجــمــوعــة من 
أبــو نحلة  إلــى  الــذيــن انضموا  املتطوعني 
وزوجها للعمل ضمن املتحف رغبة منهم 
فــي الــحــفــاظ عليه وعــلــى مــا بــه مــن تــراث. 
وجــمــعــت هــــذه الــقــطــع مـــن مــجــمــوعــة 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 
الفلسطيني  التاريخ  من  مختلفة  حقبات 

القديم قبل النكبة وبعدها.
ويــبــلــغ عـــدد الــفــريــق الــعــامــل فـــي املتحف 
حاليًا 8 أشخاص، بني فنانني تشكيليني 
ــلــــزوار ومــعــرفــني  وحـــرفـــيـــني ومـــرشـــديـــن لــ
ــــب وجـــــــــود مــخــتــبــر  ــانـ بــــــــاآلثــــــــار، إلــــــــى جـــ
مــتــخــصــص فــــي تـــرمـــيـــم اآلثــــــــار والـــقـــطـــع 
من  األول  يعتبر  والـــذي  القديمة،  األثــريــة 

نوعه في القطاع.
ـــو نــحــلــة وزوجــــهــــا أبــــو لحية  وقــســمــت أبـ
املــكــان إلـــى عـــدة غـــرف تــوجــد فيها القطع 

الـــتـــراثـــيـــة واألثـــــريـــــة، حـــيـــث جــمــعــا داخــــل 
لفترة  تعود  عسكرية  مخلفات  متحفهما 
االنــــتــــداب الــبــريــطــانــي لــفــلــســطــني وخـــوذ 
ــى قـــطـــع نــحــاســيــة  ــ ــة إلــ ــافــ ــاإلضــ جــــنــــود، بــ
قديمة وموازين ومعدات خاصة بالزيتون 

والقهوة.
ويحتوي املتحف على املكاحل النحاسية 
والبراقع املرصعة باملعادن وبعض القطع 
الذهبية، حيث كانت النساء يستخدمنها 
قناعًا لــلــوجــه، إلــى جــانــب مــابــس تراثية 
ــال والــنــســاء يــرتــدونــهــا  قــديــمــة كـــان الـــرجـ
خـــال حــقــب زمــنــيــة مــتــنــوعــة. أمـــا الساحة 
عشرات  على  فتحتوي  للمكان  الخارجية 
القطع والحجارة القديمة التي تعتبر من 
التراث الفلسطيني والتي يتم استخراجها 
مـــن بـــاطـــن األرض خــــال عــمــلــيــات الــحــفــر 
فيما  أو خــارجــهــا،  البلدة  داخــل  البناء  أو 
نادرتني  تراثيتني  قطعتني  املتحف  يضم 
تــتــمــثــان فـــي »لــــوح الـــــــدراس«، وهـــي أداة 
ــان املـــــزارعـــــون يــســتــخــدمــونــهــا  ــ زراعــــيــــة كـ
للعصر  تعود  للزيتون  ومعصرة  قديمًا، 

الروماني ويزيد عمرها عن 3 آالف عام. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــلـــة لــ ــو نـــحـ ــ ــ وتـــــقـــــول نــــجــــاء أبـ
فــي تأسيس متحف  الرغبة  إن  الــجــديــد«، 
خــــاص بـــالـــقـــرارة جــــاء لـــكـــون الــبــلــدة ذات 

طــابــع إنــتــاجــي وزراعـــــي، ومـــن أجـــل كسر 
بطريقة  عنها  املــعــروف  التقليدي  القالب 
تـــعـــزز مـــعـــرفـــة ســـكـــان املـــنـــطـــقـــة بــتــراثــهــم 
واجهت وزوجها  أنها  وآثارهم. وتوضح 
ــات تــتــمــثــل فــي  ــعـــوبـ ــة األمــــــر صـ ــدايــ فــــي بــ
عــــدم تــقــبــل الـــفـــكـــرة، وهــــو مـــا تـــم تــجــاوزه 
ــام املـــزيـــد  ــمــ ــت، ومــــــع انــــضــ ــ ــوقــ ــ ــمـــــرور الــ بـــ
ــن املـــتـــطـــوعـــني لــلــعــمــل مـــعـــهـــمـــا، تــحــول  مــ
املــكــان ملــــزار أمــــام ســكــان املــنــطــقــة وبعض 
القطاع. وحرص  يــزورون  الذين  األجانب 
الــقــائــمــون عــلــى املــتــحــف خـــال الــســنــوات 
رحــات  تنظيم  على  تأسيسه،  تلت  الــتــي 
مدرسية وإقامة أنشطة مرتبطة باألطفال 
تــســتــهــدف الــتــركــيــز عــلــى تــعــزيــز الــعــاقــة 
الفلسطينية من خال  التراث واآلثــار  مع 
ما تم جمعه من قطع قديمة. وتشير أبو 
نــحــلــة إلــــى أن تــأســيــس املــتــحــف وجــمــيــع 
األنشطة املتعلقة به هو نتاج جهد ذاتي 
وبتمويل خاص منهما، وهو األمــر الذي 
يــلــقــي عــلــيــهــمــا بــعــض الــصــعــوبــات، كــون 
املـــكـــان املـــقـــام عــلــيــه املــتــحــف لــيــس ملكية 

خاصة بهما وتم استئجاره.
ويــفــتــح املــتــحــف أبــوابــه بشكل شــبــه دائــم 
التجول بداخله  الراغبني في  الـــزوار  أمــام 
والتعرف إلى أبرز القطع التراثية واألثرية 
ــانـــب تــنــظــيــم  ــــى جـ ــــودة بـــداخـــلـــه، إلـ ــــوجـ املـ
فــعــالــيــات شــبــه شــهــريــة ملــخــتــلــف الــفــئــات 
عمله.  استمرارية  على  للحفاظ  العمرية 
ويطمح الزوجان أبو نحلة وأبو لحية إلى 
ألكبر  الثقافي  الــقــرارة  متحف  يتحول  أن 
مــزار تراثي في فلسطني، وأن يتمكنا من 
املشاركة في معارض دولية بالقطع التي 
ــدار الــفــتــرة الــتــي تلت  تـــم جــمــعــهــا عــلــى مــ

تأسيسه وإطاقه بشكل رسمي.

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

باختصار

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

هوامش

خطيب بدلة

ــاءت روايــــة »قــواعــد  فــي خمسمئة صــفــحــٍة ونــّيــف، جـ
إليف  )الــعــاملــيــة(،  التركية  لــأديــبــة  األربـــعـــون«  العشق 
بترجمة سلسة  املــولــودة في فرنسا 1971،  شــافــاق، 
والنشر  للثقافة  )دار طوي  من خالد جبيلي  ومتقنة 
واإلعــام، لندن، 2012(، وهذه مناسبة لإلشادة بهذا 
ــذي يــبــرز بـــني املــتــرجــمــني عـــن اإلنــكــلــيــزيــة  ــ املــتــرجــم ال
يتقدم  التي   

َ
األعــمــال اختياره  وحسن  إنتاجه،  بوفرة 

الــعــشــق األربـــعـــون« مــن األعــمــال  لترجمتها. »قــواعــد 
ــتــي يــتــهــّيــب املــــرء مـــن الـــدخـــول فـــي عــاملــهــا،  ــة ال ــيـ األدبـ
جانبًا  يركنها  أن  يستطيع  ال  ثم  حجمها،  لضخامة 
حتى يبلغ آخر كلمة فيها، ألنها قطعة أدبية فلسفية، 
 وأحــداثــًا.. كل ما 

ً
 وبــنــاًء وإكــســاًء ولغة

ً
متقنة هندسة

فيها جديد ومبتكر.
في أحد حواراتها الصحافية، تشير إليف التي تحمل 
كنية والدتها شافاك، إلى قول املتصّوف محيي الدين 
بن عربي إنه سيبحث عن دين الحب أينما كان، حتى 
ولو كان عند اليهود أو النصارى أو املسلمني. وربما 
من  الواقعي  للمستوى  الكاتبة،  اخــتــارت  السبب  لهذا 
ــنــت، ببراعة 

ّ
 أمــيــركــيــة يــهــوديــة، وتــمــك

ً
روايــتــهــا، أســــرة

جعلت  إذ  بالتاريخي،  الــواقــعــي  ربــط  مــن  استثنائية، 
 األسرة اليهودية، أيا، تعمل قارئة نصوص أدبية 

َ
ربة

ُيــعــرض عليها  أدبــيــة، وأول عمل  لــدى مؤسسة نشر 
ــة بــعــنــوان »الــكــفــر الــحــلــو« تــتــنــاول حياة  لتقييمه روايـ
الثالث عشر، )كانوا  القرن  املتصوفة اإلساميني في 
ــَهــمــون بــالــزنــدقــة والــكــفــر(. وتــركــز، بشكل خــاص، 

َّ
ُيــت

على جال الدين الرومي الذي كان يعيش في مدينة 
والدرويش  »موالنا«،  األتــراك  ويسميه  التركية،  قونية 
ــاء لــيــشــاركــه حــيــاتــه وتــجــربــتــه  ــــذي جــ الــفــيــلــســوف الـ
الــتــبــريــزي.. وبــصــفــاء، يشبه  الــديــن  الصوفية شمس 
ــلــه، تــبــدأ عــاقــة حب  صــفــاء الــقــلــوب املتعلقة بــحــب ال
)باملراسلة، ثم تصبح واقعية( بني أيا وكاتب الرواية 

عزيز الذي كان مسيحيًا وأسلم، وتصّوف. 
أنها  لو  الروائية كما  أحداثها  ــة 

ّ
دف إليف شافاق  تقود 

بّحار قوي يصارع لجج األمواج، أو كأنها سيناريست 
يــؤلــف فــيــلــمــًا ســيــنــمــائــيــًا عــظــيــمــًا، يــبــدأ بــإلــقــاء حجر 
ــهــا مــأى 

ُ
كبير فــي بــحــيــرٍة سطُحها ســاكــن، وأعــمــاق

ــراءة أيــا  ــ بــالــتــبــايــنــات والـــتـــنـــاقـــضـــات.. فــمــن خــــال قــ
 رواية عزيز، نعرف كل شيء عن ذلك الحدث 

َ
مخطوط

رزيــن،  ديــن  باجتماع رجــل  املتمثل  العظيم،  التاريخي 
الــقــوم، ذي شهرة  علية  فــي  ــف 

ّ
مــصــن الــعــلــم،  مستقّر 

واسعة وشعبية كبيرة اكتسبهما من خال خطاباته 
الدينية، هــو مــوالنــا جــال الــديــن الــرومــي، مــع درويــش 
متصّوف تقع فلسفته على الضفة األخرى من الفكر 
املسحوقني،  املقهورين،  الناس  ضفِة  السائد،  الديني 
املظلومني.. فبعض الناس الذين يعيشون في الحانات 
واملــواخــيــر يــمــتــلــكــون نــفــوســًا إنــســانــيــة طــيــبــة، لكنها 
مطمورة في أوحال الخطايا، وهم يرزحون تحت وطأة 
نظرة املجتمع التي تحتقرهم.. هذا اللقاء، بل االندماج، 
ــــرومــــي تــصــفــو،  ــا ال ــوالنـ أّدى إلــــى جــعــل شــخــصــيــة مـ
وتعتدل، وتتوازن، وتكتمل، فمن خال حب الله يحب 

اإلنسان كل الناس، ويسعى إلى مساعدتهم، وإعادتهم 
 من التعالي عليهم واحتقارهم.        

ً
إلى إنسانيتهم، بدال

يخترع  أن  العظيم  الــدرامــي  النص  بكاتب  ُيشترط  ال 
أزماٍت ومشكاٍت وتناقضاٍت ليفتعل صراعًا دراميًا 
يخدم فيلمه، إذ إن هذه األزمات والتناقضات موجودة 
الذي  الجوهريَّ منها  أن يرصد  إال  ، ومــا عليه 

ً
أصــا

ينشأ عــن إلــقــاء الــحــجــر عــلــى ســطــح الــبــحــيــرة. فأيا 
املـــرأة، الــواقــفــة على أبـــواب ســّن األربــعــني، املتماسكة، 
أسرتها، حتى من خال  استقرار  على  تحافظ  التي 
املعارضة  العاطفية،  زوجــهــا  مغامرات  عــن  سكوتها 
النوع  بها هذا  ابنتها بشاب مسيحي، يعصف  زواج 
مـــن الـــحـــب، حــتــى لــتــتــرك كـــل شــــيء، وتــتــبــع حبيبها 
املــصــاب بــمــرٍض عــضــاٍل إلــى حيث يموت فــي قونية، 
املـــوت ينتظره مــن مغامرته،  أن  يــعــرف  و»الــتــبــريــزي« 
ومع ذلك يقدم عليها، ألن رسالته اإلنسانية تستحق 
الرسالة  هــذه  أن  إلــى  باإلضافة  أجلها،  من  التضحية 
ــــروحــــي مـــا يــكــفــي ألن يستخف  ال الــقــلــق  ـــد مـــن 

ّ
تـــول

باألخطار.. وهذا ما حصل، فقد نجحت التجربة في 
إشاعة مناخ إنساني يلخص مقولة ابن عربي، ولكن 
هذا العمل الكبير ال يمكن أن يمّر من دون عقوبة، أو 

ثمن، وهو: موته مقابل ما حقق لآلخرين من حياة.
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