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1.1املقدمة:
ال�صابون النابل�سي
ُعرفت �صناعة ال�صابون من زيت الزيتون يف نابل�س منذ القدم،
وقد �ساعد على ذلك وفرة االنتاج من الزيت وزيادته عن احلاجة
يف بع�ض ال�سنوات .فقد وجدت ا�شجار الزيتون بكثافة يف مدينة
نابل�س والريف املحيط بها .وورد ذلك يف و�صف املدينة على
ل�سان الرحالة وامل�ؤرخني ،فقد ذكر ابن بطوطه الرحالة املغربي
امل�شهور (املتوفى �سنة 779هـ 1377/م) عند زيارته للمدينة �سنة
1355م ان «مدينة نابل�س ،وهي مدينة عظيمة ،كثرية اال�شجار،
مطردة االنهار ،من اكرث بالد ال�شام زيتونا ومنها يحمل الزيت
اىل م�صر ودم�شق» .اما جمري الدين احلنبلي م�ؤرخ القد�س
وقا�ضيها (املتوفى �سنة 927هـ1521 /م) فو�صف نابل�س ب�أنها
«كثرية االعني واالحجار والفواكه ومعظم اال�شجار ب�ضواحيها
زيتون» .يف حني ان ايليا جلبي ،وهو �سائح تركي زار نابل�س �سنة
1082هـ1671 /م وجد ان «نابل�س حماطة بجبال تك�سوها كروم
العنب وبجنائن تزدان ب�أ�شجار الليمون والرمان والزيتون والتني»
(كلبونة.)122 - 120 :1992 ،
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وقد جاء ذكر �صناعة ال�صابون من زيت الزيتون على ل�سان
“�شيخ الربوة الدم�شقي” �شم�س الدين ابو عبد اهلل حممد
ابو طالب االن�صاري (املتوفى �سنة 727هـ1327 /م) يف
كتابه نخبة الدهر يف عجائب الرب والبحر ،فقد اورد و�صف ًا
دقيق ًا ملدينة نابل�س خالل القرن الرابع ع�شر امليالدي “
نابل�س مدينة خ�صبة ،نزهه بني جبلني  ......وهي ك�أنها
ق�صر يف ب�ستان ،قد خ�صها اهلل تبارك وتعاىل بال�شجرة
املباركة وهي الزيتون ،ويحمل زيتها اىل الديار امل�صرية
وال�شامية واىل احلجاز والرباري مع العربان ........
ويعمل منه ال�صابون الرقي ،يحمل اىل �سائر البالد التي
ذكرنا واىل جزائر البحر الرومي” (خ�ضري: 1999 ،
.)204
6

ي�ستدل من الو�صف الذي اورده ال�شيخ الدم�شقي ان
�صناعة ال�صابون يف نابل�س كانت مزدهرة ب�شكل ملحوظ
يف اواخر القرن الثالث ع�شر وبدايات القرن الرابع ع�شر
امليالدي ،وان املدينة كانت يف ذلك الوقت ت�صدر ال�صابون
اىل بلدان عربية عدة ،وكذلك اىل جزر البحر االبي�ض
املتو�سط ( .)513 : 1890, Le Strangeوقد حافظ
ال�صابون النابل�سي على �شهرته ب�أنه االف�ضل يف �سوريا
الكربى خالل العهد العثماين وما بعده (دوماين:1998 ،
 ،)226كما حافظت نابل�س على نوعية ال�صابون التي باتت
تن�سب اليها ،وا�ستمرت يف الطريقة التقليدية يف االنتاج
حتى ا�ضحى �صابونها هو االجود بني انواع ال�صابون التي
حتاكيه بطريقة ال�صنع او باملواد امل�ستعملة يف ال�صناعة.
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2.2امل�صابن
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11.2امل�صبنة
مبان �صممت خ�صي�ص ًا لهذه الغاية
ي�صنع ال�صابون يف ٍ
ت�سمى م�صابن او �صبانات ،ويتكون مبنى امل�صبنة يف اال�سا�س
من ثالث م�ستويات ،لكل منها وظيفة معينة يف عملية انتاج
ال�صابون (انظر �شكل رقم  1و�شكل رقم .)2

 .1امل�ستوى حتت االر�ضي
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يقع هذا امل�ستوى حتت ار�ض امل�صبنة وحتتل ابار الزيت
م�ساحة كبرية منه ،وتكون هذه االبار �ضخمة ،حمفورة يف
االر�ض ومبطنة باحلجر ،ت�ستعمل لتخزين زيت الزيتون،
املادة الرئي�سية يف �صناعة ال�صابون .ويرتاوح عدد الآبار يف
امل�صبنة ما بني ثالثة اىل �سبعة �آبار ،لكل واحد قدرة ا�ستيعاب
خا�صة به ترتاوح ما بني خم�سة اطنان اىل ثالثني طن ،ويف
بع�ض االحيان قد ت�صل اىل اكرث من ذلك .وكان البئر الكبري
ي�سمى (البحرة) بينما ي�سمى ال�صغري (اجلانبي) وتلفظ
(اجلنيب) (دوماين.)302 :1998 ،
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 .2امل�ستوى الأر�ضي

كما يوجد اي�ضا حتت م�ستوى االر�ض غرفة �صغرية تعرف بالقميم ،تقع مبا�شرة
حتت مكان طبخ ال�صابون وميكن الو�صول اليها من الطابق االر�ضي بوا�سطة درج
�ضيق .خالل عملية طبخ ال�صابون ،يتم يف القميم حرق الوقود حتت احللة امل�صنوعة
من النحا�س ال�سميك ،والتي تبنى بني امل�ستوى االر�ضي وما حتته ،فيظهر �سطحها
امل�ستدير يف مكان طبخ ال�صابون بينما يكون عمقها غائر َا يف االر�ض .كما توجد
مدخنة حتمل الدخان الناجت عن االحرتاق اىل اخلارج..

ي�سمى الطابق االر�ضي يف امل�صبنة (البالط) وهو مكان العمل الرئي�سي الذي يتم
فيه طبخ ال�صابون ،ويتكون من فراغ كبري معتم ،نوافذه �صغرية و�سقفه مرتفع.
وميكن الو�صول مبا�شرة من ال�شارع اىل الطابق االر�ضي من خالل املدخل الرئي�سي
للم�صبنة ،ويوجد بالقرب من املدخل مكتب �صاحب امل�صبنة الذي يتكون من غرفة
�صغرية ت�ستعمل للقيام باالعمال اخلا�صة بامل�صبنة باال�ضافة اىل ا�ستقبال الزوار.
للمكتب نوافذ عدة ،يطل بع�ضها على الداخل وميكن ل�صاحب امل�صبنة مراقبة �سري
العمل من خاللها ،بينما يطل البع�ض االخر على ال�شارع.
¿ƒHÉ°üdG ∞«∏¨J
¿ƒHÉ°üdG ∞«ØŒ
¿ƒHÉ°üdG ™«£≤J
¿ƒHÉ°üdG ¢Tôa
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�شكل رقم ( :)2ر�سم تخطيطي يو�ضح امل�ستويات املختلفة يف مبنى امل�صبنة والوظائف التي تتم يف كل م�ستوى
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وتتم عملية حت�ضري وطبخ ال�صابون يف مكان خم�ص�ص لذلك (انظر �شكل رقم ،)3
يرتفع عن م�ستوى االر�ض بب�ضع درجات ويحتوي على قدر كبري او (حلة) م�صنوعة من
النحا�س ،ي�صل �سمك قاعدتها اىل حوايل � 2,5سم ،ويبلغ قطرها حوايل 2م ،وي�صل
عمقها اىل مرتين او اكرث ،ويبنى حولها جدار �سميك من احلجر الناري .تت�سع احللة
اىل ما يقارب  250جرة زيت اي ما يزيد عن خم�سة اطنان ،باال�ضافة اىل املواد االخرى
التي تدخل يف �صناعة ال�صابون (ال�شريف .)66 :1999 ،ويوجد يف ا�سفل احللة حو�ض
ن�صف دائري ي�سمى املبزل مت�صل بها بفتحة ميكن اغالقها ،ت�ستعمل ل�سحب ماء اخلمري
من ا�سفل احللة اثناء عملية طبخ ال�صابون .وبجوار املبزل توجد احوا�ض التخمري،
وعددها يف العادة من ثالثة اىل �ستة احوا�ض ،ت�ستعمل لو�ضع ماء اخلمري واملاء ال�صايف.
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ويوجد الركن املخ�ص�ص لطبخ ال�صابون يف مكان قريب من درج �ضيق ،طويل ومعتم،
ي�صل الطابق االر�ضي بالطابق االول حيث ُيحمل ال�صابون بعد الطبخ .كما يوجد يف
الطابق االر�ضي اي�ض َا اماكن يف زوايا امل�صبنة لتخزين الوقود واملواد االولية امل�ستخدمة
يف �صناعة ال�صابون.
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�شكل رقم ( :)3منطقة طبخ ال�صابون يف م�صبنة كنعان التي هدمت عام 2002
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 .3امل�ستوى االول

ي�سمى هذا الطابق (املفر�ش) وي�ستخدم لب�سط ال�صابون املطبوخ
على االر�ض (انظر �شكل رقم  .)4وللطابق االول طبيعة خمتلفة كلي ًا
عن الطابق االر�ضي حيث يت�سم بالتهوية واال�ضاءة اجليدتني ،ويتكون
من فراغ وا�سع تتخلله اعمدة �ضخمة حتمل عقود متقاطعة واقوا�س.
وللمفر�ش نوافذ كبرية جد َا مقارنة بالنوافذ ال�صغرية امل�ستخدمة
يف الطابق االر�ضي للم�صبنة ،ويف مباين البلدة القدمية ب�شكل عام،
ووظيفة هذه النوافذ ادخال الهواء للم�ساعدة على جتفيف ال�صابون.
ويتم يف هذا املكان ب�سط ال�صابون وتقطيعه وجتفيفه ولفه واعداده
للبيع.

22.2الو�صف املعماري ملبنى امل�صبنة
من املالحظ ان امل�صابن التي وجدت يف مدينة نابل�س كانت جتمع
يف ت�صميمها بني ال�شكل املعماري والوظيفة .ومع ان هذه املباين
بنيت ا�سا�س ًا لوظيفة حمددة وهي ت�صنيع ال�صابون ،اال انها احتوت
على فراغات م�صممة بعناية وجمال ،وظهرت بها يف بع�ض االحيان
تفا�صيل معمارية ،كالزخارف فوق املدخل ،او االقوا�س احلجرية
يف الداخل ،او الكوات يف اجلدران .وقد كانت �صناعة ال�صابون
حم�صورة بني عائالت املدينة ذوات اجلاه وال�سلطة والنفوذ فجاءت
مباين امل�صابن لتعك�س هذه الدالالت ولو ب�شكل غري مبا�شر.
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�شكل رقم ( :)4املفر�ش يف م�صبنة عا�شور
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�شكل رقم ( :)5املفر�ش يف م�صبنة طوقان

�شكل رقم ( :)6املدخل الرئي�سي يف �صبانة عا�شور
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ومع ان مباين البلدة القدمية يف نابل�س كانت تت�سم باالنفتاح نحو
الداخل وب�أنها كانت تبنى حول افنية فتوحة ت�صطف حولها الغرف
وفراغات املبنى املختلفة ،اال ان الت�صميم املعماري للم�صابن اعتمد
فيه انفتاح املبنى اىل اخلارج ،ب�شكل يظهر العالقة الوطيدة بني املبنى
وال�شارع من خالل املدخل املبا�شر والنوافذ املطلة على اخلارج.
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يتميز مبنى امل�صبنة بانه �ضخم وله مدخل كبري (انظر �شكل رقم
� ،)6صمم لي�سهل دخول احمال املواد االولية امل�ستخدمة يف �صناعة
ال�صابون من زيت وقلو و�شيد وجفت ،وخروج ال�صابون اجلاهز واملعد
للبيع .ويتكون مبنى امل�صبنة من طابقني ،االر�ضي وا�سع ومعتم وله
�سقف عال يتكون من عقود متقاطعة حممولة على اعمدة �ضخمة جد ًا،
تبلغ م�ساحة املقطع العر�ضي للعمود حوايل  1,5اىل  2مرت مربع .وتعمل
االعمدة على تق�سيم الفراغ الداخلي املفتوح اىل اجزاء مت�ساوية ،وال
يوجد يف الطابق االر�ضي جدران �سوى تلك التي حتدد مكتب �صاحب
ال�صبانة .واهم وظيفة يف الطابق االر�ضي هي طبخ ال�صابون وحتتل
اجلزء االكرب منه ،كما توجد فراغات جانبية لتخزين الوقود واملواد
االولية وابار �ضخمة حتت االر�ض لتخزين زيت الزيتون ،لها فتحات يف
ار�ض امل�صبنة ميكن �سحب الزيت منها بوا�سطة دالء خا�صة.

�شكل رقم ( :)7املفر�ش يف م�صبنة عا�شور
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الطابق االول او املفر�ش �صمم ب�شكل ينا�سب الوظيفة التي ي�ستعمل
من اجلها وهي ب�سط ال�صابون املطبوخ وتقطيعة وجتفيفة ،فالطابق
االول وا�سع ومفتوح ،وهو فراع ال يوجد به اال االعمدة ال�ضخمة التي
حتمل العقود املتقاطعة (انظر �شكل رقم  7و�شكل رقم  .)8ومع ان
ارتفاع الطابق االول اقل من الطابق االر�ضي اال ان نوافذ هذا الطابق
كبرية وحتتل معظم واجهة امل�صبنة املطلة على ال�شارع و�صممت
بالتايل لت�ساعد على ادخال الهواء وت�سرع يف جتفيف ال�صابون .اما
الدرج الذي ي�صل الطوابق بع�ضها ببع�ض فكان عال و�ضيق ومعتم
وعلى العمال �صعود الدرجات الزلقة مرات عديدة حاملني الدالء
اململوءة بال�صابون املطبوخ ليفرد على ار�ض املفر�ش.
املادة الرئي�سية امل�ستخدمة يف بناء امل�صابن هي احلجر اجلريي،
وهي من مواد البناء التقليدية يف فل�سطني وامل�ستعملة يف مباين البلدة
القدمية كافة .وقد ا�ستعمل احلجر يف بناء اجلدران ال�سميكة بعمق
يرتاوح يف املعدل بني � 120-100سم ،كما ا�ستخدم يف الداخل يف
بناء االقوا�س احلجرية والعقود.
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33.2الواجهات اخلارجية للم�صابن
اول ما يالحظ يف الواجهة الرئي�سية للم�صبنة ،وجود الفتحات
الكبرية اخلا�صة باملفر�ش الذي يقع يف الطابق االول من املبنى
(انظر �شكل رقم  9و�شكل رقم  10و�شكل رقم  .)11و ُيظهر ت�صميم

�شكل رقم ( :)8املفر�ش يف م�صبنة كنعان
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الواجهه العالقة القوية بني املبنى وحميطه اخلارجي ،ويتجلى ذلك بو�ضوح من خالل
وجود نوافذ املفر�ش التي حتتل كامل امل�ساحة املتاحة ان�شائي ًا ما بني االعمدة ال�ضخمة
واالقوا�س العلوية املمتدة فيما بينها .وميكن التعرف على مباين امل�صابن من اخلارج
عن طريق مالحظة نوافذ املفر�ش التي تربز �ضمن النمط التقليدي للفتحات يف واجهات
البلدة القدمية التي تتميز ب�سيطرة امل�ساحات امل�صمتة.
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�شكل رقم ( :)9الواجهةالرئي�سية مل�صبنة طوقان يف حارة القريون

�شكل رقم ( :)10واجهة م�صبنة عا�شور� ،شارع الن�صر
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ومن العنا�صر املهمة يف واجهة امل�صبنة ،املدخل ال�ضخم الذي �صمم بعناية تدل
على االهمية والقيمة التي كانت تتمتع بها تلك املباين .وقد اختلفت تفا�صيل املدخل
بني م�صبنة واخرى فظهر يف اغلبها فتحة الباب يعلوها عقد موتور ويتوجها يف
م�ستوى اعلى عقد مدبب .وبينما ات�سم الت�صميم يف اغلب احلاالت بالب�ساطة فقد
ظهرت يف بع�ض االحيان التفا�صيل احلجرية والزخارف يف القو�س الذي يتوج
فتحة الباب (انظر �شكل رقم � - 12أ  -ب).
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اما نوافذ الطابق االر�ضي فهي قليلة ،و�صغرية امل�ساحة مقارنة بنوافذ
املفر�ش .ويف حال وجود �سكن ملالك امل�صبنة يف طابق علوي فوقها ،تظهر
يف واجهته نوافذ �صغرية ن�سبي ًا لتنا�سب الوظيفة وتوفر اخل�صو�صية
املطلوبة يف املباين ال�سكنية (انظر ال�شكل رقم  .)13وبذلك تعك�س
واجهات امل�صابن ب�شكل وا�ضح اختالف الوظيفة التي ي�شغلها كل
م�ستوى يف املبنى.
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44.2امل�صابن يف نابل�س القدمية
متتاز البلدة القدمية يف نابل�س بوجود عدد كبري من امل�صابن �ضمن ن�سيجها
احل�ضري التقليدي .فخالل القرنني الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر كانت معظم
امل�صابن توجد يف �أحياء احلبلة واليا�سمينة والغرب ،ومع زيادة الطلب على
ال�صابون النابل�سي وازدهار �صناعته خالل الربع االخري من القرن التا�سع ع�شر،
�شهدت املدينة ازدياد ًا يف عدد امل�صابن العاملة فيها ،وت�ضاعف عددها ما بني
االعوام  1860و  ،1882حتى غدت املدينة ب�أكملها وك�أنها م�صنع كبري لل�صابون.
وا�صبح معظم االنتاج يرتكز يف اجلزئني اجلنوبي والغربي من املدينة ،قرب ما
بات يعرف اليوم ب�شارع امل�صابن .ففي عام  1860كان عدد امل�صابن التي كانت
تعمل بطاقة كاملة يف نابل�س  15م�صبنة ،فا�صبح عددها يف عام  1882ثالثني.
وخالل احلرب العاملية الثانية ،كان عدد امل�صابن التي تعمل بطاقة كاملة يف
نابل�س  ،29منها  23م�صبنة كبرية والباقية �صغرية (دوماين 304- :1998 ،
 .)305وللوقوف على اهمية �صناعة ال�صابون يف نابل�س ،يف الن�صف االخري من
القرن التا�سع ع�شر ،يكفي ان نعلم ب�أن فل�سطني كانت اكرب م�صدر لل�صابون يف
الهالل اخل�صيب ،وان م�ضاعفة ت�صدير ال�صابون من فل�سطني خالل ال�ستينات
وال�سبعينات من القرن التا�سع ع�شر قد واكب ت�ضاعف عدد م�صابن نابل�س ،وان
نابل�س وحدها كانت متلك  30م�صبنة من املجموع الكلي مل�صابن فل�سطني البالغة
اربعني يف ذلك الوقت (دوماين.)308 :1998 ،

31
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عند درا�سة توزيع مباين امل�صابن يف البلدة القدمية يف نابل�س ،يالحظ
وجودها يف كافة االحياء بال ا�ستثناء ،مع كثافة تواجدها يف جنوب املدينة
حول �شارع امل�صابن (انظر �شكل رقم  14و�شكل رقم  .)15وقد اندجمت
هذه املباين ال�ضخمة ب�شكل انيق �ضمن الن�سيج احل�ضري للمدينة
القدمية ،وا�ضحت من املكونات الهامة التي متيز البلدة القدمية وتطبعها
بطابع فريد .وقد بقي الت�صميم املعماري للم�صابن حمافظ ًا على ال�سمات
التقليدية اخلا�صة واملميزة لهذه املباين والتي تتما�شى متام ًا مع الوظيفة
التي ان�ش�أت الجلها ،مثلما حافظ ال�صابون النابل�سي على مكوناته وطريقة
�صنعة التقليدية ونوعيته حتى يومنا هذا.

32

ولعل ا�ستخدام املواد الطبيعية يف �صناعة ال�صابون كان ال�سبب وراء
انعدام املخلفات غري امل�ستحبة او الروائح الكريهه خالل عملية الت�صنيع،
فلم يكن هناك عائق امام ان�شاء امل�صابن داخل االحياء ال�سكنية يف
البلدة القدمية ،بل انها وجدت مال�صقة مل�ساكن ا�صحابها ،فكان بيت
مالك امل�صبنة يبنى فوقها اوبالقرب منها ومال�صقا لها.
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ومع ان مباين امل�صابن اتبعت منط ًا معين ًا يف ت�صميمها ،اال ان البلدة القدمية احتوت
على امثله تنفرد مبميزات خا�صة ،كوجود طابقني لفر�ش ال�صابون يف م�صبنة
قرمان (ابو الرو�س) ،ووجود مفر�ش يف الطابق االر�ضي يف م�صبنة كنعان التي مت
تدمريها بالكامل خالل االجتياح اال�سرائيلي لنابل�س عام  .2002وقد كانت م�صبنة
كنعان مثا ًال فريد ًا ،ميتاز مب�سقط افقي غني وخمتلف يف ت�صميميه عن باقي مباين
امل�صابن يف املدينة ،فقد احتوت على مفر�شني لب�سط ال�صابون يف الطابق االر�ضي،
باال�ضافة اىل املفر�ش الرئي�سي يف الطابق االول .اي�ض ًا متيزت ب�أن الدرج الذي يربط
بني الطابق االر�ضي والطابق االول فيها كان عري�ض ًا وجيد اال�ضاءة ومفتوح على
الطابق االر�ضي بوا�سطة فتحة يعلوها قو�س ن�صف دائري (انظر �شكل رقم .)16
كما اختلفت بطريقة الدخول للمبنى عرب فراغ مربع م�سقوف بعقد م�صلب يف�ضي
اىل فناء �صغري مفتوح ميكن الو�صول من خالله اىل مدخل امل�صبنة ،واي�ض ًا اىل
�سكن �صاحب امل�صبنة ،املوجود فوقها ،عن طريق درج �ضيق وطويل.
34

يف الوقت احلايل يوجد يف البلدة القدمية يف نابل�س عدد كبري من مباين امل�صابن،
يقدر ب�أكرث من ثالثني م�صبنة % 32 .اي ثلث هذا العدد تقريب ًا من مباين امل�صابن،
مهجور ،مغلق وغري م�ستغل ،بينما الثلث االخر من امل�صابن ي�ستعمل لغايات خمتلفة
عن �صناعة ال�صابون ،فقد تغري ا�ستخدام ما يقرب من  % 32من م�صابن البلدة
القدمية لي�صبح خمازن او معامل ل�صناعات اخرى .وهناك عدد من امل�صابن املهدمة
يقدر ب  % 18من العدد الكلي مل�صابن نابل�س القدمية ،بع�ضها دمر خالل الزلزال
الذي �ضرب املدينة عام  1927والبع�ض االخر ،كم�صبنة كنعان وامل�صبنة ال�شعراوية
فقد مت تدمريهما ب�شكل كامل خالل االجتياح اال�سرائيلي للمدينة عام  .2002وتبقى
ن�سبة �ضئيلة ت�صل اىل  % 18من م�صابن البلدة القدمية ال تزال تعمل ولو ان بع�ضها
يعمل بوترية �ضعيفة وب�شكل متقطع ،لينتج ال�صابون النابل�سي مبكوناته اال�صلية
وطريقة �صناعته التقليدية القدمية.
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3.3ت�صنيع ال�صابون
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11.3املواد التي تدخل يف �صناعة ال�صابون:
كانت املواد التي تدخل يف �صناعة ال�صابون طبيعية ،% 100
وتتكون من زيت الزيتون ال�صايف الناجت من ع�صر ثمرة الزيتون.
والقلو (او القلي) اوال�صودا الكاوية الطبيعية ،وهو الرماد الذي
ينتج عن حرق نبات �شتان ال�شيح او احلم�ض او اغ�صان �شجرة
الدردار ،وكان البدو من عرب البلقاء يحرقون كميات كبرية من
النبات النتاج القلو ويبيعونه لتجار نابل�س لي�ستعمل يف �صناعة
ال�صابون (ال�شريف .)21 :1999 ،اي�ض ًا ا�ستخدم ال�شيد التي
ي�ستخرج من احلجارة الكل�سية ،املتوفرة يف املناطق اجلبلية من
فل�سطني ،وميكن احل�صول عليه بو�ضع احلجر الكل�سي يف حفرة
كبرية وتغطيته باحلطب وحرقه .وكذلك ا�ستعمل اجلفت كوقود،
وهو عبارة عن املادة الناجتة عن خملفات ع�صر الزيتون ،فبعد
االنتهاء من عملية الع�صر ،جتفف بذور الزيتون امل�سحوقة يف
ال�شم�س ثم تو�ضب ال�ستعمالها وقود ًا ،وهي حتتفظ باحلرارة
وحترتق لفرتة طويلة مثل حبات الفحم ال�صغرية (دوماين،
 .)403 :1998ويف ال�ستينات من القرن التا�سع ع�شر مت ادخال
ال�صودا الكاوية اىل ال�صناعة ،ف�أ�صبحت ت�ستعمل بدل مزيج القلو
وال�شيد (دوماين ،)245 :1998 ،كما ا�ستبدل اجلفت مبنتجات
البرتول.
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22.3االدوات امل�ستخدمة يف �صناعة ال�صابون:
ال يزال ال�صابون النابل�س حمتفظ ًا بالطريقة التقليدية يف ال�صناعة با�ستعمال ادوات
قليلة وب�سيطة( ،انظر �شكل رقم  ، )17تتكون مما يلي (ال�شريف:)66-64 :1999 ،
•املخا�ضة :وهي ق�ضيب من اخل�شب ي�صل طوله اىل  2,5مرت ،مثبت يف ر�أ�سه ال�سفلي
قر�ص خ�شبي قطره � 25سم ،وت�ستعمل املخا�ضة للتحريك عند بداية عملية الت�صنب.
•الدك�شاب :اداة خ�شبية ت�شبه امللعقة الكبرية ويبلغ طولها حوايل االربعة امتار،
وت�ستعمل لتحريك طبخة ال�صابون اثناء عملية الت�صنب.
•ال�شمامة :اداة من اخل�شب ت�ستعمل الخذ عينة من ال�صابون لفح�صها للتاكد من
انتهاء عملية طبخ ال�صابون.
•العوامة :تتكون من ق�ضيبني من اخل�شب طول كل واحد منهما 3م ،مت�صلني من احد
االطراف مع قطعة م�ستطيلة من اخل�شب ومربوط بها عند الطرف العلوي حبل.
ت�ستعمل العوامة يف نهاية ال�سفي حيث يتم بوا�سطتها جتميع ال�صابون من ا�سفل
احللة فوق ماء اخلمري.
•علب الب�سط :اوعية من ال�صفيح� ،شكل الواحد منها ا�سطواين وله قاعدة من
اخل�شب ال�سميك ،وي�ستوعب حوايل  17كغم من ال�صابون اللزج.
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•ال�شوكة :قطعة من احلديد مب�سطة ،لها ر�أ�س مدبب طوله ي�ساوي عمق ال�صابون
عند الب�سط ،وت�ستعمل لتحديد �سمك ال�صابون عند عملية الب�سط ،ويكون لها
مقب�ض من اخل�شب.
•املالج :قطعة م�ستوية من احلديد ،لها مقب�ض من خ�شب لت�سوية �سطح ال�صابون
بعد عملية الب�سط.
•املق�شرة� :صفيحة معكوفة بزاوية منفرجة مثبت بها ذراع خ�شبية ،وت�شبه يف �شكلها
�شفرة احلالقة ،ت�ستعمل لب�شر �سطح ال�صابون املب�سوط بعد ان يجمد لي�صبح
امل�س.
•املقطع (ال�سكني)� :سكني خا�ص مثبت على ذراع من اخل�شب طوله �70سم.
•الدوبارة :خيط من الكتان.
•الفرجار :اداة لقيا�س وحتديد امل�سافات.
42
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•االختام :وهي عبارة عن قطعة من النحا�س حتمل املاركة امل�سجلة للمنتج وتكون
مثبته على مطرقة خ�شبية

33.3عملية ت�صنيع ال�صابون
يف املا�ضي ،كان ال�صابون النابل�سي ي�صنع بوا�سطة غلي حملول القلو وال�شيد مع
زيت الزيتون .وكان حت�ضري مزيج القلو وال�شيد يتم بو�ضع القلو يف جرن حجري
ودقه مبهباج خ�شبي حتى ي�صبح م�سحوق ًا ناعم ًا ،بينما يفر�ش ال�شيد يف حو�ض قليل
العمق وينقع يف املاء ويرتك حتى يتخرث ويجف ثم يطحن طحنا ناعما ،بعد ذلك
يخلط امل�سحوقان (دوماين .)303 :1998 ،اما يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر
تقريب ًا فقد مت ا�ستبدال مزيج القلو وال�شيد مبادة ال�صودا الكاوية التي ما زالت
ت�ستعمل يف انتاج ال�صابون النابل�سي حتى االن.

�شكل رقم (� :)18صورة قدمية مل�صبنة يف  نابل�س اثناء العمل
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تتم عملية طبخ ال�صابون يف احللة املعدة خ�صي�ص ًا لذلك (انظر �شكل رقم  18و�شكل
رقم  ،)19فتطبخ املواد من زيت زيتون وحملول ال�صودا على النار .وتقدر كمية الزيت
التي كانت ت�ستعمل يف كل طبخة مبعدل  250جرة (اي حوايل  5000كلغ) ،تنقل من
البئر (اجلنيب) بجوار القميم .وكان هذا البئر يت�سع للكمية نف�سها التي ت�ستوعبها
احللة وت�ستخدم يف كل طبخة ،وقد �صمم موقعه بحيث يوفر الوقت يف عملية الكيل ،التي
كانت جتري بوا�سطة دلو خا�ص اىل جرة ثم اىل احللة ،كما كان يف الوقت ذاته يعمل
على احلفاظ على الطاقة ،فعندما تنتهي الطبخة االوىل تكون الثانية دافئة وجاهزة
للبدء بها (دوماين .)303 :1998 ،يحرك املزيج يف بداية عملية الت�صنب بوا�سطة
املخا�ضة ،وبفعل اختالف الكثافة بني الزيت واملاء ينف�صل معظم حملول ال�صودا الذي
ي�سمى ماء اخلمري ويبقى يف ا�سفل احللة ،ويتم ا�ستخال�ص كمية منه بوا�سطة املبزل
املعد لذلك (انظر �شكل رقم  ،)20ويتم رفع ن�سبة تركيز ال�صودا يف ماء اخلمري ويو�ضع
يف احوا�ض التخمري .وبعد ان يتم الت�أكد من تركيز ال�صودا املنا�سب يف اخلمري ،يرفع
من احلو�ض وير�ش فوق الزيت يف احللة وت�سمى هذه العملية “ردة” (ال�شريف:1999 ،
 .)67-66ويحرك املزيج يف احللة بوا�سطة الدك�شاب وتكرر عملية ا�ستخال�ص ماء
اخلمري وزيادة تركيزه وا�ضافته اىل احللة مرات عديدة ،كما ي�ضاف املاء العادي اىل
املزيج اثناء الطبخ للت�سريع يف عملية الت�صنب ،حيث تكون جزيئات الزيت قد حتللت
وبد�أت بالتفاعل مع ال�صودا وتكون ال�صابون .وتتكرر العملية حتى يتم الت�أكد من متام
عملية الت�صنب وال يبقى زيت دون ان يتحول اىل �صابون (ال�شريف.)68-67 :1999:
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كان التحكم يف تركيز حمتوى ال�صودا يف طبخة ال�صابون والتحكم يف عملية التخرث
عم ًال بالغ االهمية يقوم به رئي�س العمال ،فاذا اخرج ال�صابون قبل اوانه لن يجف،
اما اذا اخرج مت�أخر ًا فمن �ش�أنه ان يغدو قا�سي ًا جد ًا وي�صعب تقطيعه .وللت�أكد من
انتهاء عملية الطبخ وو�صول ال�صابون اىل مرحلة الن�ضج يغم�س رئي�س العمال ق�ضيب
ا�سطواين خ�شبي ي�سمى ال�شمامة يف ال�صابون ويقوم ب�شم ال�سائل ويخترب لزوجته بني
يديه (دوماين.)303 :1998،
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بعد الت�أكد من ن�ضج ال�صابون وو�صوله اىل م�ستوى التخرث املنا�سب،
يرتك لليوم التايل لتتم عملية الب�سط .فيقوم فريق من العمال بنقل
ال�صابون اللزج بوا�سطة براميل او دالء �صغرية ت�سمى علب الب�سط اىل
الطابق العلوي من امل�صبنة حيث يوجد املفر�ش ،وي�سكب ال�صابون على
االر�ض فوق ورق رقيق .ويحدد �سمك طبقة ال�صابون بوا�سطة عوار�ض
خ�شبية يبلغ ارتفاعها بني � 5-3سم تقريب ًا ،ي�صب ال�صابون مب�ستواها
وي�سوى �سطحه بوا�سطة املالج ويقا�س �سمكه بوا�سطة ال�شوكة.
يرتك ال�صابون بعد ذلك ليجمد ثم يب�شر �سطحه لي�صبح امل�س ًا
بوا�سطة املب�شرة (او املق�شرة) .بعد ذلك ،يتم حتديد طول وعر�ض
قطعة ال�صابون با�ستعمال الزاوية والفرجار ،ثم مترر خيوط ت�سمى
(الدوبارة) بعد غم�سها مبحلول احمر ي�سمى (غمرة) وت�شد فوق
ال�صابون على م�سافات مت�ساوية بحيث تر�سم خطوط متعامدة فوق
ال�صابون املب�سوط على االر�ض حمددة حجم قطع ال�صابون .وفيما
بعد يقوم عمال امل�صبنة بدمغ املربعات املحددة لقطع ال�صابون بختم
امل�صبنة املنتجة با�ستعمال مطرقة خ�شبية يثبت بها اخلتم املعدين.
ثم يتم تقطيع ال�صابون اىل مكعبات مت�ساوية بوا�سطة ع�صا خ�شبية
طويلة ثبتت يف طرفها اداة معدنية حادة ،وت�سمى قطعة ال�صابون
املكعبة (فلقة) ،ومقا�ساتها تقريب ًا (�6سم * � 6سم * �4سم).
ترتك قطع ال�صابون على االر�ض ،ملدة يوم او يومني ،ثم يتم تكدي�س
قطع ال�صابون ب�شكل ابراج خمروطية جموفة ت�سمى تنانري (املفرد
تنور) (انظر �شكل رقم  )23بحيث يرتك فراغات بني القطع لل�سماح
للهواء باحلركة وامل�ساعدة على جتفيف ال�صابون الذي قد ي�ستغرق
�شهر او اكرث ليجف .بعد ذلك يتم لف ال�صابون بالورق اخلا�ص
بامل�صبنة املنتجة ويو�ضع يف اكيا�س ا�ستعداد ًا لل�شحن.
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