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 البرنامج 
 

 

 ، عمان/ األردنشلبية الحكواتية في جدل للمعرفة والفنون 30/5

ومع هذا الحلم وتفسیره  ،قصة الصالح أیوب وهو یبحث عن حلمه الذي ضاع منه وهو نائم :منام السلطان

الملك الظاهر  سنتعرف على أشهر تجار الشام ودوره في سلسة طویلة من األحداث تعرف الیوم بسیرة

 بیبرص. لعلها المرة األولى التي تسرد فیها هذه السیرة التقلیدة في مقهى بصوت نسائي. 
 دقيقه 40-30مدة العرض  -مساء بعد اإلفطار الدولي  8:30يبدأ العرض الساعة 

 

 عمان/ األردن ،شلبية الحكواتية في جدل للمعرفة والفنون  6/6

بلد بیوتها بیضاء وأهلها یرتدون بابن الملك الظاهر بیبرص  شالمشیحلم أحمد  :مشزواج أحمد شال

في بالد العرب  شالمشتروي الشلبیة قصة المنام وما یتبعه من أحداث مثیرة في رحلة أحمد  ،األبیض

 والفرس وهو یبحث عن البالد البیضاء وما فیها.
 دقيقه 40-30مدة العرض  -مساء بعد اإلفطار الدولي  8:30يبدأ العرض الساعة 

 

   / فلسطيننابلسمقهى الشيخ قاسم،  طاهر باكير فيالحكواتي  10/6

 فاطمة االقواسي الشهیرة بست كیف انتقل الى االقامه بیتناول الحكایه قصة المملوك محمود و تت

 نابلس القدیمة، أو ، ومن أي أسرة وأي بالد هو. في قلبوما اصله وفصله : كیف وصل الى دمشق،الشام 

"دمشق الصغرى" كما یسمیها أهلها، سیكشف لنا الطاهر باكیر أسرار المملوك المریض محمود، واسرار سیدة 

 دمشق التي ستصبح أمه بالتبني...
 دقيقة 40، مدة العرض مساء بعد صالة التراويح 10يبدأ العرض الساعة 

 

 / فلسطينرام اهللاعقرباوي في مقهى بيت أرضي، الحمزة الحكواتي  11/6

سیرة الشعبیة. ستحكى المنام الذي ستبنى علیه الفصول الملحمیة لل وهو ،تفسیره وعواقبه ،منام السلطانحكایة 

شامیة بأخرى شعبیة الحكایة باسلوب فكاهي بین الجد والهزل باللهجة الفالحیة حیث سیتم استبدال الكلمات ال

لسیرة ومضمونها األساسي.بقالب أقرب للخراریف الشعبیة الساخرة مع الحفاظ على جوهر ا  
دقيقة 45مساء، مدة العرض  309:يبدأ العرض الساعة   

 



 ، عمان/ األردنشلبية الحكواتية في جدل للمعرفة والفنون 13/6

قصة الصالح أیوب وهو یبحث عن حلمه الذي ضاع منه وهو نائم ومع هذا الحلم وتفسیره منام السلطان: 

   سلسة طویلة من األحداث تعرف الیوم بسیرة الظاهر بیبرص. سنتعرف على أشهر تجار الشام ودوره في 
 دقيقه 40-30مدة العرض  -مساء بعد اإلفطار الدولي  8:30يبدأ العرض الساعة 

 العرض مترجم إلى لغة اإلشارة  
 

 محاضرة، أ. د. جورج بوهاس 14/6

وتحقيق سيرة الملك أن تعيش في سيرة شعبية من ثمانية وعشرين ألف صفحة. شهادة حول ترجمة 

 الظاهر بيبرص.

 للمشرق األدبي الشعبي التراث في المركزّیة الحكایات من واحدة بیبرص الظاهر الملك سیرة تعد

 أن إلى قرون سبعة حوالى شفهیjا انتقلت حیث الوسطى العصور إلى  جذورها ترجع العربي،

 التراثیة المادة هذه بتحقیق عاًما عشر سبعة منذ الفرنسیین الباحثین من فریق ویقوم .وصلتنا

 في القص ومارسوا دمشق في عاشوا حكواتیین ثالثة دفاتر من انطالًقا بثمن، تقدر ال التي

 اآلداب مع تجربته عن شهادةً  بوهاس جورج األستاذ یقدم "السیرة أّیام" إطار في .مقاهیها

 التي المراحل أهم عند فیتوّقف المهنّیة، مسیرته من كبیًرا جزًءا احتلت التي العربّیة الشعبّیة

 على اّطالعه عند العشرین، القرن ثمانینیات مطلع في انطالقه منذ الحقل، هذا في عمله عرفها

 التقلیدیة الفنون متحف في آنذاك المحفوظ بیبرص، الظاهر الملك لسیرة الحلبّیة الروایة مخطوط

 حیث الیوم، وحتى الفرنسّیة، إلى منه بعًضا ترجم والذي بدمشق، (العظم قصر) والشعبیة

 عشر الخامس جزؤها سیصدر والتي السیرة، هذه من الشامیة الروایة تحقیق فریق یشرف،على

 .األّول اكتشافه على سنة ثالثین من أكثر بعد قریًبا،

 في یا)العل المعّلمین دار( للمتمّیزین العلیا الدار في العربیة األلسنیات أستاذ هو بوهاس جورج

 الشعر عروض وفي األلسنّیات علم في مؤلفات له  .٢٠١٤ عام تقاعده حتى بفرنسا، لیون

 الظاهر الملك سیرة تحقیق أهمها المخطوطات، تحقیق مجال في كثیرة إسهاماته و العربي،

 على سنوات لعدة أشرف حیث إفریقیا، غرب في العربیة المخطوطات وترجمة وتحقیق بیبرص،



 وتحقیقها ـ تمبكتو - الصحراء وراء ما إفریقیا في العربیة بالمخطوطات المعرفة تعزیز" مشروع

 ."ونشرها
 صبا̂حا ١١المعهد الفرنسي في عمان، الساعة 

 

 يف الحكواتي حمزة العقرباوي والحكواتي عبد طرايرة في ساحة مؤسسة تامر، البلدة القديمة 14/6

/ فلسطينرام اهللا  

الساحر. في السیرة الشعبیة وسرد طرف منها بلهجات متعددة من دیوان قبطاویلسیرة السیرة: قراءة   
دقيقة 45مساء، مدة العرض  309:يبدأ العرض الساعة   

 

 طاهر باكير في مقهى السنترال، عمان/ األردن 14/6

 تتناول الحكایه قصة المملوك محمود وكیف انتقل الى االقامه ببیت الست فاطمه: من تكون الست فاطمه؟

كیف وصل الى الشام وكیف تحول الى مملوك وما اصله وفصله وما صلة القرابه بینه وبین الظاهر بیبرس؟ 

ما سر اهتمام الست فاطمه، ست الشام، بمحمود الغالم؟ من هو محمود وحسبه ونسبه ومن این اتى الى 

 ؟الشام وكیف وصل الى الشام والى این تصل به االمور عند الست فاطمه
دقيقة 45مساء، مدة العرض  309:رض الساعة يبدأ الع  

 

  / األردنجديتاديوان الكساسبة، شلبية الحكواتية في  15/6

منام السلطان و زواج أحمد شلمش تروي الشلبیة أجزاء من القصتان منام السلطان وما یري  أحالم السيرة:

وكیف تبدأ السیرة وتنتقل إلى حلم أحمد شلمش ابن الملك الظاهر بیبرص عن بلد بیوتها بیضاء وأهلها 

  ب والفرس.یرتدون األبیض توقصة المنام وما یتبعه من أحداث مثیرة في رحلة أحمد شلمش في بالد العر 
 دقيقه 55-45مدة العرض  ،مساء 9:00يبدأ العرض الساعة 

 

 / فلسطينرام اهللاركز خليل السكاكيني الثقافي، عقرباوي في مالحكواتي حمزة ال 18/6

لك فهي سیرة تدور أحداث سیرة الملك الظاهرفي سیاق الحروب الصلیبیة، لذ مقتطفات طریفة من السیرة.

لسیرة المرتبط بهذا السیاق ال یشكل أبًدا موضوعها الوحید وال المركزي. في احرب. سوى أن العنف 

ب الطریف من ضوعات أخرى تحتل الكومیدیا مكاًنا هاًما بینها. عرض حمزة العقرباوي یهتم بإبراز الجانمو 

 السیرة من خالل مقتطفات من مجموعة من الحكایات. 

دقيقة 54مساء، مدة العرض   9:30يبدأ العرض الساعة   
 



 

 / فلسطينرام اهللارمانة، عقرباوي في مقهى الحكواتي حمزة ال 19/6

سیرة الشعبیة. ستحكى المنام الذي ستبنى علیه الفصول الملحمیة لل وهو ،تفسیره وعواقبه ،حكایة منام السلطان

شامیة بأخرى شعبیة ال الحكایة باسلوب فكاهي بین الجد والهزل باللهجة الفالحیة حیث سیتم استبدال الكلمات

 بقالب أقرب للخراریف الشعبیة الساخرة مع الحفاظ على جوهر السیرة ومضمونها األساسي.

دقيقة 45مساء، مدة العرض   9:30يبدأ العرض الساعة   
 

ن/ فلسطيرام اهللا ،الحكواتي حمزة العقرباوي والحكواتي عبد طرايرة في مقهى بيت أرضي 12/6  

الساحر. قراءة في السیرة الشعبیة وسرد طرف منها بلهجات متعددة من دیوان قبطاویلسیرة السیرة:   

دقیقة 45مساء، مدة العرض  9:30یبدأ العرض الساعة   

 

  



 عن الحكواتية المشاركين:

 

. لم تصرفه سنوات دراسته الهندسة الزراعیة في األردن عن حبه لعالم ١٩٥٩من موالید نابلس . طاهر باكير

المسرح والحكي حیث ال یزال ناشًطا منذ سنوات. كتب في المسرح وعمل في اإلخراج. شارك في الكثیر من 

ة الثقافة المهرجانات والعروض في فلسطین واألردن وسویسرا وفرنسا. عضو المجلس االستشاري لوزار 

 الفلسطینیة في محافظة نابلس.  

 

وفي مطبخها تستوي الحكایة بنكهتها  .تلعب بین جمع القصص وروایتها شلبية الحكواتية (سالي شلبي)

لصغار وللكبار وٕالهامها األكبر من لالخاصة. قصص الشلبیة من كل مكان وهي تحكي وتروي القدیم والجدید 

سنة ولها مشاركات محلیة ودولیة عدیدة في األردن، مصر،  12القصص منذ تراثها الشعبي. شلبیة تحكي 

  فلسطین، تونس، والسوید.

 

حكواتي فلسطیني مهتم بالحكایا ذات الُبعد التراثي الذي ُیعزز الهویة الثقافیة للشعب  حمزة العقرباوي،

 التربوي العربي. الملتقى -الفلسطیني، ُیشارك في عروض حكي في فلسطین من خالل مجموعة حكایا

 

حكواتي شاب من الخلیل بدأ اهتمامه بالحكي بعد خبرة في الفنون المسرحیة المختلفة، ویحكي  عبد الطرايرة،

الحكایات التراثیة والمعاصرة في المكتبات والمدارس والمراكز المجتمعیة في فلسطین وهو عضو في مجموعة 

 .ممثل ومحرك دمى في مسرح نعمو  حكایا التابعة لمؤسسة تامر للتعلیم المجتمعي

 

حكايا برنامج عربي يربط ما بين منظمات وأفراد ومجموعات تؤمن بمركزية القصة في الفن والتعلم 

 والحياة والنمو الصحي لألفراد والمجتمعات.

 

 


