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  البالط التقليدي يف فلسطين

  إعداد سعاد العامري، رسومات لينا صبح
  .2000مركز املعمار الشعبي،  –رام الله: رواق 

  
ليشكل بهذا الرقم باكورة  ،1ين" رقم أعطي كتاب "البالط التقليدي يف فلسط  

مركز املعمار الشعبي، إصدارها حتت عنوان "سلسلة رواق  –السلسلة التي ينوي رواق 
ويتكون هذا السفر من متن يشغل عشرين صفحة،  .يف تاريخ العمارة يف فلسطين"

 ومن ست وستين لوحة ملونة. وكتب املتن باللغة اإلنكليزية، وصاحبه ترجمة وسلسلة
إىل العربية. وهو بذلك يخاطب القارىء واملهتم احمللي والعربي واألجنبي. وهذه ميزة 

جيدة ومهمة لهذا الكتاب، ألن كتب التراث يف فلسطين غالباً ما تنشر بلغة واحدة إمّا 
  عربية وإمّا أجنبية؛ وهي بهذا متاحة جلمهور حمدود وحمدد.

العامري، مؤسِّسة ومدير رواق،  يتكون متن الكتاب، الذي قامت بإعداده سعاد  
من توطئة، ومقدمة، وسياق تاريخي ومعماري عرضت فيه أصل هذا النوع من البالط، 

وزمن ظهوره، وانتشاره فيفلسطين والشام وغيرهما من األقاليم. وبعد السياق 
التاريخي أولت الباحثة اهتماماً للتوثيق الفني، وفصّلت توثيق عملية اإلنتاج بحيث 

املاكينات واألدوات واملواد املستخدمة وعملية التصنيع اليدوية، ثم تناولت شملت 
نقشات (تصميم) البالط وتكويناتها الهندسية وأسماء بعض التشكيالت الفنية حيث 

من  النوع اعتمدت يف تتبع بعض التسميات على احلرفيين. ونالت حماوالت إحياء هذا
. ومن  66بملحق وبعده أشكال بلغ عددها البالط قسطاً من العناية. وزود الكتاب  شكالً

اجلدير ذكره فيما يتعلق باملتن، أنه يذكر جميع من ساهم يف جمع املادة امليدانية 
ويف أعمال التوثيق من الباحثين اخملتصين بأمانة ودقة علمية، حتى إن الفنانة لينا 

  ساواة مع الكاتبة.صبح، التي تولت تنفيذ الرسومات، ُذكرت على الغالف على قدم امل
حددت أهداف هذا الكتاب من قبل الكاتبة واحملررة لهذه السلسلة، وكما ورد   

، بهدفين طموحين: األول جمع وتوثيق أشكال البالط بصورة شاملة مع يف مقدمتها

                                                            

    من هذه السلسلة لدياال خصاونة  2الرقم  2001صدر يف سنة(Diala Khasawneh)  :بعنوان  
Palestinian Urban Mansions: Memoirs Engraved in Stone.      

. وهناك 153-155، ص 47سات الفلسطينية"، العدد وقد نشر نبيل كنفاين مراجعة لهذا الكتاب بالعربية يف "جملة الدرا
  يف: (Penny Johnson)مراجعة أُخرى باإلنكليزية لبني جونسون 

Jerusalem Quarterly File, 11-12, Winter-Spring 2001, pp. 87-89.     
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تعيين مواقعها داخل املنازل، وحتديد مواقع هذه املنازل وخلفية بنائها التاريخية؛ 
ت طريقة تصنيع وإنتاج هذا البالط، مع حماولة إيجاد السبل الثاين تسجيل تفصيال

التي تكفل حتسينه إلجناح تسويقه بعد تشجيع عملية إعادة إنتاجه. وال غرو يف أن 
الهدفين يكمالن أحدهما اآلخر. وعليه، فإن هذه الدراسة نظرية وعملية يف آن واحد، 

احملافظة على املوروث وهذه فضيلة أُخرى للكتاب وملنهج رواق يف اإلحياء و
املعماري الذي يشكل جزءاً من الهوية احلضارية للشعب الفلسطيني. فالهدف املنشود، 

كما يستشف من احملتوى، ليس فقط إجناز بحث ليسد ثغرة يف الدراسات املعمارية 
الفلسطينية، وليتبوأ مكانه على رفوف املعرفة اإلنسانية، بل أيضاً الرغبة يف ربط 

عماري باحلاضر واملستقبل، للعودة إىل النسيج املعماري املميز والناجح املاضي امل
للشعب الفلسطيني، وخصوصاً بعد التشويش واالغتراب املعماري الصارخ الذي يسود 

  األعمال املعمارية احلالية يف فلسطين ويف غيرها من البالد العربية.
النفس راحة، وتشير إىل والواقع أن النظرة األولية إىل هذا الكتاب تبعث يف   

اجلهد الذي بذل يف جمعه وتصميمه وإخراجه. فالورق ناصع البياض، واللوحات 
واضحة، واألشكال غاية يف اإلتقان ويف تركيز األلوان، عالوة على جمال التشكيالت 

األصلية لهذا البالط الذي سمي ببالط السجادة تيمناً بجمال وقيمة السجاد الذي 
وكأن املقصود أن قيمة وجمال هذا البالط يغنيان عن فرش السجاد يغطي األرضيات، 

القيّم. فالطباعة ممتازة، خالية من األخطاء املطبعية واللغوية. والواقع أن جودة 
أعوام) التي استغرقتها عملية جمع  8ل نسبياً (الكتاب تعوض فترة االنتظار الطوي

  وتوثيق املواد العلمية امليدانية اخلاصة بهذا الكتاب.
وإذا ما ترك القارىء إيجابيات هذا الكتاب، وانتقل إىل بعض الهفوات   

والتمنيات، فإنه سيلحظ أن متن الكتاب مقارنة بعدد ووصف األشكال قليل نسبياً، 
ن دون إشارة وربط باملتن، وأن الكتاب يخلو من اإلشارات وأن بعض األشكال وضع م

املرجعية. والواقع أن هذه األمور تعود إىل طبيعة الكتاب؛ فهو رائد يف بابه، مل تسبق 
دراسات يف هذا املوضوع، وأن معلومات ومعطيات الكتاب ارتكزت على العمل امليداين 

 ذاكرة العاملين فيه، عالوة على أن ملا أمكن توثيقه من هذا البالد، وملا هو موجود يف
هناك صعوبة جمة تعترض من يحاول حتديد التسميات للتشكيالت الزخرفية 

والهندسية. فهذا املضمار يف الدراسات املعمارية ما زال بكراً. وبما أن هذا البالط 
ازدهر يف النصف األول من القرن العشرين، فإن مصادرنا األصلية مل تذكر 

  فنية واحلرفية.مصطلحاته ال
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هذا، ويصعب معرفة ملاذا مل حتمل األشكال رقماً موحداً للمتن اإلنكليزي   
" بالعربية يف حين أنها سميت  والعربي، وملاذا سميت التشكيالت الفنية للبالط "شكالً

Plate  باإلنكليزية بدالً منFigure واملالحظ أن هذه األشكال من اجلودة يف اإلخراج .
يبعدها قليالً عن واقعها يف البيوت، األمر الذي كان يستلزم مزيداً من والطباعة مما 

اللوحات (الصور الفتوتوغرافية) بجانب هذه الرسومات اجلذابة. ومما ال شك فيه أن 
اختيار ستة وستين شكالً لتنشر يف الكتاب من واقع مئتين وعشرين، كان مهمة حار 

. وكا ن مفيداً لو أن قائمة خمتصرة بالبيوت التي فيها الذوق الفني، وأمراً ليس سهالً
حتوي هذا النوع من البالط أُرفقت بالكتاب كملحقن بحيث تضم اسم املدينة التي يقع 
فيها البيت، وموقعه، ومؤسسه، وتاريخ بنائه، وهو ما كان سيزيد يف الوعي املعماري 

لقريبة من عن هذه البيوت. ومن الطريف أن يحوي املتن بعض األلفاظ احلرفية ا
  العامية، مثل ساقوف بدالً من عتب، وتصفيط بدالً من ترتيب، وغيرهما من األلفاظ.

ختاماً، يمكن القول إن رواق جنح ووفّق يف إخراج كتاب ذي جودة عالية، ويف   
موضوع غير مطروق عن البالط التقليدي يف فلسطين للقارىء املعني. وأمّا اخملتص 

فة ففي أرشيف رواق من املعلومات ما يسد حاجته ومن يرغب يف مزيد من املعر
  ورمقه.

  يوسف سعيد النتشه
  رئيس دائرة اآلثار اإلسالمية
  يف احلرم الشريف



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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