
المجمهح!الف!علهزحسفىلافيلمحاأ

!وكرصر!اصف

.إمص"-كواي))او"شاعر"الىويى-؟معراينهافي"السهيجة))اجنرماعيةظا!رةانهاح!تمناك!مبيةاءالافيإموضوع.)ناوليمكن

ؤظلأراةااما.المساءفيهلالبتب!واي،رشدادبنرةلخفةافيرافلاحظات،درسالاولالاساوبوة!ا.البشقىالوءعفيةالناحقيمناو

-لدورفيوقىهامنضنصلملأجزءاألانجبءتوررقعمله؟نلم*الذيالبي!تفيتراتناؤيذللكءولاتتاراتمننجهـهماالىبذللكولسهتدالأجتماعية

ا)مراغزءسر!أناراةأع!ىدن!رزالك.المعيفةؤكهما""ظهـقيفيالجساطة"وبالال!!!يا"ا،الحاضرةحيات!نانراء!رمن4نلاحةماوالىضبالمل

علبها.ؤضفيوبر!طآوتطوير!،!نهتش-ؤىواذففيرهاملابسهزخرؤ"أؤكطجمعاءبهوض!الازياءيئ"لمقطولدلوالكامةبالصورةنجمعؤتئالثاز!ه!

المضافة!!ه!ر،واداعلمات.فطا،،ووضيماةذيهاجزوتف!"ر!و!ءبهاورونقازت:-عوياء(لازعام"?حاءكافية"و!رلكذي!ممت!!وبالطبع،ارشتيفيا

البيت.خ،رجعلىىافتمرتاداؤجممةذآتغصروهـكعمايةال:مصبىالماضيعبرذللك

وزصر!"،الازير-،ء.نهعمب!فيعلمجببموزء"ءبابرهبردورير!يةالرويرتب!انالضروريمنا!4!)ما.الماةميمحنبهمزلا،زياءحافر!-ح

اتا،ءهاهـ-نالةنءذااراةا.نوارتت،وقد..وتقل!بدير4زلمقائصبئبررورءوم-ةالتهعببةآءيئاوطلأمحعيذالاجصماوالمةقاييمدأنوالإإغرباأتاذللك

اءإالازمن1)دارجازء،ؤ،النتراءمو"،المرآةانوا!روف.والجدات.عامةبهصورة

عنى!ا!حطوةلونيوا)ترورب19*ز./نك،ءتهادغ"ودلكجالالرمنالم!صظاتادراسةبينللهـزاوجةل"م!اوهـوالمقاق!ذاانوالواؤء

مرتبةفيا!قران؟-نوالظ،ورءرودهـأ!خدة"اصرى!ةومن،جلالرفيا)*ركبزالضروريومن.انوصفيةبالنوا*!ه!مأ،!هاوعيةا!يط

ير":،!ىالرجلفممعالضفرة5هدا!ثه:-فئالاغن!بةؤغفلول!.عاد"العامالمسحنة،زجبوؤرمرتبطفالا!"قراءمعاالناح!"ينعلىالاهصظم

:"قي"تبر!،"لىباهىا،رأةوب-فه!ة-بما،اكمعبي!ةياءالأزعنالمسضفيف"ا(ورلموصاتؤرت.!و!ما..

فعالء-،ونتوو!كاةا"نيءبا!فصريا!ررببئ-تيا.جهـوىخر3وااتىتصبحارراسةافانا،انتراثيةاصذورهـ،ذلك

سمجوف!ناغواز--اواصت--التصصبركف-واكواز-ت

ب-للازواج"نفيزينلاالت-!،ءأن"!رانممىاز،نول"لاح!-وؤدالمكتامةازهاوأنولهااشكطنشاهـدنراللااذكطالشعيب!ةياءالأراى

انافص"ةإرالاببر،دا*نيرتهؤ،نواللأنراءبالغهىأوابونااولما:ظ!رناك،س./وارزهاقديمةارياءبقاياالأ!ماماوباديتنا!رانا!جمطوأللجميلة

،تودأرقروناتىمنتصرلاأنذيكويرؤإد.الر!،لأكت-ررفيفيرصسطءجءلى4نلمحالذيلخه،إبئارماةطائفدةعنوطائفةجتلعنجيلا

......-ااقته-اديةواواحتماعيةدينصة،؟ثرأتاازعكاسهطتالاالازير-،ءهذه
اسنم-،وحدلمهـأصهءلم!عآدةو/بمونللخروجتستعملهور"-باص!او...

.م......ا!.غنميةالص"درلووالمؤزرات.هذهتتبعان.تاري!خ!يةوكذلك.0ومناخية

اء%نجاراتمنعمبالرالهت.زربرلأ..اأ:بطةالاشباءبهتفيرؤدي

.المحالهـ!افيواردةءلا!حماط!رأاء؟تاراتافانالمب!ت!ياال!هلربطؤاىاصرىورملمإت00اتموعةا،الفني!ة؟رائدبالةترخرومفيدة

.الملاهـ--حووانحروباوالهجراتالاؤلميات/وبالطواؤفانشصءبئءياالار

وال!نةفاللفي!ا،ريئءالعربركطراثالتجاذبالىشاخهبئوالمالا!صادقيوالقروفالهـينيئ

سراالء-مه:ةا،زياءؤكطايقديمءنواله"دوؤطالجديدتقاهـبىانزارلمإحيءمللهـوالربطذللكان،الرئيسيثرا"ؤيمثلالذيالتلميد

..ارو-وب-ةواهطارةا!ءدداعلامةالازياءلاأنذلث.عليه"""اروط.الكئيرانشياءلت،بعةواوالاههمامالمن،قيمنيحص،ج

و!-صصواليها!تبما!طببءقىءقلدو!از"جآز"الريرورجممايجددبواسط"هااوبرجمهماالرنبم--دؤبيضم!،لسويفنغالبهافياينتمعبيةوالازياء

.الداؤىءالفه.ل"طلعفيزتجددالأبسابعضمع(1ال!ر"او"الديماية"او2باكوبفيب!يركضالندوي

؟ءولفانهجذريءيرا)تصور:ةالازياءفيجدإبىا)كانواذاهـ-لملابسانزءد"وازمقلملالءطة"الىبالاضاؤةال-?طةالمداخالميةا

.،بفارث،وأءجمودبا،زولللأق"و-باازءب،هرالمطمناوةخله!فيالرء:ةامىوريرفي!الرسؤكملاليوير!خل.ولىروقبراوتنوعاكثرةتزدادالنساء

القيرناهـدامطلعؤخماعاما2زرص!:يارياكازتالتيالممةج،زبا.زركالقيرويشإطى،اغرآضتخدمات!كألتوء"ااقطعواوالتطريزنارلومنهاكثبرة

يرريلحرالحزاما-نء-منىاستيرضماآو!و.أكقالواطكألحبا3"ءىواالااوانالزاهبكأ"اردناأمام1))و"العصبة"و"ال"قهصيرة))فهناك

زررير"بااوومهبماأء.نر.بررا))اوالجلمدمنبحزام!"مىرايرضاللعرالثةهليستوررقاككؤد((!رالمهروعة"،كذللكالاصركاالثوبعنوالمنفصلمة

ذاء--أىااثقيلا"؟وبالر"و"تول.ا"خرزمن"ضمولحزاماووقط-ع"ا-يا!او""اتصطؤةا))و!ة،ك..شهرينمناكثرتظزيرها

بدعمنبدءةمجردلانتالتجديرداتووذهانتثو،.:"بط3عادكبارأةوالصالرملابسب+بئاةبايناهـذاانشكولا.)1("ائبرالهـن))

ف!ولفىلازياء..ء!إيه?ورارؤ،اا/روكلباصي!تاانيىثتماازهاالااك*بابوكذهـ-كالريرة!انفا(مروؤط،اللطءلءنكثهرايسمتدع!الريففي

ته*!رهـ!نزادمةو!--با،ءد.ةوآيرضاراطرافةاصبءنف-درا)ور،دة"تواصلة"عط،لة))هـ!ساا)-"-"منالظوالالاش،ريرمرفماللبدوي

!ها.ومة،ومهلحء،.ز4ألاز"*اناداحتىوفيوهاتحصادؤكمااالعملاش،ر.أثاركهآةالراىروؤطوالمه

ايظريةفيالاغتبءثورفهناكإدال-نجدفيار?بابللدودوبالاضا؟قييرلمعب((صاؤقيالمون"الىالرجلانصرف"الفالىغ!ة"الاثهردنتما

ذيكان..الاقلء-ىإ*ىالقهمنجدير!آنوعااوالأزيييد-ونالذين

نوعاويالرصارمااذاصتى،الأجتمابربعاوهـمنلاءريرن":،ما.برء،ء"البمرزاية"شهلكلالىاذربانها!الاالجاكيتالتقصيصرةتشبه)1(

.إدجدبزي،وبد.اوازركوهالةريرةفبماا(ظسعاءكألدى"ألوؤاالقماشالرلسغءص!نإ-طقةاتغط،فهورينفهـاقطعفهىالردإناماكملامها.يتةلصدا

ل3ءنوال:ءلمثءالازيافبما)ةءدإرفيالمحةاالرفي"منغموبالرءهـ-،ءهمح!واك+طو.ة.ب!لمفهالمردناتوبرر-حهحادذياالح!صد،الى

.الريئتف--كمااعامةظ،!رةازيباا*ه-مكاؤ،نوجمبلطريف!وماأل!-درا..نغط؟طمطرزةقطهعةالصدلىتعة2ور.ل!3بيتلمجماا!رلأولأذ!الرأس

!اومثولذل"جتمهبغ-ر!-صهبغيراللي))اث*جمبم.ا،تلويرقيوللنللنراوا.لروحهةامونط!"ؤأبفىمعرووكانالهـتةصهيرةيشبهاطوالمنتيا

القميصلبسير!اوءونكماا!قصيرطاونالبتاوال!عةلبساًلربرفبونأالاعلىلملنحفغطاعمنوا.لتأ)افد("الكهاب،"اشكالمنامخض،لف!شحلهي

ءلم،ئىدذلكانثنو(لا.الانسانب!ملا"ءبهـزالذيالنضفاؤط.تنورةمعالجسدمن
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الىيدصلال!اتلفانوكذلكك!سهرثارحضىالعقال!يسنفسهعلىرا؟يرصةء!ردفينوبندهمصهدرئىقويلاجثمواينالفىتلاجازبلكر!،م

رقبنى4فكبمااللعقالع!ضوهـوالصلحأي"اللإ:لآ"يومالمقتولبيتالاسننعماريالص،-د،-ملوىء+؟زر"رلالهداو-يئالفصيرن9وا!:خطاااة:*قى

الرجولةمن"جرد)نفسهريخمارلمالذيالرجلانعنكمايةذلكو!!لاوهـ-م!الاباسروعتحديدلمحبمدهـو/مي!بنعضدالعادظو"/نح"م.رالامه

الحالةوؤء.العقاليلبسانلهيحقوعندهابااثاريستردهاىحتيخرجونالذبناو!ئل!!هماوءوناالعاداتعالىأخروجافيديزسا!وون

.ضوحوالخالاستكانةالىالعقالخلعيرمزالثانيةآلمتيماتص!الدتقلبيقارمو!3:راوبمقداراضب!ابا"ن؟و،ىالرحأسوي

و"-كمابالمحأسنوالايحاء-ادجماللاظهادالازياءوظائفابرزومنالاصليةالسماتاعلىصغريزء،حفا"اذلكفيان.الحدإءةءلازيا

كا"ف-تواـده)1("راتهاارزهاول،،اذعببرمياكاسعلبهامديكلنريعة"اللإلماروخا?ة،ؤ،للقروبربىن،افى،فسةءنداصنيزوب!روهي،إة"فير

!-صيرغيةرآنير!،ترت"قعالرجلو،نبالازياءآووءماهاذزااءانسهاالثمباباوذعكمناتغوايةأ!بموبتانسائهـم!عآىايرخثون،،عءةالص-ن!كط

-4دييا،!))يررري!:جده،الاصرالجسىمنكأربإاواا-?ازينالت-.ار./هـائهافيا،!ري!"،مإنجهاتح!بلازيازهمالانفاري!6فييرالذيرن

الالوانآقىتوتافيالتسذأت11،رذأة"ازهـرزيرةا!اؤية))و"وزةالرالمد!بسوهئى-محاك..لللا!فلا،دائمخطوةأنه-فايدالتيكل"كطولا

اذاهإءماعإ)او"المخر"---ةلحههطا))الاببيض(لمالارإس7و))يهلروهـنصبحآخهىير--،كاوزهاوقيإوأازريفيىون)ف-اولأارالتبماإيئالإفياءب

ير"باوصر*ولاهـتالبرنز.رر))منبحزامويةهـ*طقأفظفقىا"الاهدابط!-واذانل!ء"ا!جبونللانوميالر!،ىوي.معل!هاال!روج"باله

عاحطولمعمعالءرير"نالثى،ب،الراةو"تلب-ح.بالخرزمشىعولحزاماو.زيهفيطفي!فانغبببراولويغببرانحاول

..ريصر!رتهإظ،سهط!،ولنتمدده"فىاؤراا،ظديلامنعصائبجبيخهااللأب-حا.نمتببتفيبارزادوراوالاوتء.ادير"نج!/اً)داللعوأ"لو.لمعب

التوبنحتازأه----"اواالملونةو-بئاللورطاجملزوؤديير4لبدواىصبر..أ"زربر!!نءهـ"ءبئإغالإهماوينطاثاردرآربرفي.ونل!ب*تبر،ةةالتوراا.ب

لفلمعسنرا؟لأبسر!ولورل!،زةاودذللك))."ا)شرقى!"اوالمعاودالالىكللفاو"/فةءب!بخىت،بخ4ءرويغد،نب"".بىليه2ر،ر/ءنللداناولذلك

.)2(((بانؤ*-:ارفي"-،،ربر!وغرورنا)بىءهغوذرننت!3وتزرشهكاالدر--نو،ن،دا-نو.ابرء"وا15*"ا)روليل""!ينالىتورجال)جالمثهل

لخصرالتبرز،رفئو):دأبخلاوء،فيعلراالزنارلفلاحةاًزر-تعملومظ،--رذنكوفي..ةفىهباويرلحرالبسلرج،راء!ىيحرما،ى-للأ"كما

الورلاحةو(لما*!-ي.،%هاالعلويالجزءسيماولاوألاردافالنحيللكذومثل."كلي!نةزإو،بئ"نوءوالازوت/ءفي-ورةعلمىال*ما"-مف،هرمن

طلبا!وكا،هـصالو..لظ،را!الك!قحةأ!نرر*تءحاوراءالىا"للحردةا))قوالمص))يرنحروأأز!هووطيي-!أفكبماوأ،الاوءهـءادر"*وأءلىج!دور

ولبسرز...بئ؟:ءنر-ولال"وبونضهبئانمديينلبرزط.،!االفلاحةوالمقصبهـلالمخا"وا/4وتلىط،الممه،جمة"اءررراحطة))و"دهءزا

اللع!فيرنعتى/لموح)!("لباو"رامي"مته"لمهالضهرءلىارثم!رضفائرالمجدلاوبربئالبسبطة"بالديم،ية))انفقيرليكشفبماحبنفييرا!-رامن

:4اونتهكلبيآلأغسهقولذتكوءن(!لسههتنشهالوسط)صارت؟لمالمه-دفيالتهـرويستبة.ألا*ذيرقىمنياا!":حثذلكو،الخف.ور"اءطةوا

)((بتحوس-ببادمهلرربحويرا!-ت،جؤرةالةثقىء(ننعبهراازياوجمها،"-جحردرجةال"اور!منقئةللء؟!لسا!!أ

روص--كيونعلمإشت!رءول،-شاوبر--راس.ا(ت"!ع!ىاآلاز-مانإء،لمدبيئة-يالت

ل!جنسابةجذازيابهامنفطعة،لركونآنءلىآةالر،?ره!ابر!زير،ءأو!ه!في

الاخر.منا)جنسيناحد/فربفيءالازياوطيمةءلىيدءل"ما)ع(الاخر

فغي،اتبرجةاالمرأةعنوو-:ةاانطباعاتيعطي،انبدلاذلنانالاو!!إه-،،الازياءبهوووما،ذيالدورنس-"وورىءأنأ)ةسورىمن

الجذابهلابس41ؤتلمبسهانفسهتحةرماكبطالمراةولنلما.قديمةاءو.،نا-الكموحاولى.والاحلاقانة-ىءاىاًراباسالإر-اورةىلت-ولهىاًدرك

اقه-الا!رومأفتضريفهومآللعنأ:حتواإهازبرةغيبرم!نهاو/"هـءبر"ر/قعنإصفكبرهإقةوطرال"وبراًلنته*بءفيلى.بئ-بر!كأا/،زورك

هـ-!4بدلمويراارادتواذا.)6(دالكؤعلنالاواتيهنالعا!راقكانت3.أانةهـ!:-بئالازياء

لهـبها:"لقولوأذها*هاصاحبت-إم!آنؤلمسطينجوبآهتىياتليلمووروما.الب،يىو)"".ء!اور"سا!ير!ود،،ءالار01!ط3.تاانو/ءبىو

وللإ"ى.!كحلالإ!!!،لم-رأة.)7("و":-حملب،سروووني.4ديرإه"*عكلاءماات"الا.لا:ط!لالأزهايىءورا"ا*ارالبرع!ءب،نءر-ءةءغ

.عا!رةمنبرإاقالسروأي"الاباررط))ءونراتامنه!!!يوو(ر"اد*!ورهدهاو"لمللأبطإ-ذ-ءفز-"أنالمن40!ب

زكونان/5"ن،آكحديدعاى،المرآةملابصتدانعامةور"مفة.افيفىإخاأللط:ءكل"

ولماذاوالا،لدور!او(فورهاًلمرأةمبمااًلمجتمعنظرلوبر!ةصماددةصورةما!خجلءنؤنجالازيراءلاستورمااءلمملانالازإروليواو!بونو!ولولى

(1)0"وارروصلآ)))!(/بئاصإ!راو))و)8(هعهى))نسهاءأنوجدزأذاه-فيالدييالت:رير"ع"-جما!!4وويرهذااءورةأف"ورمن

ال!مدمعاسنوتبىرزالالوانزا!جة،،ءاز"ر"ديلم!بلوالجر"لوالل!صللتهـ-وسيلةالاوقالازسه،نء"دالميلأب!لاست*مان11لموربهاءألىا

ب9الجنو!!دووالخاهـليانغورمنطقةنساءيترا!ص!نفيوملامحهاب-.هـ!لىت"الاسلردطاقوبهـوأ.بب!هرجه)ها"نمنردلااسات"4

ارواسعالكبيسرالاسودالثوبقيةالشراففةاقرىو"مظ!واللباديةء--رورانشكمنوما)1(الملابطأ؟"تطوطوبالاولىاوكأطوةكانت

قكبمايرةالم!هـلاوالف*،ةزيزجلى،لماذا؟الاصرىالملابىفىوق"شالشر"الوشالارتداءد!4الح-وانءنءتهـءنرآإ*ونان!بودغبص"الاون"لمن

ديءالازيانجدحينقباالء.درمنوجزءالعنقبكشفيسه!حالجتوبانبعدالا!لب"ير-حهمليرللأنلماؤذيماا)ثوذلك..وء،1إ-!ارأووة-!

أجلمه.ءن"-ارلط

+5لأحاح49!5،أهـأم+،1أ!ح15كاأكا!(1)ي"للديما))ابينالكبىراورهابهناوجدالهإور:ءبئرائضالازءدذلمأواذ

شبن!!هـ.الالمانبفلعيل!وا،كفىولا.ا،رآةولالرجءندالرنيسيانالللب،هانوهـما((ارتوب"و

،6!العام25العددالمحرفةمجىا"،في!الليل1الكريمعبدالدىور)2(،؟الماضؤىاث،كلاالبر"يلياألثوبن!!ير"أدبرانكاناوالمرأةلارحباان

علتلفطامنبسجمهواعةتح!هيا..مهـلنوعهاغليظةخىوطلهقراميلا)3(وفىمدهالامام"نؤثهه"ثوبه"شكلىليتءر،فطجلالرو،مثمالسسحهـقى

السفل.الىأتاالفقاعاو.صتركالظ!ائربدسفملالخيوفىنفىمنازإ--اء.لشابهءنالحببثهج(قافيرف؟رومما.ررأزاملىباجسدهالى

نغنلءباالمصروبلسيه!اعنيةكنا)((ء،-!فيار-4نلىأرانالاصلةازوصدة.ثلنارثوبوانوالمرآةارجلىا

+أ!لا!؟لى(ا!ةم5ي7ح9515أ1051لا55!م)ء(ب"-د"الةوشءقىوج"))تدونيراناساانكاكبماا3رالتالعصرفيا(جاعات

7!ح7اح45!م!أ)أم3+ةأأ.كا!.والرأةالرجلمنتلىشوب3ؤ-خدمالاولىمنءتظ-وهان

+ماحلأح4ء"5كاأ3)أ3،2أ،س!)6(ءل-ىللعفالاورملفاس!؟أةالمصووبصطبب"4يرههزلارجاا-ننهرو

ل!رمطوكوبي)18سهـوالأوترن!داينتعحلينلضفى)7(،ز---،احيالحطةن!دمى"!أكالتكلأاةااراًةاءنا-ةه"بز"الحطمة))

حص!ا.خبوجنوليطولكرملبثمابين1().ل!رم،طوشمالي)!(ي!رمكانالرجلانذلكيؤكدومما.(الاهدابذانط)رالحرصطة)

بم"



توفروعندها.للبلادالمامالفولكلورياررءحعمليةلىءمحىومبنورهجمنوالكفينوالقدمالوجهءداالرآةجمىدفيشبمءكلتستراحرىمثاطق

بالله"ورةالمعاومات!نعظيمورداللباحثدهـى،*ونالعهلميةتلكابصماتاثارتصور!ماة--ادصلقزة،آليس؟كطالاسلاماللدين.إنصكم،

وموا"-لذتكيعودو،الخريبالازش،ءلتنوعافي،حثوونتىوبربوالكامةواننظرةالش!مب!بة؟ازيائناطىوايىينانالرومانقبلهمومنهو:جينالله

لمحيالك:يرالاختف!واللع،داتو!وعالديئ-بئالاقلبياتنررة"تهاكثيرةعهشىاترءـ،لتتروبالنساليالاقوامبولئكمتألرةظتتللهرأةنهعالمج

والىالناصرةفيزاهيةملابسالباحضويرى.البشرية،ةالحيانهاط3نكبما9واادهأةنحو،الرإفيالمجتهعنظروجهةعلىالامثلةومن؟الازياء

ال!ا.نينالباحثيرىالوسطوفي.سوداءبدويةملابسجوارهاالتسالرآةءلىالناسسخط*:يةاثااًلازياءخلالمنواضحةتبدو

نرىاتجضوبوؤى،فىىوالكألمحلبا)كأطويزاشغولةامعهالوا!ةالطوياهذاهـموسخط،لترآطفت-أء."ملابسبار.ندائهاوجدابة*فريةتبدو

!روف-.منهاوا/لحضريةا؟"مودا?فيلمويةالملابسمنءختإفهنه،ذج،ةبالففالشباباووتقيميسببهاؤداتتيأغوايةامنخش!يتهمعنص(در

ادداكلص:الرجإلىءلمحازياادو!-دةالىالابىياءاهيلاةشرؤ-بئالضمة.جذابةازياءترتديالتهط

الذي"الدلق))فيتلمخصاك!ءءوازياوا!ضماعوألفررةوا!،ءةيض:راخرم!معنظروج،4عنتخةلمفبالطبع!ذهارفرووجهة

!هـ"-الأزياء"هـلوان.!"كبماءمنها!!رزلاء؟ءوعهورلموبه!ؤوق-!1."ذوقذيإكليرت-مهاانيجبالآ"نجيالحماوةا)زهـرة))اراةا

تهاءباسطبعه-،هـذا...اليدوبرقىةالحيااط::عةداجعلىأدحههبراالالالىلىوو،مصامههلغةانهعلىاليهيرنظرانإهكشالشعبيالزيان

.".ءيالتاحههعاوفئةيررتدير"اللذيمكانةعنا!تور:يرولتهاتيرة3ءمانمهها

،الاخرىألاررب!،ءو3ر؟-ةالياءالارعندهءرقارفيؤظلى"نولمبزيأز!زبربيمابهمايرق!هداتنهء.خوجبةاز!ى!!!.ؤثوب،اليهاةهكيين

وليسبة.قاراتقلرثثوروبىمؤت!رالتاو"اللنت.بلادزاآندالموررو!ءخ!هـويروحي.آطهك"يئةالض،ضعرمظ!هـالاز-صاناظ!وروال!ولالر

وجدتوق!،،ءلم!بهطآمهلمن)3("اللشهطوة)).نكمنأناور-":مد"ن-اللابسان-الممروؤ!الراس!ري-"،"ليلآالفي))يرا:سىالذيجلالر

ال"اتسوا))وعر!ط.عشرالتاسعولكأرلىنعودفيبقىيرهـ4قهصهورةفيمعهطلبءنسانانجآنهاقبعفىالابق!فدريوحيمابي!نهاو?أوف-مهمنرجل

بلادفيع"رؤطالطرليوشآنما3.فارسوخ،صهفئا)شرؤ:"لأطأتاالب!كطمظهرافهـما2الدبره،يرةث!ث،(يغطياتديواةجل-؟ببتاتعباءةا"ا.بالوررببن

اللكر"لوجضوبياضلثاؤبتر،تيةالرزي.4سورنت.ا"رلىواا!هـ،نيءناونيراب!هالفلاحينمعضمان-4القربؤءوتجد.وانزعا"فىالوجا!قى

ف-ياتحديثهط!وروبزنري5زراال:،نعنوعهكبما.ادهوزانيارزيما"الخكطالمس"من!!-مالقليلويلهتىايىميطة"المجدلاوي))ديهايات،

.ءا!4دوجأزياف،يةديمايرتدونكلهنفحسباتانآوشخصوووخاك)1(".كطتالب!))و

،اوردز،-الت!بماا!ةالعاءالازيامجموعةصورفيالنظرا"*ة،واذا.خاصبمطاطالاببضبا!سروالتربطالتىوالبرراباتالصوقط

القديمالكردةحطةوب19بينضبهاترى)4(يطافيةالبرالانص"ء*اوبيدياوؤكا،لصاص:هاالط:قيالانتماءعن.ؤعبيراصهـق)ت!رالازياءوان

الرضارةءلتقاءنفتىرةيعزىانإملانءماالفلسطببنهف.بف!ةالربونورأزيائ!-!مءوالوجهاالازرياءيقلدوانالماديونان،سبىيرحاولانالعادة

إشبهاتقديمآلمصرييرياتصدانكض.اسهء،مبلادبحضارةءنهبئالهاكلقشهطاز"هاءالىوالتطلعوالوجاهةالثراءبهظهرللظهـورمح،ولكأؤكا

الرجال4تدوويرددسط!ينلث.15كلتطقةفيالهرووطيريالصدء،حدالى.اءلى

ار!وجا""بهب-نيربطانالاالمةأمللمشعولا."الشروال))!و!اكطبل*رىانك0الجمبعيفهمهاواضحةلغةالازياء"لغة"و

اهغربرءب"ادمب،ءةوبيى،آلمديرومانيالرا-ت،!راريوعي،ومابةالرتى-ركوقدعزالرمنوعقالامخرمةحطةيرأدي"ببتالمت"ادقروي

.والامراءالمشمايخزيو!كيع!اوحملفمهطرؤ!علىاللح!بسنوبدابارزةضمرهمن"قذلىة))

الفلسالي!نياوشعببىالفنعنسابقةدراس،تفيانترتوةتوقدالشابهـذاءللا/محؤ!ي"قرآدانكو..ادحارةفييسءرو!وبهاحيرلو

الاء":4تدكمحليةبيناللفاءهلالمحدءنالشمعببةالاغنةمجالفي"عذارى"اغراءءلىوصرصهرفتبأبهرجو(ت4علىالتد!بلفيرغبننه

المنت!وا!دآلم،سةوصلماص"ا(وضوع!ها!يهورءم.اةكريبةوجذشرهاا!ئافب-قىعةالفرهتهتت!احلاالذيالانسلنوهوبعيدمنولوالقرية

-الان-حتالةونطوريالمصحا"لآانب،تتووررومبس!بب-المت!!تة.نحو!أرفي،نهعن،أتنمبيرايبهاحدتوا)با!اةباكاكاللاحت

الشعبيةةازيائناوسيا)واضحةالعربهقيالملاءحزءلمهسانإه*نؤإنهالالوانالراهيةفالملابس،االمناسباتفيالازياءبافةوأءس

الذيلثوب6ترأديانالا-لملامواليةالجا!فيالورربي!ةارآةااءت،دت/لقد3ش"و))ايكل!ا"بازةتنة))اثقلةاالثي!اب،تغطيااو!الاسوالن!باوؤللأئد

فياله،:فمة!ذهزوؤرتلموقد."وؤ!ميهالة-هاووجهـها))ء-رظ"رلاارتيادموداءبالثبابالجوويكف!ر.الافراحمناساتافي.)2(

نساءاواتجنوبب-دوز!طءمنكانتسواءالف!ط!شهقىا)ريةج!نوب!ن!-دمقلوبةالثي!اب)-سىا"-،.ادال!!!واًتاؤياك-وة.فريديها

اث.*راويةاف،ءاو-رءو*--زيو!!-واريحااةدلى!واالمهارام4الايغيران(فيالرغبةءن.ؤكبيرافضلق،بالغ!بث،وطلبسقاءالات

يااماعدةاهذهءنيشذوام،والناعرةعكان!"،ءاو)5(والرو!و/رك!-نالاروانانزاهـفير)ملاب!ال!هـ،تآخ*هـأروان.وب!)"اءلملىا

الت،ب.لنكؤ،ناًو-طةا!اوووأخ!لافورغم.اكسه،ءثب،بمنزمط.للهاونظرت!م!لحي!اةالناسزهصورعن.ؤء:.برلهـوللعجائزالداكنةالملابرممى

!للأدرعءلويرت،ناوتءت،نهـ4الاسفلمنءة/!!حااشوالا))!نف:4يرةاًهصراءالازوطيةكأفيبارزادوراوالاو-!ادينةا!بإءفيامواعلا،.ولهـب

،كا!"الاد--!"و!و،اللصوفاوءألاللجوبرمنومصنوع..مومعظخاصبنتمكللورورةاسترعأىتحرصعامبئكلاًلازياءة"رى

حاؤظتاؤذيا)زيانه)6("للافءاءكزيالمق!سةالك*مطفيو-3المذد.إ:ياواخلافيبمنثشلمثبلاذآكتموقد.المرآةعندالجسداحئراف

-51146*!ر*!ةعالىا!!مة-اق؟ءه،ديوبفرضالراة!اىالا-نر-وادلىفيجلالررغبةبالتماكيد"دافع

الىرأس"،،شعرمنارأةاالاولالانسابئافيهجراذيالتوملذلكيعود

اهـإيملا1ىورانمواع)أ(رور-ضقضاءف-يو"مصه،عدهالاط!فاللهالتنجبفيماوحصزهـاال!ف

.للهثوبتهضحافا/شرطهة!إكلعلىزضرف!ة)؟أآوهاهلىالحرء!./بخدالريرهن!هلابرفيادهطؤامعتوادا.صذجاته

ش!لى"عللكنمىوهمو..لحمبي!فىاالمعروفدالمرأةراسغطلء)3(ت!هـم"أم4!جانها3ءاا!هلىظروفيث!ملاللذىالنوعومنء"!

وهمبما.ءخلىبواش!لرلىولي!ه-خصرهلتورالجالدبحزاميضمنطقفا)ريرفي،ءادية،اغراض

.ا65!طبعةاهلم9+داس!()،"وانص"و"رز،د))و"صفن))منالضروريرلآ4ادوااروزام!ذا

الشعراويةشماليلييرلروحاوالكرمطومنطقة)النمصراويةأء(.دلكوغبر"ال!بغبرس))و

حيفما.و4و?في)اًحيلآ!اايا?!لازا

.65!اطبعة!67ص،7ج،البريطانيةالالانسيكلوبيديا)6(ناقصةالوصفية-ةاك،حيءنالشع:!قىالازياءدراسةسصطل

31



واوائلعشرالتاسعالقرناواصرونادرا-فيعزيزاالتوبكانوقد!----

ذ!دت،اذا،4ارولمرأفنوب!بمىثوبهالبمويغسلفاذا،القرن0.0000.01.االضعيبةاأروا؟نياا

الاوضلمعسوء!حدةقملجهالحربيعولاولبىلكلبفنرةفومأهدلمرفتصاديةأ-31الصفحهءلىالمننتمووتتم!ة-لا-!ا

والرجل؟ارأةاللدىءلى.الاطلاقيمعروقةالداخليةالملابسنكنولمهـءسسر!حر

!الملا.تعرفلاالبدوياتمنكبيوةنسنةهناككانتالاربعيناتوحش.ؤرناثرلوثبن"ناكثرطوالالمرببقىا(رأةعايه

الاوسعاطبعض4!الداخليةالملابسىمننوععرفوفد.الداخل!يةالشعبيةالارياء-لطميمعلسلىاعدتاعربي!ةمؤتراًتاطرأتوقد

الفت!اةتعر!هاالتصيالتنورةليستوهي"التنورة"واهـواأتريةسيبلوعلى،البلاداطرا!فيالوافعةالمناطقفي4وخاصالؤا--طينية

كقطعةاليطويةونرلديمه!ركبةيصلداخأجما!ه.ءرووجمطبلارويخئةالش!ءبالزيمقاتر(غزة)المجدلاهلزياننذلرا)حهسلاالمثال"

!تالمجتفياله!بخ!تاذاا:دويةاوكانت.اكوبترتوحيدةالرأسهـوليلفاذيوالشاق"بةاللج"يررقرونا!،م.يالمصر

.الاغراءوسائلمنكوسيلةالتنورةنرفدياكمامولها"خططةالديمامنيصنعالذياتوبوا"اللاسةا))وب،مى

للالمصلطننسصجمة)السلي!ميبالحزاميتحزموناالبدويحفلموكانالمريضزاماء-باو!قيرون.رالصدعلىيرةهـء!و!..ء4قىوالسع

ويضعا!خصرعلىالفاتعدةيلفغليظمماشمنيتألفوهو(سأيم:بقولهارز-،بياعنياذلرهوالذي"للرونديا))لا

اًللحزامنزلوكل.،.والنقود"الرز،د"و"،نال!خعلبة))ا!:دويؤيهاللاوزهـكطالحزامابوياوكابصفاف-،بنت؟

31ث!رالبدويكانكلماروندلقا"الكرنض"وبداا)خمرتعتماالىا!-!ي"هـتوراهانللو(ابوشلمبضبوؤطهلات"ةيا

!يكلونعريضالجا-رمنبحزامايضادوياللبىوايئتزم.وجاهـ4والازب-لمءالظسطبنىعهك!أتازيال!بينأ!"ت-ابهاءملةومن

اعيالرانل!رجةالعب!ذاالمساععلىالضأس!ويرةندر."ا&ب"ش!-للفي"لمعرو!نو!!"يري!دلهآواتسوالا"اتهربيةالمةء،.يمة

.الخلاءفيلدتاواذانعجتهلي!دوفيهيضءزيبينتببسرش:4وهنإك.ليةرجاياء-أ،زنو(فيياوسهورنفرتعط

يرفديتمابيوا!ور"للىالحطةفسمطينوشمالوسطبدو،دبمما.ويراررمت!بهدمنأءشو.4ا"ربباال:دوبربئالمضاةقسا؟ر!وفيور2او!المرأة

.طفالقزاو((اًلاط!!ا))منضويلمنديلوهي"ا*ف!قىا"الجنوببدوالجهاتننكفيةرؤتااصيلاعربيةن!عببةءازياالازياءهده.لكونان

طو/بة.رةلمالرأسعنتخايعولا(المد!راغير)"عربيطربونتىطىاذ،اللحدودخطوطفيى-4"ةممارالا!يغرسانقيلالعربيطنالومن

.اهـء،رةبع!لبوصفهاعتيهايتندرونأنهـك!لدرج!ةديرة!كونوورعلى.آقيرا،4ت!لقدمعناعربباقطراانز"نررضانأضروريا"نلشس

ءادةمنمصنوعةطافيةيرلديبلالكغهةهذهالبدويالولديرلمبسولا.ا،صراو!طر

"ءضةالنساءتيناأطاقيةهذهالوللديذصوعن!ما.المغرجميالطربوشءير"منطقةانلاحص،الفوكاوريةالازياء!ا!قا!ةكلرضة،واذا

.للبسب4اي"تلميهيوموعقممال،ابنكطرابش!ةمبرولض":دائلات!امهءابىدوباءالازمنطقةوهي"مطيندصمن"حان!لد!و":"و.لةمرددة

الصبعة..لجليلاوكماأحتىوفغو!واالاوسطلساحلاو!4!الىبةوبافينجد!،!"خم!ا

فوحيد2691لعامالكترىالفلسطينيةأثورةازعطءرأىوودال،وبلالاسوداأثوباو"الصاية"هواأجدو-كأالمراةوزي

للفلسطينببين،موص-!دكزكجوالعقالانكوفيةلمحا!ترحواأله!الرىلبا!وء-ت."وؤدميهاوكةيهاوج!هالحدامااراةاجسدعل!!طي"اللذي

فحهاأتتركيا!طربونت!اخ-ذوماتشفبماقجنوببدولفيةواخزرتثكلب!زامصهرهااراةاقثمداذ"عب))ز4الذيا)ثوبالنوعهذا3

.ايض،الاصتفاءبغرضالعبنثإوربرما."المب"ليتدلىلحزاماؤوقاثوبأترؤء

باأسقمت!صلةطاقيةوتحتها"بالخرقة"راسرةالبددولظ!بمااذاخلاديامنشؤهكاناوربم-ا،تحملهء،4كإآةالرءأ"فا!صادي

الخصرزمنطوقهذه"او!أةاعلىورخعهت."ناقالر"مهىيسي!طملفومةوت!بدوجمممدهـ،معالمكلؤجمخفىالمراةجسدعلىالثوب،برهدل

ممنواقيداءالراسجانبيوعلى"اليدقىخم))مثلؤضة!أ?إبع.ورمنورقى

."الوزرياتا"تسمى!ضية!طع.رثلبتمرالشهمفرقوو،-،اأدامئةالاقاليمفحمااءةالعبا"!لابىهـويكانوادا

زفا!هامحندال!روسىعلىيشترطونايىمنيونالجهوببدووكاناعاىمدزءثورلببقىتاعة5وارفروة.البردؤء-ولفيالةروةيسنعهل

كم-!،الموارتاليمني!ينثمماروهواًصمر"ضديلاوج!هاعاىلفع2انوال!روة.ا"شيةصإودوهيالبدوايندىابري!رةايىةالم!ا!خلممة

بلاكلونوج!هاعلىاتعروءس.!ذعاناأقيلءييناقجنوببدويشونرط."فض-فاةطويلة،ماماوأ"واسعانهلا5لطوألمبايرء:4،خارجيلباس

01أتوا!ثاالق!يسيينشماروهوابببض.اللجلديصرولاصتىالخلمرجمنبالقيماشغلف"االثراءانواعومن

الازياءنحوالكثيرونبديهاالث!ه!اءالازدرنظرةمنالرغمولحلى.ب!تزخرفيابغرضمطرزةبقعالانواعبعضفيوتظهر

فمينةازياءفهبموكذلكوالحشمةالاصالةبين"جمعفان!آالبموية"-صالبلموياس!فادةعل!صا)وحيداتألاهيافروةاولب

الازياءمناطقاستعراضمنوسنرى.الكثيرتكافموادمنومه.نوعة-الحذاء-اي"الركوب"او"طاالو))وهناك،البسببطة4بب"ة!ةجات

تتفقالفأسطينتلمةالنتمعنيةءلازيا6كلانالاخرىالفلسلإنببةالثهعبيةوءن.بالكعبمتصاكأ"مي"كة))لهيصنعرالجملجةدمنيصنكهالذي

نايجبالمرأةثيابانوهوعامواحد"بدأديالندويةالازياءمعكانوااللقرنهذامست!لفيوالريفي!ينالبدواننذ؟رانالطررةط

معيصفقوهذا،والقدمينالكفينواانوجهعدامابأكملهالجسدتسى"يراأثحه!الرأةوكانت.اللازممئاكثراققدميل!اللحذاء5لبسيم"برون

الش!كالزياصالةغلىيدلمما،الاتفاقتمامااورربيوافنراثالرين.التقاليدعلىخارجة.ؤمتبرالحذاء"لمبس

الوطنمنالمنطقةهذهعلىاأتكطراتأاالموتراتضخيامةرغمالفلسطينيوالمنماطقاللبدويةالمنطقةبينالانتقألمنطقةفيالمراةوزرتدي

العربي.مى-ننسائيجاكيتوهي،ءودالالىءالثوبؤوق"جوخة"افتحضزة

المنطقةازياءتطورفيجريئةمرحلةالقدعسمنطقة"ازياءوتعتبر.والص!ر"اليافة"وعلىجوانبهعلىالثوبويطرز.اًله"وفد

هناكانالا،ا!امة!ماخطوطفيالمنط!قتينازياءوتتشابه.البدويةعا-ىتصرالتيزوجء"بخلاف!اللونابيضنوباالبدويودلجس

اقسى.امنطقةازياءفيكثرةجمادتةررء،تحنهت!ىالديمايةاوالرجل"كنباز"ظهورقخروقد.الاسودللماونا

عداماشبماءكلبمترانيج!بالمراةلوباانفيالزيانيتفقوا-ررى!رمااولظهروؤد،القرنهقامنالثلاتيناررلأ؟!العشرفي،ت

9لطولاسود11!ثوبتسالبلأ!ية2نلا1،لفد!ن1ولكفيمث1واوجه1وؤ-هـبر--ررأ.ينب!لاخرختلا!هح1و-وررهحبح!حلمشايح1وجطءا19

\لخفبف،ا1!-جلألأاثوب1لقدس1!ةفي6ة1لمرترتدبميلايبنهآيلعا!9لمجدلاورلشاهبى11لمفورحثةمالمق1ظهـرئمبا؟صوف1!لارريمايات9

؟نفصيله.تطريزهفيويث1لثوب1هعيتغق!قب!هولصيحف1فيم،غذةلمجدفىنسبةلأ
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لاخهـفصاءالل!ناءال!جائزت!ملتفالى،مكانكلالحديثةالوسائلنغزوفانالاسودثوبطفوق"جوحة))ثرلديابىويةأةالراناوكما

وا!ذرعوالسيقاناليدراحةلتلوينالشابانطأسمتعملتهلماالشيبشبه!هـجم!"الةقعبرة"بمىماإرتديالقدلىمنطقةؤليالمرأة

الوزللينة""هنت،كوكانت.والاعيادا!عراهرءضاسباتفيوخاصةهـنادنوع2هذزوالورءم.بانقهكلبالمطرزا!سودالمخمل"نجاكيت

لصنعالرمنمنا-بوعاتصرؤءالريفيةوكانت.والند"والكحل"الم!لجرالىليرسلأوافاسبأتفينيلبسيصنعزالماؤ،نهازيا

حتىبااشراباتمثقلوالخرزالخيطاقمننسيحمن"المكحلةبيت".!الوطنىالزيظاهرمناصيلكمطهر

ءرفتوفد.رائنعةزخرفيةتحفةبدااللبيتواج!ةهلىعالقتمهمااذابانافه"لاسس-رأةمبةلنهباالقدلمهمنطقةفيأسالرعلاءويمتاز

ازاهـ"وألعراد"ط.زيينفيالىخ?مةةالمروهيإ،شطة1مهـضةاللقرية"الخرفة"منوبد!.وفضيةدهبيةبقط!ع"الوفاة"وتطرز.وجم،له

الزائد.ا(شعر-ديترالقدس"نطقة!ءالمرأةفان+ةالوقفوقالندويةت!هاالتي

عكهى"الكردانأ"تضعؤ!ه!/،بالحلي3ثهراً/هيةالروتتب!اهىوؤحط.افىتاءفصفيوذلفىبالشاليسمىودابالاهدا"الحرام"

4ا!ذ!:"-الايراتلمتضمسد+لهةأوخهط-اكردا!اوا،بهر!ونجمههـرماارهمبفيالفستاطلى:،سبوبيضاء*خرمةافيقةخرقة.نر"ديالصف

الريفية3أنو.والثراءالازافةءنكتعنيرالمرآةص-درعلىالتكلذه-ع"طوةالشص"رآسهاعلىالمرأة!"رتديبالداتلحمبتوفي.الجميل

ايضاكتمربهلؤرو-+بءالضروريرةيومهاحابراتاتملكلاانهاتول.الخرقةفوؤهء"وضاللطربوشيشبه"طنطور))وهي

الحلقوهنهاك.صدرهـ،ىءل-ذهـب!بةلميرات4ترصفالذيالغأئضالرج-لزبم!عنالقدسمنطقةفيالرجالزي،كثيراًيهتلهفولا

لتصدرؤدءيها،فيا)ءجول"/ضعالريفيةكانتالماضبموفي.والاساور.وا،ناقةبالجمآلزةميزالتيالبصمهطةطو!رازةلم"ء،تافيالاالندوي

."الل!،رةنتباب"انتباهينفتهـتاذامحبجاطةينا)"ثوالروروةوالشعراويةصعبفي!أ!،طقؤبماالمراةزيبذ/ولا

وخاصةتهادشرأزخرؤةر!آت(بلثيابهابزخرؤقىالريفيةتكتفلملوجسميس:ترا)"-ذياكوبلهجدآءن(حيظصتوبيآىا4رمطورجنوبي

ترسمالوشمالىيفيئالر2عمدتلقد.والذراعوالوجهالكقينطاهراخ:-رثوبيختفيوهنا."وفدهـهاكفيهاووص،هاعداما"أةالر

وااروجهعهىجماليمةور!حة.ماءاةمنهايقصدزخرفبب!ةوصهـاتابهالاول:النساليةاتفم!،زنهـسننوطن4محآليحلتماماا!رزالاسود

الذواععل!ص"الوسادة"رسبمفيالحالهوكماجنسيةجاذبيةءةالفتذيأرولويلادلمو5((دانبئلر"يمتازلانه"بالمردق"يه،مى

قوقيظاهرةاوشموا."العمابنوس،دة"ىت-5وا(؟!رلممراةاليمنىعلميه.يطوزابيضؤماشمنو!والمراةظهـرعنديوبطوالذيالواسعة

ل!فيم!االص!ةةالءبؤكاوبرودهاتحققو"صمداناستطاعتالا)وانءتلمفق!اشمناصت!اات"كلالبرميليالمفسظن.والثاني

وذةنها،وخدإهاج:-:هاتدةاةالروته.م.ارقرنهذامنالخمسبناتا"ج،يناوكلما.الاخرىالزخرفةو،سأنلوافته!اكأ!باقىضءنةيشغلو

.اللذؤئ.و!هايةاا.سفلىا!-ءلة!همفبينيرصلبالوشبمخطاو"رورمالواضحة4وزخرفضالاخساذةبألوانهيمتازاللفسضاننلاصهـانللشمال

جنسيةءةيطمينتشلزخرفةوهي"السيالة"باوخسهذاو/عرؤطؤ--!ائعالرباللذوقهناونحس.4مفاتوابرازه.بالهن"دماكهوالت!

واةءحة.هـتهوتغلقالهرةحنىالصقمنتندآؤضحةفهئ!اكا!فسصاتمن.نفصببل

.الازياءءلىجم،نيةله"،ت(اضظءفيبالشعرالعنايةوساهمتمهتوىعندبيضاويةتهبهافهحةهذهوقيلحو.بالازرارجزئياالف"حة

اناف!قالالرجولةء!-ىدليلاوي!برهبنتاربهيفإهـىرجلفالريفياسءدار"!ماعأ-االداصليالق!صت!-تانن،دانوب!والن!ين

القصصابطالإهدوو.الصقرشلمربهعلىيقفشجاعرجلؤللانا.الطبيعية

من.ؤزإدالوجهو!طفيوظ،رتشواربهـماسى"طالثرجالاارثهبياهـ!الرالانيقا!فستانؤوقخصرهـ،"الشمالية"المرأةوتنتد

وونهـامص،!ةمنجرواالسابقفياعربأاانالا،وجرأففسوتهف?للا?هـنالجانياحدعلىعهفىنه.ل!بدو،فيالهالحريرءن،لقيأنالالو

هيبسةتعطيهـ!كأنتاتتبللحىاواطالةالشوارباخفاءعلىلوجها.محنبةاناقة

واتخت.اللكريرلمبالرسولالنمئعبهبابمنذللكوكان.ووقاراوجلم!!انتبابويرت!ي.الرجالزيفيتشفيهنااللعباءةوتكاد

اللىتهكلطوياقىجدائلؤ--كب!،يلههوتج!2الرأسشعرباطالهالريليةوؤسد.المطرزةالطاؤ.بئوتعهها"الموسالين"الرؤ.كةالببضاءا!كوفية

الظهر.اسفلالاسودا)شروالبلبسوالجليىلالسا-لمناطقفيألبعضي!في

الثوو:كبإزيا"?يرورموىالرآلىلى4يضمونولااحياناوالجاكههتاتقميصوفوقها!حالو

اهـزيوزطصرحالض!م:ك!الريذتبنىلالماذا:و؟شاءلمنروناك.ا!لوانلمفةالمختالشرابةذاتالمطرزةالطلق!بة

ايشعوبعد-ىاءثلةاك"هـبهبلازييئ-!ءونمنويهسب؟الاوروبياثكلبيايزيبدقا؟قيامان!همنلاكهذا"قالافانحهـالايةوءلى

كبقصوالتعا-ا"--!دبمزير-مرتإ-ؤ!ا!ءرذلكوؤوق،الفلهمطببهكبما

7،.العاديةو؟ءكانجباتهبمفردهشخصبهاللقيامعن،عجز"ماوالدراسة

حديثا:صلر
***

.رلافياهاسهغسهالم-رأة.ونور-رزملاسطالتوبويتركزالتطرلزعلى"اله.در.واطرافا

الحلهصهافى!مداهبلالاباسرعلمىالريدداسهل!هلرولا

شالهوءصمبا!نسانيةالثرةرخرف!ةكذلكوتسرلمء4الشعرونصيف

وؤنورها.الاناقةفروبمنذلك

،رنتم!هـهرةر31القدسمنطقةفيالمرأةثوباتطريزويستعرق

هسص..غايةالتطردز.هيهـن،يةوالف.السمكفلوسط"تاهغدن"منلامعة

(ومسمههـإ-رهصثببرهص!الح)واللبروواللحرربايحرير"ادءماله))

ولا.ا!ولىبالدرجةالمخ!تلفةالالواناظهاربهايمهمدزخر!يهجم،للي!ة

بقلها:.والجاذبيةوالوجاهةالغنىاعتباداتامنذلكيخلو

ارصىاص!عى!اطالاحي،ناغلبفيالذاكرةمنر!وماالملابسعلىالريفياتوزرسبم

الادا!دارمنشمورات.لفى.2..وهكذا..لح!بستنجمة،أ!ط
و-م-الرد-!وميرفهاتأالرأعرؤطو.عنهساللنقلامام!قء،.ذجء!لهشو لنخيل،اشجراتا،الهـ-بفطوف،الخلميلمفتاح:"ثل4اسمائها

!سمممسمسيمسسمعمهانفبل)عترمهلوبدائيةبسطةوسائلسلادناريفياتع/ر!توور
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اهـصيعلىالح!فاظآنويقولونالوطنعيةيائهاازعلىحأؤظتالت!ي

!سسسو"اناجلهمنأمرعامةبصورةانشعيبةواللفنون،خآعى!لىا!ط

صصصص!ص.للاستقلارهكلراًدفنررر!ءوهوأقوميمةاالس.ماتاعلىالحفاظع؟ىيسارو

!صص!دب..كثيرةاهورااعتيارزافينضعيجبانك!ذهقضيةمناورءةوعند

وليدةجاءق،عنهساتحدثناكما،الشعبيمةا!رياءانهامقدمهوفي

وحدةفيهالقريةكأنتوؤتوفيمغلقزراممه"جنمهعمهظروفياحاجات

اهيمر،همشهرس،،ايضاوهبم،الخ،رجيللماولوعن"المدينءنمعزوكلةلاوشبهمتكامأة
النظرةهـ-ءوتنن!نا!.بآلحشصمةفياللدينيةالنظروج!"معننصعجم

..التانمها)حربلعدء،سضوات/منوابنهـاء.لللازياءاعربيةاالتراثيقى

لم7،،.+!!-:؟-ب-!قيكابر!!ء،-كا-.لأ:بم!--.-لاء!-بم."،ة-.."لا!كا!لأ!:":!!!؟!س!.شأبدورالمدرلىةوؤ،"ت،بالغربالاحتكاكوظووفاحاجاتا-ةءدت

لا---"--؟لأبرح.كأور:بمبه!ش-!فئى*ء؟-لا-قي+!حيتر*في----؟--.

بئ!،أ.!!بز-ش!نم!جفي؟إ:في!-!خ-خسقيء".لأ:.--.!-.--س-.أ-،؟-.-ى+لا،:*!!؟في؟:!؟!؟!!!!اارزمعييةءالازيابينالمراًعيقعانبد!وكان.المجالهدافيطلائعي

لافيفي+إخش-ش!-خنر."+ا.+-!.--ء.7؟؟ء:لاء؟-ىةة،-لالا+-؟كا--؟خ؟:.ش.+؟لأ-،-*+!!ج!ا.ىاس؟و(!س!كراب!حديثةآءالازياتعرضتوؤد.يثةلحداءياوا،ر

لا!نئ-ينيز؟ش!+-ت!!!كأ---.،..ءكا-ع.بر..ل!؟-.ء،!!-في.كأع

لمةغتج!نج!؟-به!!--!--!3!-لى-!+3؟؟"!لا.لا!لأ!.خ-؟!-6--،لأ+نر-لأء-،--؟خ.!"د؟،""بمء"ايلب-مونهاالفىينورمواءافظبنوالمايحوالمنتالسن!كطالكبارال:اس

؟س:ع!-!عفيش؟-.-ش.-!!رز-).فيلاخكا!-"قي!لاء-.تلأغش3الاصال!ةوآلديرتيأةراتآعنوألابتورادوالزندقةوقوالراتتهرلجبءهم

غ-.-لأ*5/ء-:ى!لالأ34لإظفي--.خ.---ش-؟!لا-.دلألأ-س!أص،ص-،تاوءضأىعاعلصراهدا!ىيريرة!رداىبدلالا!و.الكللمربة

ىط!كأ-.!لا:؟لأ""3؟رز؟؟-لأكا-ض-بئ.نر-لأ!بر،.أمنعالمهفيأرمملظرو!ور3،زتوؤد.اون*:ةوظروؤهاالجدبربىةةالحيا

*-بر3بخ+لا:؟س:كا7؟،3--ءلأ،لأ--؟دلا3.؟لا--صكا-خ.؟يخج-3!!وربيالنتنزيهم،يرنةاتراياءا!ريحء"ا!هطمة!6ازعثووالمدر!مه"اءةباو

-؟"لإ؟؟.!لأظ".ح-.؟ى+.--؟"".؟.::؟3-؟في--ة؟."إبمأ.يدةلجداالمملبة،طالاولىفىك!ربا):قاءجد،برزيانهيثتانايسضطءلم

لإ:::أفي--3"-*.؟نج!!لأ--خى1*ك!كاءسا..!بدلاكان،الحدبرثةالزرامحيةمميبا!سا.وجودومع،أءقلاافيوحتى

2-"لإ-....ءى.دء،.!إ؟.-"-"في،كاص"لملأبسمهف!:،كالجديدةالرياةظروؤطكممه،يرالشمعبيةالازياءؤطعءممن

"تر؟؟ءلح!؟+-72-"-."والديوأنالمضافة))فىءالجطومهلضسنآسبواخرىللعهـل

--خ--!ة+.-؟-وبفضل.لمءالاريرتطوهـر!كط4الامهباللعدوراادرسةاوتلعب

حفيشكل*؟؟.--.كا،".إومهوألر"ا:نطإ-وراواا"ميءرهازهمى-،دجا)قريةتاهمالمدرسة

أكيلم!لم.-!-3-،ع--!غ.،ء-4-ء--؟لأ،-لآج-ىعد-يصرآمهوالهثاةاتشابوص،ر.انداخإء"لربسالمووالجرابات

المء:لم*-!ع.الجديدةال!بسباملابمهـمايطعمانا!!لءلىاوالم*تصبةءألاريا

م-ململم،6ملم--كا؟ض.س.-!!كاخ!3؟!بي!ا!متهأ!زياءتنبساوتي،!انفض"نالزواجءنيعزؤونافنضمبابوصار

،3خ!ل!--،ةالهموعةلبةادحدي!ثةالملابسبينيرربطونصادوالاز،مقلمبديرةالت

لأ"-6--،؟-بخد-ءلااىه!هايطلمبفانهتقليديةأةفتمن(الشابيروجاداص!،الحدلمئة

--*كا.؟؟؟-9033ء،؟فيش--ع--اطرزاالثوبفهـناك:هجهنةازياءترىالبيخاقبعهروفي.زبرها.ؤرو-بى

فيسه!---ء"غعفي+طءلا!ال-رألمرريوزبىتدي"اقليبىقي!ة،ة.نرزديهالقدمرمنطقةفياشائعا

الحهـيث"بالاء.باغيهاتوشفيوص!آته:خ.ئمالمضطقةظكؤكبمااروروفا

هوتش!ئرا.لقلمانوؤ-تيم..ابقةف،زفيهـ!فةوأحمللعال!بذا*ذاءوترتدي

.صدر!،أهـؤعال.ة-صالنو!ص،"(ةمناداخل!"املابهاطبيعةتحدس

البطوهمطماهرترجمهإ!االمطرزالحبرفت،نو(راءمنلي!نبثق

وصاركارهااوراضبهذهأ"طمهاعملي،تاقيقبل"هعالمجواصمح

!لب!فوايعاىاق!لشاباصحفيهوتشئر"الديماية".ن!تاا*يرةال"5خلي!ةالولالابىايررونونالظربربئقيب

اللحديث،تعطنيلماذا)):لهيقولوهواددجاحديعاهعهء:،ما*،ضتواستات!ثقيا!نالمريضبنوالحزاما!نةطدإفيا-كأالروخلمعت

الامير!بالرواليفاستجاب((ال!مجبقةمنطردونيولبس،انب!داالم،لوؤطمنواىبح.االج)دمنأكأفيفابالحزام

طوالكظلهيلازمهصديقااًصبحاللذيللصحفياللكبير.لملراسوفةا"*رالازياءمننوعايبابالث

موزر.حتى،اعاما!ض2!ةاراعترافعلىد!لةال!دلمخةللازياءهذهالتقليدءمليةانوالواقع

وهـ--!ي!ثةاًافالارواءمعاللدائرا)ءراعفيب!ئرإمت،ميفالراهل

بائت!لؤنيام!دوؤكط(همنغوايلك!اكنبههمبعوحمايهوفئر)اخمؤوالر!طباد!ىولةكا!رةقىاكبءيابا!زبرأخرىاوبطرومةيتشبثون

..-.،العصروء"ءايرة

عنالنقابفببهوكنسف،نفسههممغوايباسلوبشبيهفئازياعلهاكلجمحس!ليهارةبماىالال!نتن!بنانالضروريومن

وهوخطايقتلوللم،انتحاراانتحرالاميركياللكاتبانفب"نقفانيجبالذيالمكانن!رف"ن.الضروريمنوكذلكتقبلالم

اللدمموىاقامتالت!زوجتهزعمتكماا،مسدسهيقلب.اورمببهابرهـ!تب9اووش!الم!الا!ماء!التطورعمليةاثناء

عنهاكنت!فالتيمالكثيرةلاسراربسببهوتشئرعلىلانناحينجبن)"فيهـفيال!لسط!نببةالشعب!بةللصقالليدمتمحفا!امةوان

ومنهاا،الخاصةهمنغوايبحياةوالمتعلقةثنابهفي4وط:فيغرباابمالذيالشعبلراثعلىالحفاط:اد"اسببتن

الت!بومحاولتهالمسانمافىقاصرةفت!ةلاغواءاتهامها!ور:ة/الفنونو!"ائرالازياءتجتاز!،انةبماالتطورمرصلمةءد!محوابرراز

.......تراثئامصيرقيورررضوؤهاعلىواليخط

..اللخالضرائبدفعمنالازس،نؤيهايعا-صالتجم!االؤصةهذه،ءنالسبةلؤصةوانها

11اوساطفيكبيرةضجةيثيريزال!ممتعثنابكفهالانسه(ن"-ذالتظر،غربيهو"الكل،مقاط!تهكرههالعرب
الامهبمه.العالمعلضوءال"ادمةدلاجيارهيخصطهالذياالجديدالزييخنبينلعأهوزيه

الادا!دارمنمصورات.العربيالتراثهدمهوعلىالانقراهرالىيمهءيرالذمهالشبمالزي

سرحاننمرالاردظ-ازبد


