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ُ ،Hilma-Natalia Granqvistت $عتبر ه $ذه ال $باح $ثة اإلن $ثروب $ول $وج $ية ال $فنلندي $ة ال $ناط $قة ب $ال $سوي $دي $ة )(١٩٧٢-١٨٩٠
ت ح$ليمة“ ،م$ن ط$الئ$ع
امل$عروف$ة ع$ند ال$عرب ،وال سّ$يما ف$ي ق$ري$ة أرط$اس ال$واق$عة ب$ال$قرب م$ن ب$يت لح$م ،ب$االس$م ”السّ $
ال $باح $ثني ف $ي ع $لمي اإلن $سان واالج $تماع ف $ي ف $نلندا .ت $مّكنت ب $مثاب $رت $ها وم $نهجيتها ت $وث $يق ح $ياة أه $ال $ي أرط $اس ف $ي
ب$داي$ات ال$قرن امل$نصرم  ،م$ن ع$ادات وت$قال$يد م$ن امله$د إل$ى اللح$د ،وأعّ$دت أط$روح$ة ال$دك$توراة ع$ن ال$زواج ف$ي أرط$اس
ع$ام  .١٩٣٢ك$نت ق$د ك$تبت م$قاال ع$ن ه$ذه ال$باح$ثة ق$بل ع$قد م$ن ال$سنني ونّ$يف ،ونش$ر ث$ان$ية ف$ي م$واق$ع إل$كترون$ية ع$دي$دة
في اآلونة األخيرة .أطروحتها هذه ،التي كتبت باللغة اإلنجليزية ،قد نُقلت إلى العربية في أواخر العام .٢٠١٥
ه$يلما غ$رانكفس$ت ،أح$وال ال$زواج ف$ي ق$ري$ة فلس$طينية .ت$رج$مة :خ$دي$جة ق$اس$م و إخ$الص ال$قنان$وة ،م$راج$عة ع$مر ال$غول.
بيروت ط :١ .املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ٧٠٤ ،٢٠١٥ .ص.
Hilma Granqvist, Marriage Conditions in a Palestinian Village. Helsingfors 1931.
ُذك$ر ال$سام$ري$ون ف$ي ه$ذا املجّ$لد الضخ$م ف$ي م$وض$عني أ ُش$ير إل$ى أّول$هما ف$قط ف$ي الفه$رس ال$عاّم ص .٧٠٢ .وف$ي م$ا
يلي ما ُكتب عنهم حرفيا بدون نقصان أو زيادة.
”
وت$وص$ل ج$وس$ان ) (Jaussenإل$ى اس$تنتاج م$شاب$ه .وم$ن الج$دي$ر ب$ال$ذك$ر أن ه$ذا ال$خبير ال$بارز ف$ي ال$حياة ال$شعبية
ال $عرب $ية ،إذا م $ا أراد وص $ف ال $عادات وال $تقال $يد ف $ي فلس $طني ،ف $إن $ه ي $رى أن م $ن ال $ضروري أن يج $رى ذل $ك ع $لى ش $كل
دراس $ $ات أح $ $ادي $ $ة ع $ $ن أم $ $اك $ $ن م $ $نفصلة .وف $ $ي أول $ $ى ه $ $ذه ال $ $دراس $ $ات األح $ $ادي $ $ة امل $ $وس $ $وم $ $ة ب $ $ال $ $عنوان ال? ?عادات
الفلس? ? ?طينية ،املج? ? ?لد األول ،ن? ? ?اب? ? ?لس وق? ? ?ضاؤه? ? ?اCoutumes Palestiniennes I. Naplouse et son) ،
ح$ل ،ونش$رت$ه ت$حت ع$نوان
 (District, 1927ي$قول امل$ؤل$ف ف$ي امل$قدم$ة” :ك$ما أن$ها ت$شكل ن$ظيًرا مل$ا أج$ري$ت ب$ني ال$بدو الُّ$ر َّ$
ع? ?ادات ال? ?عرب ف? ?ي أرض مؤاب ) .“ (Coutumes des Arabes au pays de Moabل $ $كنه ي $ $واص $ $ل ق $ $ائ ً$ $ال” :ال
ي $مكن ال $قيام ب $عمل ي $حيط بفلس $طني ك $لها؛ ف $هناك م $الم $ح ع $دي $دة وج $وان $ب م $ختلفة .ول $ذا اق $تصرت م $الح $ظات $ي ع $لى
امل$نطقة ،وال س$يما ن$اب$لس ،وه$ي م$نطقة م$متنعة ع$لى امل$ؤث$رات ال$خارج$ية إل$ى ح$د ب$عيد .وس$أرج$ىء أب$حاث$ي األخ$رى ع$ن
أم$اك$ن أخ$رى م$ن األرض امل$قدس$ة .ه$ذا ال$كتاب ه$و املج$لد األول م$ن س$لسلة س$تستكمل الحً$قا“ .ل$كن ،وح$تى ف$ي ه$ذا
ص$ا ب$هم ف$ي
ال$كتاب ع$ن ن$اب$لس ،اس$تثنى امل$ؤل$ف ع$نصًرا ش$عبًيا م$هًما ،وه$م ال$سام$ري$ون ،ع$لى ال$رغ$م م$ن أن ل$هم حًّ$يا خ$ا ً ّ $ $
ال$بلدة؛ ألن الح$دي$ث ع$نهم ي$قتضي دراس$ة ب$حثية م$نفصلة .وف$ي ال$حاش$ية رق$م ” :٢٦ي$قول ج$وس$ان ف$ي ال$صفحة 255
م $ن امل $رج $ع امل $شار إل $يه س $اب ً$قا  ” :ل $م ت $ذك $ر ال $عادات ال $سام $ري $ة ع $مًدا ف $ي ه $ذا ال $كتاب؛ ف $دراس $تها ت $حتاج إل $ى ع $مل
خ $اص ،ك $ما أن م $ون $تغوم $ري ت $ناول ج $زئ ً$يا م $ا ت $بقى م $نها ف $ي ك $تاب $ه ال?سام?ري?ون )] (The Samaritansت $رج $مة ع $ن
الفرنسية[“ .ص.٤٨-٤٧ .
”وأح$كام ن$جاس$ة امل$رأة ع$ند ال$سام$ري$ني أك$ثر تش$دًدا م$ن ه$ذا ]ف$ي ال$حاش$ية رق$م  :٥٧ي$تفاخ$ر ال$سام$ري$ون ب$ات$باع$هم
ال$صارم لش$ري$عة م$وس$ى األص$لية .ونج$د األح$كام امل$تعلقة به$ذا ف$ي اآلي$ة ال$خام$سة والعش$ري$ن وم$ا ي$ليها م$ن اإلص$حاح
ال$ $خام$ $س عش$ $ر م$ $ن س$ $فر ال$ $الوي$ $ني ،واآلي$ $ة ال$ $تاس$ $عة عش$ $رة م$ $ن اإلص$ $حاح ال$ $ثام$ $ن عش$ $ر م$ $ن ال$ $سفر ن$ $فسه[“؛ ف$ $هم
ي$خصصون ل$لمرأة ج$ان$بًا م$ن الحج$رة ،ال تس$تطيع أن تخ$رج م$نه م$ا دام$ت ن$جسة .ول$قد رأي$ت ب$نفسي ف$ي ن$اب$لس ف$ي

ب$يت س$ام$ري ام$رأة ش$اب$ة تج$لس ص$ام$تة ف$ي ال$بيت ع$لى ه$ذا ال$نحو خ$لف س$تار ،ب$عد أن أن$جبت ط$فًال ،وم$ع أن ال$طفل
ت$وف$ي ،ف$إن$ها ظ$لت ج$ال$سة ه$ناك ف$ي م$كان ض$يق إل$ى أن ان$قضى ال$وق$ت امل$علوم .وب$امل$قارن$ة ،ف$إن ل$لمرأة املس$لمة ح$ري$ة
أك$بر ف$ي الح$رك$ة ]ف$ي ال$حاش$ية رق$م  :٥٨ي$قول م$وس$ل ف$ي ،Musil: The Manners and Customs, p. 231 :خ$الل
ف $ترة ال $حيض ت $طبخ امل $رأة وت $أك $ل م $ع اآلخ $ري $ن ك $ال $عادة[ ،ول $كنها ع $لى أي ح $ال ،ت $نقطع ع $ن أش $ياء ك $ثيرة ف $ي رب $يع
ح$يات$ها ،وم$ن امل$ؤك$د أن ب$إم$كان$ها أن ت$خال$ط ال$ناس بح$ري$ة أك$بر ب$عد ان$قطاع ال$حيض ،وال$يأس م$ن اإلن$جاب؛ ف$عندئ$ذ
ي $مكنها أن ت $كون ق $اب $لة أو م $مرض $ة ،وي $مكنها أن ت $صوم وت $صلي هلل ،وت $زور األم $اك $ن امل $قدس $ة بح $ري $ة ،ك $ل ذل $ك ألن $ها
ط $اه $رة م $ن ال $دم $اء ]ف $ي ال $حاش $ية رق $م  :٥٩ك $نا رأي $نا خ $الل ح $دي $ثنا ع $ن الح $ماة وال $كنة أن س $لطة امل $رأة ون $فوذه $ا ف $ي
امل$سائ$ل امل$تعلقة ب$شؤون امل$نزل ت$بدأ ع$ند ت$قدم$ها ف$ي ال$سن ،وس$نرى ف$ي ال$فصل األخ$ير ،م$ا ي$ؤك$د ه$ذا ،إذ ت$صبح األم
األرملة ذات سلطة ونفوذ في إدارة أمالك أوالدها[“ .ص.٤٧٨-٤٧٧ .
”ق$يل ل$ي ف$ي ن$اب$لس إن امل$سيحيني ال$عرب ك$ذل$ك ي$سأل$ون ش$ي ً
خا ق$بل ال$زواج ع$ن ات$ساق اس$مي ال$رج$ل وامل$رأة امل$قبلني
ع$لى ال$زواج وفً$قا ل$لنجوم ،وت$غير امل$رأة اس$مها إذا ل$م ي$كن م$الئً$ما .أن$ظرLane, An Account of the Manners , :
 “,and Customs of the Modern Egyptians, I. London, 1849ص ٣٦١ .إلخ.
وف$ي فلس$طني ه$ذه األي$ام ،ي$غير ال$ناس أس$ماء األوالد أيً $
ضا .وخ$الل زي$ارات ع$دي$دة أت$يحت ل$ى إل$ى ب$يوت ال$سام$ري$ني
ف$ي ن$اب$لس ،ص$ادف$نا ولً$دا ف$ي إح$دى ال$عائ$الت غ$يروا اس$مه ع$مًال ب$نصيحة ش$يخ ألن ال$ول$د ك$ان دائ$م ال$بكاء ،ول$م ي$كن
يه$ $ $ $ $دأ .أن$ $ $ $ $ظرMacalister, Stewart and Masterman E. W. G., ‘‘Occasional Papers on the Modern :
Inhabitants of Palestine’’ in: Palestine Exploration Fund. Quarterly Statement, XLVII.
London 1905, p. 153
”وه$ناك ع$ادة أخ$رى أك$ثر ش$يوًع$ا ،وه$ي ت$غيير اس$م ال$شخص ف$ي ح$ال إص$اب$ته ب$مرض خ$طير“ .وق$د وج$د امل$ؤل$فان ه$ذه
ال$عادة ب$ني ال$يهود ف$ي فلس$طني ،وذك$را ي$هودي$ة إس$بان$ية غ$يرت اس$مها ب$عد أن خ$ضعت ل$عملية ج$راح$ية خ$طرة .ص٤٨٥ .
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