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بسم اهلل الرمحن الرحيم

عط�فة االأخ حمافظ جنني
�شعادة االأخ العزيز وال�شديق اأ.د. ي�ن�س عمرو رئي�س جامعة القد�س املفت�حة 

واأ�رشة اجلامعة، جمل�س االأمناء واالأكادمييني واالإداريني وطلبة اجلامعة 
االأخ الل�اء زياد هب الريح مدير عام جهاز االأمن ال�قائي 

االأخ عبد املجيد ملحم رئي�س �رشكة ج�ال 
االأخ اأ.د. ح�شن ال�شل�ادي رئي�س اللجنة التح�شريية للم�ؤمتر

االأخ�ة اأمني ال�رش واأع�شاء االإقليم 
االأخ�ة مديري االأجهزة االأمنية وال�شيادية 

كٌل با�شمه ولقبه 
احل�ش�ر الكرمي جميعاً

اأ�شارك الي�م يف افتتاح م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي يف  يتملكني كلُّ ال�شعادة والفخر واأنا 
وتر�شيخ  ال�احدة  اله�ية  ل�ش�ن  حي�يًا  وطنيًا  منرباً  يعدُّ  والذي  واجلليل،  جنني  حمافظة 
لأول  يعقد  حيث  ال�شاد�شة،  ن�شخته  يف  متزايدة  اأهمية  امل�ؤمتر  هذا  ويكت�شب  الرتاث، 
فخامة  عن  بالنيابة  اإنني   ،48 األ  اأرا�شي  يف  الفل�شطيني  �شعبنا  اأبناء  مع  بالتعاون  مرة 
امل�ؤمتر  لهذا  احت�شانها  على  املفت�حة  القد�ص  جامعة  اأحيي  عبا�ص  حمم�د  الرئي�ص  الأخ 
ال�شتثنائي يف رمزيته ودللته، واأ�شكر الباحثني والأكادمييني املتخ�ش�شني ُحماة تراثنا 
ال�طني كافة، الذين و�شع�ا كامل جه�دهم للم�شاهمة يف ت�ظيف الرتاث ال�شعبي وت�طينه، 
لتكري�ص ه�ية وطنية للجامعة، وتعزيز الأوا�رص مع اأهلنا يف الداخل يف النا�رصة واجلليل 

والكرمل واملثلث، ويف كل جزء ناب�ص بالأمل والأمل الفل�شطيني.

االأخ�ات واالأخ�ة:
الط�يل والعنيد  الفل�شطيني يف مراحل ن�شاله  ال�طني ل�شيقًا ب�شعبنا  لقد ظلَّ تراثنا 
كافة من اأجل احلرية وال�شتقالل، واخلال�ص من الحتالل الإ�رصائيلي، فمن خالل الت�رصد 
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وحطام النكبة والتمزق وحماولت تذويب اله�ية وت�شتيتها اإىل انبعاث ال�طنية الفل�شطينية 
واإقامة  امل�شري  وتقرير  الع�دة  نح�  الن�شال  قائدة  الفل�شطينية  التحرير  منظمة  راية  حتت 
الدولة، وحتى تاأ�شي�ص اأول �شلطة وطنية فل�شطينية، والتي جاءت ثمرًة لت�شحيات ال�شهداء 
النتفا�شة  حققته  وطني  اإجناٍز  وكاأبرز  وامل�رصدين،  الالجئني  وماليني  الأ�رصى  ومعاناة 
الغني،  واإرثه  تراثه  ل�ش�ن  �شعبنا  انربى  1987م  عام  انطلقت  التي  ال�شعبية  الفل�شطينية 
وحتدى  النكبات  ويالت  بها  وجتاوز  والتدمري،  واملعاناة  بالأمل  املثقلة  ذكرياته  وحمل 

بق�تها خمططات القتالع وامل�شادرة.

فظلت الروايات والأ�شعار واحلكايات واحلرف، ومل ت�شقط الأزياء والأغاين والأمثال، 
فبقيت الثقافة الفل�شطينية متقدة وحية، بل �شامدة يف وجه الحتالل الإ�رصائيلي وخمططاته 

امل�شب�هة.

وَح واحلياة  نعم، لقد اأعاد �شعبنا الفل�شطيني ب�شربه و�شم�ده وت�قه للحرية والع�دة الرُّ
َد لها طريقها اإىل ال�عي الدويل وال�شمري الإن�شاين، فكانت _وما زالت_  لق�شيته ال�طنية، وعبَّ
حا�رصة يف خارطة ال�شيا�شة الدولية بعد اأن كان يتهددها الندثار وامل�ت والن�شيان، ذلك 
خمططات  نهاجم  به  الذي  ال�شالح  دائمًا  كان  بل  يتهاون،  اأو  ي�شقط  مل  ال�شعبي  الرتاث  اأن 
الحتالل الإ�رصائيلي وممار�شاته القمعية، يف هذا ال�شياق ونحن نقرتب من الذكرى الثالثة 
ع�رصة ل�شت�شهاده ن�شتذكر اأبا ال�طنية الزعيم اخلالد يا�رص عرفات الذي نه�ص بق�شيتنا من 
قلب املعاناة، ومن ماآ�شي النكبة والتهجري وال�شتات اإىل دروب الث�رة والكفاح واملقاومة، 
فكان ه� ورفاق دربه من امل�ؤ�ش�شني ورواد العمل ال�طني ورم�ز العمل الثقايف والفكري، 
وال�شعب الفل�شطيني باأ�رصه حرا�ص الرتاث ال�طني الذي ميثل اأبرز ركائز اله�ية الفل�شطينية 

اجلامعة والرا�شخة، فالرتاث ه� روح ال�شعب وثقافته وتاريخه وذاكرته اجلمعية.

احل�ش�ر الكرمي،
الثقايف واحل�شاري يف وجه  واإرثه  وتراثه  به�يته  و�شعبنا متم�شك  �شبعة عق�د  منذ 
ويحا�رص  الأو�شال  ويقطع  اأر�شنا،  على  هيمنته  يف  ميعن  ت��شعي  ا�شتيطاين  احتالل 
مبخططات تهجريه ولقتالع املدن والقرى واملخيمات كافة، ويحكم ح�شاره ح�ل قطاع 
غزة ويحاول تكري�ص انف�شاله، وي�شعى اإىل عزل القد�ص وحميطها وتغيري معاملها وال�شيطرة 
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�شعبنا  اقتالع  اإىل  الهادفة  ممار�شاتها  ت�ا�شل  اإمنا  كله  بهذا  اإ�رصائيل  اإن  مقد�شاتها،  على 
وتهديد تراثه، وتق�ي�ص اأية فر�شة للت��شل اإىل �شالم عادٍل يف�شي اإىل اإقامة دولة فل�شطينية 

ذات �شيادة وقابلة للحياة ومت�ا�شلة جغرافيًا. 

اإزاء هذا عقد �شعبنا العزم على تر�شيخ اإرثه لالأجيال القادمة وحماية بلداته القدمية 
واإقامة الأن�شطة ال�شعبية والرتاثية فيها وت�شجيع ال�شياحة اإليها، وعملنا على اإدراج كن�زنا 
ومعاملنا العمرانية التاريخية يف قائمة الرتاث العاملي لتعزيز ه�يتها و�ش�نها، كما عملت 
امل�ؤ�ش�شات احلك�مية واخلا�شة والأهلية بت�جيهات من فخامة الأخ الرئي�ص حمم�د عبا�ص 
ومكانتها  فل�شطني  تاريخ  عن  الروايات  واإنتاج  الرتاثية،  امل�اد  وحفظ  الرتاث  اإبراز  على 
وثقافتها من خالل تاأ�شي�ص املتاحف كف�شاء تعليمي ثقايف واإقامة املهرجانات واملعار�ص 

وامل�ؤمترات الرتاثية يف ال�طن ويف اخلارج.

وكذلك ا�شتغالل الف�شاء الإلكرتوين لتعزيز ترابط الفل�شطينيني بع�شهم ببع�ص وبرتاثهم 
ال�شعبي، وتكري�ص ح�ش�ر بالدنا ثقافيًا على ال�شعيدين العربي والدويل.

االأخ�ات واالأخ�ة، 
لتحقيق  وذلك  والرتاث،  للثقافة  قطاعية  اإ�شرتاتيجية  واحلك�مة  القيادة  اعتمدت  لقد 
التبادل والت�ا�شل الثقايف وتعميق الثقافة ال�طنية الدميقراطية والإن�شانية وت�جهت نح� 
دعم الإنتاج الثقايف املبني على امل�روث ودعم ال�شناعات الثقافية واحلرفية، كما تبنينا 
ال�شعبي واأ�ش�شنا له �شجاًل وطنيًا، واأ�شدرت وزارة الثقافة كثرياً  خطة وطنية جلمع الرتاث 
لت�شجيل بع�ص عنا�رصه  الرتاث وحفظه وت�ثيقه متهيداً  الكتب والدرا�شات يف ق�شايا  من 
على الق�ائم التمثيلية العاملية ملنظمة الي�ن�شك�، هذا بالإ�شافة اإىل اإجناز امل�ش�دة النهائية 
وحمايته  الرتاث  قطاع  يف  العمل  لتنظيم  املادي  غري  الفل�شطيني  الثقايف  الرتاث  لقان�ن 
وتعزيزه، وقد ان�شب العمل اأي�شا على تعزيز العالقة مع املنظمة العربية للرتبية والثقافة 

والعل�م الألك�ش� جلمع الرتاث امل�شرتك واعتماد ب�ابة اإلكرتونية واحدة.
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احل�ش�ر الكرمي،
وال�شياع  ال�رصقة  من  �شعبنا  تراث  ل�شيانة  �شعيد  من  اأكرث  على  اخلطى  نحثُّ  اإننا 
والت�شتيت بتج�شيد حق�قه وال��ش�ل بها اإىل املحافل الدولية كافة ل�شمان اإنهاء الحتالل 
الإ�رصائيلي عن اأر�شنا و�شيانة اله�ية ومكانتها وحماية امل�اقع الأثرية الرتاثية، واإننا 
اإىل العمل البناء مع امل�ؤ�ش�شات الأهلية واخلا�شة واملجتمع املدين كافة،  من هنا نتطلع 
يف كنف غزة لرتميم امل�اقع الأثرية وحفظ الرتاث الثقايف فيها واحل�شاري واملعماري 
الإ�رصائيلي  العدوان  بفعل  للتدمري  وكذلك  والإهمال،  لل�رصقة  منه  ج�انب  تعر�شت  الذي 
العمل  يتطلب  الإرث وحماية وطننا وه�يتنا،  على  احلفاظ  اأن  ندرك  اإننا  عليها،  املتكرر 
امل�شرتك مع الأطراف وال�رصاكات كافة، لت�شجيع الفكر العلمي والإبداع والبتكار، وه� ما 
نراه الي�م وا�شحًا يف رحاب هذا امل�ؤمتر املهم الذي جعل حم�ره املقاربة بني حمافظة 
عن  بعيداً  والإخاء  التعاي�ص  مبادئ  تاأ�شلت  اأر�شهما  على  التي  اجلليل  ومنطقة  جنني 
هذا  ي�منا  حتى  نت�شاركها  و�شعبية  تراثية  قيم  وت�لدت  والعن�رصية،  والتمييز  التهمي�ص 

ورغم املع�قات كافة.

يف نهاية كلمتي هذه، ونيابة عن فخامة الأخ الرئي�ص اأ�شكر كل اجله�د التي اأ�شهمت 
والدرا�شات  العمل  باأوراق  واإغنائه  واجلليل  ال�شعبي يف حمافظة جنني  امل�ؤمتر  تنظيم  يف 
ورئي�شها  باأمنائها  املفت�حة  القد�ص  جلامعة  اخلا�ص  وال�شكر  والرتاثية  الفنية  والل�حات 
وهيئاتها الإدارية والتدري�شية وطلبة اجلامعة، هذه اجلامعة التي حتقق الإجناز تل� الإجناز، 
ة التي نعتز بها جميعًا، فمن خاللكم اإمنا نعزز  وما هذا امل�ؤمتر اإل من هذه الإجنازات املهمَّ
الرتاث  باأهمية حفظ  ال�عي  الداخل ون��ّشع  اأهلنا يف  الرتاث وت�ا�شلنا مع  ال�حدة، ونعزز 
ال�طني مبك�ناته كافة، واإننا نتطلع لعقد م�ؤمترات مماثلة قريبًا اإن �شاء اهلل يف غزة ويف 
املزيد من بلدات ومدن الداخل الفل�شطيني لن�شتذكر ونحيي تراثنا ال�طني امل�شرتك، ب�ركت 

جه�دكم جميعًا. 

�شكراً لكم

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 



كلمة
رئيس جامعة القدس املفتوحة

أ.د. يونس عمرو 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وال�شالة وال�شالم على خري املر�شلني
�شيدنا حممد االأمني واآله و�شحبه اأجمعني

يف هذا ال�شباح اجلميل جنتمع ب�شحبة �شديق كرمي ورجل طيب، دولة االأ�شتاذ 
الدكت�ر رامي احلمد اهلل/ رئي�س وزراء فل�شطني، ممثالً لفخامة رئي�س دولة فل�شطني 
االأخ االأكرب الرئي�س حمم�د عبا�س راعي هذا امل�ؤمتر، وكذلك اأرحب يف هذا ال�شباح 
و�شيادة  جنني،  رم�شان/ حمافظ  اإبراهيم  الل�اء  عط�فة  عزيزين  ب�شديقني  اجلميل 
الل�اء زياد هب الريح رئي�س جهاز االأمن ال�قائي، وكذلك اأرحب باالأ�شتاذ عبد اجلليل 
فرداً، كلكم عزيز و�شديق يف  فرداً  اأرحب بكم جميعاً  ملحم، رئي�س جمم�عة ج�ال، 
فاأهالً  منكم جميعاً  فعذراً  ذكرناكم،  ل�  املقام  بنا  يط�ل  الطيب،  املكان  هذا  رحاب 

و�شهالً بكم.

العدوان  اإىل  بعيد  زمن  منذ  التفتنا  باأننا  املفت�حة،  القد�ص  جامعة  يف  نحن  نعتز، 
، فزين�ا  الذي اعتدى عليه الحتالُل الإ�رصائيلي �رصَّ اعتداء  ال�شارخ على تراثنا وم�روثنا 
لأنف�شهم كل عادٍة من عادات اأهلنا يف وطننا العزيز فل�شطني يف اأن ي�شتقطب�ا هذه العادة 
اأو ذاك املظهر اأو ذاك الطراز، فكان لالأخ�ة يف عمادة البحث العلمي وكلية الدرا�شات العليا 
الفل�شطينية  اجلامعات  �شائر  يف  الباحثني  مع  اجلامعة  يف  الباحثني  و�شائر  اجلامعة،  يف 
جه�د طيبة يف الع�دة اإىل هذا الرتاث وت�شجيله وتقنينه واإظهاره، واأود يف هذه املنا�شبة 
اأن األفت اأنظارهم اإىل جانب اآخر من الرتاث الذي مل ُيعتَد عليه من عدو، واإمنا اُعتدي عليه 
القيم الأخالقية يف عاداتنا وتقاليدنا التي تن�شب معنا يف ديننا،  منا نحن، وه� تراجع 
اأهمها  الي�م،  الفل�شطيني  جمتمعنا  يف  نالحظها  بتنا  التي  الأخالقية  الآفات  هي  كثرية 
الغطر�شة والكذب، مع اأننا اأنا�ص طيب�ن نتمثل ق�ل اهلل تعاىل: {وعباد الرحمن الذين مي�ش�ن 
اأن  الي�م، وعلينا  الذي فقدناه  �شالما}، هذا  قال�ا  اجلاهل�ن  واإذا خاطبهم  االأر�س ه�نا  على 
نلتفت لهذا الرتاث، لعلنا ن�شتطيع اأن ن�شرتجع تلك القيم، هذه ناحية ، اأما الناحية الأخرى 
املعاناة  رحم  من  وولدت  ال�طن  جامعة  هي  الأخ�ة  اأيها  املفت�حة  القد�ص  جامعة  فاإن 
وال�شع�بات، فكانت اآماًل لقادة كبار رحم اهلل منهم من م�شى، وعلى راأ�شهم الرئي�ص اخلالد 
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يا�رص عرفات، وحفظ اهلل منهم من بقي على قيد احلياة، وعلى راأ�شهم الأخ اأب� مازن رئي�ص 
دولة فل�شطني، حني حمل�ا همَّ �شعبهم، ي�م ا�شتفحلت اإجراءات الحتالل �شد جامعتنا و�شد 
م�ؤ�ش�شاتنا التعليمية اأ�شاتذًة وطلبًة وكتب، ففكروا يف اأ�شل�ب ُينقل التعليم فيه اإىل الطالب 
يف م�قعه، ولي�ص العك�ص، فكانت جامعة القد�ص املفت�حة اأول جامعة تتبنى اأ�شل�ب التعليم 
املفت�ح، هروبًا من اإجراءات الحتالل، وقد احت�شنتها اآنذاك اجلامعات الفل�شطينية ال�شقيقة. 
وهنا اأ�شجل �شكراً تاريخيًا لتلك اجلامعات التي حفظت بذرة اجلامعة وواكبتها حتى و�شلت 
تط�راً  تط�رت  املفت�حة  القد�ص  جامعة  والي�م  والنت�شار،  التمدد  من  اإليه  و�شلت  ما  اإىل 
�رصيعًا بهمة الرجال، وبهمة من التف�ا ح�لها وعلى راأ�شهم جمل�ص اأمناء اجلامعة الذي اأنقل 

اإليكم حتياته، ممثاًل برئي�شه املهند�ص عدنان �شمارة الذي اعتذر عنه م�شافراً.

بني  فزاوجت  كاملة،  اللكرتونية  التعليم  و�شائط  اإدخال  يف  جامعتكم  تط�رت  لقد 
القد�ص  بف�شائية  الي�م  ال��شائط  هذه  واكتملت  اللكرتوين،  التعليم  وبني  املفت�ح  التعليم 
التعليمية التي هي معنا الآن تنقل حفلنا هذا، وهنا حت�لنا من نظام التعليم املفت�ح اإىل 
نظام التعليم املدمج يف املزاوجة بني التعليم املفت�ح يف املحا�رصات وبني و�شائط التعليم 
اللكرتوين، ويف هذه امل�شرية التفتت اجلامعة اإىل الأبنية والتط�ير فيها، والتفتت كذلك اإىل 
البح�ث العلمية، فح�شدت العديد من اجل�ائز الإقليمية والدولية وكان اآخرها بالأم�ص يف 
ت�ن�ص جائزة اللك�ش� يف تطبيق اجل�ال الذكي لتاريخ القد�ص، وهنا اأ�شجل �شكرنا وامتناننا 
اأن جمل�ص  ل�شديقي واأخي العزيز دولة رئي�ص ال�زراء الأ�شتاذ الدكت�ر رامي احلمد اهلل يف 
ال�زراء بالأم�ص يف جل�شته الر�شمية �شكر اجلامعة وهناأها على هذا الف�ز، وه� ف�ز لفل�شطني 

يف حقيقة الأمر.

الي�م نلتقي يف م�ؤمترنا ال�شاد�ص لت�شجيل تراثنا واإحيائه يف جنني واجلليل، وبذلك 
نحطم اأ�ش�ار الحتالل التي و�شعها بني �شعبينا، بني اأهلنا، بني �شطري وطننا، فالي�م يف 
ي�شتطيع�ن  اأنهم ل  لهذا املحتل:  ر�شالة  نر�شل  اهلل، وهنا  �شاء  اإن  النا�رصة  جنني وغداً يف 
اإ�شداره  ذكرى  م�شت  اأيام  ب�شعة  منذ  الذي  بلف�ر  الفل�شطيني،  �شعبنا  وجه  يف  يقف�ا  اأن 
ل�عده امل�ش�ؤوم لهم، يجهل �شعبنا الفل�شطيني باأنه �شعب اجلبارين، وحني ما كان الرئي�ص 
هم  من هم؟  اجلبارين  اجلبارين،  ابناء  اأنتم  يق�ل  اأي�شًا  الرتاث  من  وهذا  عمار  اأب�  اخلالد 
�شكان جن�ب فل�شطني وكانت مملكتهم يف املكان املعروف بيت جربين وه� حتريف للفظة 
الكنعانيني )ك�فرمي(، وه� جمع مذكر �شامل للغة الكنعانية التي اأ�شبحت الي�م تعي�ص يف 
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العربية واملفرد ك�فري، ومنها جبار يقابلها بالعربي. كان بلف�ر يجهل اأن ه�ؤلء الذين تعهد 
باإعطاء اأر�شهم اإىل اليه�د، اأنهم من �شاللت اجلبارين.

ولعل منا�شبة م�ؤمتركم هذا اأيها الأخ�ة الي�م ي�اكب عدداً من املنا�شبات منها اإعالن 
الدولة وا�شت�شهاد الرئي�ص اخلالد يا�رص عرفات ووعد بلف�ر، واأهم هذه املنا�شبات امل�شاحلة 
اإىل غزة برباطة  اأ�شد كثرياً على يدْي الدكت�ر رامي احلمد اهلل الذي ذهب  الفل�شطينية التي 
جاأ�ص، واأجنز املراحل الأوىل من هذه امل�شاحلة رغم امل�شككني يف قدرة هذه احلك�مة على 
خ��ص غمار هذه امل�شاحلة التي م�شت املحاولت الكثرية من دول �شتى على اإجنازها ومل 
ْتفُلح، ولكن هذا الرجل اأفلح ه� واخ�انه من اأع�شاء حك�مته، ن�شد على اأياديهم بت�جيهات 

ودعم رئي�شنا رئي�ص دولة فل�شطني الرئي�ص حمم�د عبا�ص.

اأحييكم واأ�شكر كل من اأ�شهم بجهد قل اأو كرث وبخا�شة ج�ال، واأ�شكر الباحثني، واأ�شكر 
�ص م�ؤمتركم هذا عن ت��شيات طيبة. و�شائل العالم واأمتنى اأن يتمخَّ

�شكراً لكم
واهلل امل�شتعان

وال�شالم عليكم 



كلمة
اللجنة التحضريية للمؤمتر

أ.د. حسن عبد الرمحن السلوادي
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دولَة االأِخ االأ�شتاذ الدكت�ر رامي احلمد اهلل رئي�ِس ال�زراء ممثِل �شيادِة الرئي�س 
حمم�د عبا�س اأب� مازن حفظهما اهلل

�شعادة االأ�شتاذ الدكت�ر ي�ن�س عمرو رئي�س اجلامعة حفظه اهلل
االأخ االأ�شتاذ ممثل �رشكة ج�ال املحرتم

االأخ الدكت�ر عماد نزال مدير فرع جنني املحرتم
االأخ�ة واالأخ�ات احل�ش�ر مع حفظ االألقاب وامل�شميات

التح�شرييِة  اللجنة  اأع�شاِء  زمالئي  عن  وبالنيابة  نف�شي،  عن  بالأ�شالة  يل  فيطيُب 
جمتِمعها  خدمِة  من  جعلت  التي  وامل�شتقبْل،  احلداثِة  جامعِة  جامعتكم،  وبا�شم  للم�ؤمتْر، 
الفل�شطيني هدفًا وغاية لر�شالتها وفل�شفِة وجِ�دها، وحتقق لها بدعٍم وت�جيٍه من اإدارتها 
واإخراجها  الأ�شيلة،  امل�روثِة  ثقافتنا  على  احلفاِظ  يف  الريادة  ف�شُل  ال�اعية  الر�شيدة 
كل  رغم  العاملية  الثقافية  اخلريطة  على  ِجها  ت�هُّ وزيادِة  والتهمي�ْص،  التحنيط  دائرة  من 
حماولت الطم�ص والت�ش�يه والإلغاء التي تتعر�ص لها عن عمٍد وتخطيٍط منهجّي على اأيدي 

الغزاِة املغت�شبني.

با�شم من ذكرُت جميعًا اأرحب بكم اأجمل ترحيُب، واأرحب با�شمكم بدولِة الأْخ رئي�ِص 
ال�زراء الأ�شتاذ الدكت�ر رامي احلمد اهلل ممثل �شيادة الرئي�ص حمم�د عبا�ص مثمنني عاليًا 
ح�ش�ره وم�شاركته لنا يف م�ؤمترنا الرتاثي ال�شاد�ص، الذي اإن دلَّ على �شيء، فعلى حر�ص 
دولتنا الفل�شطينية واهتمامها برتاثنا ال�شعبي: عن�اِن ُه�يتنا، ورمز وج�دنا ووحدتنا يف 

اأر�شنا الطيبة املباركة. 

معًا،  واجلليل  جنني  حمافظة  يف  ال�شعبي  الرتاث  لبحث  امل�ؤمتر  هذا  �ص  ُخ�شِّ وقد 
اأبناء  بني  جتمع  التي  ال�ثيقة  للروابط  وت�طيداً  والآمال،  وامل�شاعر  الدم  ل�حدة  تر�شيخًا 
�شعبنا العظيم، وياأتي امل�ؤمتر �شمن �شل�شلة امل�ؤمترات التي عقدتها اجلامعة، لبحث اأمناط 

الرتاث يف حمافظات ال�طن، واإبراِز املخاطِر التي تهدده، و�شبِل احلفاِظ عليه. 
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منها  اأُجنز  متكاملة،  تراثيٍة  م��ش�عٍة  لإ�شداِر  اجلامعة  �شعي  �شمن  كلُّه  هذا  ويندرج 
اهلل  بع�ن  و�شنم�شي  اجلامعة خم�شُة جملدات،  اإدارة  من  م�شك�ٍر  وبدعٍم  تعاىل،  اهلل  بف�شل 
لك�شف معامِل تراِثنا ال�شعبي يف اأرجاء ال�طن الفل�شطيني، ول �شيما يف القرى املدمرة التي 

ًة ناب�شًة يف ذاكرِة الأبناء والأحفاِد جياًل بعد جيل. رها الحتالل، كيما تبقى حيَّ دمَّ

اأيها احلفل الكرمي:
اإننا اإذ نلتقي يف رب�ع هذه املحافظة املنا�شلة، لن�ؤُكد للعامِل اأجمع اأن تاريَخنا وتراَثنا 
ال��شىَء املتاألقَّ عرب اآلف ال�شنني لن ميح�ه غاٍز اأو دخيل، ولن تط�ي �شفحاِته النا�شعَة 
والأ�شاطرِي  والأراجيِف  بال�هم  امل�رصوخِة  ذاِتها  غرَي  املراآِة  يف  ترى  ل  مقيتٌة  عن�رصيٌة 
ٌة ناب�شٌة، ينطُق بها ال�شجر واحلجُر  والدعاءاِت الزائفة؛ لأن �ش�اهَد هذا الرتاِث الأ�شيِل حيَّ
والداُر واملقاُم واملزار، وت�شدو بها روابي اجلليل وبطاح جنني ال�شماء، مدينِة ال�شم�ِخ والباء 
ر اأهُلها وما زال�ا، اأ�شمى �ش�ر الن�شال والت�شحية والبقاء وال�شم�ِد يف وجه الق�ة  التي �شطَّ

الغا�شمة والحتالل البغي�ص.

التليد،  تراثها  مع  لنعي�َص  املرابطة،  ال�شابرِة  املدينِة  هذه  اأح�شان  يف  الي�م  نلتقي 
الأوجه  على  م�شتقبلنا  وبناء  لتاأكيد حا�رِصنا،  دافعًة  روحًا  ون�شتلهُمه  ونعاي�ُشه  ن�شتجليه 
الأجمل والأج�د والأبدع، ونتمثله يف حياتنا نهجًا و�شل�كًا، بل زاداً نتزود به يف م�شرية 
ن�شالنا و�شم�دنا وت�شحياتنا لتحقيق اأهدافنا، وانتزاع حريتنا امل�شل�بِة من خمالِب الغزاة 
م�شهدنا  عن  ُغّيب�ا  بل  غاب�ا،  الذين  املغت�شبني  الُدخالِء  من  �َشبَقهْم  من  عب�ر  العابرين، 
الفل�شطيني مرغمني، مل يخلفِّ�ا وراءهم غري العاِر واخليبِة واخل�رصان، الذي ه� ماآل كلِّ معتٍد 

اأثيم، وم�شرُي كلِّ مغت�شٍب ذميْم.

االأخ�ة واالأخ�ات االأعزاء
اأ�شتميحُكم العذَر اإن اأطلُت عليكم، ول ي�شعني يف ختام كلمتي اإل اأن اأت�جه با�شم اللجنة 
التح�شريية للم�ؤمتر بال�شكر اجلزيل والثناء العطر لكل من اأ�شهم يف اإجناح هذا امل�ؤمتر، وبذَل 
جهَد امل�شتطيع يف الإعداد والتح�شري واملتابعة، واأخ�ص بالذكر اإدارة اجلامعة وعلى راأ�شها 
الأ�شتاذ الدكت�ر ي�ن�ص عمرو الذي واكب فكرَة امل�ؤمتر منذ بدايته، وكذلك اأ�شكُر الأخ�َة يف 
امل�ؤمتر،  هذا  لإجناح  وجه�دهم  ا�شتقبالهم  ح�شن  على  وطلبة،  وعاملني  اإدارة  جنني  فرع 
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كما اأت�جه بال�شكر والتقدير لالأخ�ة والزمالء يف دائرة العالقات العامة ومركز تكن�ل�جيا 
ودائرة  العليا  الدرا�شات  وكلية  العلمي  البحث  وعمادة   )ICTC( والت�شالت  املعل�مات 
اأن  يف�تني  ول  واملتابعة،  العداد  عملية  يف  ُجهد  من  بذل�ه  ما  على  اجلامعة  يف  الل�ازم 
اأ�شكر كذلك الأخ�َة الباحثني الذين قدم�ا ع�شارَة اأفكارهم وخال�شَة جتاربهم، اآماًل اأن يك�ن 

لأبحاثهم �شدى اإيجابيُّ ي�شهُم يف حتقيق الأهداف املرج�ِة للم�ؤمتر. 

واأثمُن با�شمكم جميعًا الدعم الذي قدمته )�رَصكة ج�ال( التي ع�دتنا على رعاية كل 
ما ه� جميل ومثمر يف هذا ال�طن ونذرت نف�شها – م�شك�رة - خلدمة جمتمعنا الفل�شطيني 
وتنميته ثقافيًا واقت�شاديًا واجتماعيًا، وجعلْت من �شلب ر�شالتها الت�ا�شَل مع قطاعاِت 

هذا املجتمع، والتفاعَل معها وم�شاعدَتها على حتقيِق اأهدافها وطم�حاِتها.

اأيها احلفل الكرمي:
اأ�شكركم مرة اأخرى على ح�ش�ركم، واآمل اأن يظل الت�ا�شل معق�داً فيما بيننا، داعيًا اهلل 
اأن ي�فقنا وي�شدد خطانا على درب احلرية والكرامة وال�شتقالل. واإقامة دولتنا الفل�شطينية 
امل�شتقلة وعا�شمُتها قد�ُشنا اخلالدة مدينُة الأنبياء وب�ابُة الأر�ِص اإىل ال�شماء وهذا الي�ُم اآٍت 

ل ريب فيه ما دمنا على احلق قائمني، ويف اأر�شنا مرابطني.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته



كلمة
الداعم احلصري للمؤمتر

مدير عام شركة جوال

أ. عبد اجمليد ملحم
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

دولة رئي�س ال�زراء اأ.د. رامي احلمدهلل حفظه اهلل ورعاه
رئي�س جامعة القد�س املفت�حة اأ.د. ي�ن�س عمرو املحرتم

�شيادة الل�اء اإبراهيم رم�شان حمافظ حمافظة جنني املحرتم
�شيادة الل�اء زياد هب الريح رئي�س جهاز االأمن ال�قائي املحرتم

اأ.د. ح�شن ال�شل�ادي رئي�س امل�ؤمتر املحرتم
احل�ش�ر الكرمي مع حفظ االألقاب

اأ�شعد اهلل �شباحكم جميًعا

ي�رصنا وي�رصفنا الي�م اأن نك�ن بينكم لالإعالن عن امل�ؤمتر ال�شاد�ص للرتاث ال�شعبي يف 
حمافظة جنني واجلليل احلبيب حتت رعاية ال�شيد الرئي�ص حمم�د عبا�ص حفظه اهلل ورعاه، 
اأ.د. رامي احلمدهلل حفظه اهلل، وبتنظيم من جامعة القد�ص املفت�حة،  ودولة رئي�ص ال�زراء 

هذا ال�رصح الأكادميي العظيم الذي خرَّج وُيخرج اأجياًل تبني وطننا احلبيب.

نفخر اأنه كان لدعمنا للم�شاريع الثقافية على مدار ال�شن�ات ال�شابقة الأثر الكبري يف 
هي  الفل�شطينية  اخلل�ية  الت�شالت  �شبكة  اأن  وبخا�شة  الفل�شطيني،  الثقايف  امل�شهد  اإثراء 
الأوىل التي ت�شع ه�يتها الفل�شطينية اأ�شا�شًا لت�جهاتها، حيث عانقت ج�ال هذه الأر�ص ملا 
يقارب الع�رصين عامًا ع�شنا فيها مع اأبناء �شعبنا حلظات الفرح والفرج واللحظات ال�شعبة 
يف كل الظروف، وواجهنا واإياهم التحديات التي مرت بها فل�شطني كافة، من ح�شار ودمار 
احلبيبة  فل�شطيننا  لنبني  بيد  يداً  �شعبنا  اأبناء  مع  و�شنبقى  الغا�شم،  الإ�رصائيلي  الحتالل 

امل�شتقلة التي طاملا حلمنا بها حرة.

الثقايف  امل�شهد  اإثراء  يف  ل�شرتاتيجيتها  وفقًا  العام  لهذا  ن�عية  نقلة  حققت  ج�ال 
الفل�شطيني من خالل دعمها عدداً من املهرجانات وامل�ؤمترات الثقافية والفنية والرتاثية، 
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رعايتنا  و�شلت  اإذ  املجالت،  خمتلف  يف  املحلية  امل�ؤ�ش�شات  مع  �رصاكتنا  اإىل  بالإ�شافة 
الرئي�شة وفعالياتنا يف خمتلف املجالت يف هذا العام لأكرث من )300( فعالية، كان اأكرث 
اأ�شا�ص بناء  الفل�شطينية والتعليم وال�شباب، لأنهم  الثقافة  اإطار تعزيز  %20 منها يف  من 

الدولة، واأ�شا�ص بناء املجتمع.
لذا ن�شتكمل يف ج�ال رعايتنا للقطاع الثقايف الفل�شطيني، وذلك من منطلق م�ش�ؤوليتنا 
املجتمعية برعايتنا للم�ؤمتر ال�شاد�ص للرتاث ال�شعبي يف حمافظة جنني واجلليل الذي يحمل 
عن�انًا مهمًا األ وه� )ه�يٌة وانتماء( اللتنْي ن�شعى اإىل تر�شيخهما يف ظل حماولت الحتالل 
املتكررة ل�شلب اأر�شنا وه�يتنا، ولن�ؤكد يف �شهر ن�فمرب الذي ياأتي فيه ذكرى وعد بلف�ر 
القائد  الرئي�ص  ا�شت�شهاد  ذكرى  مع  وليتزامن  اأي�شًا،  الأر�ص  هذه  اأ�شحاب  اأننا  امل�ش�ؤوم 
ن�ؤكد  املباركة  ال�طنية  امل�شاحلة  وباأج�اء  الفل�شطيني،  ال�شتقالل  وي�م  عرفات،  يا�رص 
على �رصاكتنا ال�شرتاتيجية مع كافة م�ؤ�ش�شاتنا ال�طنية التي تعمل على ارتقاء جمتمعنا 

الفل�شطيني، والتي حتر�ص على املحافظة على ه�يتنا ال�طنية وانتمائنا لهذه الأر�ص.

ال�طني  املعريف  امل�ؤمتر  هذا  اإجناز  يف  اأ�شهم  من  لكل  اجلزيل  بال�شكر  نتقدم  اأخرياً 
وال�شكر  وتراثنا،  بثقافتنا  املتعلقة  الر�شائل  نقل  يف  كبرية  خط�ة  ميثل  والذي  بامتياز، 

م��ش�ل لكم جميعًا وحل�ش�ركم وم�شاركتكم يف هذا امل�ؤمتر. 





القاعة رقم (1)
اجللسة األوىل

احملور األول: 

أمناط الرتاث الشعيب والقيم االنسانية الدينية والوطنية يف الرتاث الشعيب 
الفلسطيين واملخاطر اليت تهدده وسبل احلفاظ عليه

رئيس اجللسة: د. طه أمارة 

موروثنا الشعيب نبض هويتنا.  ♦

أ. د إحسان الديك

العالقة بني السكان يف جنني ومدن اجلليل  ♦
أواخر العهد العثماني يف ضوء املصادر العثمانية.

د عبد القادر سطيح

القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة جنني، ودورها املتميز يف احلفاظ على  ♦
متاسك الشعب الفلسطيين وصموده أمام التحديات اليت تواجهه - "دراسة حتليلية". 

أ.د حسني الدراويش | د. وسيم شولي

دور وسائل اإلعالم يف احلفاظ على الرت اث واهلوية الفلسطينية.  ♦

د. حسن نعريات

األماكن األثرية يف حمافظة جنني : نفق بلعمة وكنيسة برقني وقلعة صانور “أمنوذجًا”.  ♦

أ. أمنة أبو حطب

جمسم القرية الفلسطينية الرتاثية: حكاية شعب وتاريخ أمة: دراسة تراثية داللية.  ♦

أ. د. فيصل غوادرة
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موروثنا الشعيب نبض هويتنا

أ.د إحسان الديك
أستاذ دكتور/ اللغة/ جامعة النجاح الوطنية

ملخص:
الأخطار التي حتدق باأبناء �شعبنا الفل�شطيني، ل تعد ول حت�شى لعل من اأبرزها �شياع 
والداخل  ال�شتات  وانق�شامه بني  تق�شيمه  امل�حدة يف ظل  اله�ية  الذاكرة اجلمعية وذوبان 

)ال�شفة وغزة( وداخل الداخل )فل�شطيني 48(.
ال�شعبية  الثقافة  من  امل�شت�حاة  الثقافية  الرم�ز  ان  الق�ل  املبالغة  قبيل  من  ولي�ص 
وا�شتمرارها  وتعزيزها  اجلماعية  اله�ية  ت�شكيل  يف  الر�شمية  الرم�ز  اأهميتها  تتجاوز 
اأبنائه،  اأعماقه ومنت�رصة بني  ال�شعب نف�شه ونابعة من  اأنها وليدة  واملحافظة عليها، ذلك 
وهي عابرة للزمان واملكان، تتناقلها الأجيال، وتلهب ع�اطف النا�ص وتثري هممهم، على 
عك�ص الرم�ز الر�شمية التي هي من �شنع النخبة التي تتعاىل على العامة وتخ�شع للمنطق 

والتخطيط. 
والعناية  تراثنا  على  املحافظة  اىل  نك�ن  ما  اأح�ج  الفل�شطيني  ال�شعب  نحن  ولعلنا 
والطم�ص  املح�  عمليات  ظل  يف  ُه�يتنا  لتعزيز  ال�شعبية  رم�زنا  واإ�شتنها�ص  بفلكل�رنا، 
والته�يد، ذلك اأن �رصاعنا مع العدو لي�ص على غزة واأريحا اأوًل  او ثانًيا واإمنا على املا�شي 
وامل��شيقا،  والأدب  واللغة  والدين  الآلهة   : الكنعاين  املا�شي  �رصق�ا  فكما  مًعا،  واحلا�رص 
فاإنهم ي�رصق�ن الي�م كل �شيء ، الدبكة والث�ب املطرز وقر�ص الفالفل وم�شتلزمات اخليمة 
والزيت�ن الرومي وكل ما ه� فل�شطيني عتيق، اإنهم يح�شدون كل طاقاتهم لختالق اإ�رصائيل 
احلديثة، كما اختلق�ا اأ�شط�رة ار�ص امليعاد من قبل ليق�ل�ا للعامل انهم ي�رصب�ن يف اأعماق 

التاريخ، واأنهم عادوا اإىل وطنهم بعد اأكرث من األفي عام .
يف ظل خ�ش��شية الظرف الفل�شطيني يغدو هذا امل�روث عن�رًصا من عنا�رص ال�رصاع، 
تاأ�شيله  ويف  مقد�ًشا،  وطنيًا  واجًبا  عليه  املحافظة  وتغدو  املقاومة،  اأ�شلحة  من  و�شالًحا 
وجتذيره واإعادته اىل �شريته الكنعانية الأوىل تاأكيد على انتمائه لأ�شحابه الذين ت�ارث�ه 

اأًبا عن جد، ونفي لأ�شاطري الآخر واأوهامه الكاذبة وادعاءاته يف حقه التاريخي املزع�م.
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Cultural Heritage, the Core of Our Identity
 Prof. Ihsan Aldeek

Abstract: 

The dangers that beset the Palestinians are countless, perhaps the 
most important of which are the loss of their collective memory and the 
disintegration of their unified identity due to the homeland’s division to 
different territories, the diaspora, West Bank, Gaza Strip, and the 48 lands. 

It is not an exaggeration to state that the cultural symbols inspired by 
the popular culture transcend the importance of the official symbols in the 
formation, preservation, and promotion of the collective identity. Cultural 
symbols are the output of the people themselves and rooted deep within the 
community. They encompass people, transcend time and place, and transmit 
by generations. These symbols arouse people’s emotions and motivate them, 
unlike official symbols which are the product of the elite. They patronize the 
public, and they are subject to logic and planning.

We, the Palestinian people, need to preserve our heritage, maintain 
our folklore and reinforce our cultural symbols to strengthen our identity 
in light of the processes of obliteration and Judaization. Our conflict with 
the enemy is not primary regarding the territories of Gaza or Jericho, but 
regarding the past and present; as the enemy hijacked the components of 
Canaanite past such as gods, religion, language, literature and music,  and 
so they attempt to do the same with  all the components related to Palestine’s 
present and heritage such as Dabkeh,  the embroidered costumes, falafel, and 
roman olive.  They mobilize all their capabilities to create the modern Israel 
and promote their fabricated myth of the Promised Land, to announce to the 
world that they are rooted deeply in this land, and after two thousand years 
have passed, they returned home. 

Due to the specificity of Palestine, this collective heritage has become 
one of the elements of the conflict and a weapon for the resistance. The 
preservation of this heritage is a sacred national duty. Our heritage is rooted 
in, inherited from and traced back to the Canaanite era and culture. It is our 
duty to reinforce this fact in order to deny the myths of the others and their 
alleged historical rights. 
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مقدمة:
اأفراد  الع�امل امل�شرتكة بني  ُه�يات اجلماعات يف ق�تها و�شعفها بتفاوت  تتفاوت 
اجلماعة وعمق تاريخها وثقافتها واأجمادها، فكلما كانت اجلماعة غنية برم�زها الثقافية 
يف  حا�رصة  نا�شجة  متما�شكة  ه�يتها  كانت  والأدبية،  الفنية  وم�روثاتها  واحل�شارية 
الر�شمي  امل�شدر  اأ�شا�شيني،  م�شدرين  من  ال�طنية  اله�ية  رم�ز  وُت�شتقى  اأبنائها.   نف��ص 
الر�شمية  والأنظمة  والق�انني  امل�ؤ�ش�شات  العليا، ويتمثل يف  والثقافة  الذي ميثل احل�شارة 
والثقافية  والدينية  التعليمية  وامل�ؤ�ش�شات  والهيئات  ال�زارات  املجتمع مثل:  اأو  الدولة  يف 
وغريها، وامل�شدر ال�شعبي الذي ميثل عامة ال�شعب ويتمثل يف الطق��ص وامل�روثات ال�شعبية 

والعادات والتقاليد.
ال�شعبية  الثقافة  من  امل�شت�حاة  الثقافية  الرم�ز  اإن  الق�ل  املبالغة  قبيل  من  ولي�ص 
وا�شتمرارها  وتعزيزها  اجلماعية  اله�ية  ت�شكيل  يف  الر�شمية  الرم�ز  اأهميتها  يف  تتجاوز 
اأبنائه،  بني  منت�رصة  اأعماقه،  من  نابعة  نف�شه،  ال�شعب  وليدة  اأنها  ذلك  عليها،  واملحافظة 
اإليه انتماء ج�هر ل انتماء زمن، �شاربة يف  �شادقة يف التعبري عن اآلمه واآماله، تنتمي 
الأعماق، عابرة للزمان واملكان، تتناقلها الأجيال، وحتمل يف جيناتها وجنباتها عاداته 
الر�شمية  الرم�ز  ، وتثري هممهم ،على عك�ص  النا�ص  وتقاليده وقيمه وماآثره،تلهب ع�اطف 

التي هي من �شنع النخبة التي تخ�شع للمنطق والتخطيط والتنظيم.)1(
»خراريف  اأو  قدمية(  ة  )دقَّ ال�شعبي  امل�روث  فيه  يعدُّ  كان  الذي  الزمن  ذاك  وىّل  لقد 
عجايز«، واأن التم�شك به للمحافظة على الُه�ية – يف زمن الع�ملة – ه� ن�ع من الق�قعة 
والنكفاء على الذات، واإعاقة تاريخية، ويجب جتاوزه لل�شري يف ركب احل�شارة، واللحاق 

بالأمم املتقدمة، وجماراة النه�شة املعا�رصة
اإىل  النظر  وعدم  التط�ر،  بحجة  بامل�روث،  ال�شلة  قطع  اإىل  احلداثة  اأن�شار  دع�ة  اإن 
»احلركية  هي  امل�روثات  هذه  اأن  ذلك  ال�راثية،  ال�شعب  جينات  مي�شح  كمن  هي  ال�راء، 
الي�مية من  مفرزات ممار�شاتها  تنقل  والتي مب�جبها  لالأمة،  ال�شابقة  للمفرزات  الطبيعية 
يخلط  هنا  ومن  تاريخا،ً  لي�شبح  احلا�رص  حدود  عند  يتجمد  ل  كي  احلا�رص  عرب  املا�شي 

ه�ؤلء خلطًا
انظر :كناعنه،�رشيف :من ن�شي قدميه تاه،ط1، م�ؤ�ش�شة االأ�ش�ار ،عكا ،2000،�س66

اجلامد  التاريخ  وبني  بتعريفها،  حركية  هي  التي  الرتاث  معامل  بني  ا�شرتاتيجيًا 
بطبيعته الذي ه� حمل املا�شي، حيث اأخفق ويخفق على الدوام من عب�ر حاجز املا�شي 
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اإىل احلا�رص، وه� فرق اأ�شا�شي بني الرتاث احلركي وبني التاريخ اجلامد”)2(. 
وتت�شافر الثقافة ال�شعبية / امل�روثات ال�شعبية ب�شقيها املادي واملعن�ي)3( للتعبري 
ممثاًل  العملي  املادي  اجلانب  يف  وو�ش�ح  بي�رص  اله�ية  هذه  فتظهر  ال�طنية،  اله�ية  عن 
والرق�ص  ال�شعبية،  وامل��شيقا  ال�شعبية  والعمارة  ال�شعبية  والأكالت  ال�شعبية،  املالب�ص  يف 
ال�شعبي مبا  الأدب  اأو  الق�ل  ال�شعبي، كما تظهر يف فن  ال�شعبي، وامل�رصح  ال�شعبي، والطب 
فيه من اأ�شاطري وخرافات وحكايات واأغان �شعبية، واألغاز واأمثال ون�ادر ونكات وترانيم 

وهتافات و�شعارات ورقي وتع�يذات ونداءات الباعة وتعبريات العامة.
وقد بداأ اللتفات احلقيقي)4( لأهمية امل�روث ال�شعبي، ودوره يف احلفاظ على اله�ية 
الفل�شطينية بعد نكية 1948م، حني طم�شت فل�شطني من اجلغرافيا ال�شيا�شية، بعد اأن كان 
وانق�شمت  والإدارية،  ال�شيا�شية  وحدتها  واختفت  الربيطاين.  النتداب  ظل  يف  حك�مة  لها 
الغربية  ال�شفة  الأكرب منها و�شار ما ي�شمى باإ�رصائيل، واأحلقت  اأ�شالء، اغت�شب اجلزء  اإىل 
حتت  و�شارت  م�رص  غزة  وتبعت  الها�شمية،  الأردنية  اململكة  من  جزءاً  و�شارت  بالأردن 
اإدارتها. وحني اأ�شبحت اله�ية ال�طنية الفل�شطينية مهددة باملح� والزوال بعد ت�شتت ال�شعب 
)حامل امل�روث( يف �شتى بقاع الأر�ص، واأرجاء املعم�رة، وعي�ص الالجئني يف جمتمعات 
وبيئات جديدة تختلف كل الختالف عن احلياة التي اعتادوا عليها يف وطنهم، وتاأثر بع�ص 

اأجيال ال�شتات منهم بثقافات جديدة تركت اأثراً يف مالمح �شخ�شيتهم وه�يتهم ال�طنية.
ولعل خ�ش��شية الظرف الفل�شطيني، وطبيعة �رصاع �شعبنا مع العدو، هي التي جعلتنا 
»من اأكرث �شع�ب الأر�ص تعر�شًا حلالت النتحال وال�رصقة والدعاء يف تراثه ال�شعبي«)5(، 
ذلك اأن �رصاعنا مع هذا العدو لي�ص على غزة واأريحا اأوًل اأو ثانيًا، واإمنا ه� �رصاع وج�د اأو 
ل وج�د، �رصاع على املا�شي واحلا�رص معًا، ي�شتخدم فيه العدو كل عمليات املح� والطم�ص 
والتغييب والته�يد، ويج�شد كل طاقاته الدينية والتاريخية والأرك�ل�جية املزّيفة وغريها 
من ال��شائل لختالق اإ�رصائيل احلديثة باعتبارها امتداداً لإ�رصائيل القدمية / اأر�ص الت�راة، 
واأنهم  التاريخ،  اأعماق  يف  ي�رصب�ن  اإنهم  للعامل  ليق�ل  امليعاد،  اأر�ص  اأ�شط�رة  ولتحقيق 

عادوا اإىل اأر�ص اآبائهم واأجدادهم بعد اأكرث من األفي عام.
واأ�شماء  وامل��شيقا،  والأدب،  واللغة،  والدين،  الآلهة،  الكنعاين:  املا�شي  �رصق�ا  فكما 
الأ�شياء، وادع�ها لهم، وا�شت�ل�ا على تراث املنطقة ون�شب�ه اإىل العهد القدمي، ها هم الي�م 
املطرز،  والث�ب  الفل�شطينية،  اخليمة  ومعدات  ال�شعبية،  الدبكة  الأحفاد:  م�روث  ي�رصق�ن 

والزيت�ن الرومي، وقر�ص الفالفل، وكل ما ه� فل�شطيني عتيق.
يف ظل هذا ال�رصاع، اأدرك ال�شعب الفل�شطيني اأهمية م�روثة يف احلفاظ على ه�يته 
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وا�شتلهامًا  مب�روثه  اهتمامًا  العربية  ال�شع�ب  اأكرث  من  فغدا  ال�طنية،  �شخ�شيته  و�شيانة 
اأ�شلحة  ال�رصاع، و�شالحًا من  ملدل�لته، وا�شتعماًل لرم�زه، باعتباره عن�رصاً من عنا�رص 
املقاومة، فغدت املحافظة عليه و�ش�نه وبعثه واجبًا وطنيًا مقد�شًا، ملقاومة �شلف الآخر 

وزيف ادعائه.
ويف جتذير هذا الرتاث، والع�دة به اإىل اأ�ش�له، واإعادته اإىل �شريته الكنعانية الأوىل، 
وعدم ال�ق�ف به عند العهدة العمرية وح�شب، تاأكيد على انتمائه لأ�شحابه الذين ت�ارث�ه اأبًا 
عن جد، وحفاظ على اله�ية ال�طنية املمتدة جذورها يف مغارات التاريخ، ونفي لأ�شاطري 

الآخر واأوهامه الكاذبة، وادعائه يف حقه التاريخي املزع�م .
اإن اخلطر الذي يتهدد �شعبنا هذه الأيام لي�ص احتالل الأر�ص وم�شادرتها اإذ هي يف 
بقاع  �شتى  يف  منت�رص  ه�  اإذ  الفل�شطيني  ال�شعب  اإبادة  يف  ول  نزول،  اأو  ترحل  لن  مكانها 
الذاكرة وذوبان  اإىل �شياع  الذي ي�ؤدي  الأر�ص، واإمنا اخلطر كله يف �شياع هذا امل�روث 

اله�ية امل�حدة)6(.
رد الإن�شان الفل�شطيني على كل مظاهر التغيب والتغريب والته�يد، ه� التم�شك بكل ما 
ه� فل�شطيني، واملحافظة على ق�شمات اله�ية، والإيغال يف الذاتية لل��ش�ل اإىل قاع ال�شعب 
وخمزونه اجلمعي، وبعثه مل�اجهة كل مظاهر التغيري يف وطن كان ي�شمى فل�شطني وما يزال 

ي�شمى فل�شطني.
وامل��شيقا  والق�شة  ال�شعر  يف  املعا�رصة  الفل�شطينيني  نه�شة  اأن  يظن  من  ويخطئ 
اإىل  الفل�شطينيني  والفنانني  الأدباء  من  كبري  عدد  وو�ش�ل  وغريها،  الت�شكيلية  والفن�ن 
العاملية جاء من فراغ، واإمنا من هذا الكنز الثمني الذي تركه لهم الأجداد واجلدات. وكان�ا 
م�شك�نني به، وجعل�ه وثيقة ح�ش�رهم، ومك�نًا رئي�شًا من مك�نات �شخ�شياتهم، وج�رصاً 
ممتداً بينهم وبني اأبناء �شعبهم، فاأقبل�ا على كل األ�انه بفخر واعتزاز، فراح جميعهم، الذين 
بالأر�ص،  ت�شبث�ا  والذين  ال�شليب،  ال�طن  اإىل  باحلنني  غامر  �شع�ر  ال�شتات  يف  انتابهم 
وقارع�ا املحتل، راح�ا جميعًا ينهل�ن من معني امل�روث لتاأكيد �شم�دهم واملحافظة على 

ه�يتهم وربطها بالث�رة والأر�ص.
ولقد تن�عت املاأث�رات ال�شعبية التي ا�شتلهم�ها لإبراز ه�يتهم مثل الأغنية ال�شعبية، 
واحلكاية اخلرافية، والأمثال، والأق�ال، والعادات، والتقاليد، والأكالت ،والأزياء، كما تن�عت 
واأحداث، ون�ش��ص، وق�الب فنية،  امل�شت�حاة من كل م�شدر ما بني �شخ�شيات  العنا�رص 
ومعجم �شعبي، ومعطيات م��شيقية وبالغية، كما تفاوتت طرقهم يف ت�ظيفها فمنهم من 
اقت�رص على الإملاعة بالإ�شارة اإىل املاأث�ر اإ�شارة عابرة، ومنهم من اأبرز م�شم�نه وف�رّصه، 
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ومنهم من ح�له اإىل فكر اأو رمز ليبني عليه فنه، ومل تكن ع�دتهم اإىل امل�روث نك��شًا اأو 
امل�شتقبل،  وي�شت�رصف  واحلا�رص  املا�شي  ي�شيء  �شياء  م�شعل  هي  بل  ال�اقع،  من  هروبًا 
عالقة  به  عالقتهم  فكانت  ال�اقع،  هذا  �ش�رة  للتعبري  وت�ظيفه  وحماورته  بامت�شا�شه 
طاقاته،  وتفجري  وايحاءاته  دللته  عن  الك�شف  يف  ويفيدونه  منه  يفيدون  وعطاء  تبادل 

فيجددونه ويبعث�نه حيًا على الدوام.
وقدم الأدب ال�شعبي –اإىل جانب الأدب الر�شمي– باعتباره »عماد املاأث�رات ال�شعبية 
وانتمائها  عطائها  يف  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  عن  �شادقة  �ش�رة  الفقري«)7(  وعم�دها 
ظروف  كل  يف  الفل�شطيني  الإن�شان  حلياة  دقيقة  ل�حة  ر�شم  كما  وا�شتقاللها،  و�شم�دها 
والك�ن من ح�له،  الطبيعة  اأمته، وتعامله مع مظاهر  اأو  �شعبه  باأبناء  حياته، يف عالقته 
ويف حّله وترحاله، وتغرّي اأح�ال نف�شه، يف �شخطه ور�شاه وراحته و�شقائه، وحزنه وفرحه 

واأمله وياأ�شه.
وتزخر ن�ش��ص هذا الأدب ب�ش�ر جميلة لتالحم الإن�شان مع الأر�ص، وحت�ش�ص املكان 
ب�شدق وعف�ية فيبدو – خميمًا وقرية ومدينة – �شاخمًا كالط�د يف وجه كل اأن�اع القمع 
البارد،  ونهر  الزعرت  وتّل  ال�حدات  يف  املخيم-  واأ�شحى  وال�شطهاد،  والقهر  والتع�شف 
عن  والتعبري  املخيم  �ش�رة  ر�شم  »واأ�شبح  الأ�شط�ري  لل�شم�د  معلمًا   – وجنني  وبالطة 
معاناته و�شم�ده معياراً للتزام ال�شاعر ال�شعبي، وا�شتق من هذه املعاناة وهذا ال�شم�د كل 

معاين الهجرة والتهجري والغربة والغرتاب، واحلنني والع�دة«)8(.
وواكبت ن�ش��ص هذا الأدب اأي�شًا الأحداث اجل�شام التي مر بها ال�شعب الفل�شطيني يف 
األ�ان هذا الأدب كثرية ومتعددة، ولأن احلديث عن جتّلي مظاهر  م�شريته الن�شالية، ولأن 
والأق�ال  الأمثال  اآلف  لأنها متثلت يف  ويط�ل  يط�ل  الأل�ان  هذه  الفل�شطينية يف  اله�ية 
والأغنيات واحلكايات، لذا �شاأ�رصب مثاًل على الأغنية ال�شعبية التي متثلت اله�ية ال�طنية 
خري متثيل يف م�اكبتها لن�شال �شعبنا، وغْرفها من عمق ال�اقع الفل�شطيني، وتعبريها عن 

ث�رة ال�شعب ونزوعه اإىل احلرية وال�شتقالل.
لقد طغى امل�شم�ن الن�شايل على م�شامني الأغنية ال�شعبية، وحت�ل كثري من الأغاين 
ال�شعبية اإىل اأغان وطنية، فاحتل احلديث عن ال�طن والأر�ص والت�شحية والفداء حيزاً وا�شعًا 
فيها حتى غدت هذه الأغنية يف كثري من الأحيان �شن�اً للمقاومة والث�رة؛ اإذ جمدت الكفاح 
امل�شلح، وخلدت ال�شهداء، وحفظت اأ�شماء املدن والقرى التي دمرت، وحافظت على اللهجة 
الفل�شطينية عند ماليني الالجئني الذين انت�رصوا يف كل بقاع العامل، وكان لها دور كبري يف 

اإ�شعال روح احلما�شة، ودفع الكثريين اإىل النخراط يف العمل ال�طني.
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التاريخ املغني)9(،  اأدوارها �شياغة  اأعظم  ال�شعبية ومن  الأغنية  اأهم مزايا  ولعل من 
وتاأريخها للزمان واملكان والأحداث وال�شخ�شيات والنتائج، فرناها ت�ثق ردة فعل ال�شعب 
الفل�شطيني على وعد بلف�ر امل�ش�ؤوم الذي فتح الباب اأمام اغت�شاب فل�شطني، يق�ل املغني 

ال�شعبي يف بيت من العتابا:
َوِعـــْد ِبْلفـــ�ر هامل�شـــ�ؤوم جايْر
لم جاِيْر حى الظُّ تنا�شى العدل وا�شْ

علـــى االإ�شـــالْم والرُّهبـــاْن جايْر
ملـــ�ِك الَغـــْرْب مـــا فيهـــا َرَجا

وت�شف طلعة �شعبية ح�اراً بني حاييم وايزمن واحلاج اأمني احل�شيني ح�ل هذا ال�عد، 
فتق�ل:

َحّجـــي يـــا  قـــال  وايزمـــْن 
هاحِلّجـــة ام�شـــي  َب�ـــسْ 
دكتـــ�ْر يـــا  قـــال  احلـــاج 
ُبلفـــ�ْر َوِعـــْد  مـــن  �شيبـــك 

ِمرْتّجـــي جناَبـــْك  مـــن 
ممن�نـــني منُكـــْم  وبنكـــ�ْن 
مغـــروْر تكـــ�ن  ال  ماَلـــْك؟  �شـــ� 
ذميـــني عنـــا  وعي�شـــ�ا 

وحينما اأقدمت �شلطات الحتالل الربيطاين يف ي�م الثالثاء 17/6/1930 على اإعدام 
الأبطال الثالثة الذين �شارك�ا يف اأحداث ث�رة الرباق �شنة1929م، خلدهم ال�شاعر ال�شعبي 

ن�ح اإبراهيم بق�له:
ا ِطْلِعـــْت َجناِزي مـــن �شجـــْن عـــكَّ
جـــاِزي عليهـــم يـــا ربيِّ جـــاِزي

حممـــْد جمجـــ�ُم وفـــ�ؤاِد ِحَجاِزي
َورْبَعـــه ُعم�ما ال�شامي  املنـــدوُب 

بق�له��ا: املهاه��اة  يف  الفل�شطيني��ة  امل��راأة  وخلدته��م 
تاَجـــْك وامِل�ْشَنَقـــة  هـــي  هـــا 
ِعـــْز لبـــالَدْك هـــا هـــي وُم�َتـــك 

هـــا هـــي والِقيـــْد اإلـــْك ُخْلخـــال
الْرَجـــاْل ِزيِنـــة  ويـــا  هـــي  هـــا 

ل� ل� ل� ل� ل� ل� ل�
وحينما وقعت نكبة 1948، حملت الأغنية ال�شعبية اآلم الالجئني واآمالهم، وحنينهم 

اجلارف اإىل الأر�ص التي درج�ا عليها، فقالت بل�ن ال�رصوقي:
الـــدار ع  ُخـــذين 
ْكثـــاْر و�شنـــنِي 

احلبايـــْب َع  وّدينـــي 
داِيـــْر الُغربـــة  بـــالِد  يف 
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وقالت بل�ن الدلع�نا:
َدْلُع�نـــا علـــى  َدْلُع�نـــا  علـــى 
اقرُبونـــا مّيـــا  ِمِتـــْت  اإن  اأمانـــة 

بـــاي باي للغربـــْة ال�طـــِن َحُن�نا
اأر�ـــسِ بـــالِدي بفـــيِّ الزيت�نا يف 

ال�طنية  الأغنية  تتدثر   1965 يناير  الفاحت من  الفل�شطينية يف  الث�رة  انطالقة  ومع 
بدثار الأغنية ال�شعبية، وتاأخذ ق�شماتها، ويحّ�ل الفدائي م�شم�نها فيق�ل:

البنـــاِت علـــى  نغّنـــي  لنـــا  ا�شـــاِتبطَّ والر�شَّ للثـــ�رة  نغنـــيِّ 

حينها تتمنى الفتاة اأن يك�ن هذا الفدائي فتى احالمها، فتنا�شد اأمها قائلة لها:
ال�ْس ا�ْسمّيـــا اأعطينـــي الفدائي لـــِ� ابَّ نازل االأر�س املحتلة يف اإيده ر�شَّ

ثم يغني اجلميع ملعركة الكرامة التي اأعادت لالأمة كرامتها:
ْل كال�شنكـــ�ْف بخلّـــي الـــدمِّ �شـــالَّ
َنعنـــا امُلعجـــزاْت يف الكرامـــة �شَ

هُج�مِنـــا بغّطـــي  ديكرتيـــ�ْف 
لرجالِنـــا �شهـــد  دّيـــان  حتـــى 

ويتاأمل�ن ملا ح�شل يف خميم تل الزعرت:
خلّيِت ال�شعِب العربي ِيْغلي َغَلياْنتل الزعرت يـــا مدّمْر فيـــِك البنيان

انتفا�شة  وتاأتي  الأحداث  وتت�اىل  و�شاتيال  و�شربا  بريوت،  ح�شار  يف  ح�شل  وما 
احلجارة وت�ؤرخها الأغنية ال�شعبية بالدلع�نا فنق�ل:

دلع�نـــا علـــى  دلع�نـــا  علـــى 
ترابـــك فل�شطـــني كحـــل العي�نـــا

يهدّدونـــا ومـــا  انتف�شنـــا  احنـــا 
وظـــرب احلجارة اأح�شـــن ما يك�نا

وعلى الرغم من اأن هذه الأغنية واجهت حتديًا خطرياً يف اأوا�شط الت�شعينيات من القرن 
املا�شي حني اتهمت ببعدها عن ال�اقعية ال�شيا�شية، واأن حرب التحرير ال�شعبية قد عفا عليها 
الزمن، فاإنها حافظت على م�شم�نها الث�ري، وعادت اإىل جذوتها مع ا�شتعال الأحداث مرة 
اأخرى يف انتفا�شة الأق�شى، غري اأنها ما لبثت اأن دخلت يف منعطف النق�شام حيث �شار 
لكل ف�شيل اأغانيه التي متّجد اإجنازاته وقادته و�شهداءه، مما اأفرغها من م�شم�نها، وهدفها 

ال�شامي يف ت�حيد ال�شعب ودفعه اإىل حتقيق اآماله واأهدافه.
اأ�ش�لها  عن  تتخل  – مل  مّدها وجزرها  – يف  ال�طنية  ال�شعبية  الأغنية  اأن  ويالحظ 
ل  على  هيمنتها  على  يدلل  مما  اإيقاعها،  على  وت�قع  نبعها،  من  متتح  ظّلت  بل  ال�شعبية 

�شع�رنا اجلمعي، وتاأثريها يف ل وعينا.
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ولي�ص من قبيل املبالغة الق�ل: اإن ال�شعب الفل�شطيني من اأكرث ال�شع�ب العربية ا�شتغالًل 
اإل وا�شتعمله يف  اأ�شكال هذا امل�روث  لرم�ز تراثه ال�شعبي ومدل�لته، فلم يرتك �شكاًل من 
�شبيل احلفاظ على ُه�يته وحتقيق اأهداف ال�طنية، فالأغاين، والأمثال، وال�شري واحلكايات 
واملقتنيات،  والألعاب،  والن�شيج،  والغزل  والأزياء،  والأدوات،  والدبكات،  واخلرافات، 
والطق��ص، والتقاليد، والعادات، �شمنها املهتم�ن بالق�شية الفل�شطينية نتفًا من هذه امل�اد 
الفل�شطيني  الإن�شان  ليبقى  ودفعه  العام  ال�طني  ال�شع�ر  لت�جيه  الإبداع  جمالت  كل  يف 

م�ّجهًا نظره اإىل اأر�ص ووطنه، حمافظًا على �شخ�شيته وه�يته.
وعليه، ويف ظل �رصاعنا مع عدونا، والأخطار التي تهدد م�روثنا نب�ص ه�يتنا، فاإننا 
الرتاث  حماية  بثقافة  ي�شمى  ما  اإن�شاء  اإىل   – م�شى  وقت  اأي  من  اأكرث   – الي�م  مدع�ون 
ال�شعبي واإىل اتخاذ خط�ات جادة قبل �شياعه، وفيما ياأتي بع�ص املقرتحات التي ت�شهم 

يف هذا املجال: 
اإن�شاء اأر�شيف وطني اأو »بنك« تراثي فل�شطيني، ي�شم �ش�ارد هذا امل�روث ون�ادره . 1

م�شّنفة ومفهر�شة حتى تك�ن يف متناول مريديها.
غر�ص قيم العتزاز باملاأث�رات، وت�شحيح اأفكار النا�ص عنها، وت��شيح اأهميتها يف . 2

احلفاظ على الذات واله�ية.
لت�ثيقه . 3 الفل�شطيني،  ال�طني  بالرتاث  وتعريفها  الي�ن�شك�،  منظمة  مع  التعاون 

وحمايته من ال�رصقة والتزوير.
فيها، . 4 البحث  ودعم  ح�لها،  الدرا�شات  وتط�ير  املاأث�رات،  بهذه  العلمي  الهتمام 

واإن�شاء املجالت املتخ�ش�شة، وعقد امل�ؤمترات العلمية ح�لها، واإيجاد التخ�ش�شات العليا 
لها يف اجلامعات.

واإقرار . 5 املاأث�رات،  باأل�ان خمتلفة من هذه  الدرا�شية يف املدار�ص  تطعيم املناهج 
م�شاق الأدب ال�شعبي الفل�شطيني اأو املاأث�رات ال�شعبية الفل�شطينية بحيث يك�ن اإجباريًا يف 

اجلامعات كلِّها.
العمل على ن�رص هذه املاأث�رات، وترويجها وذي�عها من خالل اإقامة املهرجانات، . 6

والأيام  الثقافية،  امل�شابقات  وعقد  والأعياد،  امل�ا�شم  واإحياء  ال�شعبية،  الفرق  واإن�شاء 
املفت�حة التي تتناول الفن�ن ال�شعبية يف املراكز واملدار�ص واجلامعات.

ال�شعبي، ومتاحف حملية، ومعار�ص دورية يف كل . 7 اإقامة متحف مركزي للرتاث 
حمافظة من حمافظات ال�طن، ت�رصف عليها البلديات واملجال�ص املحلية.
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اأفالم وثائقية تعيد ت�ش�ير الطق��ص والعادات والتقاليد التي اندثرت، وما . 8 اإنتاج 
فيها من ماأث�ر ق�يل.

اإن�شاء مركز خا�ص ُيعنى بتاأ�شيل املاأث�رات ال�شعبية، واإعادتها اإىل �شريتها الأوىل . 9
بال�ق�ف على جذورها املنبّتة، لإثبات الرواية التاريخية الفل�شطينية ونفي رواية الآخر.

التن�شيق بني ال�زارات وامل�ؤ�ش�شات الر�شمية وال�شعبية لالهتمام بامل�روث، وجعله . 10
على �شّلم اأول�ياتها.

وذاكرته  الروحي  ال�شعب  تراث  ال�شعبي  م�روثنا  على  حافظنا  قد  نك�ن  بذلك  عّلنا 
املتجددة، و�شمري الفل�شطيني وه�يته، و�شالحه يف م�اجهة الآخر.
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العالقة بني السكان يف جنني ومدن اجلليل 

أواخر العهد العثماني يف ضوء املصادر العثمانية

د. عبد القادر سطيح
مدير مدرسة /وزارة الرتبية والتعليم

ملخص:

واملراكز  جنني  مدينة  يف  ال�شكان  بني  جمعت  التي  العالقة  طبيعة  الدرا�شة  تتناول 
الرتكيبة  الكربى يف منطقة اجلليل: )عكا وحيفا و�شفد وطربية والنا�رصة(، وحتدثت عن 
ال�شكانية لهذه املدن، وكيف ت�زعت على اأحيائها، وتطرقت اإىل ال�شالت الجتماعية التي 
جمعت بينهم والت�تر الذي حدث يف العالقة بني اأبناء املنطقة اأواخر العهد العثماين واأ�شبابه.

التي  الإح�شائية  امل�ش�حات  على  اأ�شا�شي  نح�  على  معل�ماتها  يف  الدرا�شة  اعتمدت 
اأجرتها الدولة العثمانية يف الن�شف الثاين من القرن التا�شع ع�رص وبداية القرن الع�رصين، 
كما   ،  1908/09 العام  ويف    1871/72 العام  يف  اأجريت  التي  الإح�شاءات  وخا�شة 
العام  يف  املنطقة  اأح�ال  عن  للدولة  والتميمي  بهجت  قدمه  الذي  التقرير  اإىل  ا�شتندت 

1912/13، بالإ�شافة اإىل بع�ص ال�ثائق وامل�شادر العثمانية اخلا�شة بتلك الفرتة. 
خل�شت الدرا�شة اإىل اأن العالقات التي جمعت بني ال�شكان يف جنني ومدن اجلليل تعد 
من�ذجًا للتعاي�ص امل�شرتك بني اأبناء املجتمع ال�احد على اختالف انتماءاتهم الدينية، فقد 
عا�شت الط�ائف الدينية يف هذه املنطقة يف اأحياء خمتلطة يجتمع فيها امل�شلم وامل�شيحي 
واليه�دي، ويت�شارك�ن احلياة الي�مية يف خمتلف ج�انبها، وتقاربت عاداتهم وتقاليدهم 
يف اأج�اء من الت�شامح بعيدا عن املمار�شات القهرية من اأجل �شهر التمايز اأو اإلغائه، وقدمت 
بهذا دليال على تقبل املجتمع العربي الفل�شطيني للتن�ع ال�شكاين والثقايف، وقد تبدلت هذه 

الأح�ال اإىل �رصاع بفعل التدخالت اخلارجية.
الرتكيبة  اجلليل،  منطقة  جنني،  اليه�د،  امل�شيحي�ن،  امل�شلم�ن،  املفتاحية:  الكلمات 

ال�شكانية.
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The Relationship Between the People of the City of Jenin 
and the Cities in the Galilee Area in the Late Ottoman Era 

as Recorded in the Ottoman References
Dr. Abdel-Qader Steih

Abstract: 

The study deals with the nature of the relationship between the people in 
the city of Jenin and the major centers in Galilee area, (Acre, Haifa, Safed, 
Tiberias and Nazareth). It discusses the demographic structure of these 
cities and how it was distributed among their neighborhoods. The study also 
discussed the social relations between them and the tension that occurred in 
the relationship between the people of the region in the late Ottoman period 
and its causes.

The study relied mainly on the statistical surveys conducted by the 
Ottoman Empire in the second half of the nineteenth century and the beginning 
of the twentieth century, in particular the statistics conducted in 187172/ 
and in 190809/. It was also based on the report presented by Bahjat and al-
Tamimi to the State on the situation of the region in 191213/, as well as some 
Ottoman documents and sources of that period.

The study concluded that the relation between the people in Jenin and 
the people in the cities of the Galilee is a model of co-existence among the 
members of the same community, regardless of their religious affiliations.  
The religious communities in this region have lived in mixed neighborhoods 
where Muslims, Christians and Jews gather, share daily life in all its aspects, 
and Converge their customs and traditions in an atmosphere of tolerance 
away from coercive practices for smelting or eliminating differentiation 
which was an evidence of the Palestinian Arab community’s acceptance of the 
diversity of people and culture, and these situations have been transformed 
into conflict by external interventions.  

Keywords: Muslims, Christians, Jews, Jenin, Galilee, Demographics.

متهيد 
التي  املناطق  يف  الدينية  انتماءاتهم  خمتلف  على  ال�شكان  بني  العالقة  م��ش�ع  اإن 
كانت �شابقا جزءا من الدولة العثمانية من امل�ا�شيع التي ت�شتحق ال�ق�ف عندها، وخا�شة 
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املناطق الفل�شطينية؛ نظرا لل�رصاع العربي الإ�رصائيلي، وقد مت اختيار منطقة اجلليل وجنني 
من  لل�شكان  مقد�شة جاذبة  دينية  اأماكن  فيها  لأن  الفل�شطينية؛  املناطق  للدرا�شة من بني 
خمتلف الط�ائف لال�شتقرار فيها، واقت�رصت الدرا�شة على املراكز يف منطقة اجلليل )عكا 
وحيفا و�شفد وطربية والنا�رصة(؛ لأن املدن كانت على مدار التاريخ مركز التن�ع ال�شكاين.
تناولت الدرا�شة الفرتة ال�اقعة يف اأواخر العهد العثماين يف ال�قت الذي بلغ فيه �شعف 
اأكرث  ببع�شهم  ال�شكان  فيه عالقة  تك�ن  الذي  ال�قت  وتهالكها مبلغا عظيما، ك�نه  الدولة 
و�ش�حا، وت�شتخدم الدرا�شة وثائق الأر�شيف العثماين التي مل حتظ بالهتمام املطل�ب من 

طرف الدار�شني للتاريخ الفل�شطيني.
�شكلت مدن عكا وحيفا و�شفد وطربية والنا�رصة مراكز لأق�شية يف بالد اجلليل اأواخر 
مدينة جنني  اأما  بريوت،  ل�لية  التابع  عكا  ل�اء  العثماين، ومت �شمها جميعا حتت  العهد 
فكانت ت�شكل ق�شاء يتبع اأداريا اإىل ل�اء نابل�ص، الذي تبع مت�رصفية القد�ص اأحيانا وولية 

بريوت اأحيانا اأخرى.

الرتكيبة السكانية: 
تت�افر بع�ص البيانات الإح�شائية عن الرتكيبة ال�شكانية يف جنني ومدن اجلليل اأواخر 
العهد العثماين من خالل جمم�عتني من امل�شادر اأحدهما الإح�شاءات الر�شمية التي قامت 
بها الدولة العثمانية، وثانيهما كتب الرحالة الذين زاروا املنطقة، وكتب�ا عن اأعداد ال�شكان 
واأو�شاعهم املعي�شية، ول ميكن الطمئنان بيقني اإىل الأرقام املتاحة يف هذين امل�شدرين، 
لأ�شباب عديدة �شبق لبع�ص امل�ؤلفني ذكرها بالتف�شيل،)1( وت�شتند هذه الدرا�شة اإىل البيانات 

ال�اردة يف الح�شاءات الر�شمية العثماين ة؛ لك�نها اف�شل املتاح يف اعتقادنا.
وغري  م�شلمني  ق�شمني:  اإىل  املنطقة  يف  ال�شكان  العثماين  الإح�شاء  دفاتر  ق�شمت 
م�شلمني، وكانت تنظر اإىل امل�شلمني كمجم�عة واحدة، ول ت�شري اإىل ك�نهم �شنة او �شيعة، 
كما ل ت�شري اإىل انتماءاتهم العرقية كالأكراد واجلرك�ص، وهكذا تعاملت مع طائفة اليه�د، 
ويلفت  الرحالة،)2(  و�شفار دمي كما ه� احلال يف كتب  ا�شكناز  يه�د  اإىل  ينق�شم�ن  فهم ل 
النتباه اأن دفاتر الإح�شاء املتاأخرة اأ�شارت اإىل وج�د بهائيني ودروز بني امل�شلمني، كما 

اأ�شارت اإىل اأن اليه�د ينق�شم�ن اإىل فرق عدة، لكنها مل تذكر اأ�شماءهم)3(.
الدولة  اأجرته  الذي  ال�شامل  الح�شاء  دفرت  اأوردها  التي  الح�شائية  البيانات  ت�شكل 
العثمانية عام 1871/72 ل�لية �ش�رية وفق النتماء الطائفي ل�حة ذات دللة كبرية على 
الرتكيبة الطائفية يف جنني ومنطقة اجلليل، ويالحظ اأن ايا من هذه املدن لي�شت خال�شة 
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لطائفة دينية واحدة بل وجد يف جميع املدن جمم�عة من الط�ائف، ومل تكن الغلبة العددية 
الغلبة  اأن  الإح�شاء  من  تبني  حيث  املدن،  جميع  يف  الط�ائف  باقي  على  بعينها  لطائفة 
العددية كانت للم�شلمني يف عكا وجنني و�شفد، بينما كانت للم�شيحني يف حيفا والنا�رصة، 

ولليه�د يف طربيا.)4(
الأربعة  العق�د  ال�شكانية يف هذه املدن خالل  الرتكيبة  حدث تط�ر طفيف على هذه 
الأخرية من احلكم العثماين كما يظهر يف الإح�شاء الذي اأجرته الدولة ل�لية بريوت عام 
ت�شمل املناطق ال�شمالية من فل�شطني، حيث انتقلت الغلبة العددية  التي كانت   1908/09
يف حيفا ل�شالح امل�شلمني بعد اأن كانت ل�شالح امل�شيحني يف الإح�شاء الأول)5( ، ويبدو اأن 
هذه الزيادة جاءت من الأرياف واملناطق املجاورة للمدينة، ويف زيارة بهجت والتميمي 
بعد خم�ص �شن�ات من الإح�شاء الأخري اىل املنطقة اأ�شارا اإىل اأن هناك زيادة ملح�ظة يف 
اأعداد اليه�د وامل�شيحيني ناجتة عن قدوم عنا�رص اأجنبية اىل املدينة، وحذرا من م�شاهمة 

هذه الزيارة يف تغيري الرتكيبة ال�شكانية فيها يف امل�شتقبل)6(.
ويليهم  النا�رصة  يف  الأكرب  ال�شكانية  املجم�عة  ك�نهم  على  امل�شيحي�ن  حافظ 
امل�شلم�ن ثم اليه�د، لكن الذي يلفت النتباه الرتفاع الكبري يف اأعداد امل�شيحيني الالتني 
املدع�مني من الدول الأوروبية على ح�شاب طائفة الروم املحليني، وه� ما ي�شري اإىل جه�د 

تب�شريية وا�شعة يف هذه املدينة. 
بقيت الغلبة العددية لطائفة اليه�د يف مدينة طربيا، لكن تط�راً حدث داخل الطائفة 
اليه�د  ح�شاب  على  اأوروبا  من  القادمني  ال�شكناز  لليه�د  الأغلبية  اأ�شبحت  اإذ  نف�شه، 

ال�شفاردمي املحلية )ال�طنية( )العربية(، كما كان يحل� لبهجت والتميمي ت�شميتها.
زيادة  هناك  اأن  الإح�شائيني  يف  ال�اردة  البيانات  مقارنة  خالل  من  اأي�شًا  يت�شح 
جميع  الزيادة  هذه  و�شملت  وعكا(،  )حيفا  ال�شاحل   مدن  يف  ال�شكان  اأعداد  على  ملح�ظة 
الط�ائف الدينية ، ويبدو اأن هذه املدن �شهدت من�ا اقت�شاديا فاأ�شبحت قبلة لل�افدين اإليها، 
بينما كانت الزيادة طبيعية يف مدن الداخل طربية والنا�رصة، وتراجعت اأعداد ال�شكان من 
اليه�د يف مدينة �شفد تراجعًا كبرياً، وكان تراجع اأعداد امل�شلمني طفيفًا، ويف املقابل فاإن 
اأعداد امل�شيحني من خمتلف الط�ائف يف املدينة �شهدت ازدياداً وخا�شة طائفة الكاث�ليك، 
�شهدت مدينة  اأمريكا)7(، وكذلك  اىل  ب�شبب هجرتهم  التاريخ  اأعدادهم بعد هذا  ثم تراجعت 
جنني هي الأخرى تراجعا كبريا يف اعداد �شكانها، ويفهم من الإ�شارات ال�اردة يف امل�شادر 

اأن ذلك جاء ب�شبب تراجع الأو�شاع القت�شادية فيها)8(.
نخل�ص للق�ل اإن جنني ومدن اجلليل مل تكن ذات ل�ن طائفي واحد، ومل تكن الغلبة 
العددية لطائفة بعينها يف جميع املدن، واأدت الهجرات الداخلية وال�افدة من اخلارج خالل 
العق�د الأربعة الأخرية من احلكم العثماين اإىل تغري يف الرتكيبة ال�شكانية يف بع�ص هذه 

املدن.



43موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

توزيع السكان 
اأحياء حمل بع�شها ت�شمية لطائفة دينية ، ومن ذلك احلي  ا�شتملت مدن اجلليل على 
اليه�دي يف طربيا، واحلي امل�شيحي يف حيفا، الأمر الذي ي�هم بانعزال الط�ائف الدينية 
عن حميطها ، وانق�شمت اأحياء الط�ائف نف�شها اإىل اأجزاء �شكن يف كل منها جمم�عة دينية 
خمتلفة، ففي داخل احلي امل�شيحي جند جزءا  لطائفة الروم، وجزءا اآخر لطائفة الكاث�ليك 
اإىل  اليه�دي  ان�شطر احلي  اليه�دية، ففي مدينة طربيا  ، وينطبق الأمر نف�شه على الأحياء 
اليه�د  الدين من  اإخ�انهم يف  ال�شكناز عن  اأوروبي  اأ�شل  اليه�د من  انف�شل  ق�شمني حني 

ال�شفاردمي.)9(
ال�ثائق  ت�ؤكده  ما  ال�رصعية وه�  املحاكم  �شجالت  اعتمدت  التي  الدرا�شات  تبني من 
انت�شار  اأن هذه الحياء مل تقت�رص على طائفه معينه ب�ش�رة تامة، مل يكن  العثمانية)10( 
الط�ائف الدينية مطابقًا متامًا لأ�شماء هذه الأحياء اإذ عا�ص امل�شلم�ن وامل�شيحي�ن معًا يف 
املحلة الغربية من حيفا التي كان معظم �شكانها من امل�شيحيني، وكذلك كان هناك عدد من 
الأ�رص امل�شيحية يف املحلة ال�رصقية التي كان معظم �شكانها من امل�شلمني، كما جند بي�ت 
يف  جنب  اإىل  جنبا  الط�ائف  جميع  وجتاورت  حيفا)11(،  يف  اليه�دي  احلي  يف  للم�شلمني 
احلي ال�شالمي )حي اجلامع( يف مدينة النا�رصة،)12( وانق�شمت طربية اإىل حيني ال�شمايل 
واجلن�بي و�شاهد بهجت والتميمي جامعًا يف كل حي)13(، ما ي�شمح لنا بالعتقاد ب�ج�د 
م�شلمني يف التجمع ال�شكاين اليه�دي ول� ب�شكل حمدود، ومل حتمل اأحياء عكا ا�شما طائفيا 
اأحيائها  من  اأحياء  ثالثة  يف  وامل�شيحي�ن  امل�شلم�ن  وعا�ص  اجلليل،  مدن  لباقي  خالفا 

الع�رصة جنبا اإىل جنب، و�شكل امل�شيحي�ن اأغلبية ال�شكان يف حي ال�شيخ عبد اهلل.)14(
يت�شح من واقع اختالط ال�شكان يف اأحياء هذه املدن اأن الأ�رص مل جترب على القامة 
يف اأحياء مطابقة لنتمائها الديني، كما ه� احلال يف اأحياء )اجليت�( التي ظهرت يف املدن 
الغربية، واأن هذه الأ�رص كانت تختار املكان الذي تراه منا�شبا لل�شكن تبعًا لعتبارات عدة، 
اإليها  ينتمي  التي  والقت�شادية  الجتماعية  وال�رصيحة  والذوق،  والعرق،  الدين،  بينها  من 
�شكان احلي، ويت�شح اأي�شا اأن وج�د الأحياء التي حتمل ا�شمًا طائفيًا، جاءت نتيجة لرغبات 
اأولئك الذين ينتم�ن اإىل  املذهب نف�شه للعي�ص معًا يف جتمعات منف�شلة لدواعي احلماية 
والراحة والرغبة يف تامني ا�شتقاللهم الديني والجتماعي، وينبغي الإ�شارة اإىل اأن ذلك كان 

م�افقا لإرادة الدولة لت�شهيل ال�شيطرة عليهم واإدارة �ش�ؤونهم)15(.
مل يقت�رص اأثر احلي وال�شكن فيه ب�ش�رة خمتلفة على الت�شكيلة املادية للمدينة فقط، 
احلي  اإىل  بالنتماء  العتزاز  فيه  كان  وقت  ويف  اأي�شًا،  الجتماعية  اجل�انب  على  اأثر  بل 
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بالعزة، ي�شبه غريه من الروابط القادرة على  اأبنائه يعطي �شاحبه �شع�راً  والت�شامن بني 
اجلمع بني اجلماعة ال�احدة، ومن الأم�ر التي عززت ذلك اأن اإيقاع العق�بات ودفع ال�رصائب 
ا�شرتاك  اأي�شا  عززها  كما  جماعي،  ب�شكل  احلي  اأبناء  على  تقع  كانت  العثماين  العهد  يف 

ال�شكان يف اختيار �شيخ احلارة.)16(
مل تكن الحياء داخل املدينة ال�احدة منف�شلة عن بع�شها، اإذا ما افرت�شنا مطابقة الت�شمية 
مع ه�ية ال�شكان داخل احلي حيث كانت بي�ت الأحياء متال�شقة، ول يف�شل بينها �ش�ى �ش�راع 
�شيقة، وتبقى رواية بريكهات الذي زار طربيا عام 1812م، وقال باأن اليه�د يعي�ش�ن يف معزل 
 عن ال�شكان، ويقيم�ن يف حي خا�ص بهم له �ش�ر وب�ابة واحدة تغلق عند مغيب ال�شم�ص،)17(
مدينة  والتميمي  بهجت  زار  وعندما  الرحالة  من  ذلك غريه  اىل  ي�شري  فلم  ت�شاوؤلت  مثار   

طربية يف العام 1913م ذكرا اأن �شارعا فقط يف�شل بني احليني يف املدينة)18(.
لي�ص لدينا ما ي�شري اإىل تخ�ش�ص الأحياء الطرفية يف هذه املدن لالأقليات؛ فامل�شلم�ن 
الذين ي�شكل�ن الأقلية يف مدينة النا�رصة ي�شكن�ن يف مراكز املدينة، وكذلك �شكن امل�شيحي�ن 
الذين هم اأقلية يف مدينة عكا يف قلب املدينة، وعا�شت بع�ص الأقليات يف الأحياء الطرفية 
من املدية لأنها جاءت اإليها يف اأوقات متاأخرة، كما ه� احلال مع احلي الأملاين يف اأطراف 

مدينة حيفا. 
تبني اأن ت�زيع ال�شكان على اأحياء املدينة مل يكن من الن�ع الإجباري واأن الط�ائف 
الدينية كانت ت�شكل الأكرثية يف بع�ص الأحياء، واأقلية يف اأحياء اأخرى، وكان التجاور يف 
ال�احد، ي�ؤدي اىل تنمية  الدينية �شمن احلي  انتماءاتهم  ال�شكن بني الأهايل على اختالف 

روح العي�ص معًا.

التواصل االجتماعي والعيش املشرتك:
�شكل واقع التجاور بني ال�شكان على اختالف انتماءاتهم الدينية حقال وا�شعًا لاللتقاء 
بينهم، والتعامل الي�مي والت�ا�شل الجتماعي، ومل تكن اللغة ت�شكل عائقا بينهم، فالأغلبية 
من ال�شكان تتكلم اللغة العربية، وحتى الذين يتداول�ن احلديث بينهم بلغتهم اخلا�شة كان�ا 

يعرف�ن العربية العامية، كما ه� احلال يف احلي الأملاين يف حيفا.)19(
كانت الأن�شطة القت�شادية ت�شكل اجلزء العميق يف العالقات الجتماعية بني جميع 
وكان  كافة،  ال�شكان  وال�رصاء بني  البيع  تعامالت  على  ال�ش�اهد  من  كثرياً  الط�ائف، وجند 
احل�ش�ر  اىل  الرحالة  واأ�شار  الط�ائف،  خمتلف  من  خليطا  املدن  هذه  اأ�ش�اق  يف  التجار 
البارز لليه�د يف �ش�ق �شفد، وت��شطهم بني كبار التجار والفالحني القادمني اىل املدينة 
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مع منتجاتهم)20(، وم�شاركتهم يف مقاي�شة الفالحني مبنتجات املدينة بالأنعام يف �ش�ق 
اخلان، الذي يقام ي�م الثنني من كل اأ�شب�ع يف مدينة طربية)21(، وا�شتهر العديد منهم يف 
لليه�د  وكان  م�شلمني)22(،  �شكانها  من  كثري  كان  التي  القرى  على  جائلني  طباعة  العمل 
اأع�شاء الغرفة  اإن�شائها، وكان من بني  وامل�شيحيني ح�ش�ر بارز يف الغرف التجارية بعد 

التجارية لعكا ج�رجي اأفندي وميخائيل عيد اأفندي)23(.
ظهرت  بل  التجارة،  مهنة  يف  معا  والعمل  التجاري  التبادل  على  الأمر  يقت�رص  مل 
�رصاكات جتارية بني امل�شلمني واليه�د وامل�شيحيني، كما يف �رصكة التنقيب عن املعادن 
غريه،  اأعمال  منهم  كل  يكمل  الط�ائف  اأبناء  وجند  ال�ش�رية التي تاأ�ش�شت عام)24(1912، 
فنجد يف مهنة النقل مثال حممد بن �رصيف املن�ش�ر الذي ينقل الب�شائع على البغال، وكان 
الذي  اخلان  يف  العامل  وكان  الدواب،  على  بالنا�ص  ي�شافر  امل��ش�ي  �شم�يل  بن  �شمع�ن 

ي�ؤوي امل�شافرين ي��شف بن بطر�ص امل�شيحي)25(.
ح�شل امل�شيحي�ن على الق�شط الأكرب من الأعمال التجارية اخلارجية يف عكا وحيفا 
بتعيني وكالء  قامت  الأوروبية  التجارية  وامل�ؤ�ش�شات  ال�رصكات  لأن  نظرا  اليه�د  ويليهم 
الب�اخر  وكيل  �شميث  ي�هن�ص  كان  املثال  �شبيل  وعلى  بينهم،  من  املدن  هذه  يف  لها 
ويف  حيفا)26(،  يف  الإجنليزية  ال�شفن  وكيل  اليه�دي  اإبراهيم  بن  فرنك  وكان  الرو�شية، 
قامت  اخلارجية  التجارة  على  امل�شلمني  التجار  لت�شجيع  العثمانية  الدولة  من  حماولة 
مبنح العديد منهم اأو�شمة ونيا�شني، ومن بينهم التاجر اإبراهيم ن�رص اهلل احل�اري يف عكا 

و�شليم ن�رص اهلل يف حيفا)27(.
متتع ه�ؤلء التجار على اختالف انتماءاتهم الدينية مبكانة مرم�قة باملجتمع، حيث 
لهم  اإبراهيم خ�ري، وكان  التاجر  ال�جيه  ذلك  ال�جيه، ومثال  بلقب  اإليهم  اأ�شارت احلجج 
ح�ش�ر بارز يف املجتمع، كما ت�شري اإىل ذلك العديد من احلجج مثل: م�شطفى اخلليل وعبد 

اللطيف ال�شالح يف حيفا وج�رج وايليا ابني حبيب ح�ا يف عكا)28(.
التي يختارونها، ومل جند ما  العمل يف املهن واحلرف  ال�شكان  كان باإمكان جميع 
ي�شري اإىل انح�شار مهنة اأو حرفة �شناعية يف طائفة معينة، وعمل العديد منهم يف الزراعة، 
حيث كان اأهل طربية يزرع�ن ال�شهل ال�اقع غربي املدينة، وكان �شكان النا�رصة و�شفد 
بهذه  املحيطة  والعنب  الزيت�ن  باأ�شجار  ويعتن�ن  باحلب�ب،  �شه�لهم وحدائقهم  يزرع�ن 
املاحلة  وعني  احل�لة  بحرية  يف  ال�شمك  �شيد  مهنة  يف  منهم  كثري  عمل  كما  املدن)29(، 

و�ش�احل عكا وحيفا)30(.
�شمت احلرف ال�شناعية عمال من خمتلف الط�ائف، وكان من بني اخلياطني �شليم بن 
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حبيب امل�شيحي وحاييم بن كزرباه امل��ش�ي، بالإ�شافة اىل العديد من اخلياطني امل�شلمني 
مع�رصة  يف  م��ش�ي  ك�هني  اإبراهيم   مع  ال�شلمان  اهلل  عبد  وت�شارك  حيفا)31(،  مدينة  يف 
للزيت�ن، وامتلك اخل�اجا جانيت ح�شة يف طاح�نة للقمح مع  حممد الب�شري يف حيفا)32(، 
اأ�شباب  اإىل  فاإن ذلك يع�د  الط�ائف م�شه�رين مبزاولة مهن معينة،  اأبناء  واإذا كان بع�ص 
عديدة، ومن ذلك مثال اأن اليه�د ا�شتهروا بالعمل يف مهنة الطب، لأنهم كان�ا يت�ارث�ن اأ�رصار 
الأجانب  والتجار  الدبل�ما�شيني  عند  كمرتجمني  بعملهم  امل�شيحي�ن  وا�شتهر  املهنة،  تلك 
وامل�شيحيني  اليه�د  من  ال�رصافة  مهنة  يف  العامل�ن  وكان  الأجنبية،  باللغات  ملعرفتهم 
امل�شلم�ن مثل  بها  التي عمل  اأرقى من  امل�شلم�ن يف مهن  دينية)33(. وعمل غري  لأ�شباب 

نحت الأحجار، وتبليط الطرقات، لأنهم تلق�ا تعليما يف هذا املجال.)34(
 �شاهم الن�شاط التجاري والنم� القت�شادي يف حيفا يف متتني العالقات بني الط�ائف؛ 
لأنه �شاعد على ت�شابك امل�شالح، وخفف من حدة الفرز الطائفي يف املجتمع، وزاد من وترية 
التفاعل بني ال�شكان، ولهذا ال�شبب اأبدى بهجت والتميمي ده�شتهما من عدم القدرة على التمييز 

بني الط�ائف يف املدينة، وذكرا اأنها تختلف عن باقي مدن اجلليل التي مروا بها.)35(
انق�شم ال�شكان يف هذه املدن اىل جمم�عتني من الأغنياء والفقراء يف كل طائفة، وت�شابهه 
الأغنياء يف م�شاكنهم اجلميلة والنظيفة التي تتاألف من اأكرث من طابق واأثاثها الثمني، اأما 
م�شاكن الفقراء فهي من طابق واحد، وهي منحطة يف �شكلها واأثاثها ونظافتها،)36( كان 
ال�شكان يف هذه املدن يت�شابه�ن يف لبا�شهم �ش�اء يف ذلك الرجال اأو الن�شاء، وت�شع ن�شاء 
الرجال خا�شة  بع�ص  املنزل، وكان  اخلروج من  امل�شلمني احلجاب على وجهها عند  غري 

الذين يعمل�ن بالقرى يعتمرون )احلطة والعقال( لبا�ص الراأ�ص الفل�شطيني التقليدي.)37(
على  ال�احدة  املدينة  يف  ال�شكان  جميع  بني  املت�شابهة  والتقاليد  العادات  �شاعت 
اختالف انتماءاتهم الدينية، فقد كان من عادة �شكان �شفد امل�شلمني واليه�د عدم القب�ل 
بزواج الرجل يف بيت منفرد بل عليه الزواج يف بيت العائلة،)38( ومل ت�ؤد حالة التعاي�ص بني 
الط�ائف يف هذه املدينة اإىل فقدان غري امل�شلمني خل�ش��شياتهم الثقافية، وظلت حمتفظة 
بعاداتها وتراثها، ومن ذلك اأنهم كان�ا يختلف�ن عن امل�شلمني يف عادات الزواج مثاًل يف 
�رصورة اأن مي�شي الزوج �شنة يف بيت عائلته و�شنة يف بيت عائلة الزوجة، ويف ال�قت الذي 
يدفع فيه الرجل املهر لزوجته عند امل�شلمني، فاإن الرجل واملراأة يدفعان بالت�شاوي املهر 
عند اليه�د املحليني،)39( ول جند ممار�شات قهرية �شد غري امل�شلمني لإجبارهم على اإلغاء 

هذا التمايز.
�شادت روح التّالف بني ال�شكان وكان املظهر الجتماعي املعرب عن مدى التّالف بني 
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اجلميع يربز اأيام العيد، حيث ميتنع غري امل�شلمني عن الذهاب اإىل العمل وحتى الطبخ، وكانت 
والأ�شدقاء  املعارف  اإىل  واحلل�يات  الأطعمة  خمتلف  اإر�شال  يف  تتناف�ص  امل�شلمة  الأ�رص 
منهم لتع�د حمملة ب�شناديق اخلبز، وكان�ا يتبادل�ن الزيارات الأ�رصية فيما بينهم، وكان 
يروق لبع�ص ال�شباب ق�شاء جمال�ص ال�شهر يف بع�ص احلانات لديهم،)40( ويت�شارك ال�شكان 
يف الذهاب اإىل ال�شاحل وحمالت النزهة التي يخرج�ن اإليها يف امل�شاء،)41( وكذلك كانت 
حفالت الأعرا�ص العربية ت�شتعني ي�شارب الع�د واملغني اليه�دي، ولعل اأبرز ما يدل على 
تّالف ال�شكان اأن الطق��ص الدينية امل�شيحية واليه�دية يف املعابد كانت مبينة على ايقاعات 

امل��شيقا العربية.)42(
املدينة  يف  بع�شها  عن  معزولة  تكن  مل  الدينية  الط�ائف  اإن  الق�ل  اإجمال  ميكننا 
ال�احدة، بل تت�شارك احلياة الي�مية يف خمتلف ج�انبها من العمل يف الأن�شطة القت�شادية 

والتجارية، وتتقارب يف لبا�شها وعاداتها، وت�ش�د عالقات امل�شاملة وامل�ادعة بينها. 

التوتر والصراع
عن  الناجتة  الف�ارق  تقلي�ص  اإىل  اأجيال  مدى  على  وتقاربهم  ال�شكان  اختالط  اأدى 
النتماءات الدينية، ول تذكر ال�ثائق وكتب التاريخ- يف حدود اطالعنا- نزاعات ذات بال 
بني الط�ائف التي تك�نت منها الرتكيبة ال�شكانية يف جنني ومدن اجلليل قبل بداية القرن 
الأحداث  وقعت  حني  ور�ش�خها  ال�شكان  خمتلف  بني  العالقات  متانة  وظهرت  الع�رصين، 
امل�ؤ�شفة بني الط�ائف الدينية يف العام 1860 يف مدينة دم�شق وجبل لبنان القريبتني من 
اأن جمم�عة من  الفتنة، بل  منطقة اجلليل، بعدم اجنرار �شكان املنطقة للم�شاركة يف هذه 
الع�امل  العديد من  اليه�د يف �شفد،)43( لكن  اأخذت على عاتقها حماية  ال�شباب امل�شلمني 

اجتمعت بعد هذا التاريخ وعملت على اف�شاد العالقة بني �شكان املنطقة.
بداأت مالمح التغيري يف العالقة بني ال�شكان بظه�ر فج�ة اقت�شادية وثقافية وعلمية 
اأواخر  واأخذت تزداد حدتها  اأخرى،  بني امل�شلمني من جهة واليه�د وامل�شيحيني من جهة 
العهد العثماين، و�شاعد على بروز هذه الفج�ة امل�شاعدات الأجنبية، التي تدفقت اإىل املنطقة 
�شدور  بعد  واخلريية  والعلمية  القت�شادية  واملن�شاآت  الكنائ�ص  يف  البناء  اأعمال  لتم�يل 
املن�شاآت،  هذه  باإقامة  وا�شع  ب�شكل  لهم  �شمح  الذي  العثماين،  اخلريية  التنظيمات  قان�ن 
الأرا�شي  النف�ذ يف  الأجنبية على  الدول  التناف�ص بني  �شياق  امل�شاعدات يف  وجاءت هذه 

املقد�شة.
�شهدتها  التي  القت�شادية  النه�شة  من  الأول  امل�شتفيد  هم  وامل�شيحي�ن  اليه�د  كان 
امل�شيحيني  مع  التعامل  ف�شلت  الأجنبية  ال�رصكات  اأن  خا�شة  الدعم،  هذا  بف�شل  املنطقة 
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وجد  كما  التجارة.)44(  يف  ال�ا�شعة  م�شاركتهم  بحكم  اليه�د  ومع  الديني  الرابط  بحكم 
امل�شيحي�ن واليه�د من ميد لهم يد الع�ن يف اإقامة املطابخ وال�شحف واملدار�ص على عك�ص 
اأعداد املدار�ص  حال امل�شلمني،)45( وميكن مالحظة هذه الفج�ة العلمية من خالل مقارنة 
التي يديرها غري امل�شلمني واأعداد الطلبة فيها مع اأعداد مدار�ص امل�شلمني وطلبتها من خالل 
دفرت الإح�شاء العثماين عام 1871/72، حيث بلغ جمم�ع املدار�ص يف هذه املدن ال�شتة 
 362 21 مدر�شة للذك�ر ومل يكن لالإناث ن�شيب منها، وبلغ عدد الطالب فيها  للم�شلمني 
طالبًا، بينما بلغ عدد مدار�ص امل�شيحيني واليه�د 51 مدر�شة اأربعة منها لالإناث، وبلغ عدد 

الطالب فيعا 1028 طالبا من بينهم 280 طالبة.)46(
مبختلف  املنطقة  �شكان  بني  وثقافية  اقت�شادية  فج�ة  ظه�ر  على  الأمر  يت�قف  مل 
العثماين-  العهد  -اأواخر  اأقامتها  دينية،  حمميات  املدن  ج�ار  اإىل  ظهرت  بل  ط�ائفهم، 
الدول الأوروبية واحلركات الجتماعية التي ظهرت فيها، ومن بينها حركة الغزو ال�شليبي 
ال�شلمي واحلركة ال�شهي�نية، وكان �شكان هذه املحميات يعي�ش�ن حياة اقت�شادية وثقافية 
واجتماعية خمتلفة عن حياة جريانهم داخل املدن،)47( وقد اأثارت هذه املحميات حفيظة 
ويتابع�ن  بقلق،  فيها  يجري  ما  يراقب�ن  الذين  املحليني،  وامل�شيحيني  واليه�د  امل�شلمني 
1899م  �شنة  ال�رصق  جملة  يف  مقال  هرني  الأب  ن�رص  وقد  اإليها،  اليه�د  هجرة  باهتمام 
بعن�ان: »اليه�د يف فل�شطني وم�شتعمراتهم« حذر فيه من اأطماع اليه�د، وطالب ال�شلطات 
مبنعهم من الهجرة اإىل هذه البالد، ون�رص العديد من املثقفني اأ�شحاب التحرير يف �شحف 

الكرمل والنفري دع�ات م�شابهة.)48(
جنحت  الدول الأوروبية يف تعميم اأفكارها باإقامة وطن ق�مي لليه�د يف فل�شطني بني 
اليه�د املحليني كما جنحت امل�ؤ�ش�شات التب�شريية واخلريية التي اأقامتها الدول الأوروبية 
ال�شائدة يف  املذاهب  اإىل  امل�شيحية  امل�شيحيني املحليني عن مذاهبهم  يف عمليات حت�يل 
املنطقة،)49(  يف  وا�شعة  بدرجة  الأجنبية  الأفكار  وتعميم   ، اللغات  ون�رص  الغربية،  الدول 
وترتب على ظه�ر خلل على العادات عند امل�شيحيني واليه�د ومن ذلك مثاًل اأن النا�شئات 
من امل�شيحيات يف النا�رصة اأ�شبحن ينبذن العادات التقليدية امل�روثة عن الآباء وخا�شة 
العثمانية كي  ال�شك�ى للدولة  اأمامهم �ش�ى  ال�جه،)50( مل يجد امل�شيحي�ن املحلي�ن  �شرت 

متنع ن�شاطهم لكنها كانت مكبلة بالمتيازات.)51(
انت�رصت مظاهر التع�شب الديني والق�مي بني املجم�عات ال�شكانية التي عا�شت يف 
املطقة ب�شالم ملائت ال�شنني، وو�شف بهجت والتميمي مدينة النا�رصة عند زيارتهما لها 
يف العام 1913م باأنها اأ�شبحت مثال للتع�شب امل�شيحي؛ حيث يعمل امل�شيحي�ن يف اتفاق 
تام وبكل غرية واجتهاد لتاأ�شي�ص كيان م�شيحي لأنف�شهم يف تلك املنطقة،)52( وحني زارا 



49موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

اإحدى املكتبات اليه�دية يف مدينة حيفا كانت جدرانها مزينة بر�ش�مات املقد�شات الدينية 
العن�رصي،)53( وعندما مت  التع�شب  الن�شل اجلديد  اأرواح  يلقي يف  اليه�دية كافة، وكل ما 
افتتاح فرع لبنك اأجنل� فل�شطني يف مدينة حيفا رف�ص هذا الفرع التعامل مع غري اليه�د 
وكذلك ح�رص اليه�د يف املدينة البيع وال�رصاء فيما بينهم دون غريهم،)54( وهذه مظاهر مل 

يعتد عليها ال�شكان من قبل. 
من  منهم  اجلدد  القادمني  وخا�شة  اليه�د  بني  بالنح�شار  العالقة  يف  الت�تر  بداأ 
اأخرى، بعد تراجع امل�شاريع امل�شيحية  العرب امل�شيحيني وامل�شلمني من جهة  جهة، وبني 
يف املنطقة ل�شالح احلركة ال�شهي�نية، نتيجة غياب فكرة احلما�ص الديني يف الغرب مع 
نهاية القرن التا�شع ع�رص وبداية القرن الع�رصين وبروز الن�ش�ة الق�مية، وبخا�شة بعد اإدراك 
�شكان املنطقة اأن احلركة ال�شهي�نية تتبنى �شيا�شية الإحالل القائمة على طرد غري اليه�د 
اأر�شهم والتيان باليه�د من بقاع الأر�ص كافة للعي�ص يف هذه البالد، ثم تط�ر هذا  من 
الت�تر يف العالقة اىل �رصاع انطلقت واحدة من �رصاراته الأوىل بالقرب من قرية ال�شجرة 
ق�شاء طربيا، حني قام جمم�عة من �شباب القرية بقتل اأحد حرا�ص امل�شتعمرات اليه�دية 
القريبة منها يف العام 1909م،  واختفى على اأثر احلادثة ثالثة من �شكان القرية مل يعرف 
م�شريهم،)55( فيما بدا اأنه عملية ثاأر ملقتل احلار�ص، ثم ازدادت ال�شطرابات وال�رصاعات 
مع مرور الزمن، ودخلت املنطقة اإىل دوامة من العنف بني اجلانبني ومل تهداأ اإىل ي�منا هذا، 

بعد اأن كانت العالقات ال�شلمية بني اجلميع هي ال�شمة البارزة ملئات ال�شنني.
نخل�ص للق�ل باأن ظاهرة العنف وال�رصاع بني الط�ائف الدينية غريبة على �شعبنا، 

وظهرت بفعل تدخل الدول الجنبية يف ال�ش�ؤون الداخلية لهذه املنطقة. 

اخلامتة
تن�عت الرتكيبة ال�شكانية، التي عا�شت يف جنني ومدن اجلليل يف اأحياء خمتلطة �شمت 
امل�شلمني وامل�شيحيني واليه�د، يف جتاور اإن�شاين وعالقات اجتماعية ي�مية، ن�شجت على مر 
الأيام منط حياة م�شرتكة وعي�ص واحد وتقارب يف العادات والتقاليد. وجمعت بني ال�شكان 
على اختالف انتماءاتهم الدينية عالقات طيبة، وعمل�ا معا يف املهن نف�شها، وتبادل�ا البيع 
وال�رصاء، واأقام�ا بينهم �رصاكات اقت�شادية جتارية وت�شارك�ا يف الأفراح والأتراح، وتبادل�ا 
امل�اقف  العديد من  واأ�شارت  فراغهم،  اأوقات  نف�شه  املكان  واأم�ش�ا يف  والهدايا،  الزيارات 
اإىل متانة ال�شالت وعمق الرتابط بينهم، وكانت هذه العالقات الطيبة والرتاث املرتاكم من 

العي�ص امل�شرتك عامال رئي�شيا يف حت�شني هذه املدن من وق�ع النزاعات بني الط�ائف.
مل تزل العالقات ال�شلمية قائمة بني جميع ال�شكان حتى ت�شلطت الراأ�شمالية الغربية 
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احلك�مة  تكن  ومل  الداخلية،  �ش�ؤونها  يف  الأجنبية  الدول  وتدخلت  املنطقة،  هذه  على 
�رصاع  اإىل  تنجر  املنطقة  جعل  الذي  الأمر  التدخالت،  هذه  وقف  على  قادرة  العثمانية 
العالقة بني  اأهمية حا�شمة يف تط�ر  له  ن�شاأ خارجها، وكان  واإمنا  ين�شاأ يف املنطقة،  مل 
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“القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة جنني، ودورها 
املتميز يف احلفاظ على متاسك الشعب الفلسطيين وصموده أمام 

التحديات اليت تواجهه” 

“دراسة حتليلية”

أ.د. حسني أمحد الدراويش
جامعة القدس، أبو ديس. 

د. وسيم عبد اجلليل شولي
كلية الدعوة اإلسالمية، قلقيلية.

ملخص:
يهدف هذا البحث اإىل الك�شف عن عينة من القيم الدينية املتاأ�شلة يف املثل ال�شعبي 

الفل�شطيني، يف حمافظة جنني.
وقد �شار الباحثان على املنهج التحليلي يف ر�شد القيم واملثل وتعريفهما، وتعزيز هذا 
التحليل باآي الذكر احلكيم، واحلديث النب�ي ال�رصيف. وا�شتخدما املقابلة لزيادة الك�شف عن 

طبيعة الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني.
فقد  الدرا�شة  عينة  واأما  املدينة.  وبخا�شة  فه� حمافظة جنني،  الدرا�شة:  اأما جمتمع 
اقت�رصت على اأربع قيم متاأ�شلة يف الأمثال ال�شعبية يف تلك املحافظة، وهي: “قيم ال�شدق، 

والأمانة، واحلياء، وال�شرب”.
ال�شخ�شية،  املقابلة  ت�ا�شعها-هي  –رغم  الأمثال  جمع  يف  الرئي�شة  الأداة  وكانت 

والنقل املبا�رص عمن قابله الباحثان. 
يف  املتاأ�شلة  الدينية  القيم  بهذه  جنني  لأهايل  �شديد  تعلق  عن  الدرا�شة  ك�شفت  وقد 
ح�شب  وت�شنيفها  الأمثال،  هذه  بجمع  الباحثان  ي��شي  هنا  ومن  ال�شعبية،  الأمثال  تلك 
وتعميمها  تدوينها  ثم  ومن  وغريها.  فيها  املتاأ�شلة  الدينية  القيم  وتخريج  م��ش�عاتها، 

على النا�ص. 
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 The Religious Values Inherent in the Folklore Proverb in the
 Jenin Governorate, and Its Distinctive Role in Maintaining the
 Bonds Between the Palestinian People and Their Steadfastness

Against the Challenges Facing Them: An Analytical Study
 Prof. Hussain Ahmad Aldaraweesh

Dr. Waseem Abdeljalil Sholy

Abstract:

The  aforementioned  research aims at revealing a sample of the religious 
values   inherent in the popular Palestinian proverb in Jenin governorate .

The two  researchers have followed the analytical approach in monitoring 
and defining the values   and ideals and they have  enhanced and strengthened 
this analysis with verses from the Holy Quran and the Prophetic Hadith, 
and they have used  the interview to increase the disclosure of the nature of 
popular proverbs in Jenin governorate

As for the community of the study ,it is Jenin Governorate and in 
particular the city. The study sample was limited to four values   rooted in the 
popular proverbs in that governorate, which are the values   of truthfulness, 
honesty, modesty and patience.

The main tool used  in collecting these parables or proverbs , despite 
its humility, was the personal interview and the direct transfer from the 
interviewees

The study  has revealed a strong attachment or clinging  to the people 
of Jenin to these religious values   inherent in these popular proverbs. 
Hence, the two researchers recommend to collect these aphorisms or 
sayings and classify them according to their themes and to graduate the 
religious values   inherent in them and others and then codify them and 
circulate them to the people.

الف�شل الأول: يف القيم واملثل ال�شعبي وفيه ق�شمان: ●
الق�شم الأول: يف القيم. -
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الق�شم الثاين: يف املثل ال�شعبي. -
وت��شيح مقدمة البحث، وم�شكلة البحث واأ�شئلته، واأهدافه، والأهمية النظرية والعملية 

للبحث، وم�شطلحات البحث.

مدخل لدراسة املثل الشعيب والقيم الدينية املتأصلة فيه يف حمافظة جنني:

أوالً- املقدمة: 

احلمد هلل وكفى واأمت ال�شالة واأمت الت�شليم على امل�شطفى –�شلى اهلل عليه و�شلم-وبعد: 
فاإن الأمم تزدهر ح�شارتها بثقافتها، وثقافتها هي التي متيز �شخ�شيتها، واملثل ال�شعبي 
الفل�شطيني من اأهم مك�نات الثقافة ال�شعبية الفل�شطينية من هنا كانت هذه الدرا�شة، لل�ق�ف 

ول� على عينة من هذه الأمثال ال�شعبية، واإبراز القيم الدينية املتاأ�شلة فيها. 

ثانياً-مشكلة البحث:

تكمن م�شكلة البحث يف حتديد معنى القيم ومعنى املثل، واإيراد عينة من هذه الأمثال، 
وت��شيح ما فيها من قيم دينية، وتعزيز هذه القيم ب�ش�اهد من اآي الذكر احلكيم، واحلديث 

النب�ي ال�رصيف.

ثالثاً-أسئلة البحث: 
ويجيب البحث عن االأ�شئلة اخلم�شة االّتية:

ما مفه�م القيم واملثال؟ ●
هل الأمثال تت�شمن قيمًا دينية اإ�شالمية؟ ●
اإذا كان اجل�اب نعم، فما هي هذه القيم؟ ●
هل هنالك من �ش�اهد على تعزيز هذه القيم يف الدين الإ�شالمي؟ ●
هل من عالقة بني هذه القيم وبني املجتمع الفل�شطيني؟ ●

أهداف البحث: 
وهكذا تتبل�ر اأهداف البحث يف هدفني رئي�شني هما: 

الهدف الأول: اإبراز عينة من هذه الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني. ♦
والهدف الثاين: ال�ق�ف على القيم الدينية املتاأ�شلة يف هذه الأمثال. ♦
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األهمية النظرية والعملية للبحث:
تكمن الأهمية النظرية لهذا البحث يف الك�شف عن جانب من ج�انب الثقافة الفل�شطينية 

يف حمافظة جنني من خالل املثل ال�شعبي الفل�شطيني.
يف  املتاأ�شلة  الدينية  القيم  دور  عن  الك�شف  يف  فتكمن  للبحث،  العملية  الأهمية  اأما 
عينة من هذه الأمثال يف احلفاظ على ه�ية ال�شعب الفل�شطيني، ومتا�شكه وتالحمه يف وجه 

الأخطار التي تهدده.

مصطلحات البحث: 
من امل�شطلحات ال�اردة يف البحث م�شطلح: القيم، وم�شطلح املثل، وهما امل�شطلحان 
الرئي�شيان يف الدرا�شة، و�شيق�م الباحثان بت��شيحهما يف هذا الف�شل يف ق�شمني على النح� 

التايل: 
الق�شم االأول: يف القيم، وفيه: ◄

تعريف القيم لغًة.. 1
تعريف القيم ا�شطالحًا.. 2
ت�شنيف القيم.. 3
اأهمية القيم يف متا�شك املجتمع.. 4
اأهمية القيم يف متا�شك املجتمع الفل�شطيني.. 5
تعريف القيم لغًة: القيمة لغة: »القيمة: واحدة القيم«)1(.. 1

تعريف القيمة ا�شطالحاً: ُعَرّفت القيمة: باأنها: »مبادئ اأ�شا�شية ين�شاأ عليها الإن�شان، . 2
ويحتكم اإليها فكره وعمله وباقي ن�احي حياته ال�شخ�شيَّة والجتماعية«)2(.

لتما�شك  احلقيقي  واجل�هر  للمنظمة  امللم��ص  غري  »اجلانب  باأنها:  اأي�شًا،  وعَرّفت 
التنظيم، وتعرَبّ عن اللتزامات الأ�شا�شية لالأفراد جتاه منظماتهم«)3(. 

ومن التعريفات ال�شابقة ميكن تعريف القيم باأنها: جمم�عة املبادئ والق�اعد واملثل 
العليا، التي ي�ؤمن بها النا�ص، ويتَّفق�ن عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزانًا يزن�ن بها 
ل دافعًا ق�يًا  ُت�شَكّ اأعمالهم، ويحكم�ن بها على ت�رصُّفاتهم املادية واملعن�ية، وهي بذلك 

لعمل اخلري يف املجتمع، وللبعد عن عمل ال�رص، الذي يخالف قيم املجتمع وثقافته.
ت�شنيف القيم: هناك ت�شنيفات عدة للقيم، ح�شب اعتبارات عدة منها:. 3
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Ú :اأوًل-على اأ�شا�ص امل��ش�ع، فهناك
القيم الدينية.  -
القيم القت�شادية. -
القيم الجتماعية. -
القيم ال�شيا�شية. -
القيم اجلمالية. -
Ú :ثانيًا-على اأ�شا�ص الدرجة، فهناك
قيم تف�شيلية، حتَدّد ما ميكن اأن يك�ن، مثل: اإكرام ال�شيف. -
وقيم مثالية: وهي حتدد الأم�ر املثالية لالأفراد، مثل: العمل للدنيا ولالآخرة. -
Ú :ثالثًا-على اأ�شا�ص الدَّوام، فهنالك
ات. - قيم عابرة: اأي ق�شرية الدَّوام، مثل: القيم املرتبطة بامل�دَّ
بالأعراف  - املرتبطة  القيم  مثل:  ط�ياًل،  تبقى  التي  وهي  م�شتمرة:  دائمة  وقيم 

والتقاليد والعادات)4(.
»فهي . 4 املجتمع:  اأثر عظيم يف  لها  الدينية  القيم  املجتمع:  يف  الدينية  القيم  اأهمية 

تعمل على ت�حيد اأفراد الأمة ومتا�شكهم، ويف هذا اإ�شالح للمجتمع اأي�شًا«)5(. 
وهكذا فللقيم الدينية الإ�شالمية اأثر مهم بالن�شبة للفرد واملجتمع، فاإن هدف هذه القيم 
الإ�شالم،  حدَّدها  التي  الفا�شلة،  والأخالق  العليا،  املثل  من  جمم�عة  ت�ُش�ده  جمتمع  بناء 
التي  القيم  من  ملجم�عة  وفقًا  ق�مي،  اأخالقي  �شل�ك  ذي  اإن�شاٍن  اإعداد  على  حتر�ص  والتي 

ت�شمنها هذا الدين احلنيف.
اأهمية القيم الدينية يف احلفاظ على متا�شك املجتمع الفل�شطيني وثباته يف وجه املحن . 5

التي ت�اجهه: ميكن تلخي�ص اأهمية القيم الدينية يف احلفاظ على متا�شك املجتمع الفل�شطيني 
وثباته يف وجه املحن التي ت�اجهه يف النقاط اّلتية:

اأوًل: اإن القيم الدينية يف املجتمع الفل�شطيني هي التي ت�جه �شل�ك اأبناء املجتمع  -
الفل�شطيني اإىل ما ه� مرغ�ب فيه، وتنفره مما ه� غري مرغ�ب فيه.

املجتمع  - داخل  لالأفراد  النف�شي  الت�ازن  حتقيق  على  القيم  هذه  تعمل  ثانيًا: 
الفل�شطيني، فهي ت�شكل وجهة نظر عامة عن اخلالق –�شبحانه وتعاىل- وعن الك�ن واحلياة 

والإن�شان؛ مما ُي�شعد الإن�شان الفل�شطيني، ويق�ي مكانته بني اأ�رصته وجمتمعه.
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الفل�شطيني منظ�مة عريقة متتد يف  - الدينية يف املجتمع  القيم  اإن منظ�مة  ثالثًا: 
�شعاب الزمن، عائدة اإىل امل�روث الثقايف من امل�شلمني الفاحتني الأوائل الذين غذوا الثقافة 
الفل�شطينية بغذاء طيب من القيم، ما زالت ماثلة يف عق�ل هذا ال�شعب ووجدانه اإىل الي�م، 
وتدفعه اإىل عمل اخلري، والعزوف عن عمل ال�رص واملحرمات، فهي ت�شكل ك�ابح لهذا ال�شعب 

عن ال�رص، وق�ة دافعة اإىل عمل اخلري. 
رابعًا: وتتجلَّى هذه القيم يف مظاهر متعددة من ثقافة املجتمع الفل�شطيني، ومن  -

مظاهر هذه الثقافة املثل ال�شعبي الذي حتمل خال�شته ثقافة هذا ال�شعب، وخال�شة حكمته 
والندثار عرب  الزوال  القيم من  ال�شعبي حافظ ويحافظ على هذه  املثل  فاإن  لذا  وجتاربه؛ 

التاريخ.  
الق�شم الثاين: يف املثل ال�شعبي، وفيه: ◄
تعريف املثل لغًة.. 1
تعريف املثل ا�شطالحًا.. 2
اأهمية املثل.. 3
من خ�شائ�ص املثل ال�شعبي الفل�شطيني.. 4
من خ�شائ�ص املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني.. 5
تعريف املثل لغًة: املثل لغة: ه� النظري، وال�شبيه، وال�شفة، قال ابن فار�ص: »امليم . 1

نظريه... اأي:  هذا،  مثل  وهذا  لل�شيء.  ال�شيء  مناظرة  على  يدل  �شحيح  اأ�شل  والالم  والثاء 
واملثل امل�رصوب ماأخ�ذ من هذا«)6(. 

النظري...ثم . 2 اأ�شل كالمهم: ه�  الزخم�رصي بق�له: »املثل يف  عرَّفه  ا�شطالحاً:  املثل 
قيل للق�ل ال�شائر املتمثل م�رصبه مب�رده«)7(. وعرَّفه من املحدثني الب��شيخي قائاًل: »ه� 
احلكاية اأو ال�ش�رة املفرت�شة، اأو احلقيقة التي ُي�ؤتى بها ماثلة �شاخ�شة اأمام املخاطب«)8(. 
اللفظ، وُح�شن املعنى،  باإيجاز  الأدب، ميتاز  اأن�اع  اأمني بق�له: »ه� ن�ع من  اأحمد  وعرَّفه 

ولطف الت�شبيه، وج�دة الكتابة، ومزية الأمثال يف اأنها تنبع من كل طبقات املجتمع«)9(.
وهكذا فاملثل ه� حكمة �شائرة ومنت�رصة بني النا�ص، ومتتاز بالق�رص؛ لذا �شاعت بني 
النا�ص، وتناقلها الأفراد جياًل بعد جيل، حتى غدت ركنًا ركينًا من ثقافة املجتمع، ُتقال يف 
املنا�شبات التي ُت�شبه حقيقة �رصب املثل اأول مرة، فهي من هذه الناحية يف جتدد دائم، 

وذكر م�شتمر.
اأ�شبح . 3 الذي  »الفلكل�ر«،  ى  ي�شمَّ الذي  ال�شعبي،  الرتاث  من  جزء  املثل  املثل:  اأهمية 

جنمًا �شاطعًا متاألقًا، على م�رصح احلركة العلمية والثقافية يف كافة بالد العامل«)10(. 
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ول تت�قف اأهمية الأمثال على الناحية الفلكل�رية فح�شب، بل اإن لالأمثال اأهمية ُكربى 
من الناحية البالغية، واحل�شارية، والرتب�ية، والرتفيهية، وال�طنية، وغريها.

فمن الناحية البالغية: اإذا جعلَت الكالم مثاًل كان اأو�شح لل�شامع واأبني واأي�رص فهمًا 
واإدراكًا.

ومن الناحية احل�شارية: املثل ه� مراآة �شادقة حل�شارة ال�شعب، وطرائق تفكريه.
ومن الناحية الرتب�ية: تت�شمن الأمثال ِحَكمًا، هي خال�شة التجربة الإن�شانية، وهي 

ت�شاهم يف تهذيب الأجيال، وتق�مي الأخالق.
ومن الناحية اجلمالية: فالأمثال زينة الكالم، ودرة فن�ن الق�ل، وهي خالدة بخل�د 

الإن�شان والزمان.
ومن الناحية ال�طنية: الأمثال تربط ما�شي ال�شعب بحا�رصه.

وهكذا فالأمثال: هي ثمرة م�اقف مقرونة بحكايات حفرت يف ذاكرة الزمان، وكل مثل 
ال�شع�ب، ومتا�شكها،  الأمثال على ت�حيد مفاهيم  ت�شاعد  ُي�شكل م�شت�دع ذكرى، فمن هنا 

وترابطها املتني)11(.
لدعم  النا�ص  اإليها  يلجاأ  تخطئ،  ل  ود�شاتري  ق�انني  القرويني  عند  الأمثال  وت�شكل 
حججهم، ودح�ص حجج غريهم، فيك�ن املثل كاأنه احلكم القاطع، وف�شل اخلطاب يف ف�َصّ 

اخل�ش�مات؛ لهذا اهتم العرب بها، قدميًا وحديثًا، واأول�ها اهتمامًا خا�شًا بها)12(.
وهكذا فالأمثال ترياق �شاف، و�شعت للمحافظة على اأمن النا�ص الجتماعي والنف�شي، 
رُون} )�ش�رة احل�رص:21(. ا�ِس َلَعلَُّهم َيَتَفكَّ و�شدق اهلل العظيم القائل: {َوِتْلَك االأمثاَُل َن�رْشُبهاَ ِللنَّ

الفل�شطيني . 4 ال�شعبي  للمثل  ثمة خ�شائ�ص  الفل�شطيني:  ال�شعبي  املثل  خ�شائ�س  من 
منها: 
Ú .اأنه يعك�ص ِحكم النا�ص واأحا�شي�شهم على خمتلف م�شت�ياتهم الجتماعية
Ú .املثل ه� املتنف�ص الأف�شل مل�شكالت النا�ص، واملعرب ال�شادق عن اأحا�شي�شهم
Ú  يحمل املثل ال�شعبي الفل�شطيني قيمًا اأخالقية، تك�ن �شابطًا �شل�كيًا مميزاً للنا�ص

كافة، ومنهاجًا اأخالقيًا لعامة ال�شعب. 
Ú  :ومن الناحية اللغ�ية جتتمع يف املثل اأربع �شفات هي
الإيجاز يف اللفظ. -
والإ�شابة يف املعنى. -
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واحل�شن يف الت�شبيه. -
و�شه�لة النت�شار بني النا�ص. -

وهكذا فالأمثال ال�شعبية الفل�شطينية كنز دفني ثمني، نركن اإليه عندما ن�د اأن نتجنَّب 
النف�شية،  وحاجاتنا  تتفق  �رصيعة  حكمة  عن  والبحث  جتاربنا،  نتائج  يف  الط�يل  التفكري 
عندئذ ن�شعر ب�شعادة غامرة عند �شماعها، واإن كنا مل نع�ص التجربة الأوىل التي قيل فيها 

املثل.
الباحثنْي يف حمافظة . 5 عند جت�ال  ال�شعبي يف حمافظة جنني:  املثل  من خ�شائ�س 

معهم  اأُجريت  من  اأفاد  جنني،  حمافظة  يف  ال�شعبي  املثل  طبيعة  عن  وا�شتف�شارهم  جنني 
مقابالت ح�ل هذا امل��ش�ع: »اأن املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني ه� مثل عام، �شاأنه �شاأن 
بقية الأمثال يف املجتمع الفل�شطيني؛ ذلك لأن اأهل جنني هم اأخالط من النا�ص؛ لذا احتدت 

الأمثال عندهم مع ما عند املجتمع الفل�شطيني بعم�مه، ومل تتميز ب�شفة خا�شة بها«)13(.
ومهما يكن من اأمر فاإن املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني يزخر بالقيم وبق�اعد ال�شل�ك 
الديني الق�مي، الذي يحكم املجتمع الفل�شطيني كقيمة ال�شدق، والأمانة، واحلياء، وال�شرب، 
الذي  للم��ش�ع،  اخت�شاراً  ال�شابقة،  الأربع  القيم  على  درا�شتهما  يف  الباحثان  و�شيقت�رص 

ميتاز بال�شعة والإطالة. 
الفصل الثاني - القيم الدينية املتأصلة يف املثل الشعيب يف حمافظة جنني:

ويت�شمن هذا الف�شل الدرا�شات ال�شابقة، والتعقيب عليها، وفيه اأربع قيم هي:
القيمة الأوىل: قيمة ال�شدق. ●
القيمة الثانية: قيمة الأمانة. ●
القيمة الثالثة: قيمة احلياء. ●
القيمة الرابعة: قيمة ال�شرب. ●

الدراسات السابقة:
ثمة اأبحاث يف املثل ال�شعبي الفل�شطيني، كانت تن�رص تباعًا يف جملة الرتاث واملجتمع، 

التي ت�شدرها جمعية اإنعا�ص الأ�رصة –يف البرية- رام اهلل- فل�شطني.
وهذه الأبحاث -رغم ف�شلها- مل تتطرق اإىل العالقة بني القيم الدينية واملثل ال�شعبي 
والتي  اأب� عزيز، وعلي ف�شل،  اهلل  اأب� م�شطفى، وعبد  اإل درا�شة كل من: ع�دة  الفل�شطيني 
حتمل هذا العن�ان »بع�ص الأمثال البدوية الفل�شطينية ودللتها القيمية«، وتقع يف ثالث 
وثالثني �شفحة)14(. اإل اأن الباحثني مل يتطرق�ا اإىل قيم )ال�شدق والأمانة واحلياء وال�شرب(، 
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وعالقتها باملثل ال�شعبي الفل�شطيني؛ مما ا�شتدعى هذه الدرا�شة. واإليك القيم الأربعة ال�شابقة 
وما ورد عليها من اأمثال و�ش�اهد من القراآن الكرمي، وال�شنة النب�ية املطهرة.

القيمة االأوىل: قيمة ال�شدق: هناك جملة من الأمثال التي تذم الكذب، ومنها: »حبل  ♦
الف�شحى:  العربية  اإىل  املثل  وترجمة  الطماعني«،  بني  خرب�ا  و«الكذابني  ق�شري«،  الكذب 
اعني«، و«ل ت�شدق كل ما ت�شمع«، و«ال�شدق منجاة«، و«ال�شادق  »الكذاب�ن خرَّب�ا بيت الطمَّ
كنبَيّ يف ق�مه«، و«لعن اهلل الكذابني«، ومن ذلك ق�لهم اأي�شًا: »ال�شدق يف اأق�النا اأق�ى لنا، 

والكذب يف اأفعالنا اأفعى لنا«. 
وهذه القيم من ال�شدق تتفق والأخالق الإ�شالمية احلميدة، يق�ل اهلل –تعاىل-: {َيا 
اِدِقنَي} )�ش�رة الت�بة: 119(. فعن عبد اهلل بن عمرو  َ َوُك�ُن�ا َمَع ال�شَّ ُق�ا اهللَّ ِذيَن اآَمُن�ا اتَّ َها الَّ اأَيُّ
اأن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: »اأربع من كن فيه كان منافقا خال�شا ومن كانت فيه 
خ�شلة منهن كانت فيه خ�شلة من النفاق حتى يدعها اإذا اوؤمتن خان واإذا حدث كذب واإذا 

عاهد غدر واإذا خا�شم فجر«)15(.
وهكذا فامل�اطن ال�شادق ه� الذي ل يكذب، ول ينافق، ول يتلَّ�ن يف ق�له وعمله، ول 
يكيد للنا�ص بليل، ول يكيد لهم يف اخلفاء؛ ذلك لأن الكذب ُيق�َّ�ص دعائم املجتمع، وه� الداء 
ت جراثيمه يف املجتمع فاإنه ين�شف املجتمع من اأ�شا�شه، ويغَيّب الثقة  الدفني الذي اإذا تف�شَّ
بني اأفراده، وه� الذي يقلب امل�ازين يف املجتمع ويغري احلقائق، وي�ش�ر الأ�شياء على غري 

طبيعتها. 
جنني،  ♦ حمافظة  يف  املجتمع  اأخالق  اأََجَلّ  من  وهي  االأمانة:  قيمة  الثانية:  القيمة 

فيق�ل�ن يف املثل ال�شعبي: يق�ل�ن: »من اأمنَّك ل تخ�نه ول� كنت خائنًا«، ويق�ل�ن: »تاج 
الأخالق الأمانة«.

واحلفاظ  بتاأديتها،  –تعاىل-  اهلل  اأمر  التي  هي  ال�شابقني  املثالني  يف  القيمة  وهذه 
وا االأمانات اإىل اأهلها} )�ش�رة الن�شاء:58(.  َ َياأُْمرُُكْم اأَْن ُت�ؤَدُّ عليها، قال _تعاىل_: {اإِنَّ اهللَّ

وجعل الأمانة من �شفات امل�ؤمنني امل�جبة لفالحهم، كما قال –تعاىل-: {َقْد اأَْفَلَح 
َكاِة َفاِعلُ�َن  ِذيَن ُهْم ِللزَّ ِذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِ� ُمْعِر�ُش�َن َوالَّ اَلِتِهْم َخا�ِشُع�َن َوالَّ ِذيَن ُهْم يِف �شَ امْلُ�ؤِْمُن�َن الَّ
ُهْم َغرْيُ َملُ�ِمنَي َفَمِن اْبَتَغى  اُنُهْم َفاإِنَّ ِذيَن ُهْم ِلُفرُوِجِهْم َحاِفُظ�َن اإِالَّ َعَلى اأَْزَواِجِهْم اأَْو َما َمَلَكْت اأَمْيَ َوالَّ

ِذيَن ُهْم اِلأََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُع�َن} )�ش�رة امل�ؤمن�ن: - 8(. َوَراَء َذِلَك َفاأُوَلِئَك ُهُم اْلَعاُدوَن َوالَّ

وقرن النهي عن خيانتها بالنهي عن خيانة اهلل –تعاىل- ور�ش�له –�شلى اهلل عليه 
َوالرَّ�ُش�َل  اآَمُن�ا اَل َتُخ�ُن�ا اهللَ  ِذيَن  َها الَّ اأَيُّ و�شلم- تعظيمًا ل�شاأنها كما قال –عز �شاأنه-: {َيا 

ْنُتْم َتْعَلُم�َن} )�ش�رة الأنفال:27(. َوَتُخ�ُن�ا اأََماَناِتُكْم َواأَ
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الإميان،  لنتفاء  م�شتتبعًا  الأمانة  انتفاء  و�شلم-،  عليه  اهلل  –�شلى  الر�ش�ل  وجعل 
وعالمة من عالمات النفاق، فقال –�شلى اهلل عليه و�شلم-: »ل اإميان ملن ل اأمانة له، ول 
دين ملن ل عهد له«)16(. وقال –�شلى اهلل عليه و�شلم-: »اآية املنافق ثالث: اإذا حدث كذب، 

واإذا وعد اأخلف، واإذا اأوؤمتن خان«)17(.
الثالثة: قيمة احلياء: ورد يف املثل يف حمافظة جنني الذي يتعلق باحلياء  ♦ القيمة 

ق�لهم: »احلياء من الإميان«، وق�لهم: »من ل ي�شتحي من النا�ص ل ي�شتحي من اهلل«، و«احلياء 
كله خري«، و«احلياء زينة الإن�شان«، وغري ذلك من الأمثال.

الإ�شالمية  والقيم  تن�شجم  احلياء  على  الدالة  الأمثال  هذه  يف  املتاأ�شلة  والقيم 
الف�شيلة،  بكمال  ال�شع�ر  النف�ص  يف  تبعث  احلياء  وقيمة  منها،  نابعة  هي  بل  ل  احلميدة، 
ما  واجتناب  الأم�ر و�شغائرها،  �شفا�شف  الرتفع عن  على  النف�ص  الرذيلة، وحتمل  ونق�ص 
ي�جب املذمة واملالمة؛ لذلك عني الدين الإ�شالمي احلنيف بتنمية هذه القيمة يف املجتمع 

الإ�شالمي عناية ُكربى.
لذلك امتدح الر�ش�ل الكرمي –�شلى اهلل عليه و�شلم- خلق احلياء، وجعله م�شدراً لكل 
خري وف�شيلة، و�شعبة من �شعب الإميان وخ�شاله، فقال –�شلى اهلل عليه و�شلم-: »احلياء 
خري كله«)18(. وقال –�شلى اهلل عليه و�شلم- »احلياء ل ياأتي اإل بخري«)19(. وقال –�شلى 

اهلل عليه و�شلم- » واحلياء �شعبة من الإميان«)20(.
جعله  حتى  احلياء،  ُخُلق  من  و�شلم-  عليه  اهلل  –�شلى  الكرمي  والنبي  الإ�شالم  واأكرب 
عليه  اهلل  فقال–�شلى  بالإ�شالم،  اخلا�ص  اخللق  و�شلم-  عليه  اهلل  –�شلى  الكرمي  الر�ش�ل 
و�شلم-: »لكل دين خلق وخلق الإ�شالم احلياء«)21(. لذلك ل ترى مظاهر احلياء والحت�شام 
ُمتجلية باأَجَلّ معانيها، اإلَّ يف املجتمعات الإ�شالمية املحافظة على تقاليد الإ�شالم الرفيعة، 

واآدابه ال�شامية.
القيمة الرابعة: قيمة ال�شرب: يق�ل�ن يف الأمثال ال�شعبية يف حمافظة جنني: »ال�شرب  ♦

اأ�ش�ء  ليجيك  ال�ش�ء  جار  على  »ا�شرب  ويق�ل�ن:  الفرج«،  مفتاح  »ال�شرب  ويق�ل�ن:  طيب«، 
منه«، ويق�ل�ن: »ا�شرب على احل�رصم ت�كل العنب«، ويق�ل�ن: »�شربك على نف�شك ول �شرب 

النا�ص عليك«، ويق�ل�ن: »من �شرب ظفر«.
وهذه القيم العظيمة لل�شرب يف نف��ص النا�ص يف حمافظة جنني َتن�شجم متام الن�شجام 

مع ما ورد يف القيم الإ�شالمية، ل بل هي نابعة منها، و�شادرة من معينها.
فقيمة ال�شرب يف الإ�شالم من اأجل الدعائم منزلة، واأعظمها اأثراً، بل هي مالك الدعائم 
كلها وق�امها، لذا حتدث القراآن الكرمي عن ال�شرب وَحثَّ عليه يف اأكرث من نيف و�شبعني م��شعًا 
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رِبُوا  ا�شْ اآَمُن�ا  ِذيَن  الَّ َها  اأَيُّ {َيا  –تعاىل-:  قال  �شاأنه،  من  واأكرب  به،  الكرمي  القراآن  فاأمر 
200(. وقال -تعاىل-:  اآل عمران:  ُتْفِلُح�َن} )�ش�رة  ُكْم  َلَعلَّ  َ اهللَّ ُق�ا  َواتَّ َوَراِبُط�ا  اِبرُوا  َو�شَ
اِبريَن} )�ش�رة البقرة:150(.  ال�شَّ َمَع  اهللَ  اإِنَّ  الِة،  َوال�شَّ رِب  ا�شَتِعيُن�ا بال�شَّ اآَمُن�ا  الِذيَن  َها  {َياأَيُّ
اِبرُوَن اأَْجَرُهْم ِبَغرْيِ ِح�َشاٍب} )�ش�رة الزمر:10(. وهكذا جمع  ى ال�شَّ َا ُيَ�فَّ وقال -تعاىل-: {اإِمنَّ

اهلل –تعاىل- لل�شرب من درجات الف�شل ما مل يجمعه لغريه من الأخالق والقيم)22(.
الف�شل الثالث: دور هذه القيم يف احلفاظ على متا�شك املجتمع الفل�شطيني يف حمافظة 
جنني، ويت�شمن: املنهج امل�شتخدم، وجمتمع الدرا�شة، وعينة البحث، واأداة البحث، و�شدق 

وثبات الأداة، واإجراءات جمع البيانات، وحتليلها لل��ش�ل اإىل النتائج.
املنهج امل�شتخدم يف البحث: اأ�شار الباحثان يف ملخ�ص الدرا�شة اإىل املنهج امل�شتخدم 

يف البحث: وه� املنهج التحليلي يف ر�شد وتعريف القيم واملثل.
وه�  الدرا�شة  جمتمع  اإىل  اأي�شًا  الباحثان  واأ�شار  الدرا�شة:  وعينة  الدرا�شة  جمتمع 
حمافظة جنني وعينة الدرا�شة هي عينة انتقائية، من بني جمم�عة اأمثال، تركز على اأربع 

قيم دينية، متاأ�شلة يف املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني وهي امل�شار اإليها �شابقًا.
الأمثال، يف  ال�شخ�شية للح�ش�ل على جمم�عة من  البحث فكانت املقابلة  اأداة  واأما 

تلك املحافظة.
واأما �شدق الأداة وثباتها: فه� �شدق ن�شبي يعك�ص �ش�رة عن عينة من تلك الأمثال 

وما فيها من قيم، 
واأما عن اإجراءات جمع البيانات، وحتليلها لل��ش�ل اإىل النتائج: فقد ت��شلت الدرا�شة 
اإىل نتيجة مهمة، مفادها: اأن هذه القيم ت�شاعد امل�اطن الفل�شطيني على حتمل اأعباء احلياة 
لهذا املجتمع،  اأمنيًا  التي تعرت�ص هذا املجتمع فهي تكاد تك�ن حرزاً  الأخطار  وم�اجهة 
جتنب هذا املجتمع ال�شقاق والنزاع. وهذه القيم املتاأ�شلة يف تلك الأمثال، ت�شكل ح�شانة 
للفرد والأ�رصة واملجتمع الفل�شطيني يف الثبات، وال�شم�د، وا�شتنزال الن�رص الإلهي، وال�شرب 

حتى يفرج اهلل الكرب، ويغري احلال اإىل اأح�شن حال. 

أهم نتائج الدراسة:
لقد ت��شلت الدرا�شة اإىل النتائج االّتية من خالل االإجابة على االأ�شئلة اخلم�شة ال�شابقة يف 

الف�شل االأول على النح� االّتي: 
اأوًل: فيما يتعلق بال�ش�ؤال الأول: عن مفه�م القيم اأبرزت الدرا�شة اأن القيم �ش�ابط  ♦

ت�شبط �شل�ك النا�ص يف املجتمع وتنظم العالقات الجتماعية فيما بينهم من خالل الأمثلة 
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ال�شعبية التي تت�شمنها هذه الأمثال.
دينية  ♦ قيمًا  تت�شمن  الأمثال  »هل  والثالث:  الثاين  بال�ش�ؤال  يت�شل  فيما  ثانيًا: 

وا�شح  ب�شكل  الدرا�شة  اأبرزت  لقد  القيم؟«.  هذه  فما  بنعم،  اجل�اب:  كان  »واإذا  اإ�شالمية؟«، 
وال�شرب«،  واحلياء،  والأمانة،  »ال�شدق،  القيم:  هذه  ومن  الإ�شالمية،  للقيم  الأمثال  ت�شمن 

وهي العينة التي در�شت يف البحث.
الدين  القيم يف  الرابع: »هل هناك من �ش�اهد على تعزيز هذه  وفيما يرتبط بال�ش�ؤال 
الكرمي  الر�ش�ل  احلكيم، وحديث  الذكر  اآي  اإن  بالإيجاب، حيث  الإجابة  الإ�شالمي؟«، كانت 
واأ�شالتها،  �شحتها  على  ال�شاطع  الدليل  وتقم  القيم  هذه  ت�ؤيد  و�شلم-  عليه  اهلل  –�شلى 

واأهميتها يف بناء جمتمع حم�شن بالأخالق الكرمية.
وفيما يدور ح�ل ال�ش�ؤال اخلام�ص والأخري: »هل من عالقة بني هذه القيم واملجتمع 
الفل�شطيني وبني هذه  املجتمع  ق�ية بني  اإىل وج�د عالقة  الدرا�شة  ت��شلت  الفل�شطيني؟« 
القيم امل�شتنبطة من هذه الأمثال ال�شعبية؛ اإذ حتافظ هذه القيم من خالل هذه الأمثال على 

ثبات املجتمع الفل�شطيني وتالحمه، و�شم�ده يف وجه التحديات التي ت�اجهه.
التوصيات:

واإزاء اأهمية االأمثال ال�شعبية والقيم الكامنة فيها يقرتح الباحثان ما ياأتي: 
جمع هذه املثال جميعها.. 1
معرفة منا�شباتها اإذا كان لها منا�شبات.. 2
اإعادة ت�شنيفها ح�شب م��ش�عاتها.. 3
تدوينها حفاظًا عليها من ال�شياع والن�شيان.. 4
تخريج ما فيها من قيم دينية متاأ�شلة يف ثناياها.. 5
تعميم هذه القيم، واإ�شاعتها بني النا�ص.. 6
اإجراء املحا�رصات والندوات وامل�ؤمترات ح�لها.. 7
تخ�شي�ص اأعمدة لها يف املجالت وال�شحف املحلية.. 8
تخ�شي�ص وقت وافر لها يف الف�شائيات والإذاعات.. 9
درا�شتها، واإجراء الأبحاث املختلفة ح�لها. 10
مقارنتها باأمثال ال�شع�ب الأُخرى. . 11

واهلل من وراء الق�شد
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اهلوامش:
اجل�هري، اإ�شماعيل بن حماد، معجم ال�شحاح، مادة: َقَيَم.. 1
الإنرتنت: القيم والأهداف واخليارات وال��شائل.. 2
جملة الإدارة العامة، بنغازي، ليبيا، املجلد:42، العدد:2، 2002م، �ص:388.. 3
طهطاوي، �شيد اأحمد، القيم الرتب�ية يف الق�ش�ص القراآين، �ص:46 - 49، بت�رصف.. 4
الأه�اين، اأحمد ف�ؤاد، القيم الروحية يف الإ�شالم، �ص:14.. 5
ابن فار�ص، اأب� احل�شني، اأحمد بن زكريا، معجم مقايي�ص اللغة، مادة: “َمَثَل”.. 6
الزخم�رصي، حمم�د بن عمر، الك�شاف، ج1/�ص:195.. 7
للجاحظ، . 8 والتبيني،  البيان  كتاب  يف  وبالغية  نقدية  م�شطلحات  ال�شاهد،  الب��شيخي، 

�ص:215.
اأمني، اأحمد، قام��ص العادات والتقاليد والتعابري امل�رصية، �ص:61.. 9

نا�شيف، اإميل، اأروع ما قيل يف املثل، �ص:8.. 10
الرتاث ال�شف�ي يف فل�شطني، ن�رص �شل�شلة مركز الأبحاث، رقم “4” دائرة اللغة العربية، . 11

جامعة بيت حلم، 2010، من �ص:6-5بت�رصف.
نا�شيف، اإميل، اأروع ما قيل يف املثل، �ص:18-12، بت�رصف.. 12
13 . / 7  / 20 اإمام م�شجد جنني الكبري �شابقًا، ي�م الإثنني  مقابلة مع ال�شيخ عمر غامن، 

2017م.
العدد:38، . 14 فل�شطني،  اهلل،  رام  البرية،  الأ�رصة،  اإنعا�ص  جمعية  واملجتمع،  الرتاث  جملة 

كان�ن الثاين، 2002م، من �ص:51-84.
البخاري، �شحيح البخاري، ج1/�ص16/ح34.. 15
ابن حبان، �شحيح ابن حبان، ج1/�ص422/ح194.. 16
البخاري، �شحيح البخاري، ج1/�ص78/ح59.. 17
م�شلم، �شحيح م�شلم، ج1/�ص64/ح37.. 18
البخاري، �شحيح البخاري، ج8/�ص29/ح6117.. 19
البخاري، �شحيح البخاري، ج1/�ص11/ح9.. 20
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مالك، امل�طاأ، ج5/�ص1330/ح3359، وابن ماجة، ال�شنن، ج5/�ص276/ح4180.. 21
جملة الأزهر ال�رصيف، اجلزء الثالث، املجلد الثالث�ن، ربيع الأول: 1378ه�- 1958م، . 22

�ص: 288 - 293، بت�رصف.

املصادر واملراجع:

أوالً - القرآن الكريم.

ثانياً - كتب احلديث الشريف:

ط1، . 1 النجاة،  ط�ق  دار  زهري،  حممد  حتقيق:  ال�شحيح،  اإ�شماعيل،  بن  حممد  البخاري، 
1422ه�.

�شعيب . 2 حتقيق:  بلبان،  ابن  ترتيب:   ، ال�شحيح،  الب�شتي  حبان  بن  حممد  حبان،  ابن 
الأرن�ؤوط، النا�رص: م�ؤ�ش�شة الر�شالة، بريوت، ط1، 1408 ه�- 1988 م.

ابن ماجة، اأب� عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، �شنن ابن ماجه، حتقيق: �شعيب الأرن�ؤوط . 3
واآخرين، النا�رص: دار الر�شالة العاملية، الطبعة: الأوىل، 1430 ه� - 2009م.

بن . 4 زايد  م�ؤ�ش�شة  النا�رص:  الأعظمي،  م�شطفى  حممد  حتقيق:  امل�طاأ،  اأن�ص،  ابن  مالك، 
1425ه�- الإمارات، ط1،  اأب� ظبي،  والإن�شانية،  لالأعمال اخلريية  نهيان  اآل  �شلطان 

2004م.
م�شلم، ابن احلجاج، ال�شحيح، حتقيق: ف�ؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الرتاث العربي، بريوت، . 5

1407ه�1987-م.

ثالثاً - القواميس اللغوية وما يتصل بها:

والرتجمة . 1 التاأليف  جلنة  امل�رصية،  والتعابري  والتقاليد  العادات  قام��ص  اأحمد،  اأمني، 
والن�رص، القاهرة، 1953م،

1428ه�-. 2 بريوت،  املعرفة،  دار  ال�شحاح،  معجم  حماد،  بن  اإ�شماعيل  اجل�هري، 
2007م.

رابعاً - املراجع العربية:

الأه�اين، اأحمد ف�ؤاد، القيم الروحية يف الإ�شالم، دار املعارف، القاهرة، ط1، 1976م.. 1
الب��شيخي، ال�شاهد، م�شطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني، للجاحظ، دار . 2
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الآفاق اجلديدة، بريوت، ط1، 1402ه�- 1982م.
الزخم�رصي، حمم�د بن عمر، الك�شاف عن حقائق التنزيل، وعي�ن الأقاويل، يف وج�ه . 3

التاأويل، دار الفكر، بريوت، ط1، 1397ه�- 1977م.
القاهرة، . 4 العربي،  الفكر  دار  القراآين،  الق�ش�ص  الرتب�ية يف  القيم  اأحمد،  �شيد  طهطاوي، 

ط1، 1416ه� - 1996م.
نا�شيف، اإميل، اأروع ما قيل يف املثل، دار اجليل، بريوت، ط1، 1415ه�- 1994م.. 5

خامساً - اجملالت:

�شبتمرب، . 1  ،3 العدد:  الجتماعية،  للبح�ث  الق�مي  املركز  الق�مية،  الجتماعية  املجلة 
1970م.

جملة الإدارة العامة، املجلد: 42، العدد: 2، 2002م.. 2
جملة الأزهر ال�رصيف، اجلزء الثالث، جملد:30، ربيع الأول، 1378ه�، �شبتمرب “اأيل�ل”، . 3

�شنة 1958م. 
جملة الرتاث ال�شف�ي يف فل�شطني، �شل�شلة من�ش�رات “مركز الأبحاث التابع جلامعة بيت . 4

حلم” رقم:4، �شنة 2010م.
العدد:38، . 5 فل�شطني،  اهلل،  رام  البرية،  الأ�رصة،  اإنعا�ص  جمعية  واملجتمع،  الرتاث  جملة 

كان�ن الثاين، 2002م.

سادساً - املقابالت:

2017م.. 1 مقابلة مع ال�شيخ عمر غامن، اإمام م�شجد جنني الكبري �شابقًا، 20 /7/ 

سابعاً - اإلنرتنت:

1 ..http://www.secularist.org :القيم والأهداف واخليارات وال��شائل
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دور وسائل اإلعالم 

يف احلفاظ على الرتاث واهلوية الفلسطينية

د.  حسن نعريات
جامعة النجاح الوطنية /كلية الفنون اجلميلة

ملخص: 
اأن  اإثبات  الفل�شطينية، يف  الإعالم  و�شائل  دور  على  الرتكيز  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
كل ما ه� على الأر�ص الفل�شطينية ه� فل�شطيني اله�ية، تع�د جذوره اإىل الآباء والأجداد 

الكنعانيني، واأن ال�رصائيليني ما هم اإل عابري �شبيل، حمتلني لهذه الأر�ص الفل�شطينية. 
الفل�شطينية»  واله�ية  الرتاث  على  احلفاظ  االإعالم يف  و�شائل  »دور  البحث  هذا  تتناول 

درا�شة ثالثة مباحث، جاءت على النح� االآتي:
املبحث الول: تناول اإجراءات منهجية تتعلق مب��ش�ع الدرا�شة.   ♦
املبحث الثاين: الإطار النظري للدرا�شة. ♦
املبحث الثالث: حتليل النتائج والت��شيات التي تخ�ص اإعالم الرتاث ال�شعبي، ك�نه  ♦

تقل  ل  الرتاث  و�رصقته  تزوير  اأن  للعامل  لتثبت  الفل�شطينية؛  ال�طنية  اله�ية  مق�مات  اأحد 
اأهمية عن �رصقة الأر�ص.  

وتعد و�شائل الإعالم م�شدراً رئي�شًا يلجاأ اإليه اجلمه�ر يف ا�شتقاء معل�ماته عن كافة 
ال�ا�شع،  وانت�شاره  الجتماعية  فاعليته  ب�شبب  والجتماعية،  الثقافية،  ال�شيا�شية،  الق�شايا 
الإعالم  ميثل  كما  املجتمعي،  التك�ين  من  الأعظم  الق�شم  وخماطبة  احلراك  على  وقدرته 

عن�رصاً م�ؤثراً يف حي�اة املجتمعات باعتباره النا�رص. 
اأن��شب  م�ن  يع�د  والذي  الدرا�شة،  ال��شفي يف  املنهج  اعتماد  البحث  واقت�شت طبيعة 
املناهج مالءمًة ملثل هذه الدرا�شة، وخا�شة اأن هذا املنهج ُيظهر تاثري و�شائل الإعالم على 

املجتمع الفل�شطيني والعاملي يف ما يخ�ص الرتاث. 
اإىل  تهدف  التي  الإ�رصائيلية  ال�شيا�شات  مل�اجهة  وت��شيات  بنتائج  الدرا�شة  خرجت 
تزوير وطم�ص اله�ية الفل�شطينية، من خالل ا�شتغالل الث�رة الرقمية والتقنيات احلديثة يف 
ت�ثيق امل�اد الرتاثية، والعمل على اإبراز الرتاث ون�رصه وت�ش�يقه من خالل تاأ�شي�ص متاحف 
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وامل�ؤمترات  واملعار�ص  املهرجانات  اإقامة  وكذالك  الفل�شطيني،  ال�شعبي  بالرتاث  خا�شة 
الرتاثية داخل ال�طن وخارجه.     

 The Role of Media Outlets
in Preserving the Palestinian Heritage and Identity.

 Dr. Hasan Nairat

Abstract:

The study aims to highlight the role of Palestinian media in affirming 
that all that exists on the Palestinian territory is Palestinian in identity, dating 
back to Canaanite father and grandfather, and that the Israelis are merely 
transient occupiers of Palestine.

The study will look at the role of media in preserving Palestinian 
heritage and identity; it consists of the following parts:

 ♦ Part 1: related methodical procedures.
 ♦ Part 2: theoretical framework of the study.
 ♦ Part 3: analyzing research findings and recommendations pertinent to 

folklore communication, being a basic component of Palestinian national 
identity to prove to the world that falsifying and looting heritage is as 
significant as land looting.
Media are considered a major source to which the public resort for 

information about all political, cultural and social issues due to their social 
effectiveness, wide spread, their dynamics and potential to address the 
greatest part of social stratification. Mass media also represent an impressive 
element in the life of societies, being the publisher

The nature of the study has necessitated employing the descriptive 
approach as it considered the most appropriate for such study as it pinpoints 
the influence of media on the Palestinian as well as world communities 
regarding heritage.

The study has yielded results and recommendations capable of confronting 
Israeli policies aiming at falsifying and wiping out Palestinian identity through 
utilizing digital revolution and modern technologies in documenting heritage 
and its related items, as well as publishing and marketing it by establishing 
museums for Palestinian folklore and organizing festivals, exhibitions and 
conferences on heritage inside and outside the country.  
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مقدمة الدراسة:  
يتعلق الرتاث الفل�شطيني بتاريخ الإن�شان الفل�شطيني يف جتاربه للما�شي، وعي�شه يف 
حا�رصه واإطاللته على م�شتقبله، حيث يحتفل العامل يف كل عام  بالي�م العاملي للرتاث، كما 
حتتفل وزارة الثقافة الفل�شطينية بهذا الي�م، كان لبد اأن تربز ت�شاوؤلت عن الإعالم والدور 
الذي ميكن اأن يق�م به يف حماية الرتاث ب�شكٍل خا�ص؛لتج�شيد اله�ية ال�طنية الفل�شطينية؛ 
لذا فاإن املحافظة عليه تعد من الأول�يات ال�رصورية التي يجب الرتكيز عليها، حفاظًا على 

جمع مق�مات اله�ية يف ظل التقدم التكن�ل�جي الكبري الذي ي�شهده العامل الي�م.
تعد و�شائل الإعالم الي�م من اأهم و�شائل الت�شال والت�ا�شل، حتى الي�م مل ُت�شتّغل يف 
فل�شطني بال�شكل املطل�ب، �ش�اًء بالت�ثيق اأم بالتعريف بهذا الرتاث. رغم وج�د تركيز اإعالمي 
وا�شح على هذه املنطقة من قبل الإعالم املحلي والعربي والعاملي، ك�نها ت�شهد اأو�شاعًا 
�شيا�شية خا�شة يف ظل الحتالل، فعلى الإعالم واجب وطني، وواجب ق�مي، بت�شليط ال�ش�ء 
على عملية تدمري وتزوير وطم�ص اله�ية ال�طنية من قبل الحتالل وب�شكل ممنهج. من هنا 
ينبغي على الإعالم باأن�اعه كافة ت�ثيق وتعريف العامل بهذا امل�روث احل�شاري، من اأجل 
املحافظة عليه، تط�رت و�شائل الت�شال وتعددت يف ال�شن�ات الأخرية تط�راً هائاًل بف��شل 
دوراً ج�هريًا يف  الإعالم متار�ص  و�شائل  فاأ�شبحت  التكن�ل�جية،  والث�رة  العلمي  التق�دم 
اإثارة اهتمام اجلمه�ر بالق�شايا وامل�شكالت املطروحة، واملروج الأ�شا�ص للفكر والثقافة، 
الإن�شاين  والت�اأثري  التفاع�ل  طريق  عن  الثقافة  انتاج  يتم  العامل  دول  من  كثري  يف  اإنه  بل 
اأبعاداً  باختالفها،  الفل�شطينية   الإعالم  و�شائل  اكت�شبت  الأخرية  ال�شن�ات  ويف  املتبادل. 
جديدة زادت من ق�ة تاأثريه على الأفراد واجلماعات. اأ�شف اإىل ذل�ك اأن الإع�الم باعتب�اره 
�شيا�ش�ية  اقت��شادية،  م��شامني  يحمل  الب�رصية  املجتمعات  يف  مهمة  اجتماعيًة  م�ؤ�ش�شًة 
وثقافية، حيث اإن م�ؤ�ش�شة الإذاعة والتلفزي�ن الفل�شطينية، وكاأية و�شيلة من و�شائل الإعالم 
الأخرى لها دور واجتاهات وم�ش�ؤوليات اجتماعية، تنطلق منها خلدمة املجتمع الذي تنتمي 
اإليه �شيا�شيٌا واجتماعيًا واقت�شاديًا، باعتبار اأن هذه ال��شائل هي املراآة العاك�شة ل�اجهة 
الرتاث  الكربى يف احلفاظ على  امل�ش�ؤولية  تقع  املجتمع ح�شاريًا. وعلى هذين اجلهازين 
التحريف وال�رصقة  الفل�شطيني، خ�فًا من  املادي، والثقايف، والأدبي، والفني، وامل��شيقي 

وال�شياع، يف ظل الهجمة ال�رص�شة عليه من قبل الحتالل ال�رصائيلي.

اهلدف من الدراسة:
تهدف الدرا�شة اىل التعرف اإىل دور و�شائل الإعالم املرئية وامل�شم�عة واملقروءة، يف 
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عملية بل�رة ال�عي وت�شكيله لدى املجتمع الفل�شطيني، وكيف �شاهم باإي�شال ر�شالة ال�شعب 
العامل؛ لف�شح ممار�شات الحتالل من طم�ص وتزوير وته�يد لرتاثهم، كما  الفل�شطيني اىل 
عن�رص  الرتاث  �شكل  وكيف  ال�طنية،  اله�ية  على  احلفاظ  يف  الرتاث  دور  اإبراز  اإىل  يهدف 
ت�حيد لل�شعب الفل�شطيني يف ال�شتات واللج�ء، فكان للرتاث ح�ش�ٌر حتى يف بالد الغرتاب .  

أهمية الدراسة : 
تكمن اأهمية هذه الدرا�شة، يف فهم طبيعة تاثري و�شائل الإعالم املرئية، وامل�شم�عة، 
امل�روث  على  احلفاظ  يف  الفل�شطيني  املجتمع  ل�دى  الجتم�اعي،  ال��عي  على  واملقروءة 
الرتاثي،  يف ظل ت�شاعد الإعالم الإ�رصائيلي يف تزوير وحتريف وطم�ص الرتاث الفل�شطيني. 

وبناًء على املعطيات ال�شابقة كان لهذه الدرا�شة اأهمية خا�شة، حيث ي�جد العديد من 
املربرات التي جتعل لهذه الدرا�شة اأهمية خا�شة على م�شت�ى الفك�ر العملي، وجتعلها اإ�شافة 

بناءة مل��ش�ع الدرا�شة.

 منهجية الدراسة:
املنهج امل�شتخدم يف الدرا�شة ه� املنهج ال��شفي، ويع�د م�ن اأن��شب املناهج مالءمًة 
املجتمع  على  العالم  و�شائل  تاثري  يظهر  املنهج   هذا  اأن  �شيما  ل  الدرا�شة،  هذه  ملثل 
الفل�شطيني والعاملي يف ما يخ�ص الرتاث، من خالل اخلط�ات التي اتبعها الباحث لل��ش�ل 
اإىل البيانات وعر�شها ب��شائل العالم املختلفة  بعد حتليلها، حيث ت�شتند هذه امل�شادر 
اإىل  لل��ش�ل  يهدف  كما  الدرا�شة.  م��ش�ع  تناولها  التي  البحثية  واملراجع  الكتب  على 
معل�مات ميكن ت�شنيفها وتف�شريها وتعميمها، وذلك لال�شتفادة منها يف امل�شتقبل وخا�شة 
يف الأغرا�ص العلمية، حيث مت تغطية كل هدف من اأهداف الدرا�شة مبجم�عة من الأ�شئلة اأو 

العبارات الت�ي حقق�ت الأه�داف واأجابت عن الت�شاوؤلت.

فرضية الدراسة:
الفل�شطينية على  الدرا�شة على فر�شية واحدة؛ وهي تاثري و�شائل العالم  تق�م هذه 
ال�شعبي  الرتاث  طم�ص  يف  ممار�شاته  وف�شح  وعامليًا،  حمليًا  ال�رصائيلي،  الحتالل  تعرية 

وتزوريره وت�ش�يهه، ك�نه اأحد مق�مات وعنا�رص ت�شكيل اله�ية ال�طنية الفل�شطينية.

احلدود املوضوعية:
ينح�رص اهتمام الدرا�شة يف التعرف اىل دور و�شائل العالم يف احلفاظ على الرتاث 
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ال�شعبي؛ لتعزيز اله�ية ال�طنية الفل�شطينية، ك�ن  ال�رصاع مع الحتالل يتمح�ر ح�ل وج�د 
هذه اله�ية ال�طنية الفل�شطينية.

احلدود املكانية :
كامل الرتاب الفل�شطيني.

الدراسة الزمنية: 
تغطي الدرا�شة فرتة الحتالل ال�رصائيلي لفل�شطني حتى عام2017م.

 مشكلة الدراسة واسئلتها:
ف�شح   يف  الفل�شطينية  الإعالم  و�شائل  دور  اإىل  التعرف  يف  الدرا�شة  م�شكلة  تتمثل 
تزويره  على  وتعمل  الفل�شطيني،  الرتاث  ت�شتهدف  والتي  ال�رصائيلي،  الحتالل  ممار�شات 
يف  الفل�شطينية  اله�ية  تعزيز  يف  باآخر  اأو  ب�شكل  ي�شاهم  الرتاث  لأن  وت�ش�يهه؛  وطم�شه 

م�اجهة املخططات ال�رصائيلية.
به  تق�م  الذي  الدور  اأبعاد  ُتقِيّم   التي  الت�شاوؤلت  اإىل طرح عدد من  الدرا�شة  وت�شعي 
و�شائل الإعالم الفل�شطينية، والتي خل�شت اإليها الدرا�شة، حيث متكن الباحث من اأن يطرح 
جمم�عة من الأ�شئلة، والتي ميكن اأن ت�شهم يف تفعيل دور و�شائل الإعالم الفل�شطينية،  يف 
ت�عية املجتمع الفل�شطيني باملخاطر التي حتملها ممار�شات الحتالل اجتاه الرتاث، والذي 

ي�ؤثر بدوره علي تعزيز ه�يته، وميكن اخت�شار هذه الت�شاوؤالت فيما ياأتي:
ب��شائلة . 1 م�قعه  من  اأبعد  مكانًا  لنف�شه  يحقق  اأن  الرتاثي  العالم  ا�شتطاع  هل 

املختلفة؟ 
هل ي�ؤدي الإعالم دوراً يف احلد من �رصقة امل�روث الرتاثي، والت�شدي لها من اأجل . 2

احلفاظ على اله�ية ال�طنية الفل�شطينية ؟
هل تتحمل  و�شائل الإعالم امل�ش�ؤولية التي تقع على عاتقها يف احلفاظ على اله�ية . 3

الثقافية الفل�شطينية؟
الجابة عن كل هذه الت�شاوؤلت املطروحة، �ش�ف تك�ن من خالل هذا البحث املقدم 
اإىل م�ؤمتر الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، �شائلني امل�ىل اأن تك�ن لبنة يف تط�ير هذا ال�رصح، 

�رصح العالم ودوره يف احلفاظ على الرتاث الفل�شطيني.
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دراسات سابقة:
وقبل ا�شتعرا�ص الإ�شكالية التي ت�شعى الدرا�شة للت�شدي لها، نع�ر�ص بع�ص الدرا�شات 

ال�شابقة التي ميكن اأن تفيد الباحثني يف منهجية الت�شدي لهذه الإ�شكالية:
يف ال�اقع اأنه ل ت�جد درا�شات مبا�رصة اهتمت بتناول دور و�شائل الإعالم ف�ي احلفاظ 
على الرتاث واله�ية الفل�شطينية، واإمنا ثمة درا�شات عن الدور الذي تق��م ب�ه و�شائل الإعالم 
املختلفة يف احلفاظ على اله�ية الثقافية ب�شكل عام، اأو عن الدور الذي ت�ؤديه يف الت�عية 
كل هذه  بتناول  ت�شمح  ل  البحث  م�شاحة  كانت  والرتاث. وملا  الثقافة  تهم  التي  بالق�شية 

الدرا�شات، ميكن تناول مناذج قليلة منها وذلك على النح� االآتي : 
Ú :)1990( درا�شة ال�شيد عفيفي

هدفت الدرا�شة اإىل التعرف اإىل اأ�ش�باب ت�دنى ال��عي الثقايف عند املجتمع الفل�شطيني، 
تدنى  اأن  اإىل  الدرا�شة  ت��شلت  حيث  وق�شاياه،  املجتمع  �شئ�ن  يف  امل�شاركة  وانخفا�ص 
التي  ال�شيا�شية  الربامج  على  واطالعه  الفل�شطيني،  املجتمع  لدي  والفني  الثقايف  ال�عي 
ت�شتقطب  التي  الربامج  بكفاية  املجتمع  اقتناع  وعدم  املختلفة،  العالم  و�ش�ائل  تقدمها 
بذلك،  تهتم  التي  واملجالت  ال�شحف  ق�راءة  ن��شبة  وتدين  والفن�ن،  بالثقافة  املهتمني 

واحتالل امل��ش�عات ال�شيا�شية لقارئ ال�شحف واملجالت . 
Ú :درا�شة كناعنة )1991( خمطط طم�س وجه فل�شطني العربي

بفعل  جاء  وته�يدها،  فل�شطني  عروبة  طم�ص  عملية  اأن  درا�شته  يف  كناعنة  و�شح 
العثماين،  الأرا�شي  قان�ن  �شدور  بداية  منذ  1858م،  عام  منذ  وم�شتمرة  ط�يلة  عملية 
على  كنعانة  درا�شة  وركزت  فل�شطني،  على  مرت  التي  الأخرى  التاريخية  املرحلة  ثم 
التق�شيم وقيام  اأي بعد �شدور قرار  1967م،  و  1948م  الع�ام   ال�اقعة ما بني  الفرتة 
ا�رصائيل من  به  الدرا�شة ما قامت  الباحث يف  فل�شطني، وي��شح  ا�رصائيل واحتالل  دولة 
اإىل  ت�شري  اأن  ميكن  والتي  واإزالتها،  واملادية  الطبيعية  الأدلة  من  ممكن  قدر  اأكرب  تدمري 
وج�د ال�شعب العربي الفل�شطيني وجمتمعه وثقافته، حماولة بذلك ترجمة مق�لتهم ح�ل 

فل�شطني اأر�ص بال �شعب ل�شعب بال اأر�ص. 
Ú :)1989( درا�شة جنم

هدفت الدرا�شة اإىل ال�شعي للك�شف عن العالقة بني الطبقة امل��شيطرة، والأ�شاليب التي 
اأن  اإىل  الدرا�شة  خل��شت  حي�ث  اجلماهريي؛  ال�عي  تزييف  يف  الإعالم  و�شائل  ت�شتخدمها 
ال�ج�د املادي، والظروف القت�شادية لالأفراد ت�ؤدي دوراً ف�ي حتدي�د وعيهم الجتماعي، 
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كما ت�ؤدي الأيدي�ل�جية اإىل تر�شيخ مبادئ القيادة اجلماعي�ة، واأي��شًا حُتدث و�شائل الإعالم 
وعيًا قا�رصاً حمدوداً ي�شعب التعامل مع�ه وتاأثريه�ا الب�الغ عل�ى املجتمع .

Ú  جمعية الفل�شطينية،  ال�شعبية  املالب�س   )1982( واّخرون  كناعنة  درا�شة 
اإنعا�س اال�رشة:  

هدفت الدرا�شة اىل جتميع وت�شجيل الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني الذي ورثه ال�شعب عن 
اآبائه واأجداده، بهدف احلفاظ عليه من ال�شياع وال�رصقة، وتثبت الدرا�شة للعامل مدى ارتباط 
ال�شعب الفل�شطيني برتاثه وتاريخه، والذي متتد جذوره اإىل اّلف ال�شنني، وت�شمنت الدرا�شة 
ال�شعبية، والتي �شنفت ح�شب املناطق اجلغرافية، وا�شتخدمت  الأزياء  ت�ثيقًا بال�ش�ر عن 
الدرا�شة الأبحاث امليدانية يف املدن والقرى واملخيمات الفل�شطينية، وقامت باإجراء مقابالت 
التقليدية،  ثيابهم  وت�ش�ير  اأق�الهم،  وت�شجيل  والن�شاء،  الرجال  من  وامل�شنني  ال�شي�خ  مع 
يف  والرجل  املراة  لبا�ص  وبتف�شيل  قطعة،  لكل  دقيق  بتحليل  وخرجت  تط�رها،  ومراحل 
املنا�شبات والأفراح والأحزان، وتطرقت الدرا�شة اإىل الأطماع الإ�رصائيلية يف فل�شطني، ويف 
الفل�شطيني من ه�يته  ال�شعب  اإ�رصائيل جتريد  الفل�شطيني، وحماولة  العربي حتديداً  الرتاث 
وتراثه وتاريخه، جنبًا اإىل جنب مع �رصقة اأر�شه وحماولة طم�ص التاريخ، وت�ش�يه والدعاء 
باأن الرتاث لهم، كما اأو�شحت الدرا�شة اجلذور التاريخية واجلغرافية للمالب�ص الفل�شطينية، 

والتي تع�د للكنعانيني، وو�شحت اأي�شا تط�ر هذه املالب�ص عرب الع�ش�ر املختلفة. 
Ú    :درا�شة اأب� هدبا )1991( التعامل ال�شهي�ين امليداين مع الرتاث

تت�شمن هذه الدرا�شة العتداءات الإ�رصائيلية �شد الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، من خالل 
تق�شيم هذه العتداءات اإىل ما ياأتي:

اول : التعامل الكادميي مع الرتاث ال�شعبي من حيث جمع امل�اد الرتاثية وار�شفتها،  -
والدعاء مبلكية هذا الرتاث . 

امل�ؤ�ش�شات  - عمل  اإعاقة  خالل  من  ال�شعبي،  الرتاث  مع  ال�شلط�ي  التعامل   : ثانيا 
الراعية للرتاث، واإيقاف املهرجانات الف�لكل�رية،  والتهديدات لالأفراد القائمني على الرتاث، 

والعتقال والإقامة اجلربية لهم . 
فل�شطني  - داخل  املمار�شات  هذه  من  والدويل  والعربي  الفل�شطيني  امل�قف  ثالثا: 

وخارجها . 
و�شيتم ال�شتفادة من هذه الدرا�شة يف بحث خا�ص فيما يتعلق بالعتداءات الإ�رصائيلية 
لإيقاف  والدويل؛  والعربي  الفل�شطيني  اجلانب  اتخذها  التي  الإجراءات  ويف  الرتاث،  جتاه 

العتداءات الإ�رصائيلية على الرتاث الفل�شطيني. 
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Ú  درا�شة كناعنة )2000( من ن�شي قدميه ... تاه. درا�شات من الرتاث ال�شعبي
واله�ية الفل�شطينية: 

وي�شم هذا املرجع عدة ف�ش�ل، حتت�ي على درا�شات ذات �شلة كبرية مب��ش�ع البحث، 
والتي �شيتم الرج�ع اليها لت��شيح بع�ص املفاهيم اخلا�شة بالرتاث واله�ية الفل�شطينية.  

وقد تطرق الباحث كناعنة اإىل امل�شكالت التي يعاين منها فل�شطيني� 1948م، وخا�شة 
يف ه�يتهم وتراثهم الفل�شطيني امل�شرتك.

ما مييز هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة، اأن الدرا�شات ال�شابقة اأجمعت على اأهمية 
الرتاث ال�شعبي ودوره يف الت�شكيل واملحافظة على اله�ية ال�طنية، واأهمية املحافظة عليه، 
باأر�شهم،  للفل�شطينيني  التاريخي  احلق  اإثبات  اأجل  من  ون�رصها  عديدة  بدرا�شات  والقيام 
واأنهم �شعب عريق له تاريخ وح�شارة ت�ارثها عرب الأجيال، وا�شتندت الدرا�شة على مراجع 
لإثراء  اإليها  الرج�ع  ميكن  قيمة  مادة  الدرا�شات  هذه  وت�شكل  كثرية،  تاريخية  وم�شادر 
البحث. كما مييز هذه الدرا�شة اأنها �شتتناول م��ش�ع الإعالم ودوره يف التعريف بالرتاث، 
وكيف �شاهم هذا الرتاث يف تعزيز اله�ية ال�طنية، وال�شم�د يف وجه الحتالل الإ�رصائيلي، 
كما �شتغطي الدرا�شة معظم املحطات الن�شالية لل�شعب الفل�شطيني منذ الث�رة وحتى عام 

2012م، مروراً بقيام ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية عام 1993م. 
Ú :)2001( درا�شة ح�شني خزاعي

هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل دور التلفاز يف تنمية ال�عي ال�شحي، وا�شتخدمت 
الدرا�شة  وت��شلت  الأردين،  للمجتمع  املف�ردات  م�ن  عين�ة  على  التحليلي  ال��شفي  املنهج 
اإىل اأن التلفاز م��شدر اأ�شا�ش�ي ف�ي تزوي�دها باملعل�مات ال�شحيحة، ويعد التلفزي�ن و�شيلة 
فاعلة يف ن�رص ال�عي ال�شحي، كما ي�ؤدي القائم�ن بالت�شال دوراً مهمًا يف تط�ير الربامج 

ال�شحية.
يف �ش�ء عر�ص الدرا�شات ال�شابقة، والتي تتعلق بتاأثري و�شائل الإعالم يف ت�شكيل وعي 
اجلمه�ر، وكذلك تاأثرياتها الجتماعية وال�شيا�شية والثقافية واملعرفية، ميك�ن لدرا�ش�تنا اأن 
ت�شتفيد من املنهجيات املختلفة، والتي تناولت بها ه�ذه الدرا�ش�ات كيفي�ة قي�ا�ص ال��عي 
والتاأثريات الثقافية واملعرفية ل��شائل الإعالم، ل �شيما عل�ى الرتاث واله�ية، وك�ذلك ميك�ن 
ال�شتفادة من النتائج التي ت��شلت اإليها هذه الدرا�شات يف مزيد من التعرف اإىل الأبع�اد 
املختلفة ملفه�م ال�عي الجتماعي اجتاه الرتاث واله�ية،  وغريها من املفاهيم الأ�شا�ش�ية 

الت�ي تتناولها الدرا�شة .
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االطار النظري للدراسة:
تعريف  يف  الن�شال،  عنا�رص  من  عن�رصاً  الإعالم  اعتبار  على  الدرا�شة  هذه  تق�م 
الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني وت�ثيقه، والذي ي�شكل اله�ية الفل�شطينية، فالرتاث يتعر�ص اإىل 
الت�ش�يه من قبل الحتالل ال�رصائيلي؛  لذا ينق�شنا يف الإعالم الفل�شطيني ب�شكل عام وج�د 
والتي- باعتقادي -  الربامج،  اأو خطة وا�شحة مبنهجية مدرو�شة ملثل هذه  ا�شرتاتيجية، 
غالبًا ما تك�ن اجتهادات فردية، فاحلفاظ على امل�روث الرتاثي يتحقق بتكاتف اجله�د 
هذا  حلفظ  وجريئة  كبرية  خط�ة  ولكنها  املجتمع،  مع  الر�شمية  وغري  الر�شمية  الإعالمية 
امل�روث، ومن اأجل جت�شيد اله�ية الفل�شطينية)ر�شيد2006،14(. يف ظل هجمه �رص�شة من 
قبل الحتالل الإ�رصائيلي على هذا الرتاث، والذي يج�شد اله�ية، والدليل على وج�د �شعب له 

تاريخ وح�شارة عريقة.
اإن دور الإعالم الفل�شطيني يف م�اجهة مثل هذا الن�ع من ال�رصقة والتزوير من قبل 
املحتل، يتطلب من الإعالم  ت�شليط ال�ش�ء على هذا  امل�روث الفل�شطيني، واإعطاءه الأول�ية 
التي تثبت ملكيته، والتعاون مع اجلهات املخت�شة يف  يف كل املن�ش�رات، وعر�ص الأدلة 
اإقامة امللتقيات الإعالمية من اأجل ت�شليط ال�ش�ء عليه، واأن تعرب عن الرتاث كما ه�، ولي�ص 
كما يعرفه من يقدمه بطريقته اخلا�شة، حيث يظهر اأن ما متلكه هذه ال��شائل الإعالمية من 
الربامج الرتاثية قليلة جدا، واأنها يف الغالب تبدو باهتة بال تاأثري او �شخ�شية، بدًل من ان 
تعمل على تاأكيد وتر�شيخ وحماية الرتاث واله�ية ال�طنية، كما تبدو هذه املادة امل�ج�دة 

لديهم فاقدة لله�ية، بعيدة عن قلب وامل�اطن الفل�شطيني واهتمامه)�شبيب2002،4(.
اإىل  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  جمال  يف  واملتخ�ش�شني  اخلرباء  دعا  ما  هذا  ولعل 
املطالبة بتعزيز املحت�ى الرتاثي يف و�شائل الإعالم املختلفة، واإعطائه املزيد من الأهمية، 
ملا للرتاث من دور كبري يف تعزيز الن�شاط ال�شياحي والثقايف، وت�ثيق العالقة بني ما�شي 
الأجيال وحا�رصها، ويف تر�شيخ الثقافة واله�ية ال�طنية. كما اأكدت امل�ؤمترات والندوات 
الرتاثية التي تقيمها امل�ؤ�ش�شات الر�شمية، وغري الر�شمية على عمق واأهمية العالقة وال�رصاكة 
منهما  لكل  تتيح  والتي   .)1984،186 والرتاث)م��ش�عةالفل�شطينية  الإعالم  بني  الفاعلة 
ال�شتفادة وحتقيق الأهداف املن�ش�دة، �ش�اًء عن طريق ت�عية املجتمع بالق�شايا الرتاثية 
واأهمية احلفاظ على الرتاث والعادات والتقاليد، اأم عن طريق تقدمي منتج اإعالمي متميز ذي 

خ�ش��شية .      
هناك  اأن  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  يف  واخلرباء  الإعالمي�ن  يرى  اآخر  جانب  من 
العديد من الأخطاء وال�شلبيات يف الربامج الرتاثية التي تقدم بال��شائل املحلية املختلفة، 
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والتي تفقدها ه�يتها، ورمبا مت�ص �شالمة وم�شداقية ما تقدمه من حمت�ى تراثي، ويرى 
الباحث�ن واملتخ�ش�ش�ن يف هذا املجال اأن هناك ن�عًا من الفراغ يف املعل�مات الرتاثية 
كان  كما  الرتاث،  هذا  تع�ص  مل  جديدة  اأجيال  وج�د  فرتة  وبخا�شة  �شابقة،  فرتات  عن 
التجربة وي�شتقي املعل�مات  لي�ص كمن يرى، ويعي�ص  اأن من ي�شمع  �شابقا، ومن املعروف 
الرتاثية من ال�اقع مبا�رصة، فقد ا�شبحت التعابري وامل�شميات الرتاثية مغايرة عن تلك التي 

عرفناها)نا�شف31-1997،32(. وتعلمناها اأو �شمعنا بها من الآباء والأجداد .
وامل�شميات  الكلمات  يخ�ص  ما  يف  اإليها  الع�دة  ميكن  كافية  مراجع  وج�د  قلة  اإن 
بطرق خمتلفة وخاطئة،  تنطق  وامل�شطلحات  الكلمات  هذه  اأ�شبحت  اأن  اإىل  اأدى  الرتاثية، 
وتبعًا للهجة التي يتحدث بها مقدم الربنامج، وي�شاعد على ال�ق�ع يف مثل هذه الأخطاء 
تراث  اأن  م��شحًا  الرتاث،  لأهمية  مدركني  غري  اأو  م�ؤهلني  غري  اأ�شخا�ص  على  العتماد 
املجتمع  يختلف من منطقة لأخرى من حيث اللكنة، او طريقة نطق الكلمات، اأو امل�شطلحات 
وامل�شميات امل�شتخدمة، وهذه الختالفات يجب اأن يحيط بها الكاتب اأو مقدم الربنامج، واأن 
اإعداد برناجمه باأ�شخا�ص من خمتلف املناطق، حتى يقدم عماًل �شاماًل يت�شم  ي�شتعني يف 

بالدقة. 
ويجمع اخلرباء والأكادميي�ن واملهتم�ن بالرتاث الفل�شطيني على اأن و�شائل الإعالم 
متثل اأداة مهمة جداً واأ�شا�شية يف ن�رص الرتاث وحفظه، لكنها حتى الآن مل تقم بدورها على 
ال�جه املطل�ب، ل �شيما يف ظل الع�ملة التي ت�شعى اإىل تغريبنا عن ثقافتنا وتراثنا، ويف 
ظل ت�شاعد دور و�شائل الإعالم الإ�رصائيلي ب�شكل ملم��ص ومبالغ به يف هذا املجال؛ لذا 
من واجب ال��شائل الإعالمية الفل�شطينية ب�شكل خا�ص، والعربية ب�شكل عام، �ش�اًء املرئية 
اأو امل�شم�عة اأو حتى املقروءة منها، اأن ت�شع اخلطط والربامج الكفيلة بن�رص الرتاث وتعريف 
ال�طنية  ه�يتنا  يعك�ص  ك�نه  واأهميته،  واأخالقياته  امل�روث  بهذا  اإلينا  القادم  العامل 
باملادة  الهتمام  دون  من  بالربنامج  تهتم  اأحيانًا  الإعالم  و�شائل  اأن  غري  الفل�شطينية، 
املطروحة، لذلك يجب على كل و�شيلة اإعالمه وطنية اأن يك�ن �شمن كادرها اأخ�شائي�ن يف 
جمال الرتاث باأن�اعه، حتى تك�ن املادة املطروحة دقيقًة يف حمت�اها، الأمر الذي يدع�نا 
اإىل الت�شاوؤل ح�ل الإعالم الرتاثي يف و�شائل الإعالم املحلية،  فهل تق�م و�شائل  بالتايل 

الإعالم بهذا الدور فعاًل.

عناصر الرتاث الشعيب الفلسطيين:
�شفحة،  ع�رصين  عن  تزيد  اأن  ينبغي  ل  البحث  لهذا  املخ�ش�شة  امل�شاحة  كانت  ملا 
التي  الأ�شا�شية  باملفاهيم  يق�شده  ملا  ال�رصيعة  بالإ�شارة  هنا  يكتفي  الباحث  فاإن 
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يتناولها يف درا�شته.
خاللها  من  ميكن  عنا�رص  من  الإعالم  و�شائل  به  ت�شرتك  ما  كل  الدرا�شة  هذه  متثل 
احلفاظ والتعريف بالرتاث املادي واملعن�ي، والذي ورثته الأجيال احلا�رصة عن الأجيال 
ال�شابقة، والتي متثل - كما ذكرت �شابقا- م�اقع تراثية م�ج�دة يف املدن والقرى والأماكن 
الدينية،  بالإ�شافة اإىل الرتاث امللم��ص من املالب�ص ال�شعبية، واأواين الطبخ، وامل�شن�عات 
اخل�شبية والفخارية، بالإ�شافة اإىل الرتاث املعن�ي يف العادات والتقاليد، والمثال ال�شعبية، 
والغاين واحلكايات، وكذلك الفن�ن ال�شعبية غري الق�لية مثل الرق�ص، وامل��شيقى، وال�شعر، 
والأمثال ال�شعبية، وكذلك الأكالت ال�شعبية، حيث اإن كل عن�رص من هذه العنا�رص كان له 
وظيفة يف تر�شيخ الرتاث بالأر�ص والإن�شان الفل�شطيني، ورغم تعر�شه ملحاولت الطم�ص 
والتزوير من قبل الحتالل، حيث اأنه ي�شكل كل عن�رص منها رمزاً من رم�ز اله�ية ال�طنية، 
والدليل على ذلك ال�شع�ر ال�طني اجلماعي نح� احلفاظ عليها؛ ليبقى الن�شان داخل اأر�شه 

حمافظًا على �شخ�شيته وه�يته ال�طنية)كناعنة 2000،64-63(. 

اهلوية:  
تعترب اله�ية م�شطلًحا فل�شفًيا، ي�شتدل به على ك�ن ال�شيء ه� نف�شه، تتداخل اله�ية 
ما  ومقاومة  مل�اجهة  وج�دها  ي�شتدعى  التي  اخل�ش��شية،  مثل:  عديدة  م�شطلحات  مع 
ميكن اعتباره تهديًدا لله�ية ب�شبب الغزو الثقايف، وهناك من يرى اأن اله�ية جمرد م�شطلح 

�شيا�شي ولد �شمن عملية �رصاع �شيا�شي.
اأي�شا، باأنها انتماءات الإن�شان لتحديد ارتباطه وولئه حل�شارته  كما تعرف اله�ية 
وثقافته وبالتايل لأمته و�شعبه، ومن امل�شادر الأ�شا�شية للُه�ية الق�مية، والعرق واجلن�ص 
اأنها ترتبط باملجم�عات الجتماعية التي  اإل  اأن الُه�ية تن�شب اإىل الأفراد  والطبقة، ورغم 

ينت�شب لها الأفراد.

الرتاث:
 »ه� جمم�عة من الفن�ن ال�طنية امللم��شة والق�ية، والتي متيز كل �شعب عن غرية 
من ال�شع�ب الأخرى، ب�شفتها ت�شكل رمز ووجدان احل�شارة، والتي تعمل على جت�شيد اله�ية 
ال�شعبية، ويف جمم�عها فن�ن ت�ارثها الأجيال جياّل بعد جيل، وهي  الفل�شطينية  ال�طنية 
جمم�عها  يف  تكّ�ن  التي  الفن�ن  هذه  اأن  كما  الأخرى«.  ال�شع�ب  عن  �شعب  كل  متيز  التي 
يعرف  التاريخ. كما  لالأر�ص عرب  امتالك  وثيقة  اي�شا  وتعدَّ  �شعب،  لكل  اله�ية  تعد  الرتاث 
التي تخ�ص  املادية  املادية وغري  املقتنيات  باأنه« مرياث  الي�ن�شك�  الرتاث ح�شب منظمة 
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وظلت  ال�شابقة،  الأجيال  من  م�روثات  لديه  جمتمع  اأو  )ا�شقر2009،128(.  ما  جمم�عة 
باقيًة حتى ال�قت احلا�رص ووهبت لالأجيال املقبلة”. 

مفاهيم وسائل اإلعالم:
مع  للت�ا�شل  ت�شتخدم  التي  ال��شائل  هي  وم�شطلحاتها،  مبفه�مها  الإعالم  و�شائل 
امل��ش�عية  باحلقائق  ال�شحيحة  واملعل�مات  الأخبار  نقل  اأجل  من  امل�شتهدف،  اجلمه�ر 
دون حتريف، لطالع الراي العام مبا ه� مطروح من ق�شايا تهم املجتمع ب�شكل عام، حيث 

ح�رشها مبا ياأتي: 

و�شائل الإعالم املقروءة: متتاز هذه ال��شائل باإمكانية حفظها ب�شه�لة؛ حيث اإنها . 1
ت�فر للقارئ فر�شة اأن يختار امل��ش�ع الذي يعجبه؛ ليقراأه من جملة اأو �شحيفة، وميكنه 

اأن يعيد قراءة جزء منه، بالإ�شافة اإىل اأنه ميكنه قراءتها مرات عدة.  
الإذاعة، . 2 ت�شمل:  وهي  ال�ش�ت،  على  ال��شائل  هذه  تعتمد  ال�شمعية:  ال��شائل 

والت�شجيالت ال�ش�تية من ن�رصات الأخبار والغاين وامل��شيقى؛ حيث ميكن اأن ي�شتمع لها 
ب�شه�له، وميكن اأن يختار �شماع امل��ش�ع املنا�شب يف ال�قت املنا�شب. 

و�شائل العالم ال�شمعية والب�رصية: وهي من اأهم  ال��شائل؛ لأنها تعتمد على ال�ش�ت . 3
وال�ش�رة وت�شمل: التلفاز وال�شينما، فهي من اأهم و�شائل الت�شال احلديثة لنقل املعل�مات 
الأحداث يف  وقائع  بنقل  تهتم  وعادة  العامل،  اأرجاء  الأ�شخا�ص يف  اىل ماليني  والأحداث 
�ش�رتها ال�اقعية التي ل حتتمل ال�شك اأو التزوير،  بال�شافة اإىل النرتنت، وتعد هذه ال�شبكة 
ال�شفات املكت�بة وامل�شم�عة،  اإنها جتمع بني  العامل؛ حيث  اأحدث و�شائل العالم يف  من 
واملرئية، وكذلك الإلكرتونية،  وميّكن ال�شخ�ص من ت�شفح م�اقع خمتلفة ب�شه�لة؛ حيث اإن 
هذه ال�شبكة اأحدثت ث�رة كبرية يف عامل و�شائل الإعالم، و�شاعدت يف ربط العامل كله مع 

بع�ص، وحتت ف�شاء واحد، مما يتيح تبادل املعل�مات بني ال�شع�ب ب�شه�لة وي�رص.

الرتاث وعملية التهويد وتدمري:
الحتالل  قبل  من  لته�يده  وممار�شات  تهديدات  اإىل  الفل�شطيني  الرتاث  يتعر�ص 
وطم�ص  وتزوير  تدمري  بعملية  1948م  عام  منذ  الحتالل  ق�ات  �رصعت  فقد  الإ�رصائيلي، 
للمعامل الرتاثية الفل�شطينية، ل �شيما يف مدينة القد�ص املحتلة، ملا متثله من ثقل تاريخي 

وديني، و�شنحاول ت�شليط ال�ش�ء ب�شكل �رصيع على بع�ص تلك املمار�شات.
Ú  عملية بداية  كانت  لفل�شطني  الإ�رصائيلي  الحتالل  بداية  يف  1948م:  عام  يف 
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قرية   394 بتدمري  الحتالل  ق�ات  قامت  فقد  الفل�شطيني،  الرتاث  وتدمري  وتزوير  ال�رصقة 
فل�شطينية وطم�ص معاملها، واإقامة امل�شت�طنات الإ�رصائيلية عليها)خم�ل2009،112(.

Ú  لهذا قر�شنة  عملية  يف  عليه  املبكى  ا�شم  واإطالق  الرباق،  حائط  على  ال�شتيالء 
التي حققت  الدولية  اللجنة  الفل�شطيني والعربي وال�شالمي، وذلك باعرتاف  الديني  املعلم 
يف ملكيته اأيام النتداب الربيطاين، واتخذت قراراً عام 1930 م يفيد اأن حائط الرباق ملٌك 
القد�شي ال�رصيف، باعتباره احلائط الغربي  لالأوقاف الإ�شالمية، وجزٌء ل يتجزاأ من احلرم 

للحرم ال�رصيف)بهن�شي1984،106(. 
Ú  مت تدمري العديد من الأحياء الفل�شطينية يف مدينة القد�ص، حيث �شادر الحتالل

ال�رصائيلي عام 1967م حي املغاربة، وقامت باإخالئه من ال�شكان وهدمه؛ ليقيم مكانه 
�شاحة عم�مية لتجمع اليه�د قبالة حائط الرباق. ومت تدمري ح�ايل 138م مبنى يف ذلك 
الأف�شلية  واملدر�شة  الرباق  جامع  لتطال  الأخرى؛  التدمري  عمليات  اىل  بالإ�شافة  احلي، 

والزاوية الفخرية ومقام ال�شيخ.
Ú  الإ�شالمية واملقابر  بالقد�ص  الفل�شطيني  املتحف  يف  امل�ج�دة  اّلثار  �رصقة 

امل�ج�دة هناك.
Ú  اخلليل مدينة  يف  رباح  بن  بالل  وم�شجد  ال�رصيف،  الإبراهيمي  امل�شجد  ته�يد 

املحتلة، و�شمها اإىل الرتاث اليه�دي)الك�ش�اين2002،87(.
كل ما مت ذكره اأمثلة ت��شح حجم عملية الته�يد املمنهجة من قبل الحتالل ال�رصائيلي 

بحق امل�اقع الرتاثية واملباين التاريخية الفل�شطينية.     

أسباب حماوالت االحتالل اإلسرائيلي تزوير وتهويد الرتاث الفلسطيين 
وأهدافها:  

بناًء على الت�شاوؤلت التي مرت، �شنتناول يف هذه الدرا�شة اأهداف الحتالل ال�رصائيلي 
من حماولة تزوير الرتاث و�رصقته،  من اجل طم�ص وته�يد معامل الرتاث الفل�شطيني ب��شائله 
وطرق  جمالت  حتقيق  اإىل  بالإ�شافة  جديداً،  واقعًا  خلقت  والتي  واملبتكرة،  املتعددة 
ترويج  على  تعمل  ال�شهي�نية  العالمية  امل�ؤ�ش�شات  اإن  حيث  وال�رصقة؛  للتزوير  متعددة 
املزاعم املتعلقة باحلق التاريخي لليه�د بهذه الأر�ص الفل�شطينية العربية كنعانية اجلذور 
واله�ية، من اأجل قتل الروح املعن�ية لل�شعب الفل�شطيني الذي يتم�شك باأر�شه وتراثه، حيث 
خالل  من  فل�شطني،  يف  الإ�رصائيلي  الحتالل  بها  يق�م  التي  واملمار�شات  ال�شيا�شات  اإن 
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الإجراءات املتن�عة من ممار�شات و�شيا�شات على الأماكن الدينية واملتاحف ال�طنية يف 
املدن الفل�شطينية،  تهدف اإىل اإنكار اأي وج�د لل�شعب الفل�شطيني، وذلك ح�شب ادعاء قادة 
اإ�رصائيل، حيث �شنع�ا لأنف�شهم ما�شيًا ليختلق�ا حا�رصاً وم�شتقباًل لهم،  كما ن�شب�ا عنا�رص 
كثرية من تراث ال�شع�ب املختلفة، وا�شتخدم�ها له�يتهم املزع�مة، واأبرزوا  تراثًا خا�شًا 
بهم ، مثل ال�شيقل ذي ال�شل البابلي )العراقي(، والذي كان يق�شد به وحدة ال�زن الف�شية، 
لهم بدل  الر�شمية  العملة  واأ�شبح ميثل  الإ�رصائيلي�ن،  واأنتحله  نقد ف�شية  اأ�شبح وحدة  ثم 
اإن  الربيطاين)حماد1983،58(.  النتداب  زمن  متداوًل  كان  الذي  الفل�شطيني  اجلنية  من 
الرتاث الفل�شطيني بحاجة اإىل مثقفيه وكتابه لن�رصه ب��شائل الإعالم املختلفة؛ للتعريف به 
واحلفاظ على ه�يته، ك�نه ي�اجه نكبات وك�ارث خمتلفة على مر التاريخ ، لكنها مل ت�شل 
ال�شعب  اىل ذروة ما ي�اجهه من حماولت ته�يد وطم�ص من قبل الحتالل، وهذا ل مينع 
الفل�شطيني مب�ؤ�ش�شاته من العمل على حماية تراثه وه�يته بكل ال��شائل املتاحة؛ لأنه يدرك 
الباحثني  لدى  املت�افرة  واملعل�مات  الدلئل  اأن  العلم  مع  له،  لوج�د  له  تراث  ل  من  ان 
كافة ت�شري اإىل ان تاريخ فل�شطني ي��شح للجميع باأن الكنعانيني هم بناة احل�شارة الأولية 
منذ خم�شة اآلف �شنة تقريبًا، وهذا يف�ق بع�رصات القرون ظه�ر بني ا�رصائيل على ال�شاحة 
الدولية، وهذا ما ت�ؤكده الت�راة عندما تذكر اأن الكنعانيني ميثل�ن ال�شكان ال�شلني للبالد، 
احل�شارة  بناء  يف  و�شاهم�ا  احل�شارة  هذه  وبن�ا  ورث�ها،  الذين  الفل�شطينيني  ثم  ومن 
اللغة  ا�شتعمل�ا   الذين  وهم  بقرون،  العربانيني  ظه�ر  قبل  كلها  فل�شطني  يف  املزدهرة 
الكنعانية حينما عا�ش�ا بينهم، وعالوة على ذلك فاإن العربانيني لي�ص لديهم ه�ية حمدودة 
على مر التاريخ)حداد1986،17(. وهناك من يحاول ربطهم بالعابرين، وذلك من خالل 
العمارة املميزة، والتي تتمثل بالبيت الكنعاين التقليدي، والذي ما تزال جذوره وخمططاته 
حتى الآن يف بالد ال�شام عامة وفل�شطني خا�شة، وذلك من خالل النق��ص وال�ثائق املختلفة 
التي وجدت يف القرن الرابع ع�رص قبل امليالد، والتي ت�ؤكد دقة املعل�مات من جهة، ومن 
جهة اأخرى حاولت ا�رصائيل طم�ص ه�ية املدن اإما بتدمريها، اأو اإقامة م�شت�طنات جديدة 
عربية  اأ�شماء  واعطائها  الكنعانية  العربية  الأ�شماء  ملح�  اأ�شمائها؛  بتغيري  او  مكانها، 
اإ�رصائيلية، ومع ذلك ما زالت تلك الأ�شماء متثل �شاهداً امام عمليات الطم�ص والته�يد، وهذا 
)بهن�شي  1948م  اأحتلت عام  التي  املدن  �شيما يف  الفل�شطينية، ل  املدن  اأغلب  وا�شح يف 
اأ�شا�شًا يف تعريف الرتاث  130،1984(. وكان ل��شائل العالم الفل�شطينية املختلفة دوراً 
اإىل  اأم مقروءاً، وذلك من خالل و�شائلها املختلفة، وامل�جهة  وت�ثيقه، �ش�اء كان ملم��شًا 
اأجل تعرية ممار�شات الحتالل وف�شحها جتاه هذا الرتاث، والذي يج�شد بدوره  العامل من 

اله�ية الفل�شطينية.
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سلب رموز اهلوية الوطنية الفلسطينية وتشويهها:  
حيث  الفل�شطينية،   الأر�ص  طبيعة  من  رم�ز  من  الفل�شطينية  ال�طنية  اله�ية  تت�شكل 
،  ومن هذه الرم�ز الك�فية الفل�شطينية  اإىل تخريب هذه الرم�ز وت�ش�يهها  يلجاأ الحتالل 
اإ�رصائيل،  لدى  القلق  يثري  الرمز  هذا  اإن  حيث  عمار،  اب�  القائد  ال�شهيد  يرتديها  كان  التي 
وبخا�شة عند ارتداء هذه الك�فية من قبل املت�شامنني مع ال�شعب الفل�شطيني؛ لنيل حق�قهم 
وتقرير م�شريهم،  وقد بداأت امل�شانع الإ�رصائيلية يف الغرب باإنتاج هذه الك�فية وت�ش�يقها 
على اأنها جمرد م��شة لغطاء الراأ�ص، وهذا الأ�شل�ب من الأ�شاليب التي انتهجتها لال�شتيالء 
اإ�رصائيل  علم  األ�ان  باإ�شافة  الك�فية  هذه  �ش�ه�ا  اإنهم  حتى  الفل�شطيني،  الرمز  هذا  على 
وجنمة داود، وكما اأنهم بداأوا يف اإبراز م��ش�ع التق�شيم الطائفي والع�شائري ل�شكان الداخل 
والبدو  وامل�شلمني  وامل�شيحني  الدروز  ف�شل  خالل  من  وذلك   ،)1948( لعام  الفل�شطيني 
بتعريفهم بعرب ا�رصائيل)قلقيلي47-2012،48(. وهذا ت�ش�يه اآخر لله�ية، بالإ�شافة اإىل 
اإرهابي مت�ح�ص  اإن�شان  وانه  واجلمل،  باخليمة  بربطه  الفل�شطيني  العربي  الإن�شان  ت�ش�يه 
قاتل، حيث اإن العالم الإ�رصائيلي ي�ش�ه �ش�ر ال�شباب الفل�شطينيني يف اخلارج، وذلك من 
العامل، وهذه حماولت اخرى تعمل على  التي يتم عر�شها يف  خالل الأفالم وامل�شل�شالت 
ت�ش�يه وا�شتالب اله�ية الفل�شطينية، وحتى اإنهم يحاول�ن اإغراق املراهقني ال�شباب بالتحلل 
لهم، كل ذلك  والإغراء اجلن�شي  الروحية  بت�رصيب املخدرات وامل�رصوبات  الأخالقي، وذلك 

ي�شاعد على طم�ص اله�ية الفل�شطينية وتدمريها. 
�شجرة  مثل  جذور  لها  فاإنهامتينة  الفل�شطينية  اله�ية  لطم�ص  ميار�ص  ما  كل  ورغم 
ال�طنية)�شالحات  رم�زها  كل  يف  م�شتهدفة  اإنها  اإذ  املباركة؛  الأر�ص  هذه  يف  الزيت�ن 
وتعزيز  امل�شتهدفة،  اله�ية  هذه  على حماية  العمل  منا جميعا  يتطلب  حيث   .)2005،25
الفل�شطينية  الإعالم  و�شائل  فعلى  الفل�شطينية،  لله�ية  ال�اقي  الدرع  تظل  حتى  وج�دها 

واجب وم�شئ�لية كبرية جتاه هذه الرم�ز. 

دور اإلعالم يف التعريف والتوثيق والنشر يف الكتب واجملالت املتخصصة 
بالرتاث الشعيب:

الت�ثيق  خالل  من  ال�شهي�نية  للممار�شات  الت�شدي  يف  مهمًا  دوراً  لل�شحافة  اإن 
اإن  الفل�شطيني،  بالرتاث  تعنى  التي  والكتب  واملجالت  ال�شحف  يف  والتعريف  والن�رص 
للت�ثيق دوراً مهمًا يف حفظ الرتاث، وميكن حفظه على �شكل وثيقة اأما مكت�بة اأو م�شجلة 
بال�ش�ت وال�ش�رة حيث اإن تقدم التكن�ل�جيا الي�م ت�شاعدنا يف ت�ثيق كل ل�ن اأو �شكل من 
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الرتاث بالطريقة التي تالئمه، واإن و�شائل الإعالم قد �شاهمت اأي�شا ب�شكٍل وا�شع،  اذ فتحت 
�شفحاتها لالأبحاث واملقالت للكتاب والباحثني يف هذا املجال، حيث جتري التحقيقات 
واللقاءات مع املهتمني بالرتاث ال�شعبي من اأجل ا�شتمرارية التعريف به، وقد قرر الحتاد 
العام للكتاب وال�شحفيني الفل�شطينيني اأن الأول من مت�ز من كل عام ه� ي�ٌم للرتاث ال�شعبي 
الفل�شطيني)اب�هدبا 1991،66(. وذلك اعتباراً من مت�ز 1981م، حيث تقام يف هذا الي�م 
الحتفالت الف�لكل�رية يف كل اأماكن ال�ج�د الفل�شطيني يف الداخل واخلارج، كما ي�شارك 
يف هذه الحتفالت كل اأ�شدقاء ال�شعب الفل�شطيني، وكان اول احتفال بهذا الي�م الحتفال 
الذي اأُقيم يف العا�شمة الأردنية عمان 29 /7/ 1983 م حيث ا�شتمرت الحتفالت اكرث 
الحتفالت.   هذه  يف  الأردن  يف  املت�اجدين  الفل�شطينيني  من  العديد  �شارك  وقد  �شهر  من 
وهنا ل بد من احلديث عن اإحدى واأهم املجالت التي تعنى بالأبحاث والدرا�شات الرتاثية، 
حيث اأن جملة الرتاث واملجتمع التي ت�شدر عن جمعية اإنعا�ص الأ�رصة يف البرية منذ عام 
1976 م هي من اإحدى اأهم املجالت التي تعنى بالرتاث الفل�شطيني ومن اأهم اأهدافها جمع 
بالرتاث  اخلا�شة  والأبحاث  الدرا�شات  اأن  وتنفيذها وحتليلها، كما  الأق�ال  ال�قائع و�رصد 
ال�شعبي اأخذت حتتل حيزاً مرم�قًا يف املكتبات ومعار�ص الكتب بالإ�شافة اإىل جملة اجلديد 
)احليفاوية( و�ش�ؤون فل�شطينية التي ت�شدر يف بريوت)�شعث 1989،36(.  وكذلك ال�شحف 
التي �شاهمت يف اإحياء ذلك فمنها: فجر الآداب، والحتاد، والغد، و�شحيفة ال�شعب وغريها 
امل�قف  ان  على  ق�ي  دليل  زال هناك   ما  املع�قات  كل  ورغم  الرتاث.  بن�رص  اهتمت  التي 
املجالت   هذه  على  ت�ؤثر  لن  وبالتايل  الحتالل،  ممار�شات  كل  عليه  ت�ؤثر  مل  الفل�شطيني 
وال�شحف والكتب التي تن�رص يف البالد، فاإننا نرى الي�م اأن امل�قف الدويل قد اأخذ ير�شخ 
�شيئّا ف�شيئّا لل�شغ�ط ال�شهي�نية جتاه العالم الفل�شطيني، وذلك  من خالل الإعالم امل�شاد 
هذه  اجتاه  الحتالل  ممار�شات  اأمام  بال�ق�ف  وينادي  �ش�تًا  ي�شجع  اأن  قبل  وامل�جه،  
ال�شحف واملجالت التي تعنى بالرتاث الفل�شطيني، اإن ملفات المم املتحدة مليئة بالقرارات 
التي ت�شدد على احلفاظ على الرتاث واحل�شارة يف املناطق املحتلة، ول تعدو هذه القرارات 
عن ك�نها حرباً على ورق، ومل تاأخذ حيز التنفيذ، واإيقاع العق�بات بال�شلطات الإ�رصائيلية 

ملنعها من ال�شتمرار يف �رصقة وتزوير و طم�ص هذا الرتاث وانتحاله)حداد 1986،21( .  

دور اإلعالم يف التعريف باملتاحف الرتاثية الفلسطينية:
تعدُّ املتاحف من ال��شائل الرئي�شة حلفظ الرتاث، فنحن ن�شتطيع اأن نحتفظ مبالب�شنا 
الأدوات املادية، وعلينا تق�شي  ال�شعبية وفن�ننا يف متاحف متخ�ش�شة؛ حلفظ مثل هذه 
بل  الأدوات اجلامدة،  بهذه  الحتفاظ  يكفي  ذ ل  اإ  بها ودرا�شتها؛  املتعلقة  ال�شل�ك  مظاهر 
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اأن  ال��شيلة املطل�بة من املتحف  الأدوات، هي  املتعلقة بهذه  والرم�ز وال�ظائف  املعاين 
ي�ؤديها، وت�شم املتاحف الأدوات واملالب�ص والفن�ن اليدوية وال�ثائق ال�شعبية،  ومن هذه 
املتاحف متحف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني،  الكائن يف اإحدى قاعات جمعية انعا�ص الأ�رصة، 
بالإ�شافة اإىل متحف دار الطفل  العربي بالقد�ص، والذي يحتفظ بقطع نادرة من املالب�ص 
والأدوات واأ�شغال الق�ص،  ويف بيت حلم متحف »بيتنا التلحمي« الذي تعر�ص فيه مالب�ص 
النجاح  جامعة  متحف  وكذلك   .)1991،56 )اب�هدبا  حلم  بيت  منطقة  من  يدوية  وفن�ن 
اإحياء الرتاث يف  ال�شعبي، ومتحف جامعة بريزيت، بالإ�شافة اىل متحف  ال�طنية للرتاث 
الطيبة، والذي يق�م بن�شاط يف �رصاء كل ما ميكن احل�ش�ل عليه من املعامل الثقافية ال�شعبية 
اإن و�شائل الإعالم املختلفة لها دور كبري يف التعريف والرتويج  املادية واقتنائها؛ حيث 
ملثل هذه املتاحف ملا لها من اأهمية كبرية يف احلفاظ على الرتاث واله�ية الفل�شطينية.                             
بالرتاث  تتعلق  التي  الأدوات  ت�شم  والتي  وامل�ؤقتة،  الدائمة  املعار�ص  اإقامة  اإن 
واملالب�ص، واأدوات الزينة والفن�ن ال�شعبية الخرى، التي تق�م بها م�ؤ�ش�شات م�شتقلة وعلى 
التعريف بج�انب من  اإىل  املعار�ص  يتم عقد ور�ص عمل، حيث تهدف هذه  هام�شها عادة 
تقيمه  ما  املعار�ص  هذه  ومن  التقليدية،  وفن�نها  باأدواتها  الفل�شطينية  ال�شعبية  احلياة 
جمعية اإنعا�ص ال�رصة، وكذلك جامعة النجاح وجامعة بريزيت ومركز احياء الرتاث وغريها 
)نعريات، جرب 2010،96(. بالإ�شافة اإىل بع�ص اجلمعيات اخلا�شة بتدريب الفتيات على 
التطريز واإنتاج مالب�ص مطرزة وبيعها،  ناهيك عن ان املالب�ص املطرزة يف بع�ص املناطق 
يف فل�شطني هي اللبا�ص ال�شعبي التقليدي املقب�ل لديهم،  وكما تقام على هام�ص املعار�ص 
ام�شيات �شعرية، ودبكات واغاين وتق�شي وم�رصح �شعبي، من خالل فرق خا�شة تعر�ص هذه 
بال�شافة  فنفقدها،  ا�شالتها  تف�شد  بتط�يرها  الجتهاد  لأن  تبديل؛  او  الفن�ن دون تغيري 
واخلزف،  والق�ص  الفخار  كفن�ن  ال�شعبية،  واملهن  اليدوية  للفن�ن  معار�ص  اإقامة  اىل 
بالطرق  والعمل  النتاج  فيها  يق�م  خا�شة  مراكز  خالل  من  و�ش�اها  والن�شيج  والغزل 
التقليدية)اب�هدبا 1991،157(. وان تنفتح هذه املراكز للزوار والدار�شني، فمن جهة نحافظ 
على هذه الفن�ن نف�شها، ومن جهة اأخرى ت�فر هذه املراكز منت�جات �شعبية تقليدية ميكن 
اأن ننه�ص با�شتعمالها بتزيني البي�ت، ومن ال�شهل بل�رة اأفكار كثرية ح�ل اإ�شافة مثل هذه 
املراكز، واإمدادها باخلربة الفنية اذ ما زلنا قادرين على ت�فريها حتى الآن، وذلك من خالل 
فل�شطني،   خارج  املعار�ص  من  العديد  افتتاح  مت  وقد  ال�شعبيني،  وال�شناع  الفنانني  نقابة 
ومبنا�شبة ي�م الت�شامن  مع ال�شعب الفل�شطيني، اأقيم معر�ص للفن ال�شعبي الفل�شطيني يف 
مقر الي�ني�شك� يف باري�ص 1980 م، وقد ت�شمنت املعار�ص  ال�شناعات ال�شعبية ، والفن�ن 
ال�شعبية والأزياء الفل�شطينية، وعند افتتاحه من قبل مدير العام ملنظمة الي�ني�شك� بكلمة 
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اإ�شهامه يف بناء  قال فيها: “اإن �شعبًا ميتلك مثل هذا الرتاث ل بد ان ينت�رص، وان يتتابع 
احل�شارة الإن�شانية”،  بالإ�شافة اىل افتتاح العديد من املعار�ص يف العامل، فقد مت افتتاح 
لنطالقة  ع�رص  ال�شاد�شة  الذكرى  مبنا�شبة  م   1981 عام  قطر  يف  ال�شعبي  الرتاث  معر�ص 
فتح)عرنيطة 116-1987،117(.  كما اأقيم معر�ص يف ا�شرتاليا عرف بال�جه احل�شاري 
م   1980 �شنة  ويف  العطاء،  على  وقدراته  ابداعاته  عن  �ش�راً  وقدم  الفل�شطيني،  لالإن�شان 
اأقيم يف مدينة لندن معر�ص للفن الفل�شطيني باأن�اعه، وكان لهذا املعر�ص اأهمية �شيا�شية 
واإعالمية، فه� يهدف اإىل اطالع العامل على قدرات ال�شعب الفل�شطيني العريق،  حتى ي�ؤكد 
و�شائل  اإن  حيث  ال�شعبية،  وفن�نه  تراثه  جتاه  واجبه  اأحزانه  غمرة  يف  ين�َص  مل  اإنه  للعامل 
الإعالم املختلفة العربية والعاملية تناقلت اأحداث و�ش�ر هذه املعار�ص، حيث اإنها �شاهمت 

يف تعريف العامل واطالعه على الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني العريق. 

دور اإلعالم يف التعريف باملراكز البحثية املتخصصة بالرتاث الفلسطيين:
ت�ؤدي املراكز التعليمية والبحثية املتخ�ش�شة دوراً كبرياً يف احلفاظ على الرتاث، وذلك 
من خالل خطة مدرو�شة تغطي جميع ج�انب الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، �ش�اء طبع درا�شات 
متعلقة بالرتاث ال�شعبي، اأم ترجمة ما كتب عن الرتاث اىل اللغة العربية، اأم الت�شال بكل 
من له اهتمام بالرتاث ال�شعبي من اأجل تبادل املعل�مات، وذلك من خالل عقد الندوات، اأو 

امل�شاركة يف الدرا�شات الأكادميية يف ميدان الرتاث ال�شعبي، 
بالإ�شافة اإىل الهتمام باملناهج التدري�شية، و�ش�ًل اإىل طرح التدري�ص لذلك الرتاث، 
ونحن نعلم اأن املناهج التدري�شية هي التي تنمي اأفكار الأجيال القادمة)برغ�ثي1986،84(.  
اإل اأن هذه املراكز تعد من اجلهات الأقل حظًا يف الهتمام بالرتاث، مقارنة مع امل�ؤ�ش�شات 
كافية،   اإعالمية  تغطية  من  مطل�ب  ه�  مبا  حتَظ  مل  وهي  العالمية،  الناحية  من  الأخرى 
وال�شبب يرجع اإىل الظروف ال�شيا�شية املحيطة يف املناطق، لي�ص يف فل�شطني وحدها، واإمنا 
يف اقطار العامل العربي كافة، بالإ�شافة اإىل اأن هذه املراكز ل تت�شمن اإنتاج من ميثل�ن 
هذا الرتاث، والذين يق�م�ن بالإ�رصاف على املناهج الدرا�شية؛ لتبني للطلبة تراث اأجدادهم، 
واإمنا يق�م اآخرون بكتابة هذه املناهج دون اأن يك�ن لهم  اطالع على هذا الرتاث)كناعنة 
قبل  اأعدت من  التي  الإ�رصائيلية  املناهج  فاإن  ذلك،  النقي�ص من  47-2009،48(. وعلى 
مراكز بحثية متخ�ش�شة تدر�ص تاريخًا فل�شطينيًا )يه�ديًا(، باإ�شهاب وتف�شيل وتركيز �شديد 
على الرتاث، من اأجل العمل على اإبراز )يه�دية( اأر�ص وتراث فل�شطني )واأ�رصلتها ( من خالل 
ن�رصه وتعميمه،  فكيف لهذا الإعالم الفل�شطيني ان ي�ؤدي دوره يف التعريف واحلفاظ على 

الرتاث من اأجل ا�شتمراره لالأجيال القادمة.   
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يا  )اق�ل  كتاب  اإعدام  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  م�ظفي  قرار  ق�شية  زالت  وما 
�ش�ؤاًل  الق�شية تطرح من جديد  الت�قف عندها، وهذه  ت�شتحق  اأثارته من �شجة  طري( وما 
ح�ل امل�قف العقالين يف امل�روث ال�شعبي،  فالرتاث ال�شعبي جزء مهم من اله�ية ال�طنية 
اله�ية، فمن ل ما�شي له ل حا�رص له ول م�شتقبل  اأحد مك�نات هذه  لأي �شعب،  بل ه� 
له اي�شا، وامل�روث ال�شعبي ب�شقيه الق�يل واملادي ه� اإرٌث ح�شاري لل�شعب، والتنكر لهذا 
الذين يرون يف  الأعداء،  اأو بدون ق�شد لطروحات  ا�شتجابة مق�ش�دة  الإرث احل�شاري ه� 
ال�شعب الفل�شطيني جمرد جتمعات �شكانية ل اأكرث ول اأقل من ذلك)حداد 1986،20-19(.  
ومن الأدوار الخرى التي ي�شاعدنا الإعالم يف حفظ تراثنا وه�يتنا من خاللها هي الت�ثيق 
اأو م�ش�رة، والتي ت�شاعدنا يف احلفاظ  والأر�شفة، ونق�شد حفظه على �شكل وثيقة مكت�بة 
هذه  الإعالمي�ن  ا�شتثمر  ل�  فيما  اي�شًا،  ال�شعبية  وحياتنا  ال�شعبي  برتاثنا  العامل  وتعريف 

الإمكانات املتاحة. 
املقرتحات من أجل احلفاظ على الرتاث واهلوية الفلسطينية من خالل وسائل 

اإلعالم الفلسطينية املختلفة: 
م�اجهة  اأجل  من  وذلك  وم��ش�عية،  بجدية  نعمل  اأن  يجب  فل�شطينيني  باعتبارنا 
معاجلة  علينا  ويجب  وته�يده،  تراثنا  لطم�ص  ت�شعى  التي  ال�رص�شة،  الإ�رصائيلية  التحديات 
ا�شتعادة  اأنه و�شيلة ميكن من خالله  اأ�شا�ص  اأن نتعامل مع الرتاث على  هذه الظاهرة على 
وذلك من  وامل�شتقبل،  باحلا�رص  املا�شي  لربط  الرتاث؛  هذا  فيه  و�شاع  ن�شاأ  الذي  املا�شي 
خالل الهتمام  باإقامة املتاحف الرتاثية يف فل�شطني كلَّها، والرتويج لهذا الرتاث ال�شعبي 
الفرق  باإن�شاء  اآخر  جانب  اإىل  بالإ�شافة  مدرو�شة،  ح�شارية  ب�ش�رة  وت�ش�يقه  وحمايته 
اأم  ال�طن  داخل  �ش�اء  وترويجه،  وعر�شه  الفل�شطيني  الرتاث  بجمع  املتخ�ش�شة  الرتاثية 
خارجه، كما ميكن حث الباحثني والكتاب على ت�شنيفه و ت�ثيقه ودرا�شته وترجمته ون�رصه 
ب�ش�رته احلقيقية،  والعمل على �شيانة الدوات الرتاثية وتاأهيلها وا�شتثمارها، وذلك من 
خالل حت�يلها اإىل ور�ص عمل، ودعمها من اأجل ت�فري م�شدر دخل للقائمني عليها  خ�فًا 
من انقرا�شها،  كما ميكن خلق رم�ز تراثية �شعبية؛ لتعزيز الدللة على اله�ية الفل�شطينية 
من اأجل م�اجهة ال�شيا�شات الإ�رصائيلية، والتي تهدف اإىل تزوير هذه الرم�ز وطم�شها، مثل 
الك�فية الفل�شطينية والث�ب الفل�شطيني املطرز، والذي اأقتب�ص من البيئة الفل�شطينية،  فيجب 
ملنع  ال�شارمة،  واملعل�مات  الق�انني  اإ�شدار  الفل�شطينية  بال�شلطة  املعنية  اجلهات  على 
القان�نية،  وهذا يحتاج اىل تن�شيق  اأخرى بالطرق  اأية جهة  اإىل  الفل�شطيني  الرتاث  ت�رصب 
كل  على  ويت�جب  الر�شمية،  اأم  ال�شعبية  امل�ؤ�ش�شات  �ش�اًء  املعنية،  اجلهات  جميع  وتعاون 

م�اطن فل�شطيني اأن يعرف واجباته جتاه تراثه، وذلك من اأجل جت�شيد ه�يته الفل�شطينية.
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النتائج والتوصيات:
الرتاث  لفكرة دور الإعالم يف املحافظة على  البحث املقدم، وجت�شيداً  من خالل هذا 
واله�ية الفل�شطينية، وبعد الدرا�شة والتحليل مت اخلروج باملقرتحات الآتية يف �ش�ء النتائج 
التي خل�شت اإليها الدرا�شة، واإليكم جمم�عة من الت��شيات التي ميكن اأن ت�شهم يف تفعيل 
الرتاث  على  الحتالل  ممار�شات  حتملها  التي  واملخاطر  املختلفة،  الإعالم  و�شائل  دور 

واله�ية الفل�شطينية، وميكن اخت�شارها فيما ياأتي:
�رصورة لفت انتباه و�شائل الإعالم اإىل امل�ش�ؤولية التي تقع على عاتقها؛ للحفاظ . 1

على الرتاث واله�ية الثقافية الفل�شطينية.
الرتاثية، . 2 امل�اد  ت�ثيق  يف  احلديثة  والتقنيات  الرقمية  الث�رة  ا�شتغالل  �رصورة 

�ش�اًء كانت مكت�بة اأم م�ش�رة، لال�شتفادة منها يف ف�شح ممار�شات الحتالل من ال�رصقة 
والتزوير للرتاث الفل�شطيني.

العمل على ت�شجيل امل�اقع واملباين الرتاثية �شمن الرتاث العاملي، وذلك من اأجل . 3
حمايته من ال�رصقة والهدم والتجريف.

�رصورة العمل على ا�شتخدام التكن�ل�جيا الإعالمية احلديثة يف الت�ثيق والن�رص؛ . 4
لف�شح ممار�شات الحتالل جتاه الرتاث الفل�شطيني يف الأماكن املقد�شة والتاريخية.

خا�ص . 5 واجلامعات  املدار�ص  لطالب  يدر�ص  فل�شطيني  منهاج  اإيجاد  على  العمل 
بالرتاث واله�ية، على اأن يق�م باإعداده اأكادميي�ن متخ�ش�ش�ن بالرتاث الفل�شطيني.

للقيام . 6 بالرتاث؛  واملهتمني  الباحثني  لدعم  وال�شعبية  الر�شمية  امل�ؤ�ش�شات  دع�ة 
بدرا�شات واأبحاث منهجية خا�شة بالرتاث واله�ية، ون�رصها يف املجالت املتخ�ش�شة.

العمل على زيادة ال�عي لدى املجتمع الفل�شطيني باأهمية الرتاث، وذلك باعتباره . 7
رمزاً لله�ية ال�طنية يجب التم�شك به من اأجل جت�شيد اله�ية الفل�شطينية.

ال�طن . 8 داخل  الرتاثية  وامل�ؤمترات  واملعار�ص  املهرجانات  اإقامة  اإىل  الدع�ة 
وخارجه، وذلك من اأجل التعريف بالرتاث ون�رصة.

العمل على اإبراز الرتاث ون�رصه وت�ش�يقه ثقافيًا، وذلك من خالل ا�شتخدام و�شائل . 9
الإعالم املختلفة واحلديثة، وت�زيعه حمليًا وخارجيًا من اأجل التعريف به، وف�شح حماولت 

الحتالل ل�رصقته وتزويره.
العمل على تاأ�شي�ص متحف وطني خا�ص بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، مع ت�شجيع . 10
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اإقامة املتاحف املختلفة يف كافة املحافظات لنف�ص الغر�ص، من اأجل جمع امل�اد الرتاثية 
الحتالل  قبل  من  ال�رص�شة  الهجمة  ومل�اجهة  و�شيانتها،  وعر�شها  ودرا�شتها  وحف�شها 

لل�رصقة والتزوير.
اإنتاج اأفالم وبرامج تلفازية واإذاعية من اأجل ن�رص ال�عي الرتاثي والتعريف . 11 دعم 

به، �ش�اًء من خالل مالب�ص املذيعني، اأم من خالل الربامج ال�ثائقية املتخ�ش�شة.
الطلب من منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعل�م )الي�ن�شك�( امل�شاعدة يف حماية . 12

الرتاث الفل�شطيني من التزوير وال�رصقة من قبل الحتالل ال�رصائيلي.          
خالل ذلك ميكن اأن ن�قف حماولت طم�ص اله�ية الفل�شطينية وت�ش�يهها، ونخلق جياًل 
وتراثه، وعندئذ  لكل ما يحاك لطم�ص ه�يته  الت�شدي  على  قادراً  وتراثه،  به�يته  متم�شكًا 

نف�ت الفر�شة على اأعدائنا الذين يرتب�ش�ن به�يتنا وتراثنا.
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األماكن األثرية يف حمافظة جنني :

نفق بلعمة وكنيسة  برقني وقلعة صانور “أمنوذجًا”

أ. أمنة أبو حطب
أستاذة جامعية وحماضرة يف جامعة النجاح الوطنية وجامعة القدس املفتوحة

ملخص:

الفل�شطيني  املادي الذي  ت�شكل الأماكن الأثرية  يف فل�شطني جزءاً مهمًا من الرتاث 
يع�د لآلف ال�شنني، وه� �شاهد على اأ�شالة  ال�شعب الفل�شطيني  وعمق تراثه، حيث �شكلت 
للتعرف  الدرا�شة  هذه  جاءت  وقد  فل�شطني،  ل�شكان  واقت�شادية  وثقافية  اجتماعية  بيئة  
اإىل الأماكن  الأثرية يف حمافظة جنني باعتبارها اجلزء الأهم من الرتاث املادي، و�ش�ف 
يتم التعرف اإىل اأهم امل�شاكالت التي  ت�اجه الأماكن الأثرية من اأجل تقدمي الدعم املادي 
واملعن�ي للحفاظ عليها ؛ لأنها ت�شكل معلمًا من معامل الرتاث املادي الفل�شطيني، ول يخفى 

على اأحد باأن الأماكن الأثرية تتعر�ص اإىل هجمة بربرية  تهدف اإىل طم�شها .
وتهدف هذه الدرا�شة اإىل:

بيان اأهمية الأماكن الأثرية يف حمافظة جنني.. 1
اإبراز الأهمية الرتاثية واحل�شارية والقت�شادية لهذه الأماكن الأثرية   التى تعرب . 2

عن تاريخ ال�شعب الفل�شطيني وثقافته وانتمائه لأر�شه لتج�شيد �شم�ده يف وطنه.
بيان املع�قات وامل�شاكالت التي ت�اجه الأماكن الأثرية وو�شع احلل�ل املنا�شبة . 3

للحفاظ عليها.
1
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The Archeological Sites in the Jenin Governorate: Bal'ama Tunnel, 
Burqeen Church and Sanour Castle: A Case Study

Mrs. Amnah Abu Hatab

Abstract:

The archeological sites in Palestine are an important part of the Palestinian 
material heritage, which dates back thousands of years. It is a testimony to 
the authenticity of the Palestinian people , the depth and the originality of 
their heritage. It was a social, cultural and  economic environment for the 
inhabitants of Palestine. The study will identify the most important problems 
facing the archaeological sites in order to provide material and moral support 
to preserve them because it is a milestone of the Palestinian material heritage, 
and it is no secret that the archaeological sites are subjected to a barbaric attack 
by the Zionist occupation  aimed at obliterating these archaeological sites. 
This study aims at:
1. Showing the importance of archeological sites in Jenin Governorate.
2. Highlighting  the heritage, civilization and economic importance of 

these archaeological sites, which express the history and culture of the 
Palestinian people and their belonging to its land, thus reflecting  its 
steadfastness in its homeland.

3. Showing the obstacles and problems facing archaeological sites in order 
to  develop appropriate solutions to preserve them.

4. Shedding light on the practices of the occupation authorities that seek to 
destroy the civilization of the Palestinian people. 

2

مقدمة:
جنني مدينة كنعانية عريقة اأن�شئت ح�ايل عام 2450 ق.م ول ت�شاهيها بالأقدمية اإل 
مدن اأريحا األقد�ص �شكيم ، �شيدا ودم�شق وقد اكت�شف د. األربت جل�ك اأ�شتاذ الآثار الأمريكي 
الراحل املنتدب لدى جامعة بريزيت عام 1980م �شاحب كتاب »اجلانب الآخر من الأردن( 
وقد اكت�شف بقايا �ش�ر قلعة جنني القدمية املمتدة من �شمالها ال�رصقي اإىل جن�بها الغربي، 
وما زالت بع�ص حجارته ال�شخمة ماثلة يف ق�اعد ال�رصاي القدمية )دار احلك�مة( وال�ش�ق 

القدمي )1(
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اأ�شي�ط  يف  العمارنة  تل  رف�   – القدمية  امل�رصية  املخط�طات  يف  جنني  ا�شم  ورد 
والبابلية والآ�ش�رية ويف الت�راة والإجنيل ويف احلفريات الأثرية غربي جنني يف تل تعنك 
اأ�شماء عدة منها: عني جهاينم، وجهاين،  الع�ش�ر  واأطلق عليها عرب  – جمد،  املت�شلم  وتل 
ثم  جنينيا،  ي��شيف��ص  امل�ؤرخ  ودعاها  ن�نًا(،  اأخريا  امليم  قلبت  )ثم  وجانيم  جنيم  عني 
واأطلق  واحدة(  ياء  ب)  جنني  على  الت�شمية  ا�شتقرت  ثم  جينني،  ثم  جنينني  عني  اأ�شبحت 
عليها ال�شليبي�ن جريين اأو جراند جريرين اأو ميج�ر )مايرن( جالينا، متييزا لها عن ما يرن 
جريين )زرعني(، وكل هذه الألفاظ مليئة مبعاين اجلنائن وال�شبار وفقا ملا اأورده الرحالة 

وامل�ؤرخ�ن.                                                
�رصقا   18،35 ط�ل  وخط  �شمال   33.27 عر�ص  خط  على  جنني  مدينة  تقع  امل�قع: 
على اإحداثيات 208 عر�ص و 177 ط�ل، ومتثل الراأ�ص اجلن�بي ملثلث مرج ابن عامر يف 
�شمال فل�شطني وحتيط بها قرى قباطية، وعايا ، دير اأب� �شعيف، بيت قاد، امل�رصوع، عرانة، 
اجلل�شة، �شباح اخلري، )مقيبلة – داخل اخلط الأخ�رص(، كفر دان، برقني واملخيم جزء من 

ق�شيمة ون�شاب جدولة اأرا�شي املدينة. )2(           
�شهري  اأب�  جبلي  بني  وتقع  البحر،  �شطح  عن  157م  ح�ايل  القدمية  جنني  ترتفع 
)265مرتا-�شهري بال�شاد ولي�ص بالظاء( واملراح )245 مرتا(، وبينهما وادي عني نينيي، 
التذكار  �رصقي  املقطع  لتتخذ جمراها عرب ج�رص  الينابيع  فتتجمع  املقطع  نهر  روافد  اأحد 
امل�ؤدية  ال�شح�ة  خلة  فت��شطهما  الغربي  اجلبل  وامتداده  �شهري  اأب�  جبل  واأما  الأملاين 

تدريجيًا اإىل وادي برقني، واأما 
3

جبل املراح وامتداده اجلبل ال�رصقي، فيتخللهما وادي عز الدين الذي ي�شب عند ج�رص 
خروبة، ومنه ي�شريي مندجمًا يف �شهل مرج ابن عامر فيلتقيان يف ج�رص ب�شمة مبا يعرف 
بنهر املقطع، وحتيط باملدينة وعلى مقربة منها من الغرب واجلن�ب وال�رصق تالل وجبال 

متفاوتة الرتفاع. 
تبعد جنني عن البحر الأبي�ص غربًا ح�ايل 40 كم، وعن نهر ال�رصيعة )الأردن( �رصقًا 
�شمال  والنا�رصة  �رصقا  بي�شان  اإليها  القدمية  الفل�شطينية  املدن  واأقرب  كم،   50 ح�ايل 
والنا�رصة،  القد�ص  بني  امل��شل  الطريق  على  واقعة  فهي  جن�با،  ونابل�ص  غربا  وحيفا 
وجمدو  دوثان  بني  وق�عها  فاأن  غرو  ول  باجلبال،  والأغ�ار  بالداخل  ال�شاحل  فرتبط 

اأهمية خا�شة.)3( اأعطاها 
4
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بلعمة:نفق بلعمة التارخيي

التسمية:

امللكي  الأر�شيف  ،ويف  القدمية  امل�رصية  املخط�طات  ويف  الت�راة  يف  ذكرها  ورد 
امل�رصي القدمي، ويف ال�ثائق الأ�ش�رية، فعرفت با�شم: يبلعام  واأبليعام، وعرفت بالي�نانية 
والرومانية: بلم�ت ولدى الفرجنة كا�شتيلي�م  بيالزم�م، وذكرت امل��ش�عة الفل�شطينية اأن 

من اأ�شمائها اأي�شا بلعام واأبلعام.
5

املوقع:

تقع بلعمة على بعد كيل� مرت تقريبًا من مدخل جنني اجلن�بي، والتي ا�شتهرت بالعهد 
بلعمة  اأن  الآتي:  1944م  عام    1375 العدد  الفل�شطينية يف  ال�قائع  الكنعاين، وجاء يف 
ت�شمُّ تال »اأثريا« وح�شنا »مهدمًا«، وتقدر م�شاحتها بح�ايل )90 دومنا(، وذلك على امتداد 
مرتفعات جبل اأبي �شهري القبلية، وترتفع قرابة مائتي مرت قبالة اإ�شارة الكيل� )108( عن 
القد�ص – غربي اخلط احلديدي احلجازي الذي جرى تعطيله يف جنني عام 1941م، وتقع 
بلعمة �رصقي منطقة الربج املندثرة بني خربتي النجار واأم النمل، وي�شار باأن هناك قرية 
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با�شم بلعمة �رصقي جر�ص تابعة للمفرق �شمال الأردن على ارتفاع 695 مرتا.

األهمية:

كممر  ال�شلب  ال�شخر  يف  حمف�ر  وه�  فل�شطني،  يف  اأثري  مائي  نفق  اأهم  بلعمة  تعد 
اآمن لتزويد البلدة باملياه من �رصقي اأقدام �شف�حها، كما تتمتع بلعمة مب�قع ح�شني يعدَّ 
املنفذ املهم ملرج بن عامر، وملدينة جنني التي تت��شط دوثان وبيت �شان وجمدو، وبلعمة 
هي اإحدى مدن الع�رص الربونزي املبكر منذ ثالثة اآلف �شنة ق.م، وكانت ت�شكل خط الدفاع 
الأول عن املنطقة ابتداء من نقطة انفراج وادي عني نيني والتقائه ب�ديان حنا-اخل�شب-
النيف، حيث تت�اجد الآبار ل�شتح�شال مياه ال�رصب واإفادة امل�شافرين والرعاة واملزارعني، 
ومنها عني ال�رصيف وبئر �شنجل اأو �شنجب )حي�ان من الق�ار�ص ال�رصيعة �شعره كثيث واأكرب 

من اجلرذ(، ويذكر اأن الفرع�ن امل�رصي 
5

معركة  اأعقاب  بلعمة وجنني يف  احتل  قد  ال�شابعة ع�رصة  غزوته  الثالث يف  حتتم�ص 
جمدو. وي�شار اأن جمدو اأو اللج�ن –تل املت�شلم-هي احلد الفا�شل بني منطقة الروحاء وبالد 
حارثة، كما احتلهما امللك الآرامي عزرا بن حدد يف القرن الثامن ق.م، ول تف�تنا الإ�شارة 
اآمنًا  �رصيًا  اإىل ك�نه ممراً  بالإ�شافة  ا�شتخداماته  واأوجه  الرتيب  املائي  النظام  اأهمية  اإىل 
للمدينة واملنطقة، وه� مزود بفتحات �شخرية لالإ�شاءة وو�شع الأ�رصجة عليها، وه� �شبيه 

باأنفاق مائية يف فل�شطني، كما يف القد�ص واجليب وتل املت�شلم وتل وقا�ص

أعمال التنقييب:

امل�قع  ظهر  ثم  1863م،  عام  غ�رين  فكت�ر  الفرن�شي  الباحث  مرة  امل�قع  اكت�شف 
مر�ش�مًا على خرائط م�شح فل�شطني بني عامي 1872 - 1878م با�شم وايل ال�شيخ من�ش�ر، 
ولعل الت�شمية تع�د اإىل امللك املن�ش�ر �شيف الدين قالوون الألفي العالين ال�شاحلي- القرن 
الثالث ع�رص امليالدي، ونظراً »للتقارب العثماين الأملاين فقد بداأت باك�رة الدرا�شات الأثرية 
اإىل مدخل  �ش�ماخر(  )غ�تليب  الأملاين  العالمة  لدى و�ش�ل  1908م  امل�قع عام  يف هذا 
النفق املائي يف اخلربة، كما قام �شم�ئيل يافني بحفريات حمدودة �شنة 1973م، ويف هذا 
ال�شدد يجري تعاون بني دائرة الآثار الفل�شطينية واحلك�مة اله�لندية ممثلة بجامعة ليدن 
�شهدت  التي  العربية  مطبعتها  وازدهرت  1575م  عام  جامعتها  تاأ�ش�شت  ه�لنده  )جن�ب 
�شمن  ديرك�ي  فان  خريت  الدكت�ر  الآثار  كلية  مدير  وباإ�رصاف  »للم�شت�رصقني(  ن�شاطًا 
اأعمال  وجددت  الأردن،  بغ�ر  عال  دير  يف  التنقيب  اأعمال  غرار  وعلى  امل�شرتك،  امل�رصوع 
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التنقيب باإ�رصاف الدكت�ر حمدان طه مدير دائرة الآثار العامة عامي 1996م و 1997م، 
بعد قيام بلدية جنني بت��شعة مدخل املدينة اجلن�بي �شارع عني نيني نابل�ص اإثر تعر�شه 
و   1997 والتنقيب عامي  احلفر  اأعمال  وا�شتمرت   ،1992 في�شان عام  للخراب من جراء 

اأعمال الرتميم بني عامي 2000 و 2005م.)4( 1998 م، وقد ا�شتمرت 
6

طاقم العمل: 

م   1998  /10/ 21 اإىل    9/5 الفرتة من  امل��شمية يف  التنقيب  ا�شت�ؤنفت عمليات 
عن طريق اإيجاد خميم ميداين متكامل، ي�شم كادراً مزوداً بحا�ش�ب متط�ر واآلت الت�ش�ير 
 14 بينهم  �شخ�شًا  ثالثني  قرابة  من  فريق  خلدمة  معد  ومطبخ  العلمية  والأجهزة  الدقيقة 
فل�شطينيًا و 11 ه�لنديًا، بالإ�شافة اإىل خرباء العمل امليداين باإ�رصاف د. مارغريت �شتايرن 
واإيفلني فاإن تري�شتاين عن اجلانب اله�لندي وجهاد يا�شني وي��شف اأب� طاعة عن اجلانب 

الفل�شطيني.

حقول التنقيب:

بالعمق  115 مرتاً  الك�شف عن ط�ل  اإجناز  اأن مت  التنقيب يف ثالثة حق�ل بعد  جرى 
الداخلي ملغارة النفق من املدخل املقبب عرب مدرج اأر�شي �شخري �شاعد ميتد من ال�رصق 
اإىل الغرب، وقد ي�ؤدي اإىل تل احلفرية الأثري بني برقني، وعرابة، وترتفع مغارة النفق املائي 
من 3 - 7 م بعر�ص ل يقل عن 3 اأمتار، وقد ا�شتخدم النفق كممر �رصي اآمن ي�شتند اإىل جدار 
منابع  اإىل  الدفاعي و�ش�ل  املدينة  �شكان  نظام  » من  بامتداده جزءاً  ي�شكل  خلفي متني، 

املياه يف فرتة ما قبل الرومان البيزنطيني بالع�رص احلديدي«
Ú  احلقل اأ: يقع احلقل اأ على قمة خربة بلعمة ال�رصقية ب�اقع ميتد 30×30 مرتاً على

اأنقا�ص الربج �شمن ع�رصة مربعات وبع�ص اخلنادق التجريبية، فاأظهرت اأعمال احلفر بناء 
فاأقيم  الروماين،  البيزنطي  الع�رص  عادية يف  وف�شيف�شاء  منتظمة  وب�ابات  حجريًا �شخمًا 
بياليزم�م حم�طة  كا�شتيلي�م   با�شم  قلعة �شليبية عرفت  ثم   ، اأنقا�شه  بقايا  الربج على 
باأ�ش�ار خارجية عر�شها مرتان، وبقايا مقربة منذ الع�رص الأي�بي اململ�كي، وكذلك خمازن 
وفخارية  رمادية  وطبقات  للخبز  وط�ابني  برميلية  وعق�د  داخلية  ومبان  للقلعة  تابعة 
مزججة، كما عرث على روؤو�ص نبال ملت�شقة بال�ش�ر اجلن�بي للقلعة و�رصاج فخاري واآخر 

برونزي وحجارة للطحن.
7
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Ú  احلقالن ب، جـ: وكالهما يف منقطة الع�رص احلديدي ويقعان على الطرف اجلن�بي
الغربي للخربة، فيقع احلقل ب اإىل اجلن�ب ال�رصقي من احلقل ج�، والهدف منها معرفة تاريخ 
ا�شتيطان امل�قع، حيث مت فتح ثمانية مربعات يف احلقل ب، واأربعة يف احلقل ج�، وهما 
مليئان باجلرار وك�رصات الأواين والأ�رصجة والغاليني الفخارية والأدوات احلجرية، وبقايا 
عظيمه وفلكة الغزل وامل�قد وقدور الطبخ والط�ابني، مع وج�د عدد من القب�ر يف الناحية 
ال�شمالية، وعدد من املرابط واملذاود يف الق�شم الأو�شط، و�شيجري ا�شتكمال الأعمال ومعرفة 
طبيعة احلياة الجتماعية داخل النفق املائي ودرا�شة العينات والبقايا احلي�انية والنباتية، 
ول�شيما بعد الك�شف عن عدد من الغرف وامل�شاحات ويع�د تاريخ اإن�شائها للقرنني ال�شابع 
املعل�مات  )وبع�ص  2005م،  ربيع عام  وت�ش�ير يف  ترميم  وال�شاد�ص ق.م وجتري عملية 
مقتب�شة من ن�رصة دائرة الآثار الفل�شطينية – د. حمدان طه واملهند�ص دكت�ر خريت فان دير 

ك�ي- رام اهلل(. )5(      
الربج ومغارة خربة بلعمة، وما  ي�شاهده املتفح�ص لدى زيارته م�قع  اإن ما  تن�يه: 
حت�يه من طبقات رابية مبعرثة، لي�ؤكد ما ورد يف الرواية ال�شعبية التي يتداولها اأهل جنني 
واملنطقة املجاورة، من اأن زلزال ق�يا �رصب جنني واخلربة املذك�رة التي كانت م�شك�نة.

8

كنيسة برقني:
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الدير والكنيسة لغة واصطالحاً:
الراهبات ويك�ن  اأو  الدير كلمة �رصيانية الأ�شل تعني املبنى املعد لإقامة الرهبان، 
تراكيب يف  وامل�اقع يف بالدنا  والقرى  املدن  �شكل ح�شن م�شتقل، وحتمل كثري من  على 
مقطعها الأول لفظة دير منت�رصة منذ القرن امليالدي الأول يف م�رص والعراق وال�شام ولعل 
اأقام  حيث  البلح  دير  اأكربها  وقرية  مدينة   39 فل�شطني  ويف  ال�ش�رية،  الزور  دير  اأكربها 
371م،  واأكرثها يف منطقة رام اهلل ،  اأديرة فل�شطني عام  اأقدم  القدي�ص هيالري�ن ال�شائح 
اأ�شهرها حاليًا بداخل اخلط الأخ�رص دير يا�شني) القد�ص( ودير حنا) عكا(، ومنها مبحافظة 
جنني اثنتان: الأوىل دير اأب� �شعيف على بعد 5 كم �رصقي جنني وترتبط بها كثرياً، و�شكانها 
ح�ايل خم�شة اآلف وثالثمائة ن�شمة وم�شاحتها 12906 دومنات وترتفع 200 م عن البحر 
وت�شتهر  بزراعة احلب�ب وال�شم�شم والبطيخ وبرتبية امل�ا�شي و�شناعة الألبان والثانية دير 
غزالة على بعد  كم �شمال �رصق جنني و�شكانها ح�ايل ثمامنائة وخم�شني ن�شمة وم�شاحتها 

220 مرتاً عن �شطح البحر. 6588 دومنا وترتفع 
9

وهي زراعية، وكانت اإحدى م�اقع املحافظة الثمانية ذات ال�ج�د الن�رصاين وعالقتها 
الأردن  جندا  كتابه  من   175 �شفحة  يف  عراف  �شكري  الدكت�ر  اأورد  كما  ق�ية،  باملدينة 
وفل�شطني ال�شادر عام 1992 م عن  دار ال�شفق يف كفر قرع- داخل اخلط الأخ�رص حيث 
ياق�ت  عن  نقاًل  اأورد  التعريف،  عن  غني  وم�ؤرخ  معلية  من  م�شيحي  وه�  املذك�ر  يقيم 
احلم�ي يف اجلزء الثاين من معجم البلدان اأن �شبعة اأديرة يف فل�شطني انقلبت م�شمياتها اإىل 

قرى ماأه�لة. )6(                                  
واملجم�عة،  اجلمع  مبعنى  كن��شا  كلمة  من  ومعربة  اآرامية  فهي  كني�شة  كلمة  اما 
وتعني حمل العبادة وجمعها كن�ص وكنائ�ص واأ�شبحت الكني�شة مبعناها الدارج تطلق  على 
يف  واملهد  القد�ص  يف  القيامة  هي:  خم�شة  الكنائ�ص  واأ�شهر  املنظمة،  امل�شيحية  املجم�عة 
بيت حلم والقدي�ص بطر�ص يف روما والب�شارة يف النا�رصة وكني�شة القدي�ص ج�رج�ي�ص يف 

برقني.
نبذة تارخيية:

تعدَّ قرية برقني من اأقدم املناطق املاأه�لة منذ الألف الثالث ق.م عرفت قدميا با�شم 
بيت فل�ي التابع ململكة بلعمة وتقع على بعد 5 كم غربي جنني على ارتفاع 260م وت�رصف 
قباطية،  قرى:  بها  وحتيط  دومنًا   19447 اأرا�شيها  م�شاحة  وتبلغ  عامر  ابن  مرج  على 
وال�شهداء، وم�قع جنزور، وعرابة، وخربة املن�شية، وكفر ق�د، واليام�ن، وكفر ذان، ومقيبلة 
وت�شتهر  اخلري،  �شباح  و�شاحية  جنني،  ومدينة  وعرانة،   ، واجللمة  الأخ�رص،  اخلط  داخل 
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ل  زيت�نًا،  املزروعة  بامل�شاحة  الرابعة باملحافظة  املرتبة  الزيت�ن فتحتل  بزراعة  برقني 
بالإنتاج بعد قباطية وكفر راعي ويعبد.

10

ومن امل�اقع املرتبطة بها: وادي برقني وال�شاحية، وخربة ب�شمة، حيث كان مير قطار 
اخلط احلديدي احلجازي من على ج�رص ب�شمة نهر املقطع �شمال غرب جنني، وتلة ال�شعادة 
التي اقرتنت بالرواية ال�شعبية ب�شجرة ال�شعادة زنزجلت التي كان الأهايل يرتادونها لتعليق 
ال�رصائط املل�نة اإىل اأن قطعت عام 1938 م، ومثل هذه ال�شجرة »�شجرة املن�ة-�شن�برة 
بني جر�ص واحل�شن، قطعت �شنة 1957م و�شجرة بل�طة �شيدنا اإبراهيم اخلليل، و�شجرة اآدم 
يف القرنة العراقية« ويف ال�شعادة غابة حرجية م�شاحتها 510 دومنًا ويف اأدناها حفرت 

بئر البلدية اجلديدة عام 1996م. 
كان�ا  ،و  م�شيحيًا   92 ح�ايل  منهم  ن�شمة  اآلف  �شتة  قرابة  برقني  �شكان  عدد  ويبلغ 
اأكرث من ذلك يف الزمن املا�شي ، وتعدَّ برقني مركز التجمع الن�رصاين الثاين بعد الزبابدة 

مبحافظة جنني ،لكن اأهميتها تكمن بقدا�شة ارتباطها ب�شرية ال�شيد امل�شيح عليه ال�شالم.

التسمية: 

ويذكر امل�ؤرخ�ن والرواة اأن برقني �شميت كذلك بعد حتريفها يف اأعقاب ت�رصفها مبرور 
ال�شيد امل�شيح منها غري مرة واأن الت�شمية ا�شتقت من الرب�ص وبعيد �شفاء الع�رصة من الرب�ص 
مبعنى  والراء  الباء  )بفتح  الربق  من  اأو  برقني  اإىل  حت�لت  ثم  )بر�شني(،  باجلمع  ،�شميت 
اللمعان كناية عن الرب�ص( فجمعت من برق اإىل برقيم بامليم للدللة على �شيغة اجلمع يف 
اللغات ال�شامية، ثم حت�لت اإىل برقني، ويرى املرح�م م�شطفى مراد الدباغ )اأب� عمر( يف 
م��ش�عته بالدنا فل�شطني لعلها من الربكة وقيل هي م�شتقة من الرب واليقني وقيل حديثا 
قد تك�ن من الربء اأي ال�شفاء من املر�ص مع اإبدال الهمزة بالقاف، ويق�ل حممد بن حممد 
اأن برقني م�شتقة من  اأ�شماء املدن والقرى الفل�شطينية  حمم�د ح�شن �رّصاب �شاحب معجم 

اجلذر العربي برك مبعنى ال�شرتاحة ومقطع –ين- للجمع.
11

ال�شنبالوين  مبركز  برقني  بلدة  احلبيبة  قريتنا  اإىل  بالإ�شافة  برقني  ا�شم  وحتمل 
مبحافظة الدقهلية بدلتا م�رص، م�شقط راأ�ص املرح�م اأحمد لطفي ال�شيد اأ�شتاذ اجليل. وهناك 
قرية )بروقني( من اأعمال �شلفيت بفل�شطني، وكذلك بلدة )برقن( وهي مركز حمافظة �شبها 

الداخلية يف ليبيا.
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الربص والكمه:
وي�شمى  بالبهاق  امل�شتحدثة  العربية  بالت�شمية  يعرف  كما  اأو  اجلذام،  اأو  الرب�ص 
بالإجنليزية Vitiligo ، ه� مر�ص جلدي مزعج ي�رصب اجل�شم، فيحدث به ق�رصاً اأبي�ّص كريها 
ي�شبب حكة م�ؤملة، ويعرف امل�شاب به بالأبر�ص، وقد قام �شيدنا عي�شى عليه ال�شالم باإبراء 
املر�شى الع�رصة، ولدى مغادرتهم املغارة بعد اكتمال �شفائهم مل يتقدم لل�شيد امل�شيح عليه 
ال�شالم بال�شكر اإل واحد فقط من الع�رصة واإن كان هذا الأمر م�شتهجنًا، فاإمنا يعطي دللة 
قاطعة على النكران الكامن يف الطبيعة الب�رصية قال تعاىل {وقليل من عبادي ال�شك�ر} من 

اآية 13 ب�ش�رة �شباأ.
واأما الكمه فه� ن�ع من العمى املطبق ي�شيب �شاحبه املعروف بالأكمه منذ ولدته، 
فيعرتي ج�شمه تغري جمحف يف الل�ن وا�شطراب يف الق�ى العقلية، وعدَّ العرب حالت عدة 
من اأمرا�ص ت�شيب العني منها: احل��ص، والعم�ص، والع�شى، واجلهر، واخلف�ص ويف املقدرة 
تعاىل  قال  النب�ية،  املعجزة  تكمن ماهية  والرب�ص  الكمه  املر�شني  على معاجلة هذين 
{واأبرئ االأكمه واالأبر�س واأحيي امل�تى باإذن اهلل} من اآية 49 ب�ش�رة اآل عمران، وق�له تعاىل 

{وتربئ االأكمه واالأبر�س باإذين} من اآية 114 ب�ش�رة املائدة.                      
�شمال  والنا�رصة  اجلليل  بني  ال�شالم  عليه  تنقله  اأثناء  يف  املعجزة  تلكم  متت  وقد 
حديد  �شكة  حمطة  مب�قع  عرابة  �رصقي  دوثان-  طريق  عرب  جن�با  حلم  وبيت  والقد�ص 
احلجاز متحا�شيًا املرور من الأماكن املاأه�لة مثل جنني املدينة معرجا على برقني خ�شية 
ا�شطدامه باحلاقدين الطغاة من اأن�شار حك�مة هريودو�ص الفا�شدة بعيدا عن اأعني الرقباء 

دون متكينهم من الإ�شاءة اإىل �شالمة وم�شرية الدع�ة الإلهية. 
                            12

القدي�ص  بكني�شة  املعروفة  القدمية  الأوىل  برقني  كني�شة  اأملقد�شة  الأماكن  خام�ص 
جي�رجي��ص هي خام�ص الأماكن الن�رصانية املقد�شة وهي: 1. كني�شة القيامة يف القد�ص. 
الب�شارة يف  4. كني�شة  القدي�ص بطر�ص يف روما.  3. كني�شة  املهد يف بيت حلم.  كني�شة   .2

النا�رصة.
كبدوقية-  اإقليم  من  جي�رجي��ص  القدي�ص  اأن  امل�شيحية  التاريخية  الرواية  وتفيد 
دي�قليديان��ص  الروماين  الإمرباط�ر  زمن  ظهر  ني�شان    23 يف  وعيده  برتكيا،  قي�رصية 
الذي ا�شطهد امل�شيحيني فعرفت فرتة حكمه بع�رص ال�شهداء، ثم خلفه الإمرباط�ر البيزنطي 
ق�شطنطني الأول الكبري )اأمه هيالنه(، فاأعلن الن�رصانية دينًا ر�شميًا للدولة، وبنى كنائ�ص 
اإىل  العا�شمة  ونقل  325م  الكن�شي عام  نيقيا  املذك�رة،  وعقد جممع  الكني�شة  منها  عدة 

بيزنطية يف 11 /5/ 330 م وت�يف عام 337م. 
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اخل�رص  �شيدنا  ه�  جي�رجي��ص  فاإن  امل�شلمني،  لدى  املتناقلة  الرواية  اإىل  وا�شتنادا 
بن اإيا�ص وه� نقيب الأولياء و�شاحب �شيدنا م��شى كليم اهلل عليه ال�شالم، وقد ورد ذكره 
بالقراآن الكرمي، ويعرفه بع�شهم بقاتل التنني، وللخ�رص مقام يف حيفا، واآخر يف قرية كفر 

يا�شيف.
نف�شه مارجي�رجي��ص يف  ال�شم  اأخرى حتمل  اأرث�ذك�شية  اأن كني�شة  بالذكر  واجلدير 

وادي القلط بني القد�ص واأريحا، ويف قرية اأب� �شنان باجلليل.
1985م  اأي�شا هي كني�شة الالتني وقد افتتحها عام  وي�جد يف برقني كني�شة ثانية 
ول  املحافظة  كنائ�ص  اأحدث  وهي  الطلياين  بلرتيتي   ي��شف  بن  يعق�ب  املطران  الراحل 
كني�شة  مندوب  واأخ�ص  معي  تعاون�ا  الذين  اأولئك  لكل  ال�شدد  بهذا  ال�شكر  ت�جيه  يف�تني 
الروم الأرث�ذك�ص نائب رئي�ص جمل�ص حملي برقني نايف جاد القحار )اأب� ريا�ص( واخلياط 

عيد ي��شف ك�شربي )اأب� الن�رص( والأ�شتاذ �شبحي ال�شائغ )اأب� اميل(.                  
اأو املغارة  الكهف  الكني�شة ومن داخل  اأر�ص  اإحدى املعجزات يف  ويف برقني حدثت 
ملنطقة  التابعة  جنني  غربي  عامر  ابن  مرج  على  امل�رصف  القرية  �شمايل  بجبل  املتطرفة 
كان�ا  الذين  بالرب�ص  امل�شابني  للع�رصة  ال�شحي  احلجر  م�قع  ومن  )�شب�شطية(  ال�شامرة 
يتلق�ن الطعام من ك�ة )فتحة( من اأعلى املغارة حيث ت�رصفت برقني ومتت اإحدى معجزات 

�شيدنا امل�شيح عي�شى بن مرمي عليه ال�شالم.
وقد قام بخدمة الكني�شة املذك�رة م�ؤخرا كهنة هم: اخل�ري دروي�ص واخل�ري عبد اهلل 

واخل�ري �شاكر واخل�ري يعق�ب.
مراحل إنشائها: 

مرت الكني�شة منذ ن�شاأتها ب�شبعة اأط�ار عف�ية هي:
املكان الذي جرى فيه معجزة �شفاء الرب�شاء الع�رصة، وه� عبارة عن كهف منعزل . 1

كغرفة بئر اأر�شية ذات فا�شل حجري ت�شم ب��شطها املذبح ولها م�شندان حجريان حلمل 
الكتب، ولها فتحة عل�ية دائرية ا�شتعملت لإي�شال املاء والغذاء يف اأثناء احلجر ال�شحي.

ثم �شيدت كني�شة ب�شكل ب�شيط على مدخل الكهف يف العهد البيزنطي وا�شتمرت كذلك . 2
يف الع�رص الإ�شالمي: الرا�شدي والأم�ي والعبا�شي.)7(

ع�رص . 3 الثاين  القرن  يف  تعمريها  جرى  1291م(   - ال�شليبي )1099  العهد  ويف 
املطران  كر�شي  زال  وما  ال�شمايل  املحراب  والإبريق يف  الف�شي  ال�شحن  لإن�شاء  امليالدي 

احلجري ماثال يف اجلهة اجلن�بية، وله ذراعان حمف�ر عليهما راأ�ص حي�ان. 
وظلت الكني�شة عقب ال�شليبيني يف ع�رص املماليك والعثمانيني بحالتها الطبيعية، فقد 
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ذكر ي�نيفاك��ص دي �شتيفان��ص يف اأوا�شط القرن ال�شاد�ص ع�رص باأنه ت�جد كني�شة جميلة 
ك�ندور  و�شفها  كما  الع�رصة،  الرُب�ص  معجزة  مبكان  القدمية  جنني  قلعة  غربي  مهج�رة 
عام 1875م باأنها غرفة �شغرية ذات فا�شل حجري اإىل ال�رصق يخفي حمرابا، ولها ثالثة 

مداخل حتميها الأب�اب.
اأ�شيف لها يف عهد النتداب الربيطاين غرفة �رصقية ا�شتغلت كمدر�شة. . 4
ويف زمن الأردن يف ال�شتينيات اأ�شيفت لها غرفتان غربيتان.. 5
ويف ال�شبعينيات جرت فيها اأعمال ترميم ب�شيطة.. 6

14

واأخريا مت بالتن�شيق بني دائرة الآثار العامة الفل�شطينية واحلك�مة اله�لندية القيام . 7
باأعمال اإ�شالحية بقيمة 120 األف �شيكل �شملت تعبيد الطريق امل��شل من جنني عرب حي 

الهدف وال�اد اإىل الكني�شة يف برقني.
ومت اكت�شاف بئر قدمية عرب حنجرة �شيقة ت�ؤدي اإىل �شاحة بي�شاوية م�شق�فة،. 8
واأقيم حفل باإعادة اإعمارها يف 24 /8/ 1997م.. 9

15

قلعة صانور:
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�شان�ر قرية عربية قدمية تقع على الطريق اجلبلي بني مدينتي جنني ونابل�ص على 
بينما  12897 دومنًا،  م�شاحته  �شهل حلقي  بها  البحر، ويحيط  �شطح  365م، عن  ارتفاع 
ت�رصف على املرج املعروف مبرج �شان�ر والبالغة م�شاحته 21 األف دومنًا ال�اقع بني قرى 
�شان�ر، وم�شلية، والزبابدة، وكفري، و�شري، واجلديدة، و�شريي�ص، وميثل�ن، وجبع، واجلربا 
و�شمي مبرج الغرق اأي�شا؛ لك�نه عر�شة للغرق حيث له ممر طبيعي واحد من اجلن�ب الغربي، 

ويطل على املرج اأو ي�رصف عليه جبل – جري�ص 
16

764 م وه� اأعلى جبال حمافظة جنني، بينما حتيط به جبال من ال�رصق عل�ها 678 
واخل�رصوات  واملراعي  والذرة  بالبطيخ  ال�شهل  هذا  وي�شتهر  528م  عل�ها  ال�شمال  ومن  م 

ال�شيفية.
ويبلغ عدد �شكان �شان�ر قرابة 4300 ن�شمة، ويتك�ن اأهلها من خم�ص حمايل هي: 
جرار من ق�شطل البلقاء، والغربي اأو امل�شاروة من بقايا حملة اإبراهيم با�شا، وولد علي من 
عنيزة احلجاز، والعي�شة من �شامل واحلبايبة من كفر الديك هذا بالإ�شافة اإىل ال�شملة من 

حجة.
ومن اآثار �شان�ر خربة املغارة �شمال غرب �شان�ر القرية وبها مقام ال�شيخ علي وعقد 
اأب� زن�نة، ومقام ال�شيخ �رصار، وخربة اإجنيل، وخربة اخلربة، حيث �رصيح ال�شيخ ابن بدرية 

وخربة ديدبان جن�ب خربة اخلربة. )8(                  
بن حماد  الزبن  ال�شيخ حممد  امليالدي  ع�رص  الثامن  القرن  اأواخر  باملنطقة يف  ظهر 
من  واتخذ  1770م،  1184ه�  عام  جنني   – اللج�ن  مت�شلمية  ت�ىل  الذي  جرار  النا�رص 
�شان�ر مقراً له، وتعاون اأهل نابل�ص وجنني والفالح�ن مبا يقدر ب 1200 م�شلح يف رفع 
ح�شار ق�ات اأحمد با�شا اجلزار عن �شان�ر يف 28 /5/ 1771م ح�شب ما ورد يف ر�شالة 
6 /6 /1771 وبداأ ابن جرار ببناء قلعة �شان�ر، وهي عبارة  قن�شل فرن�شا يف يافا يف 
عن عدد من الدور احل�شينة املتقاربة، ثم اأكملها بعد وفاته ولده ال�شيخ ي��شف حممد الزبن، 
فاأحاطها ب�ش�ر من احلجارة ال�شلبة ال�شخمة املمزوج بال�شيد، م�شتعينا باإجنازها مبهرة 

البنائني وال�شناع من نابل�ص، ومب�شاعدة زعماء العائالت املتنفذة احلليفة.
وللقلعة ثالثة اأبراج �شخمة ذات �رصفات، وثالث ب�ابات، والب�ابة الرئي�شة هي الغربية 
وللقلعة ب�ابتان اأخريان من اخل�شب ال�شميك امل�شفح باحلديد عدا الباب ال�رصي امل�ؤدي اإىل 
املخابئ، وتق�م القلعة على املرتفع اجلبلي، وتنت�رص م�شاحتها يف اأكرث من ع�رصة دومنات 
�شملت بنايات عدة، من �شمنها جامع �شغري وم�شاحتها العمرانية 4675 م2، ويرتكز ال�ش�ر 
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اإىل  ي�شل  وقد  اأمتار  ثمانية  ارتفاعها  ومت��شط  اأمتار،  ثالثة  عر�شها  قاعدة  على  �شاخمًا 
خم�شة ع�رص اأمتار، ومت��شط ارتفاعها ثمانية اأمتار، وقد ي�شل اإىل خم�شة ع�رص مرتاً تتخلله 

طالقات املراقبة و�رصفات احلرا�شة، كما ت�شم 
17

وخمازن  واملغاور،  الآبار  من  وعددا  الأخرى،  والعق�د  اللي�ان  �شدارتها  يف  القلعة 
امل�ؤونة، وخمابئ الأ�شلحة، وعلى الرغم من اإحاطتها باجلبال، فاأنها كانت تهاجم من جبل 
اأو جبلني من اجلهة ال�شمالية الغربية، بينما متتد اأمامها من اجلهة اجلن�بية �شاحة كبرية 

�شْت لل�شباق والفرو�شية   ُخ�شِّ
وقد هاجم �شان�ر القرية وايل ال�شام عثمان با�شا ال�شادق الكرجي حليف حممد بك 
القي�شي الأمري ي��شف بن ملحم  1764م م�شتعينًا بالزعيم  1178ه� وفق  اأب� الذهب عام 
ي��شف  ال�شيخ  ابنه  الذي خلفه  الزبن  ابن جرار حممد  ف�شل يف مهمته �شد  لكنه  ال�شهابي، 
مت�شلم جنني 1184ه� 1170م، وزاد من نف�ذه ن�شاطه يف معركة املرج �شد ق�ات نابلي�ن 
�شنة 1799م، غري اأنه ت�يف عام 1222ه� 1808م فخلفه ابنه ال�شيخ عبد اهلل، فتعر�شت 
القلعة ملهاجمة اأحد مماليك اجلزار وه� عبد اهلل با�شا اخلازندار )وكيل حاكم عكا �شليمان 
با�شا العادل( م�شتعينًا بالأمري ب�شري بن قا�شم ال�شهابي فدك ح�ش�نها عام 1830 م يف ي�م 
الأحد ال�اقع 22 �ش�ال 1246ه� ب��شاطة ولده خليل، وبتدبري من اإبراهيم با�شا كتخذا وقام 
367 ع�شكريًا بالت�شليم، ومت اإجالء اآل جرار بعد الت�شليم اإىل جبع وطل�زة وع�شريه ال�شمالية 
عن طريق ال�شابط ي��شف اآغا الكردي واإىل اأن هداأت الأم�ر واأعيد ال�شيخ عبد اهلل الي��شف 

مت�شلما على نابل�ص عام 1831م، فقام باإ�شالح القلعة.)9(
جم�ع  على  انت�رص  الذي  امل�رصي  با�شا  اإبراهيم  حملة  ملهاجمة  القلعة  تعر�شت  ثم 
املتحالفني يف معارك الطيبة وقاق�ن ودير الغ�ش�ن وزيتا حتى وادي ال�شعري اإىل �شان�ر 
حيث قام بهدم القلعة �شنة 1834 لكنه مل يقتحمها، حيث رجحت هنا كفة اآل عبد الهادي 
وبداأ نف�ذ ابن جرار بالت�شاوؤل والنح�شار التدريجي وكان قد برز منهم اأخريا ال�شيخ قا�شم 
حممد اآغا الداوود حاكما جلنني وابن عم�مته ال�شيخ عبد القادر- قدورة حممد املفلح اأعقبه 
احلاج حافظ با�شا حممد احل�شني عبد الهادي منذ عام 1883م، حتى اأوائل القرن الع�رصين.  

18

اأعقاب  يف  الإجنليز  قبل  من  والتخريب  الن�شف  من  القلعة  له  تعر�شت  ما  اآخر  وكان 
ا�شت�شهاد قائد عام الث�رة الفل�شطينية املرح�م عبد الرحيم احلاج حممد )اأب� كمال اآل �شيف 
اأكرث من قرنني  1939م، ناهيك عن فعل الع�امل الطبيعية خالل  اآذار   27 من ذنابة( يف 
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حيث ظلت البقية الباقية من الب�ابة وال�اجهة الغربية �شاخ�شة، وبع�ص الق�اعد املتباعدة 
واحلجارة املتناثرة وقْد مت تقدمي دعم بقيمة 40 األف ي�رو من حك�مة اأملانيا لرتميم القلعة 

باإ�رصاف مركز الرونق لالإعمار ال�شعبي يف عام 2008م.
19

التوصيات:
من هذه الت��شيات ما ياأتي:

ت�فري قاعدة بيانات وا�شحة عن امل�اقع من خالل اإجراء م�شح اأثري �شامل للم�اقع . 1
الأثرية، وعمل خمططات اأولية لها وت�ثيقها وت�ش�يرها، وينبغي القيام بعمل ق�ائم جرد 

لالآثار والحتفاظ بها، على اأن تنقح با�شتمرار. 
اإعداد دليل ر�شمي �شامل للم�اقع الأثرية يف فل�شطني واعتباره وثيقة ر�شمية تلتزم . 2

بها امل�ؤ�ش�شات املختلفة، وذلك لتاليف عمليات التدمري الناجتة عن �ش�ء التن�شيق، على اأن 
واإ�شدار  ب�شكل دوري،  الدليل باحلفريات وامل�اقع اجلديدة  العامة برفد  الآثار  دائرة  تق�م 
ح�ل  ون�رصات  درا�شات  واإ�شدار  للم�اقع،  تف�شيلي  جغرايف  اأطل�ص  وو�شع  لالآثار،  جملة 
وت�شجيع  اأخرى،  اأجنبية  لغات  اإىل  وترجمتها  العربية  باللغة  والتاريخية  الأثرية  امل�اقع 
البحث العلمي يف جمال احلماية، واإن�شاء مراكز تدريب وطنية واإقليمية للمحافظة واحلماية.

اتخاذ جميع التدابري القان�نية والعلمية والتقنية والإدارية واملالية حلماية الآثار . 3
وباختالف  وم�قعها،  واأحجامها  الآثار  طبيعة  اختالف  ح�شب  وذلك  عليها،  واملحافظة 

طبيعة الأخطار التي تتعر�ص لها، وينبغي اأن تك�ن الأ�شاليب ذات طابع وقائي 
بع�ص . 4 اإدخال  خالل  من  وذلك  الفل�شطيني،  ال�شعب  اأبناء  بني  الأثري  ال�عي  ن�رص 

اجلامعات  يف  بالآثار  املتعلقة  والختيارية  الإجبارية  الدرا�شية  واملقررات  املناهج 
واملراحل التعليمية اأملختلفة، ويجب اأن يتم تاأهيل املعلمني للقيام مبهمات �رصح وجيز عن 
امل�اقع الأثرية املختلفة واملتاحف، ومن املمكن ت�شجيع قيام ن�اد خا�شة بالآثار واملباين 
التقليدية �شمن الربامج الالمنهجية للمدار�ص، ومن ال�رصوري اأي�شا و�شع ن�اة لإقامة مراكز 
وم�ؤ�ش�شات حك�مية اأهلية ت�شاعد على ت�عية امل�اطنني و�شاغلي الأبنية الأثرية والرتاثية 
القائمة،  اللجان وامل�ؤ�ش�شات احلك�مية والأهلية، وتط�ير بع�ص امل�ؤ�ش�شات  واإ�رصاكهم يف 
وخا�شة  كافة،  املجتمع  قطاعات  ت�شتهدف  مت�ا�شلة  تثقيفية  بحمالت  بالقيام  وذلك 
امل�شاركة الفعالة لل�شباب العاملني يف امل�رصوعات التي يتم تنفيذها ب��شاطة اخلرباء من 

اأجل اإعداد جيل قادر على ت�يل امل�ش�ؤلية على اأ�ش�ص علمية.
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20

اإيالء الهتمام الكايف للم�اقع الأثرية من قبل ال�شلطة الفل�شطينية واإبراز انعكا�شاتها . 5
و�شلبياتها على امل�اطنني الفل�شطينيني وه�يتهم، وطرح هذا امل��ش�ع بفاعلية.

اهلوامش:
اأب� حجر ،امنة، م��ش�عة املدن والقرى الفل�شطينية،ج1،دار ا�شامة ، للن�رص والت�زيع/ . 1

�ص:221 - 223.
الرملة . 2 )1143ه�(،احلقيقة واملجاز يف  ا�شماعيل  الغني بن  ،عبد  النابل�شي  الغني  عبد 

 ، ال�شام وم�رص واحلجاز،حتقيق،ريا�ص عبد احلميد مراد ،دم�شق دار املعرفة  اىل بالد 
1998م،ج1،�ص:212.

ياق�ت احلم�ي، ياق�ت بن عبد اهلل )ت626ه�(، معجم البلدان، بريوت، دار �شادر، ج2 . 3
�ص:202.

حممد ح�شن �رصاب ،معجم بلدان فل�شطني،عمان،الأهلية للن�رص والت�زيع،200م،�ص:275.. 4
حمم�د اأحمد العبا�شي،فل�شطني، الدليل ال�شياحي ،لأهم امل�اقع التاريخية وال�شياحية، . 5

.155 2017م �ص:145 - 
21

را�شي عمر ،معامل من فل�شطني،النا�رصة.2002م،�ص: 100. 6
خمل�ص حمج�ب،جنني ما�شي وحا�رص،اململكة الأردنية  الها�شمية،2008م �ص:150. 7

22

املصادر واملراجع :
الدباغ ،م�شطفى مراد،بالدنا فل�شطني،بريوت ،1974م.. 1
 �رصاب، حممد حمم�د ح�شن ،معجم بلدان فل�شطني،دار املاأم�ن للرتاث ،دم�شق 1987م.. 2
،مهدي عبد الهادي، امل�شاألة الفل�شطينية ،املكتبة الع�رصية،لبنان،1975م.. 3
كمال عبد الفتاح )اب� قي�ص( 1964م.. 4
عمر ر�شا كحالة،معجم امل�ؤلفني ،ج2،دار احياء الرتاث العربي،دم�شق ،1958م.. 5
العربية . 6 الديار،امل�ؤ�ش�شة   الديار يف  فل�شطني،غريب  ال�شع�د،مدن  اأب�  الدين  حامت حمي 
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للدرا�شات  والن�رص ،بريوت،1993م.
املف�شل يف تاريخ وادي عاره ،ج1،ط1،1999م. 7
امنة اب� حجر،م��ش�عة املدن والقرى الفل�شطينية،،دار ا�شامة عمان ،،2001م.. 8
ي��شف عبيد،عرابة �ش�ر من الرتاث ال�شعبي،ط1،دار ال�شفاء  عمان ،1999م.. 9

الأملاين ثي�دري�ص ، و�شف الأماكن املقد�شة يف فل�شطني  ،القرن الثاين ع�رص امليالدي-. 10
القرن ال�شاد�ص الهجري،ترجمة وحتقيق ودرا�شة ،�شعيد البي�شاوي وريا�ص �شاهني،دار 

ال�رصوق للن�رص والت�زيع،رام اهلل،فل�شطني،2003(
البلدان، . 11 فت�ح   ) 892م  229ه�  ت   ( جابر  بن  يحيى  بن  احمد  احل�شن  اأب�  البالذري  

حتقيق ر�ش�ان حممد ر�ش�ان بريوت: 1983م، �ص34( .
23

اليعق�بي: احمد بن يعق�ب ) ت 278ه�/ 891م (: كتاب البلدان، مطبعة ليدن ، ياق�ت . 12
احلم�ي ) ت 662ه�/1228م (، معجم البلدان، حتقيق فريد اجلندي، بريوت، دار الكتب 

العلمية، 1410ه�/1990م ج5، �ص288 - 289(.
24
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"جمسم القرية الفلسطينية الرتاثية: 
حكاية شعب وتاريخ أمة: 

دراسة تراثية داللية"

أ.د فيصل غوادرة
أستاذ األدب والنقد/ جامعة القدس املفتوحة/ فرع جنني

= يوجد نموذج لهذا المجسم في جامعة القدس المفتوحة - جنين
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ملخص:
يهدف هذا البحث اإىل اإقامة درا�شة تراثية دللية على من�ذج ملج�شم القرية الفل�شطينية 
الرتاثية، مع الرتكيز على مك�نات هذه القرية الرتاثية، ودللت كل مك�ن، ودوره يف �شنع 
اخلالدة،  الأمة  لهذه  املبارك  ال�شلف  من  اأجدادنا  مثله  الذي  الفل�شطيني  الإن�شان  ح�شارة 
الذي طرده الحتالل  الفل�شطيني املهجر،  ال�شعب  بحيث يحكي كل مك�ن منها حكاية هذا 
الذي عا�ص على  ال�شعب  البحث تاريخ هذا  اأر�شه وقريته ومدينته ووطنه، كما يك�شف  من 
ثرى هذا الرتاب الطه�ر، بحيث يك�ن كل مك�ن تراثي ل�شانًا �شادقًا وكا�شفًا عن تاريخ هذه 
الأمة املنك�بة، واأ�شالتها التي ناأمل اأن يع�د اإليها من هجر عنها، اإىل وطنه واأر�شه وداره، 
ليتعانق ال�شلف مع اأحفادهم من اخللف، ليحدث الأجداد م�شرية النكبة لأحفادهم وتراثهم 

الذي عمل الحتالل على �رصقته وتغيريه.
الكلمات املفتاحية:

دللية،  تراثية  درا�شة  اأمة،  تاريخ  �شعب،  حكاية  الرتاثية،  الفل�شطينية  القرية  جم�شم، 
مكّ�ن.
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A Model of the Palestinian Folkloric Village: A Story of a 
People and a History of a Nation: an Indicative Study.

Prof. Faysal Ghawadrah

Abstract:

The purpose of this research is to establish a historical heritage study 
on a model of the heritage of the Palestinian village, with a focus on the 
components of this heritage village, the significance of each component, and 
its role in making the civilization of the Palestinian human being. The research 
reveals the history of this people, who lived on this fertile soil, so that each 
component of the heritage of the true and revealing of the history of this 
nation stricken, and originality, which we hope to return to the abandonment 
of , To his native land Zaha and Dara, to embrace the advances with their 
grandchildren from the back, to bring the ancestors of the Nakba march to 
their grandchildren and their legacy, which the occupation of the theft and 
change.

مقدمة:
فل�شطني اأر�ص التاريخ والرتاث والأجداد، على اأر�شها �شار الأنبياء واملر�شل�ن، فيها 
اأمتها  تاريخ  �شطرت  وعزت،  �شمت  خالدة  اأمة  تراث  وفيها  ومنها  والأ�شالة،  العراقة  عبق 
امل�ؤمنني عمر بن  اأمري  املبارك، فتحها  والأق�شى  ال�رصيف،  القد�ص  ن�ر، فيها  باأحرف من 
اخلطاب، وحررها �شيد اجلهاد �شالح الدين الأي�بي، و�شيحررها رجال اجلهاد والأبطال يف 

ع�رصنا احلا�رص باإذن اهلل –تعاىل- من الحتالل ال�شهي�ين الغا�شم.
جاءها املحتل ال�شهي�ين غازيًا وقاتاًل ومهجراً، فهجر قرى كثرية من اأهلها، بعد اأن 
اأخافهم مبجازره التي ارتكبها يف قراهم، فرحل اأهلها باحثني عن الأمن والأمان، وترك�ا 
واملهج�رة  املهجرة  القرى  تلك  واأ�شبحت  ط�يلة،  قرونًا  بها  حّل�ا  وقرى  �شكن�ها،  اأر�شًا 

حكايا يف ذاكرة ال�شعب الفل�شطيني، ويف تاريخ اأمتها احلزين.
اأن  يحاول�ن  والكرامة،  العز  راية  رافعني  �شامدين،   1948 اأر�ص  يف  اإخ�تنا  وبقي 
يحمل�ا هذه الراية باأمانة اإىل الأجيال القادمة، وقد عمل�ا ما ي�شلم�نه لأجيال غدهم الآتي، 
الرتاثية،  الفل�شطينية  للقرية  جم�شم  �رصح  اأقام�ا  لقد  لهم،  التاريخ  �شيذكره  �شيئًا  �شنع�ا 
وحتت  مهرة،  مهند�شني  باأيدي  القرية،  هذه  يف  الأجداد  تراث  مك�نات  معظم  فيه  و�شع�ا 
القرى  على  تركيزهم  كان  وقد  الفل�شطيني،  الرتاث  يف  وا�شعة  خربة  لهم  اأ�شاتذة  اإ�رصاف 
القرية من  اأخذوا منها معظم مك�نات تراثهم، بل �شنع�ا هذه  الفل�شطينية املهجرة، حيث 

تراب القرى املهجرة واآثارها.
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الرتاثية،  الفل�شطينية  القرية  هذه  على  دللية  تراثية  درا�شة  �شاأقيم  هذا  بحثي  ويف 
مع الرتكيز على مك�نات هذه القرية الرتاثية ودللت كل مك�ن ودوره يف �شنع ح�شارة 
الأمة، بحيث يحكي كل  لهذه  املبارك  ال�شلف  اأجدادنا من  مثله  الذي  الفل�شطيني،  الإن�شان 
طرده  الذي  املهجر،  الفل�شطيني  ال�شعب  هذا  حكاية  غريه-  مع  اأو  –مبفرده  تراثي  مك�ن 
الحتالل من اأر�شه وقريته ووطنه، كما يحدث هذا املج�شم تاريخ هذا ال�شعب وكيف كان؟ 
وليك�ن كل مك�ن  الطه�ر؟  الرتاب  هذا  ثرى  على  العربية  الفل�شطينية  الأمة  عا�شت  وكيف 
تراثي ل�شانًا �شادقًا وكا�شفًا عن تاريخ هذه الأمة املنك�بة، واأ�شالتها التي ناأمل اأن يع�د 

من هّجر عنها اإىل وطنه واأر�شه وداره.
عن  الفل�شطينية  للقرية  الرتاثية  املك�نات  ع�رصات  خالل  من  البحث  هذا  و�شيك�شف 
مكن�ن عظيم، وتاريخ عريق اأ�شيل لل�شعب الفل�شطيني، مع العمل على ربط كل مك�ن مع غريه 
من املك�نات العامة لهذا املج�شم، بطريقة علمية ذات اأبعاد تاريخية وتراثية واجتماعية 

ودينية، وغري ذلك.
و�شاأقيم هذا البحث مب�شيئة اهلل – تعاىل- وبعد تفريغ كل مك�نات هذا املج�شم ب�شكل 
جزئي م�ش�ر، بعمل درا�شة دللية لهذه املك�نات الرتاثية ال�شخمة، ودرا�شة ما ينتج عن 
والذي  املج�شم،  لهذا  ال�شخم  اجلهد  هذا  قيمة  النهاية  يف  ليرت�شخ  املك�نات؛  هذه  دللت 
اإقامة درا�شة متكاملة ومتداخلة لأبعاد هذا العمل الرتاثي الكبري،  اإىل  النهاية  �شي�ؤدي يف 
والذي اأقدم يف النهاية كل ال�شكر والتقدير لإجناز هذا العمل الرتاثي الرثي الكبري: للدكت�ر 
"�شكري عراف"، وال�شيد "حميي الدين خليلية" ولالأخ�ين الكرميني "نهاد بقاعي" و"علي 

قادري" الذين قدم�ا يل يد الع�ن وامل�شاعدة، يف ترقيم مك�نات هذا املج�شم  وف�شلها .

اجملموعة األوىل - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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بيت عربي مع َعْقد وِعلٍّيَّة ودرج. مع الرتكيز على ا�شتخدام ال�شط�ح لن�رص املحا�شيل . 1
الزراعية وجتفيفها، مثل الفلفل والبندورة، واملل�خية، والباميا، والعنب والتني وغريها. 

الدار وما  الثانية من  الطبقة  الغرفة يف  ال��شيط: هي  )الُعلٍّيَّة(: بح�شب املعجم  الِعلٍّيَّة 
ف�قها. وقد تك�ن الت�شمية جاءتها مبعنى العل� لعل�ها عن باقي الغرف، وت�شتخدم للن�م يف 
اأو حلفظ امل�نة )امل�ؤونة( ال�شن�ية، واملحا�شيل امل��شمية  اأو كم�شافة لل�شي�ف،  ال�شيف، 

فيها، وي�شعد اإليها عن طريق �شّلم من خ�شب على الأغلب، اأو درج من احلجارة والطني.
َعَقد البناء: بح�شب ال��شيط: األ�شق بع�ص حجارته ببع�ص مبا مي�شكها فاأحكم اإل�شاقها 

وجعله مق��شًا، اأي �شار كَعْقد البناء امُلَقّ��ص.
بيت مال�شق، ي�شتخدمه اأحد اأفراد العائلة املتممة للعائلة املمتدة. . 2
للقرية. . 3 املاء  اإىل عني  بالإ�شافة  وال�رصب،  لل�شقي  ي�شتخدم  البي�ت،  املاء يف  بئر 

الأمطار  مياه  من  يعباأ  حيث  الدار،  �شحن  اأو  الدار  �شاحة  يف  املاء  بئر  يحفر  ما  وغالبًا 
املتجمع من �شط�ح املنازل وال�شاحات القريبة امل�ؤدية ل�شاحة املنزل. 

العر�ص الفل�شطيني. )ينظر لحقًا( . 4
22. َرْجم/�شال�شل )�شنا�شل( يف القرية الفل�شطينية. ت�شتخدم ال�شال�شل يف املنحدرات 
امل�شتخدمة لزراعة املحا�شيل والأ�شجار، وغالبًا ما ت�شنع ال�شال�شل من احلجارة امل�ج�دة 

يف الأر�ص ال�شخرية، اأو قد جتلب اإليها من مكان اآخر.
ال�شل�شلة حلقات ونح�ها يت�شل  اإن  )�َشْل�َشَل(:  ال��شيط مادة  ورد يف املعجم  ْل�ِشَلُة:  ال�شِّ
�شل�شلة اجلبال املت�شل بع�شها ببع�ص، و�شل�شة احلجارة املت�شلة  بع�شها ببع�ص، ومثلها 
ببع�شها، وت�شتعمل كحدود فا�شلة بني الأرا�شي، اأو يف املنحدرات لتمنع اجنراف الرتبة، 

والَرّْجم: ك�مة من احلجارة على غري ن�شق معني.
من  املاأخ�ذة  احلجارة  من  املبنية  البي�ت  من  جمم�عة  من  القرية  تت�شكل  ما  عادة 
الطينية  البي�ت  من  اأو  متخ�ش�ش�ن،  رجال  يقطعها  اجلبال  يف  حماجر  من  اأو  ال�شخ�ر 
الرتبة  ومن  لل�شفرة،  املائلة  البي�شاء  )الرتبة  من  املك�نة  الطينية  اخللطة  من  امل�شن�عة 
احلمراء )ال�شمقة( مع التنب(، واأحيانًا يتم ت�شكيل حجارة من هذه اخللطة ما ي�شبه الط�ب، 

ويتم ل�شقه مع بع�شه بهذه اخللطة الطينية.
واإذا  العائلة،  ت�شكل  التي  املمتدة  الأ�رصة  اأفراد  ي�شكنها  لبع�شها  املال�شقة  والبي�ت 
يجتمع�ن  �شاحة  العائلة  لهذه  يك�ن  ما  وعادة  باحلم�لة،  يعرف  ما  ت�شكل  وكرثت  كربت 
فيها بني البي�ت، وبئر ماء لتجميع مياه الأمطار، ويخ�ص هذه العائلة يف ال�شقي وال�رصب، 
وت�شتخدم ال�شال�شل احلجرية لإقامة احل�اجز بني البي�ت، اأو لت�شكيل ال�شاحة العامة للعائلة، 
من  الرتبة  على  املنحدرة حتى حتافظ  الأرا�شي  ب�شكل عر�شي يف  ال�شال�شل  هذه  تقام  اأو 

الجنراف، وحتفظ املياه خلفها.
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واإذا ما اأقيم عر�ص لهذه العائلة، فاإنه يقام يف �شاحة بي�ت هذه العائلة، اأو ما ي�شمى 
املجم�عة  على هذه  املجم�عة، ويالحظ  )4( يف هذه  رقم  كما يالحظ يف  الدار(،  )�شحن 

الأم�ر الآتية:
Ú  ويف املمتدة،  الأ�رص  يف  يك�ن  ما  غالبًا  بع�شها  من  املنازل  اأو  البي�ت  تقارب 

اأفراد العائلة ال�احدة؛ مما يزيد من الرتابط الجتماعي  ذلك زيادة يف الألفة وامل�دة بني 
على م�شت�ى العائلة ال�احدة الذي ينعك�ص على الأ�رص والعائالت الأخرى كافة يف القرية 

الفل�شطينية.
Ú  الفعلية وال�جدانية والعاطفية ال�شكنية امل�شاركة  يظهر يف مثل هذه املجم�عات 

يف منا�شبات العائلة املختلفة، يف اأفراحهم واأتراحهم، كما يظهر يف امل�شاركة يف حفالت 
الأعرا�ص اخلا�شة بالعائلة.

Ú  ا�شتخدام بئر العائلة من قبل الأ�رص املختلفة فيه دللة على زيادة الرتابط والت�ا�شل
والتعاون والتكافل فيما بينهم، وهذا يزيد من متا�شكهم وتعاونهم.

Ú  شع�ر� فيه  احلجرية  ال�شال�شل  جدران  مع  واملتال�شقة  املتجاورة  البي�ت  وج�د 
التي  الأخطار  العائلة والأ�رص؛ ب�شبب احلماية من  اأفراد  النف�شية ملختلف  بالأمان والراحة 
التي  احلجرية  ال�شال�شل  جدران  وب�شبب  البي�ت،  بني  والتجاور  التقارب  وج�د  ي�فرها 
تعمل على اإحكام ال�شاحة ومداخل البي�ت من الأخطار اخلارجية، كالل�ش��ص واحلي�انات 

املفرت�شة وغري ذلك.

اجملموعة الثانية - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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تال�شق . 5 اأخرى  واأعمال  واخلبز،  للتخزين،  ت�شتخدم  والتنب.  الطني  اأك�اخ  اأو  بي�ت 
البي�ت. 
�شانع اجلرار يف القرية وذلك با�شتخدام الفخار. . 6
من�ذج اآخر لبي�ت الطني والتنب. . 7
مدر�شة القرية. عادة ما تاأخذ �شكال ط�ليا وتك�ن مك�نة من غرفتني متال�شقتني. . 8
بيت �شانع اجلرار. . 9
بيت مال�شق يف احلي ي�شتخدم ال�شلم لل�شع�د اإىل ال�شطح. . 10
ال�شط�ح . 11 ا�شتخدام  الفل�شطينية  القرى  به  امتازت  ما  اأكرث  ال�شط�ح:  على  الُعْر�ص 

للعر�ص وجتفيف املحا�شيل الزراعية.
واأكرث  وامِلَظّلة،  ال�شقف  ال��شيط، وه�  املعجم  به بح�شب  ي�شتظل  ما  والعري�س:  الُعْر�س 
اأغ�شانه،  الكرم من خ�شب ليق�م عليه وت�شرت�شل عليه  الق�شب، وما يدعم به  ما تك�ن من 
والعري�ص قد يك�ن على �شطح املنزل كما يف رقم )12( اأو يف �شاحة الدار، حيث يبني عري�ص 
ما  واأكرث  ح�له،  املزروع  العنب  من  اأغ�شان  اأو  النخيل،  ب�شعف  �شقفه  يغطى  اخل�شب  من 

ي�شتخدم يف ال�شيف ل�شدة احلرارة)1(.
فل�شطني،  يف  املهجرة  القرى  اأحد  حجارة  من  مك�ن   : للم�شافة  �ش�ر  اأو  �شل�شلة   .20

كحجارة طبيعية. 
اإحدى العائالت. 70. ح��ص 

القرية: لقد حّلت هذه املدر�شة مكان )الكّتاب( الذي كان يعّلم فيه الأولد  * مدر�شة 
على الطريقة القدمية يف التعليم. وغالبًا ما كانت املدر�شة تاأخذ �شكاًل ط�ليًا كما يف �شكل 
)9(، ومن غرفتني متال�شقتني بجانب بع�شهما، مع وج�د �شاحة �شغرية اأمامها ل�شطفاف 
يك�ن  و�شقفها  احلجارة،  من  اأو  الطني،  من  مبنية  تك�ن  واأحيانًا  فيها،  ولعبهم  الطالب 
-)كغريها من بي�ت القرية التي ل تتخذ �شكل العق�د(- من الأخ�شاب واأغ�شان الأ�شجار، 
ف�قها طبقة من الطني املمزوج بالق�شل )قطع ق�ص القمح ال�شغرية(، وي�شتخدم هذا الن�ع 

من ال�شق�ف لالأبنية امل�شن�عة من الطني كذلك)2(. 
* �شحن الدار )�شاحة الدار(: ت�شتخدم �شاحة الدار اأو )�شحن الدار(، يف ال�َشَمر لياًل لأفراد 
الأزهار  برائحة  التمتع  اأو  ال�شتاء،  ف�شل  ال�شتاء يف  ب�شم�ص  التمتع  اأو  ال�شيف،  العائلة يف 
املزروعة فيها يف ف�شل الربيع، اأو لجتماع العائلة يف حالة وج�د م�شكلة اأو ق�شية يرغب 

رّب العائلة يف طرحها على اأفراد عائلته ل�شت�شارتهم فيها.
* ال�شع�د اإىل الطابق الأول اأو العلية: يك�ن ذلك من خالل ال�شّلم اخل�شبي كما يف رقم 
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)11(، اأو با�شتخدام الدرج احلجري كما يف رقم )1(.
واإين اأجد يف هذه املجم�عة ظه�ر التداخل بني الأبعاد احلياتية املختلفة، ويظهر لنا 
اأخرى مك�نة من احلجارة  7( ودوراً  البي�ت املك�نة من الطني والتنب كما يف )5،  وج�د 
كما يف )10، 11( واملدر�شة رقم )9(، اإ�شافة اإىل وج�د م�شنع اجلرار ومنزل �شاحبه، ومن 
ي�جد  القت�شادية  الناحية  فمن  للم�شافة،  �ش�راً  ي�شكل  وال�شل�شلة  والعري�ص  القرية  مدر�شة 
التعليمية والرتب�ية والجتماعية تظهر املدر�شة ودورها يف  الناحية  م�شنع اجلرار، ومن 
بناء املجتمع الريفي، وهي َمْعَلم لها �شفتها الر�شمية يف القرية، ومن الناحية الجتماعية 
يربز دور امل�شافة مبنحاها الجتماعي والقت�شادي املتميز )للتخزين وال�شيافة(، وبذلك 
يظهر لنا يف هذه الل�حة وج�د املنحى التكاملي املتداخل الأبعاد، يف معظم مناحي احلياة 
التي تلزم العائالت الريفية يف القرية الفل�شطينية، وطبعًا هذا التكامل �شيتحقق ب�شفة اأكرب 
عندما ينظر اإىل املج�شم بال�شكل املتكامل، والذي ي�ؤدي يف النهاية اإىل الطمئنان والهدوء 
املمتد يف  الفل�شطينية،  الأمة  تاريخ  القادم من  ال�شعبية،  الذاكرة  لأنه منبعث من  النف�شي؛ 
اأعماق ال�ج�د الفل�شطيني، والنابع من حكاية هذا ال�شعب الأ�شيل والعريق على هذه الأر�ص 

الطيبة واملباركة.
Ú  :االأدوات الفخارية

هي من اأقدم ال�شناعات يف فل�شطني، ي�شمى م�شنعها "فاخ�رة" وقد تط�رت اأن�اعها 
والق�ارير  وال�شح�ن  والأباريق  كاجلرار  الثمن  زهيد  الب�شيط  الفخاري  فمنها  واأ�شكالها، 
والقدور، ومنها اخلزيف الغايل الثمن، كال�شح�ن والفناجني واملزهريات واملج�شمات، ول� 
اأخذنا الِقْدَرة ك�عاء للطبخ من الفخار امل�ش�ي املائل اإىل احلمرة اأو ال�ش�اد، وهي مفلطحة 
ال�شكل لها اأذنان كبريتان متقابلتان على جانبي الف�هة، ولها غطاء فخاري كال�شحن، اإل 

اأن له مقب�شًا �شغرياً بارزاً لرفعه اأو و�شعه اأثناء عملية الطبخ على نار احلطب.
ومن اأ�شهر الأكالت ال�شعبية الفل�شطينية امل�شه�رة املرتبطة بالقدرة هي قدرة اخلليل، 
وقدرة غزة، حيث ي��شع الرز واللحم وال�شمن والبهارات وامللح يف القدرة ثم يغلق بابها 
وت��شع يف الفرن املدة الكافية لإن�شاجها، والقدرة ت�شتعمل مرة واحدة يف الطبخ ب�شبب 

انغالق م�شاماتها)3(.
Ú :االأدوات الطينية

 ت�شنع الأدوات الطينية بخلط ن�عني من الرتبة مبقادير مت�شاوية هما "احلّ�ر" وه� 
اأبي�ص الل�ن اأو �شارب اإىل ال�شفرة و"ال�ّشمقة" وهي تربة حمراء، م�شافًا اإىل اخلليط قدر من 
التنب، ويجبل مع بع�شه بقدر منا�شب من املاء حتى يتعجن، وي�شبح قاباًل للت�شكل ل�شنع 
اأو الكان�ن، واخلابية، وخمبز الطاب�ن، و"ّقن الدجاج"  الأدوات اخلا�شة منه، مثل: امل�قد 

واملذود)4(.
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Ú :خمبز الطاب�ن
ي�شنع من معج�ن الطني، وي�شنع على فرتات يف م�قع قريب من بيت الطاب�ن، لكي 
يجف كل دور منه؛ ليتحمل اإ�شافة دور جديد عليه، و�شكله دائري كالقبة، لكن ي�جد فتحة 
التنك،  يك�ن من  بغطاء معدين خفيف عادة  �شنتيمرتاً، وتغطى   50 القبة قطرها  راأ�ص  يف 
الداخل،  يف  احلرارة  حلفظ  الغطاء  يعاد  ثم  باليد،  الرغيف  لإدخال  رفعه  ي�شّهل  مقب�ص  له 
ويغمر املخبز بالزبل )روث الدواب املجفف(، اأو بجفت الزيت�ن، اأو "بالقي�شة" وهي اأوراق 
ال�شجر الياب�شة، اأو الق�ص الياب�ص، وت�شعل النار يف اأي من هذه امل�اد امل�ج�دة ح�ل املخبز 
حتى حترتق متامًا، وي�شبح خمبز الطاب�ن جاهزاً لال�شتعمال، اأي ما يف داخل املخبز من 
"ر�شف" "ح�شى الأودية" تك�ن قد حميت، واأ�شبح باإمكان املراأة امل�شتعدة خلبز عجينها 
اأن تاأتي اإىل الطاب�ن وتفحر مبقحارها، اأي تزيل بل�حة يدوية خ�شبية ما على حافة الغطاء 
من "�شكن"، اأي رماد، ثم تبداأ ب��شع الأرغفة من العجينة املعّدة على الر�شف بح�شب حجمه 
وات�شاعه يف الطرحة ال�احدة )املرة ال�احدة(، ثم تغلق باب املخبز بغطائه، وتنتظر فرتة 
من الزمن تك�ن كافية لن�شج اخلبز، فتزيح الغطاء، وتبداأ برفع اخلبز لت�شعه على طبق الق�ص 

ليربد قلياًل، وتبداأ ب��شع الطرحة الثانية وهكذا .  
مدبب  ع�د  وه�  "املقالع"  الطاب�ن  يف  اخلبز  عملية  يف  امل�شتخدمة  الأدوات  ومن 
ط�له 30 – 40 �شم يغرز طرفه يف رغيف اخلبز لإخراجه من املخبز اأو "بيت العي�ص"، لكي 
تتفادى املراأة اإدخال يدها وتعر�شها حلرارة املخبز واخلبز، وي�جد كذلك "حجر الطاب�ن" 
اأكرث من  الطاب�ن، وقد يك�ن  وه� حجر م�شتدير ناعم جتل�ص عليه املراأة خالل عملها يف 

حجر ح�ل بيت العي�ص .

اجملموعة الثالثة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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ك�خ من التنب والطني �شمن ح��ص اإحدى العائالت. . 12
بيت مال�شق �شمن ح��ص اإحدى العائالت.. 13
عري�شة الدوايل. م�شهد مرافق وملت�شق بالبيت واحل��ص الفل�شطيني.. 14
بيت �شمن ح��ص اإحدى العائالت. . 15
بيت �شمن ح��ص اإحدى العائالت. . 16

اإحدى العائالت يف القرية.  70. ح��ص 

ة )خرق اأو فتحة يف اجلدار يدخل  * الك�خ: بيت ُم�َشنَّم )عظيم ومرتفع( من ق�شب بال ُك�َّ
منها اله�اء وال�ش�ء( يتخذ حلفظ ل�ازم املزارع واأغرا�شه. وذلك بح�شب املعجم ال��شيط.

والدواب،  الأ�شياء  فيها  �شبه حظرية حتفظ  واحَلْ��ص:  فناوؤها،  الدار  َحْ��ص  احَلْ��ص:   *
ة للعائلة  وذلك بح�شب املعجم ال��شيط، ويحت�ي احل��ص على جمم�عة من البي�ت املرتا�شّ
نف�شها، حيث يت�شكل من هذا التجمع الدائري اأو �شبهه م�شاحة )فراغ(، تكاد تك�ن مغلفة من 

جميع اجلهات من اأجل ت�فري احلماية �شد الأخطار اخلارجية.
* عري�شة الدوايل: هذه العري�شة تك�ن يف �شحن الدار )�شاحة الدار(حيث ي�شتظل حتتها 
اأن كليهما ي�شهل  اإىل  اإ�شافة  الدار، للغر�ص نف�شه،  اأو على �شطح  العائلة يف ال�شيف،  اأفراد 

عملية قطف العنب؛ لقرب امل�شافة على اأفراد العائلة.
* هذه املجم�عة – اأعاله – ت�شكل الزاوية املقابلة للمجم�عة الأوىل، وهي جمم�عة 
البي�ت لعائلة واحدة ممتدة تقع �شمن ح��ص واحد، يت�شكل هذا احل��ص من جمم�عة  من 
البي�ت  مع  منه  يت�شكل  �ش�ر  �شكل  على  بناء  اإىل  اإ�شافة  واملتجاورة،  املتقاربة  البي�ت 
املتجاورة احل��ص العام لهذه العائلة، والذي عندما تغلقه العائلة )اأي احل��ص( ت�شعر العائلة 

بالأمان واحلماية من الأخطار اخلارجية.
كما يظهر يف هذه الل�حة م�شهد عري�ص الدوايل وه� ملت�شق بالبيت واحل��ص الفل�شطيني 

العام لهذه العائلة.
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اجملموعة الرابعة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

بيت املختار – ميتاز بك�نه اأحد اأكرب البي�ت يف القرية، مع وج�د �شاحة اأو م�شافة . 17
بداخله. 
م�شافة املختار. . 18
فل�شطني . 19 يف  املهجرة  القرى  اأحد  حجارة  من  مك�ن   – للم�شافة  �ش�ر  اأو  �شل�شلة 

كحجارة طبيعية. 
26.بئر مياه يف بيت املختار. 

اأطراف القرية وال�ادي.  69.اأعمال التحطيب تك�ن يف 
** يظهر يف هذه املجم�عة بيت املختار )رقم 18( والذي يكاد يك�ن مميزاً عن غريه 
من البي�ت؛ لأنه يتك�ن من طابقني، واأمامه �شاحة يجل�ص فيها املختار اأحيانًا مع زائريه، 
وبقربه م�شافة )رقم 19(، كما وتتك�ن هذه املجم�عة من بئر للماء خا�ص ببيت املختار؛ 
لأن بيت املختار يجب اأن تك�ن املرافق فيه مت�فرة ومتكاملة، وبئر املاء عادة من املكمالت 
ال�رصورية للمنزل، وخا�شة منزل املختار، كما ويظهر يف )رقم 69( اأعمال التحطيب التي 
يق�م بها بع�ص الأفراد يف اأطراف القرية يف ال�ديان والتالل القريبة من القرية، وه� عمل 
ول� كان فيه �شيء من التعب، لكن فيه �شيء من املتعة؛ لأنه يلبي حاجة النا�ص يف بي�تهم 
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يف اخلبز والطبخ، والتدفئة يف ال�شتاء.
Ú : الطعام ال�شعبي

عادة ما يقدم الطعام ال�شعبي لل�شي�ف يف امل�شافة، وه� اللهجات املحلية للطعام؛ 
لأن له ميزات و�شفات خا�شة على م�شت�ى املجتمعات واجلماعات املحلية متيزه عن اأن�اع 
اإليها تك�ن  اأو لال�شتهالك التجاري، واجلماعات امل�شار  اأو عامية  الطعام التي تعد ق�مية 
بينها  يجمع  م�شرتكة،  �شعبية  ي�مية  حياة  واأ�شاليب  وتقاليد  وعادات  �شعبية  ثقافة  ذات 
عامل الدين اأو العرق اأو اللغة اأو امل�قع اجلغرايف اأو غريها، وهذه اجلماعة لها طرق تقليدية 
مت�ارثة �شف�يًا اأو باملالحظة والتقليد للطعام امل�شتعمل ي�ميًا اأو يف املنا�شبات اخلا�شة، 

من حيث احل�ش�ل عليه وحت�شريه وتقدميه وا�شتهالكه.
Ú  اأن�اع املعاين والتفاعالت الجتماعية التي  : ال�شعبي  االجتماعية للطعام  ال�ظيفة 

ي�ؤديها الطعام: 
الكرا�شي ح�ل . 1 اأو على  اأو احل�شرية،  الأر�ص،  الطعام: على  لتناول  اجلل��ص  كيفية 

طاولة الطعام، وفيها متييز ل�شكان املدن عن الريف، والكبار عن ال�شغار.
من اأين ياأكل اأفراد العائلة: من الطبق نف�شه، لكل منهم �شحن م�شتقل، ي�شتعمل�ن . 2

الأبدي اأو امللعقة، اأو ال�ش�كة وال�شكني، اأو ح�شب ن�ع ال�جبة، وج�د �شي�ف اأم ل.
اأو . 3 ال�شن،  لكبار  اأو  العائلة،  لرب  مكان حمدد  ي�جد  املائدة:  اجلل��ص ح�ل  ترتيب 

لالأطفال اأو للن�شاء اأو لل�شي�ف، واإذا وجد �شي�ف يقدم لهم الطعام الأف�شل، وهل ه�: لالأكرب 
�شنًا، اأم �شاحب املنزلة الجتماعية، اأو ح�شب امل�شلحة املرج�ة، اأو ح�شب اجلن�ص، يف بع�ص 
الرجال  ثم  اأوًل  الأطفال  اأو  والأطفال،  الن�شاء  ثم  اأوًل  الرجال  ياأكل  قد  املمتدة  العائالت 

فالن�شاء. ومثل هذا الرتتيب يتم يف الأعرا�ص واملنا�شبات املهمة الأخرى.
ن�ع الطعام: ن�ع الطعام املقدم يتحكم به عدد من الق�انني والأعراف الجتماعية، . 4

حلم  فتقدمي  خمتلفة،  اجتماعية  قيمًا  حتمل  الطعام  حت�شري  يف  تدخل  التي  امل�اد  واأن�اع 
الطعام  لهم  يقدم  من  بح�شب  يختلف  والزيت�ن..(  والزيت  اخلبيزة  اأو  الدجاج  اأو  ال�شاأن 

واملنا�شبة، وطعام الفط�ر غري الغداء وغري الع�شاء.
تختلف . 5 والتقدمي  لالأعداء  والكيفية  والكم  الن�ع  الطعام: من حيث  طريقة حت�شري 

بح�شب من يقدم لهم الطعام.
الطعام كه�ية اثن�ل�جية: متيز املجم�عات الإثنية ب�شكل عام با�شتعمال طعام ما، . 6

اأو المتناع عن بع�ص اأن�اعه، اأو بكيفية التح�شري والإعداد والتقدمي.
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املغزى الديني للطعام: حيث يقدم الطعام يف منا�شبات اجتماعية ودينية بح�شب . 7
املنا�شبة.

اجلرن واملهباش:

ولذا  الفل�شطيني،  ال�شعب  عند  املهمة  ال�شيافة  ل�ازم  من  العربية  القه�ة  تقدمي  يعد 
�شاأحتدث اأوالً عن اجلرن واملهبا�س كاأداتني رئي�شتني ل�شنع القه�ة.

اأن جتف  ● اأو قرميتها، وبعد  البل�ط  اجلرن: ي�شنع اجلرن من قطع من جذع �شجرة 
هذه القطعة، يبداأ ال�شانع بت�شكيلها وحفرها م�شتخدمًا الأدوات املعدنية الالزمة، كالقدوم 
وال�شاك��ص والإزميل واملن�شار وغريها، )ولكن وجد الآن اآلت حفر كهربائية حديثة ت�فر 
ال�قت واجلهد واجل�دة(. اإىل اأن ينتهي اإىل ما ي�شبه �شكل اأ�شط�انة قطرها من 30 – 40 �شم 
10 �شم، وغالبًا ما ي��شع ح�ل حافة  30 �شم، ويبلغ قطر فتحة الباب نح�  وعمقها نح� 
ال�شانع جرنه  ويدهن  الت�شقق،  من  للزينة، وحلمايتها  النحا�ص  من  منا�شبة  قطعة  الفتحة 
�شكل  على  تك�ن  )قد  بقطع  اخلارج  تر�شيعها من  منا�شبًا، مع  يراه  الذي  الطبيعي  بالل�ن 

دبابي�ص كبرية( من النحا�ص اأو الف�شة اأو الثنني معًا .
املهبا�س: ه� يد خ�شبية تدق بها حب�ب القه�ة )املحم�شة( يف اجلرن، وهي ع�شا  ●

قلياًل،  اأكرث  اأو  اليد  قب�شة  ملء  و�شمكها  �شم،   80 –  70 بني  البل�ط ط�لها  من  اأ�شط�انية 
وغالبًا يك�ن يف امل�شافة �شخ�ص متخ�ش�ص يف عملية الدق، حيث تاأتي دقات مهبا�شه وفق 
اإيقاع جميل، يعد يف العرف ال�شعبي دع�ة ملن ي�شمعه من الرجال باأن وقت القه�ة قد حان 

واأ�شبحت جاهزة لل�رصب .
ويف العادة: ل�شب القه�ة طريقة خا�شة، وكيف واأين يبداأ من يقدم القه�ة، وكم مرة 
تقدم القه�ة لل�شي�ف، وباأي يد مي�شك م�شب القه�ة َمْن ي�شبها، وغري ذلك كثري من العادات 

والتقاليد والتي منها:

يقدم القه�ة معّدها اأو �شاحب البيت لأهم رجل يف ال�شي�ف، اأو ل�شيخ القبيلة، واإذا  -
مل ي�جد تقدم من اليمني اإىل الي�شار.

ي��شع بالفنجان ر�شفة �شغرية من القه�ة، ولي�ص ربعه اأو ن�شفه اأو اأكرث كما يحدث  -
يف هذه الأيام عند كثري من النا�ص.

ل مانع اأن يك�ن الفنجان الأول ملن اأعّدها، اأو ل�شاحب البيت، لزيادة ثقة ال�شي�ف  -
بالقه�ة و�شاحبها.

قد يقدم الفنجان الأول لل�شيف وي�شمى فنجان ال�شيف. -
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قد يقدم الفنجان الثاين لل�شيف وي�شمى فنجان الكيف. -
على  - ال�شيف  اإن  اأي  ال�شيف:  فنجان  وي�شمى  لل�شيف  الثالث  الفنجان  يقدم  وقد 

ا�شتعداد اأن يقاتل بال�شيف مع امل�شيف اإذا لزم الأمر.
وقد يقدم الفنجان الرابع لل�شيف وي�شمى فنجان الهيف: اأي اإن ال�شيف هايف ول  -

قيمة له.
اأن مي�شك م�شب القه�ة يف اليد الي�رصى، والفناجني وتقدميها باليمنى، ول  - يجب 

ياأخذ ال�شيف القه�ة اإل بيمينه، وعند �شب القه�ة على من ي�شبها اأن ي�شبها يف الفناجني 
املخ�ش�شة لذلك، ولي�ص للفنجان مقب�ص اأو يد مي�شك به.

اجملموعة اخلامسة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

من�ذج اآخر لبي�ت الطني والتنب. . 8
ال�شجرة الكبرية املال�شقة للمقام. . 9

مدر�شة القرية. عادة ما تاأخذ �شكال ط�ليا، وتك�ن مك�نة من غرفتني متال�شقتني. . 10
امَلَقام. . 11
اجلبلية . 12 املنحدرات  يف  ال�شال�شل  ت�شتخدم  الفل�شطينية.  القرية  يف  رجم/�شال�شل 
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للحفاظ على الرتبة من الجنراف، وللحفاظ على املحا�شيل والأ�شجار.
71. الطريق اإىل احلي ال�رصقي يف القرية. 

* امَلَقام: املجل�ص، واجلماعة من النا�ص بح�شب املعجم ال��شيط، لكن هذا املعنى تط�ر 
مع الزمن ليعني املكان الذي يك�ن فيه قرب ال�يّل، حيث يجتمع النا�ص لتقدي�شه والتربك به.

هذه  يف  يظهر   )7 )رقم  الطينية  البي�ت  اأحد  واإىل   )9 )رقم  املدر�شة  اإىل  اإ�شافة   *
ال�شال�شل احلجرية يف  )22( ي�شكل جزءاً من  ال�رصقي ورجمًا  اإىل احلي  الطريق  املجم�عة، 
القرية، وبقي امَلْعَلم الديني الذي يعي�ص يف ذاكرة القرية، وه� امَلَقام، والذي غالبًا ما يبنى 
�شجرة �شخمة، رمبا كان  يك�ن قرب  ما  ال�شاحلني، وعادة  الأولياء  على �رصيح ويل من 
قرب  ت�اجدها  ب�شبب  وبركة  قد�شية  تك�شب  الزمن  مع  اأ�شفلها، وهي  يتعبد  اأو  يعي�ص  ال�يل 

املقام اخلا�ص بال�يل. 
ال�ِلّ واملقام : ●

ما  الكرامات  من  ويظهرون  بالتق�ى،  يتميزون  الذين  ال�شاحلني  بع�ص  هم  الأولياء 
يدل على جدارتهم بلقب ال�لية، والكرامات تعك�ص طبيعة الت�ش�ر ال�شعبي لل�يل من حيث 
وتختلف  فيه،  النا�ص  ل�ليته ولعتقاد  الرئي�ص  املربر  وقدراته، وهي  واإمكانياته  طبيعته 
والق�شم  ال�شحيحة،  الإ�شالمية  الدينية  العقيدة  يف  عنها  ال�شعبي  املعتقد  يف  ال�يل  �ش�رة 
الأكرب من املعتقدات والطق��ص واملرا�شيم التي يقيمها النا�ص لالأولياء ل عالقة لها بالدين 
الإ�شالمي ال�شحيح، واأكرثية الأولياء من الذك�ر وقليل من الإناث، ويعتقد اأن الأولياء هم 
الإن�شان وخالقه، والتابع�ن لل�يل يظهرون ولءهم لل�يل بطرق خمتلفة،  "ال��شاطة" بني 
من �شمنها الرايات والنذور والأ�شحيات والذبائح، وال�يل من جهته يحمي ه�ؤلء الأتباع 
من العتداءات وال�رصور والأمرا�ص، وعقد امليثاق ي�شتلزم �رصوطًا للتابع كال�ش�م، واإتباع 
اأن�اع خا�شة من الطعام واللبا�ص والهيئة وال�شل�ك، يت�شف ال�يل بالزهد والتدين، والنقطاع 
للعبادة، وكثرياً ما يك�ن ال�يل فقرياً مت�ا�شعًا رث الثياب، ب�شيطا، وهم ي�شكن�ن قمم اجلبال، 
وي�شربون على اجل�ع والعط�ص مدة ط�يلة، وياأكل�ن ال�ش�ك وال�شرب واحلنظل، ول ينام�ن 
اإل قلياًل، وم�شلكهم العام ل يطيقه الب�رص العادي�ن، ومما يق�م به الأولياء: اإحياء امل�تى، 
وامل�شي على املاء وقطع امل�شافات يف ملح الب�رص، واحل�ش�ر يف اأكرث من مكان يف وقت 
واحد، و�شفاء املر�شى، والتنب�ؤ بالغيب، وحتمل اجل�ع والعط�ص، والظه�ر باأ�شكال وهيئات 
خمتلفة، وال�يل ميار�ص )املعجزات( اأو الكرامات يف حياته وبعد م�ته، ويك�ن قادراً على 

حماية �رصيحه وال�شجرة املجاورة ملقامه، وينتقم ممن يحاول تدني�شه اأو يقطع ال�شجرة.
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ويطلق النا�ص على ال�رصيح اخلا�ص بال�يل ا�شم املزار واملقام وامل�شهد والقبة وغريها، 
وقد يك�ن املقام و�شط القرية اأو يف مدخلها، ويندر وج�ده يف بطن ال�ادي، وقد يك�ن يف 
و�شط املقربة، واملقام غالبًا بناوؤه مربع ال�شكل ف�قه قبة، وله مدخل رئي�ص، ونافذة )طاقة( 
اأ�شماء اهلل احل�شنى  املقام ب�حدات زخرفية متكررة، وقد تكتب  اأكرث، وقد تزين جدران  اأو 
املحراب،  وح�ل  نف�شه  القرب  وعلى  الرئي�ص،  الباب  ح�ل  القراآنية  والآيات  الأدعية  وبع�ص 
وقد ي�جد على مدخل املقام رواق يفر�ص باحل�رص، وميثل قرب ال�يل ب�ؤرة املقام اأي مركزه 
الرئي�ص، ويك�ن غالبًا حتت القبة مبا�رصة وبجانبه اأ�رصحة اأولياء اآخرين اأقل منه �شاأنًا، اأو 
ال�شنديان  اأكرث من  اأو  اأ�رصته، وقد ي�جد بقرب املقام �شجرة مقد�شة  اأقاربه واأفراد  هم من 
والبل�ط وال�رصي�ص وال�شدر والتني والزيت�ن واخلروب والنخيل، وقد ي�جد بقربه عي�ن واآبار 
ماء، وقد يك�ن قرب ال�يل داخل كهف يقد�شه النا�ص، لأن ال�يل رمبا كان يتعبد داخل هذا 
الكهف، ويف زيارة الإن�شان ال�شعبي لل�يل فيها تكرميه لل�يل، ويقدم النذور، ويدع� لل�يل 
اأو طلبًا للم�شاعدة، وقد يق�م  اإما ال�شكر لل�يل على م�شاعدة،  وي�شاأل املع�نة، والنذر يك�ن 
النا�ص بذبح الذبائح عند القرب وال�شالة والط�اف بالأ�رصحة ومناجاتها، وتقبيل اجلدران، 
وقد يكتب�ن ر�شائل ت��شع على ال�رصيح تطلب من ال�يل اإنقاذ �شاحبها اأو م�شاعدته، وقد 

ينام من يطلب امل�شاعدة عند قرب ال�يل ليلة اجلمعة لعل ال�يل يحقق له مطلبه.

اجملموعة السادسة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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اجلبلية . 13 املنحدرات  يف  ال�شال�شل  ت�شتخدم  الفل�شطينية.  القرية  يف  َرْجم/�شال�شل 
حلماية املحا�شيل والأ�شجار من الجنراف، واملحافظة على الرتبة واملياه. 

مع�رصة الزيت�ن. . 14
حق�ل القمح –يظهر م�شهد للح�شاد. )م��شم احل�شاد(. 15

واأ�شهر ما يف هذه املجم�عة وج�د مع�رصة الزيت�ن البدائية اخلا�شة بالعهد القدمي 
دائري،  ب�شكل  ال�شخمان  احلجران  يتحرك  حيث  الزيت�ن،  وع�رص  الزيت  ا�شتخراج  لطرق 
الدواب  اأكرث من  اأو  واحداً  يك�ن  ما  غالبًا  احلجارة  والذي يحرك  الزيت�ن حتتهما،  ويك�ن 

)احلي�انات( كاحلمري اأو اخلي�ل اأو البغال.
اأما احلديث عن م��شم احل�شاد، وه� امل��شم القت�شادي  الثاين للقرية، والذي ي�شكل 
الناحية  من  واأهلها  القرية،  يفيد  فه�  القرية  يف  كربى  حت�ل  نقطة  الزيت�ن  م��شم  مع 
القت�شادية والجتماعية، حيث يظهر فيهما التاآلف والتعاون، واملحبة وال�فاء، وغري ذلك، 
من القيم الأخالقية العالية، الأمر الذي ي�شفي على القرية جّ�اً من ح�شن اجل�ار والتقارب 
والع�نة اجلماعية، حيث ي�شعر الفرد مدى حاجته لالآخر، والعائلة حاجتها للعائلة الأخرى، 

وهكذا.

أوالً - موسم قطف الزيتون:

Ú  :عادات واأعمال خا�شة مب��شم قطف الزيت�ن
Ú .ال�شلت�نة: هي قلة الثمر، حيث يخرج النا�ص ل�شالة ال�شت�شقاء وطلب الغيث
Ú .املا�شية: هي وفرة الثمر وكرثته، حيث يحمل الزيت�ن كميات وافرة وكثرية
Ú  ،اجل�ل: يبداأ اأ�شحاب الزيت�ن بالتج�ل بني اأ�شجار الزيت�ن والقيام بعملية اجل�ل

9-29 )اأيل�ل(، وبعد جمع  اأي جمع ما ت�شاقط من الزيت�ن حتت ال�شجر وذلك بعد تاريخ 
احلب�ب تدر�ص حتت حجر البّد التقليدي، اأو حجر الدّري�ص، ثم ينقع الدري�ص يف املاء املغلي 
اأو يطف� على �شطح  )الطفاح(؛ لأنه يطفح  لي�شتخرج منه زيت  باليد  يف جلن كبري، وميعك 

املاء يف اللجن، اأو زيت )خراج( ن�شبة للطريقة التي ي�شتخرج بها على النح� املذك�ر.
Ú  اأكت�بر(، وت�شتمر عملية اأول،  10 )ت�رصين   /15 اأقطف الزيت�ن بعد  القطاف: يبداأ 

القطف والع�رص اإىل نهاية العام، وقد متتد اأكرث من ذلك.
Ú .اخلرط: ه� جد اأغ�شان الزيت�ن القريبة بالأيدي
Ú  العبية: هي الع�شا التي ت�شتخدم جلد الأغ�شان العالية والبعيدة من �شجرة الزيت�ن
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وهي اأن�اع:

و�شميت  - املرت،  ون�شف  مرتاً  ط�لها  يتعدى  ل  خفيفة  ق�شرية  وهي  الطل�ع:  عبية 
ت�شتخدم  وقد  ال�شجرة،  وي�شتعملها وه� ف�ق  ال�شجرة  )يطلع( ي�شعد على  اجلداد  لأن  كذلك 

لالأغ�شان القريبة وه� اأ�شفل ال�شجرة.
العبية ال��شطى )الط�الة(: اأط�ل من �شابقتها، واأق�رص من لحقتها، يبلغ ط�لها نح�  -

املرتين، وي�شتعملها اجلداد وه� على الأر�ص للفروع املت��شطة الرتفاع.
العبية الط�يلة )امُل�شا�ص، اأو الّذّيال اأو ال�شاروط( : وه� ط�يل ثقيل ط�له بني 2.5  -

– 3 مرت ل�رصب اأعلى فروع ال�شجرة، وقد ي�شتخدم ال�شلم املزدوج لأكرث ما ميكن من فروع 
ال�شجرة جلّدها بالبّد.

Ú  اجلداد والع�رص: بح�شب العادة من عمل الرجال، اأما الن�شاء والأطفال جلمع حب�ب
الزيت�ن يف �شالل اأو اأوعية )اأكيا�ص(، تنقل على الدواب اأو الرتاكت�رات اإىل املنزل لتخمريها 
ثم اإىل املع�رصة، وكانت قدميًا ت�شتخدم مع�رصة حجر البّد، وبعد در�ص احلب�ب ت��شع يف 
قفاف من الليف، تثبت على قاعدة املكب�ص ف�ق بع�شها البع�ص، ثم تكب�ص، ويع�رص ما يف 
الدري�ص من زيت ي�شيل اإىل قاعدة املكب�ص، ثم اإىل حفرة جماورة هي املع�رصة ومنها ي��شع 
الزيت يف جرار من الفخار اأو اأوعية من اجللد اأو املعدن )تنك( او البال�شتيك، وي�ؤخذ اجلفت 
والنقل  واجلمع  الدرا�ص  عملية  اأ�شبح  الآن  وطبعًا  للتدفئة،  الك�انني  يف  بحرقه  لي�شتخدم 

وحتى اجلداد ت�شتخدم فيها الآلت وال��شائل احلديثة.
Ú  اإذا احتاج �شاحب الزيت�ن اإىل زيت، فاإنه يجمع كمية من الزيت�ن زيت البدودة: 

الأ�ش�د كبري احلجم وي��شع على نار، وبعد �ش�ية ي��شع يف �شل وي��شع ف�قه حجارة ثقيلة 
لكب�شه ورب�شه، حيث يخرج الزيت اإىل قناة ت��شل اإىل حفرة يف ال�شخر )مقر( معد لذلك، 

وزيت البدودة لذيذ الطعم ب�شبب عملية احلرق على النار.
Ú  )ع�رص الزيت�ن: طريقة الع�رص يف البد: البد عبارة عن حجر كبري ي�شمى )الق�شعة

يدور ف�قها حجر الدرا�ص املدور، وه� ثقيل جداُ مثق�ب من و�شطه، وتت�شل به خ�شبة �شخمة 
ط�يلة تخرتق حجر الدرا�ص عن طريق ثقب يف و�شطه وت�شمى هذه اخل�شبة )الدوار( وهذه 

تت�شل بخ�شبة ت�شمى خ�شبة البد...(  . 
Ú : م��شم قطاف الزيت�ن

انت�شار  ب�شبب  فل�شطني،  يف  واأكربها  امل�ا�شم  اأهم  من  الزيت�ن  )جداد(  قطف  م��شم 
هذه ال�شجرة املباركة يف معظم املناطق الفل�شطينية، فهي �شجرة معّمرة ونامية ومتجددة 
واأوراقها  الن�ر"، وي�شتفاد من ثمرها وزيتها وجفتها وخ�شبها  "�شجرة  ومعطاءة، وت�شمى 
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يف الغذاء والدواء والدفء، والأدوات واملنتجات احلرفية والرتاثية وال�شناعية كال�شاب�ن 
النابل�شي، اإ�شافة اإىل ناحية جمالية كخ�رصته الدائمة التي تك�ش� اجلبال والطبيعة.

وهي ت�شكل مع التني: اأهم غذاء ودواء، كاأكلة القطني )التني املجفف( املغم��ص بالزيت 
ق�له  من  بركتها  وجاءت  متكاملة،  غنية  وجبة  فهي  القمح،  من  الأ�شمر  اخلبز  رغيف  مع 

ْيُت�ِن...} يف )�ش�رة التني، اآية 1(. تعاىل {َوالتِّنِي َوالزَّ
Ú  الع�نة : هي عادة جمتمعية اأنتجتها احلاجة اإىل التكاتف والتعاون مل�اجهة �شغط

وغريها،  البناء  عملية  ويف  خا�ص،  ب�شكل  القمح  وح�شاد  الزيت�ن  قطف  م��شم  يف  العمل 
ففي قطف الزيت�ن )اجلداد( ي�شاهم فيه كل فئات املجتمع )�شي�خًا ون�شاء واأطفاًل ورجاًل 
و�شبابًا(، ويك�ن امل��شم مهرجانًا عمليًا واجتماعيًا ووجدانيًا وعاطفيًا واقت�شاديًا، يثري 
يف النف��ص ال�شع�ر بالنتماء وال�لء لهذه الأر�ص الطيبة، وتق�شم الأرا�شي يف قطافها اإىل 
لي�ص  اأنا�ص   الع�نة  يف  ويدخل  قطفها،  على  اجلميع  يتعاون  ي�م  لها  منطقة  كل  مناطق، 
عندهم زيت�ن، فيعط�ا يف نهاية امل��شم زيتًا وزيت�نًا ي�شد حاجتهم ط�ال العام، وذلك بعد 

انتهاء م�شاركتهم يف القطاف.
Ú :مع�رشة الزيت�ن

دوار البّد: ه� اخل�شبة الكبرية التي كانت تثبت يف قلب حجر مع�رصة الزيت لت�شهيل 
تربط  دابة  ب�ا�شطة  بق�ة  �شحبها  اأو  للخ�شبة،  الرجال  املع�رصة عن طريق دفع  اإدارة حجر 

اإليها . 

ثانيا - موسم القمح:

الع�رص احلجري،  بالقمح منذ  املت��شط  البحر  الإن�شان يف ح��ص  اهتم  القمح:  مكانة 
وتقدير  تقدي�ص  نظرة  القمح  اإىل  ينظر  الفل�شطيني  والفالح   ، والرُبّ باحلنطة،  القمح  و�شمي 
واحرتام، حتى اإنه دعي اأول �شاع من م��شم القمح )�شاع اخلليل( ويعطى للفقراء، ويذبح 
خروف عند النتهاء من در�ص القمح ويدعى خروف اخلليل، ويقال اإنها حتمل حرف )اأ( وه� 
اأول حرف من كلمة )اهلل( ولذلك حترتم، واإذا اأوقعت قطعة خبز على الأر�ص يرفعها الإن�شان 
ويقبلها وي�شعها يف مكان ل تط�ؤه الأقدام، ويذكر ا�شم اهلل ل�شمان الربكة على القمح عند 
بدء الزرع، والدر�ص والغربلة، والكيل والطحن، وبدء العجني واخلبيز، واأول وجبة تطبخ من 
م��شم القمح تدعى )�شماط( وت�زع على الفقراء، ومنهم من يق�ل مظهراً متيز القمح عن غريه 
وبركته: "العي�ص م�شحف اهلل"، ولإظهار الفرحة باحل�شاد يقال املثل: "يف اأيام احل�شايد 
بنغني ق�شايد" وتق�ل ربة البيت: "اإن كان القمح يف البيت فرحت وغنيت" ويقال" اخلبز 

والزيت عمارة البيت" .
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وج�د  ب�شبب  �شحية  ف�ائد  القمح  نخالة  على  امل�شتمل  الأ�شمر  للخبز  القمح:  نخالة 
املعدة،  وتقرحات  والزكام  لل�شعال،  ومهدئ  كعالج  وي��شف  واملعادن،  الفيتامينات 

والروماتيزم وتهيجات اجللد وغريها .
�شناعة الربغل: ينقى القمح من ال�ش�ائب، ثم ي�شلق ن�شف �شلقة، ثم ي�شم�ص يف النهار 
ل�شبعة اأيام، ثم يجر�ص على املجر�شة )اجلارو�شة( احلجرية، ويذرى وي�شنف اإىل برغل خ�شن، 

وناعم ولكل منهما ا�شتعمالته الغذائية  .
�شناعة الفريكة: بعد اأن يكتمل من� حبة القمح يف ف�شل الربيع، وقبل ا�شفرار ال�شنابل، 
حت�شد �شنابل القمح وت�ش�ى على النار وتفرك، ثم ت��شع احلب�ب على م�شطحات من الأر�ص 
اأو م�شطحات معدة لذلك، ب�رصط نظافتها وحتريكها كل ي�م حتى  اأو على �شط�ح املنازل، 
ل تتعفن، وبعد اأن جتف جيداً حتفظ للطبخ، وقبل الطبخ جتر�ص على الطاح�نة اأو املجر�شة 

احلجرية ثم تن�ّشف، وي�شنع منها ال�ش�ربة، وقدرة الفريكة والفريكة بالأرز وغريها .
التقنية . 1 وج�د  ب�شبب  التال�شي  يف  اأخذ  التقليدي  مبفه�مه  "البيدر"  يكاد  البيدر: 

املحا�شيل  جلمع  املخ�ش�ص  املكان  باأنه  البيدر  ويعرف  احلب�ب،  ل�شتخال�ص  احلديثة 
الزراعية من اأجل ا�شتخال�ص احلب�ب من قبل تخزينها، وترتاوح م�شاحته 150 – 300 م2.
وتتجمع البيادر يف القرية يف اأحد الأطراف القريبة لتي�رص الت�ا�شل للفالح مع بيته، 
واأن تك�ن يف اأماكن مفت�حة لله�اء الغربي من اأجل ت�شهيل اأعمال التذرية، ويق�م الفالح 
ور�ص  الأو�شاخ..(  النباتات،  بقايا  )احلجارة،  ال�ش�ائب  من  بتنظيفه  البيدر  مكان  بتجهيز 
الأر�شية باملاء لتك�ين طبقة �شلبة حتى ل تختلط احلب�ب بالرتاب، واأوًل يدر�ص الفالح 
املحا�شيل القيطانية )العد�ص، الف�ل، احلم�ص، الكر�شنة...( ثم حم�ش�ل ال�شعري، ثم حم�ش�ل 
القمح، ويجب اأن يراعي الفالح يف البيدر وما ح�له ات�شاعه لأعمال الدر�ص والتذرية والْعب�ر 

)نقل املح�ش�ل والتنب والق�شل اإىل البيت لتخزينه(. 
عملية الدر�ص: 1. اِِلْك�شارة: )تك�شري طرحة الق�ص التي ف�شلت عن ك�مة الق�ص )احِلّلة( 
الأ�شفل  اإىل  به فتحات  ل�ح درا�ص من تنك  اأو و�شع  ب�ا�شطة احلي�انات،  اإىل قطع �شغرية 
تك�ن كاملن�شار، اأو ل�ح درا�ص من خ�شب به رظف )حجارة( �شغرية من الأ�شفل لتك�شري الق�ص 
وت�شهيل خروج احلّب منه، حيث ي��شع الق�ص ب�شكل دائري على الأر�ص، وتاأخذ احلي�انات 
بعد ربطها بطريقة جيدة بالدوران ح�ل املركز، حيث مي�شك بها اأحد الأ�شخا�ص، واإن كان 
ي�جد ل�ح درا�ص يربط باأحد احلي�انات ليدور ب�شكل دائري، اإما ب�ق�ف �شخ�ص يف املركز، 
اأو اأن يركب �شخ�ص على ل�ح الدرا�ص ليدور ب�شكل دائري اأي�شًا، وبعد فرتة من الدوران، حيث 
روؤو�ص  احلب�ب عنها، وت��شع كمامات ح�ل  ي�شهل ف�شل  الق�ص، حيث  وتك�شري  يتم در�ص 
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احلي�انات حتى ل تاأكل من ال�شنابل والق�ص.
در�شها، . 2 ليعيد  )طرحة(  منها  يف�شل جزء  الك�شارة،  انتهاء  بعد  تتم  الطيبان وهي 

ويتح�ل الق�ص اإىل قطع ناعمة ويظهر احلب.  
التذرية من تراب . 3 الكرابلة وهي ف�شل احلب�ب عما بقي فيها بعد  العب�ر: وت�شمل 

و�ش�ائب، والكيل وي�شتعمل ال�شاع يف كيل ال�شليبة )ك�مة قمح(، ثم النقل للحب�ب )اأكيا�ص 
القمح وال�شعري...( والتنب والق�شل اإىل البيت لتخزينها، ويظهر التعاون يف الأ�رصة ال�احدة، 

اأو مع اجلريان اإذا غاب اأحدهم.

اجملموعة السابعة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ج�رص على ال�ادي واملنحدرات. . 4
بئر مياه يف بيت املختار. . 5
�شجر ال�شرب اأهم ما متتاز به اأطراف القرية الفل�شطينية. . 6

اأطراف القرية وال�ادي.  اأعمال التحطيب تك�ن يف   .69
�شبق اأن حتدثت عن عن�رصين يف هذه املجم�عة، وهما بئر ماء بيت املختار رقم )26( 
ال��شل بني جانبي  ي�شكل حلقة  الذي   )25( رقم  اجل�رص  اأما   ،)69( رقم  التحطيب  واأعمال 
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املنطقة،  القرية يف هذه  لي�شل�ا بني طريف  امل�شاة ف�قه،  ال�ادي واملنحدرات، حيث يعرب 
بناء اجل�ش�ر  القدمي يف  النظام  )مق��ص( بح�شب  �شكل قنطرة  وغالبًا ما يك�ن اجل�رص على 
والقناطر، اأما املك�ن الثاين فه� )رقم 27( فه� يتك�ن من نبات ال�شرب الذي ل تكاد تخل� 
منه قرية فل�شطينية، فال�شرب والتني هما �شجرتان مهمتان تزرعان يف القرى الفل�شطينية 
كافة تقريبًا، حيث ثمرهما ال�شيفي احلل�، ه� غذاء مهم لأهل القرى الفل�شطينية �شيفًا، ول 
بّد من ت�افرهما يف القرى الفل�شطينية للغذاء والتجارة، اإذ يبيع منهما الفالح الفل�شطيني ما 

زاد عن حاجته يف املدينة، اأو يف القرى املجاورة التي تخل� منهما اأو من اأحدهما.

اجملموعة الثامنة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُعْر�ص على �شطح اأحد املنازل. . 7
ا�شتخدام ال�شط�ح للمحا�شيل الزراعية. . 8
ح��ص فل�شطيني ميتاز بتال�شق عدد من البي�ت للعائلة ذاتها مع �شاحة م�شرتكة. . 9

ويف هذه ال�شاحة جتتمع العائلة ملناق�شة اأم�رها، وميار�ص فيها الأطفال األعابهم. 
بيت اآخر �شمن ح��ص اأحد العائالت. . 10
اأ�شفله . 11 فتحة  اأو  باب  مع  العربية،  البي�ت  يف  ي�شتخدم  احل��ص.  بي�ت  لأحد  َدَرج 

ت�شتخدم كمعرب بني طريف الدرج. 
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هذه املجم�عة مك�نة من ُعْر�ص )رقم 28( اأعلى اأحد املنازل، بهدف ال�شتظالل حتته 
يف ال�شيف، ورقم )29( ميثل كيفية ا�شتغالل �شط�ح املنازل لتجفيف بع�ص املنت�جات 
يف  حيث  غريها.  اأو  ال�شم�ص،  دوار  اأو  الباميا،  اأو  البندورة،  اأو  الأحمر،  كالفلفل  الزراعية 
اأو  الأطفال،  اأيدي  اإليه  متتد  اأن  من  عليه  حمافظة  فيه  يك�ن  البي�ت  �شط�ح  على  و�شعه 
احلي�انات من العتداء عليه والعبث به. كما يظهر بيت حجري اآخر رقم )31( يقع �شمن 
والقدمية  الأ�شيلة  الطريقة  وه�   ،)32( رقم  احلجارة  من  ودرج  املمتدة،  العائلة  ح��ص 
الثانية يف  الطريقة  احلديدي  اأو  اخل�شبي  ال�شلم  وي�شكل  املنازل،  �شط�ح  ال�شع�د على  يف 

ال��ش�ل على �شط�ح املنازل.
الأ�رص املمتدة: يق�ل ال�شاعر م��شى احلافظ من دي�انه: "تعب ال�شنني"، )�ص 260(.

يا َعْقدة جدودي اجلميلة الغالية
�شارت من اأوالد احلم�لة فا�شية

اإىل ق�له: 
وتال القمح �شايع بقاع اخلابية

يج�شد  والذي  والأحفاد،  الأبناء  ي�شم  الذي  العائلة  بيت  ي�شتذكر  اأن  ال�شاعر  بحاول 
العائلة الكبرية واملمتدة يف �شاللتها، واملتكاتفة يف �ش�ؤون حياتها، وكان ي�شمى "الَعْقد" 
العائلة  تفرق  هنا  ال�شاعر  ي�ش�ر  احلجم، حيث  كان �شغري  "الَعْقدة" اإذا  اأو  كبرياً،  كان  اإذا 
اأ�شبحت  القمح  اأن خابية  النهاية  اإىل عائالت �شغرية، وحتى ي�شف يف  الكبرية وت�زعها 

�شبه خالية .

أنواع األسر الفلسطينية:

)الأجداد واجلدات،  ♦ الأقل  اأجيال على  فيها ثالثة  يعي�ص  التي  : هي  املمتدة  الأ�رص 
والآباء والأمهات، والأحفاد واحلفيدات(.

اأع�شاء  ♦ بني  والعالقة  وبناتهم،  واأبنائهم  الأب�ين  على  تقت�رص  الع�رصية:  الأ�رص 
الأ�رصتني تبقى ق�ية وثيقة.

اأ�رصة ال�رصائر: يك�ن الزوج فيها متزوج اأكرث من زوجة، والكل يعي�ص يف بيت واحد  ♦
وحتت �شقف واحد، وهذه غالبًا ما تك�ن العالقة فيها غري منا�شبة ومت�ترة لكرثة امل�شاكل.

العالقة بني األسر:

اأ�رصة / )عدة اأ�رص(           حم�لة/ )عدة حمائل(          ع�شرية /           )عدة ع�شائر(  قبيلة.
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األعاب الأطفال: 
تكامل  حتقق  كانت  كما  اجتماعية،  �شالت  اإقامة  لالأطفال  حتقق  الألعاب  كانت 
ال�شخ�شية عنده اإ�شافة اإىل م�شاعدة اللعب يف زيادة الت�ا�شل مع الآخرين، وكذلك تط�ير 
البعد الجتماعي والأخالقي واجل�شمي من خالل تنمية املهارات التي يتعلمها الطفل اأثناء 
اللعب، ومن الألعاب التي كان الأطفال ميار�ش�نها: لعبة البنانري )القل�ل(، ولعبة احليب اأو 
)احل�بة(، ولعبة نط احلبل، ولعبة �شّد احلبل، ولعبة احلجلة، ولعبة الطاق طاقية، ولكن هذه 
واله�اتف  التلفاز واحلا�ش�ب،  الإلكرتونية عن طريق  الألعاب  الألعاب تغريت وحل حملها 
وعالقاتهم  الأطفال  �شل�ك  على  ذلك  اأثر  وقد  وغريها،  والت�يرت  ب�ك  والفي�ص  النقالة، 

الجتماعية والأخالقية واملهارية واجل�شمية وغريها. 

اجملموعة التاسعة - )اجملموعة املركزية(: مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

بيت مال�شق للم�شجد يف و�شط البلد. . 12
م�شجد البلد. عادة ما يك�ن يف و�شط القرية، وبه ومنه تت�شكل ن�اة القرية. . 13
درج اأحد البي�ت املال�شقة للم�شجد مع قنطرة. . 14
 بيت مع عري�شة دوايل  )عنب( على ال�شطح. . 15
مركز البلد يك�ن مال�شقًا للم�شجد.. 16
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حيث  البلد  مركز  يف  تك�ن  تكاد  لأنها  املركزية؛  املجم�عة  املجم�عة:  هذه  وتعد   *
يقع امل�شجد رقم )34( ويت�شكل منه ن�اة البلد ومركزها، وبيتان حجريان بج�ار امل�شجد 
هما رقم )33( و )36(، وجاءت عري�شة دوايل على �شطح البيت )36(، حيث ت�شتخدم هذه 
درج  الل�حة  يف  يظهر  كما  الدالية،  من  العنب  ولأكل  ال�شيف،  يف  حتتها  للتظلل  العري�شة 
حجري رقم )35( مع قنطرة لأحد البي�ت املال�شقة للم�شجد، وعادة ما يتخذ امل�شلم�ن من 
امل�شجد معلمًا دينيًا ومركزاً لعبادتهم وتقربهم اإىل اهلل فيه. والذي نلحظه اأن البي�ت تتخذ 
من امل�شجد ن�اة مركزية لتجمعها، ثم تبداأ الدائرة بالت��شع �شيئًا ف�شيئًا كلما �شاق املكان 
ح�ل امل�شجد بالبي�ت، وتاأخذ هذه البي�ت بالبتعاد عن مركز القرية )امل�شجد( حتى تت�شع 
اإذا  بناء م�شجد جديد  اإىل  القرية  اأهل  قد ي�شطر  ال�ا�شع واملمتد؛ مما  �شكلها  وتاأخذ  القرية 

ابتعدوا عن امل�شجد الأول. 

اجملموعة العاشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

كروم الزيت�ن. . 17
عري�شة يف حق�ل القمح. عادة ما تك�ن مرتفعة عن الأر�ص، لعدم تعر�ص الفالحني . 18

لهجمات احلي�انات، كما ت�شتخدم املراقبة.
Ú  التني كروم  على  تطلق  واأخذت  ال��شيط.  بح�شب  العنب،  وهي  َكْرم:  مفردها  كروم: 

والزيت�ن.
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تت�شكل هذه املجم�عة من عن�رصين، كروم )اأ�شجار( الزيت�ن رقم )37( حيث يتم فيها 
م��شم قطف الزيت�ن، وعري�شة يف حق�ل القمح تقام على اأر�ص مرتفعة اإن وجد، وتك�ن هي 
عادة مرتفعة عن الأر�ص حتى ل يتعر�ص الفالح لهج�م احلي�انات واحل�رصات ال�شامة، كما 
اإنه ي�شتخدم للمراقبة ب�شه�لة ملح�ش�ل القمح يف جميع مراحل م��شم احل�شاد، من ح�شاد 

وجتميع )بيدر( ودرا�شة وغربلة ... اإىل اأن يتم جمع احلب�ب وتعبئتها يف اأكيا�ص.
Ú  البلدة عن  بعيداً  امل��شم  ط�ال  الغربة  يف  الإقامة  ه�  التعزيب   : التعزيب  م�ا�شم 

واملنزل، وه� على اأن�اع:
تعزيب يف كرم التني والعنب: حلمايتهما من ال�رصقة، اأو جلنيهما وجتفيفهما )من . 1

اأهل  ل�شتهالك  تخزينهما  اأو  بيعهما  ثم  الزبيب(  ي�شنع  العنب  ومن  القطني،  ي�شنع  التني 
البيت.
تعزيب باملا�شية: ملنطقة يت�افر فيها الع�شب واملاء اأو اأي طعام للحي�انات.. 2
تعزيب بالقمح: حل�شاده وجمعه ودر�شه وتعبئته ونقله اإىل البيت.. 3
تعزيب لقطف الزيت�ن: حلمايته من ال�رصقة وجمعه ونقله اإىل البيت ثم اإىل املع�رصة.. 4

اأ�شحاب  يبقى  الغ�ر حيث  الربيع يف  �شهر  يتم يف  فكان  باملا�شية  التعزيب  اأما   **
املاعز والغنم يف الغ�ر حتى انتهاء ف�شل الربيع، اإذ ياأخذ املعزب�ن معهم اخليام وكل ما 
النباتات  املعزب�ن من  ياأكل  وقد  يلزمهم،  ما  وكل  وماء  الطعام، ومالب�ص  لإعداد  يلزمهم 
التي تنبت بالغ�ر كاخلبيزة والعك�ب واحلمي�ص وغريها، ويف ال�شيف قد ياأتي املعزب�ن 
اإىل مرج ابن عامر )قبل الحتالل( اأو اإىل امتداده لل�شهل ال�اقع قرب عرابة ويعبد وقباطية 
ال�شيف؛ لإطعام  والأغنام ط�ال  املاعز  اأ�شحاب  ياأتيه  وا�شع  �شهل  وبرقني وكفريت، وه� 
حي�اناتهم من بقايا القمح وال�شعري والعد�ص واحلم�ص و�شائر احلب�ب بعد احل�شاد، وكذلك 

اخل�رصاوات بعد انتهاء م��شمها.
Ú  م��شم التني: �شجرة التني تكاد تقارب يف قد�شيتها وبركتها �شجرة الزيت�ن، ولكنها

ل ت�شاهيها ول ت�شل اإليها، والقد�شية والربكة جاءتها من ق�له تعاىل: {والتني والزيت�ن} 
)�ش�رة التني، اآية 1( وهي منت�رصة يف معظم املحافظات الفل�شطينية؛ لأنه ينا�شبها الأج�اء 
الدافئة والباردة، واأكرث انت�شارها يف اجلبال، ومن اأن�اعها املنت�رصة، البيا�شي، وال�ش�ادي، 

والغزلين، واخلروبي احلمي�شي، والع�شيلي وامل�ازي، وغريها.
ن�شج  وقبل  )القطني(،  للتجفيف  ت�شلح  لأنها  واخلروبي؛  البيا�شي  انت�شاراً  واأكرثها 
الق�ص  من  جم�فة  اأوعية  وهي  املعاليط:  فت�شنع  والتعزيب،  التني  ل�ازم  الأم  جتهز  التني 
ليجمع فيها الأطفال التني، كما ت�شنع القبعة من الق�ص، والقرطلة وعاء جم�ف لها مم�شك 
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ت�شبه املعالط اإل اأنها ت�شنع من اأغ�شان الزيت�ن الرفيعة، ويف الليلة التي يك�ن الندى غزيراً 
يهجم الأطفال مبكرين لعلمهم اأن كمية التني النا�شجة �شتك�ن كبرية، والفالح عندما ياأتي 
ليعزب يف منطقة التني، ياأتي حلمايته من ال�رصقة، وجلمعه وجتفيف بع�شه )قطني( ويبيع 
الق�شم الآخر فجًا يف ال�ش�ق، وغالبًا ما يبني الأب لأبنائه عري�شًا ي�شتظل�ن ويقيم�ن فيه 
وقت احلرا�شة، وي�شمى الأبناء يف هذه احلالة بالن�اطري، واإذا كان التني كثرياً فاإن الفالح 
اأو ق�رصاً فيه لالإقامة فيه طيلة فرتة  اأكرث دمي�مة ي�شمى منطاراً  يبني عري�شًا من احلطب 

جني التني.
ت�شنيع التني )القطني( متر بعدة مراحل: تبداأ بجمع الذبيل ال�شاقط على الأر�ص عند 
الع�رص، ثم ي��شع يف امل�شطاح لثالثة اأيام حتى يجف، ثم مرحلة الربارة وهي ب�شكل ي�مي 
حتى يتم انتقاء جميع القطني، اأما الرديء فيجمع ل�حده ويقدم علفًا للما�شية، حيث ي��شع 
القطني يف مكان ي�شمى )املخباأ( وه� حفرة يف الأر�ص ي��شع بها القطني ويدا�ص بالأرجل 
حتى تتما�شك الثمرة فتحفظ من العفن، وبعد اأن ميتلئ املخباأ بالقطني ينقل اإىل البيت حيث 
ي��شع يف خابية اأو جرن، ويدا�ص عليه بالأرجل، ويف نهاية امل��شم يبيع الفالح ما جتمع 
لديه من قطني، اأما قطني امل�نة فري�ص بالأ�شابع وي��شع يف )جرن( خا�ص، وغالبًا ما 
اأوراق التني بالت�شاقط يبداأ الفالح�ن بتجميع  اأن�اع القطني، وعندما يبداأ  اأج�د  يك�ن من 

اأغرا�شهم للع�دة اإىل بي�تهم وال�شتعداد مل��شم الزيت�ن .

اجملموعة احلادية عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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قطف الزيت�ن. . 5
�شرية للم�ا�شي. . 6
البيادر. مع ل�ح الدرا�ص. . 7
Ú .ري وهي حظرية الدواب، بح�شب املعجم ال��شيط يارة وجمعها �شِ رية وال�شّ ال�شّ
Ú  منه وي�شتخرج  ويدر�ص  القمح،  فيه  يجمع  الذي  املكان  وه�  بيدر  جمع  البيادر: 

احلب، بح�شب املعجم ال��شيط.
يظهر يف هذه املجم�عة عملية قطف الزيت�ن )رقم 39(، كمرحلة من مراحل م��شم 
جتميع  يتم  حيث  امل�ا�شي،  �شرية  يظهر   )59( رقم  ويف  الزيت،  وا�شتخراج  الزيت�ن  قطف 
امل�ا�شي يف منطقة مغلقة وحمكمة الإغالق باأك�ام من احلجارة )�شل�شلة( مع احلطب واأب�اب 
اخل�شب واحلديد املتينة، واأحيانًا يك�ن يف اأحد ج�انبها غرفة اأو اأكرث لتدخل اإليها احلي�انات 
ل�ح  مع   )60 )رقم  البيدر  ه�  واملهم  الآخر  واملك�ن  ال�شديد،  والربد  القار�ص،  ال�شتاء  يف 
الدرا�شي يجره حي�ان واحد اأو اأكرث، لدر�ص �شنابل القمح واإخراج احلب�ب منها نهاية الأمر. 
اأما �شرية امل�ا�شي، فال يكاد يخل� بيت منها، وذلك حلاجة النا�ص اإليها، اإذ كل اأ�رصة 
واللنب  احلليب  منها  لت�رصب  احلي�انات،  تقتني  اأن  عليها  ال�اجب  من  كان  القدمي(،  )يف 
واملنت�جات الغذائية الأخرى، فلذلك وجب على كل اأ�رصة تربي املاعز اأو الأغنام اأو الأبقار 

وغريها، اأن يك�ن عندها �شرية )حظرية( ت�شع فيها هذه احلي�انات للمحافظة عليها.   

اجملموعة الثانية عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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اأحد البي�ت ذات الطابقني يف القرية.. 8
بيت مال�شق يف ح��ص اآخر لأحد العائالت. . 9

بيت من التنب والطني. . 10
بيت ي�شتخدم كمطحنة للقمح.. 11
خبز الطاب�ن يف اأحد البي�ت. . 12
مركز البلد يك�ن مال�شقًا للم�شجد. . 13

* يف هذه املجم�عة يظهر لنا بيتًا حجريًا )رقم 40( من طابقني على �شطح الطابق 
الثاين جند �شاحبه ي�شتغله يف جتفيف اإحدى املنت�جات الزراعية لعله الفلفل اأو البندورة 
اأو غري ذلك، لأنه مل تكن الزراعة يف البي�ت الدفيئة منت�رصة اأو م�ج�دة، وقليل من النا�ص 
من ي�شتخدم املاء يف �شقي املزروعات ، فكان للخ�رصاوات م��شم واحد فقط ه� ال�شيف، 
فلذلك كان النا�ص ي�شتخدم�ن عملية التجفيف لبع�ص املزروعات �شمن ح��ص اأحد العائالت 
ل�شتخدامه يف ف�شل ال�شتاء، اأو يف الأيام التي ل ي�جد فيها مثل هذه املنت�جات الزراعية، 
الطاب�ن يف  )66( خبز  رقم  ويظهر يف  والتنب،  الطني  من  بيت  فه�   )42( رقم  البيت  اأما 
اأحد البي�ت ولعله يف الطاب�ن، اأما رقم )68( في�شكل من الناحية الداخلية جزءاً من ح��ص 
العائلة املال�شق اأو القريب من امل�شجد، ومن الناحية اخلارجية يطل على املمر اأو ال�شاحة 

التي تك�ن مركز البلد وقرب امل�شجد.
والعد�ص  كالقمح  احلب�ب  فيها  التي يطحن  القرية  فه� مطحنة   )43( رقم  البيت  اأما 
والق�ل وغريها، وهي واإن كانت ت�شتخدم الطرق القدمية والبدائية يف الطحن، فهي مهمة 
لأنه ل بديل عنها، اإل ا�شتخدام )طاح�نة اليد( اأو )اجلارو�شة(، ولكنها تبقى قليلة الفائدة 

ل�شغرها و�شع�بة ا�شتخدامها وحتتاج اإىل وقت كبري لإنتاج الطحني للخبز.
اجملموعة الثالثة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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بيت مقابل عني املاء ياأخذ �شكاًل ط�ليًا. . 14
مدحلة على �شطح اأحد املنازل. . 15
عني املاء.. 16
عري�شة على �شطح اأحد املنازل.. 17
بيت مقابل عني املاء يف القرية، و�شمن ح��ص اأحد العائالت.. 18
الطريق اإىل احلي الغربي يف القرية.. 19

ويظهر   ،)44  ،52( رقم  وهما  املاء  لعني  مقابالن  بيتان  املجم�عة  هذه  يف  يظهر 
على �شطح بيت رقم )45( مدحلة )جتر اأو تدفع لالأمام( قد ت�شتخدم لإقامة بع�ص ال�ش�ارع 
والطرق، اأو الهر�ص )اأو در�ص( بع�ص املنت�جات الزراعية كاحلب�ب، وتك�شري الق�ص الذي فيها.

ويظهر يف رقم )47( عري�ص كالذي �شبقه يف رقم )12( وغريه، ورقم )72( طريق اإىل 
القرية، وعادة ما  اأما رقم )46( فه� عني املاء الذي ت�رصب منه  القرية،  احلي الغربي يف 
تك�ن هذه العني نتيجة جتميع للمياه القادمة اإليها من اأعلى اجلبل، اأو من بني ال�شخ�ر اأو 
ال�شق�ق ال�شخرية ، حيث يتم جتميعها يف هذا املكان، واأحيانًا تك�ن عني املاء هذه هي 
املكان نف�شه الذي ينبع منه املاء ويتجمع فيه، وتاأتي اإليها ن�شاء القرية مللء اأوانيهن من 

املاء والع�دة اإىل بي�تهن.
القدمية  ال�شكانية  والتجمعات  القرى  لقيام  واملهم  الأول  الأ�شا�ص  املاء  عني  وتعد 
خا�شة، لأنها ت�شاعد يف تاأمني مياه ال�رصب والغ�شيل و�شقي املزروعات، وعادة ما تق�م 
الن�شاء بجلب املاء من العني، واأخذت الن�شاء تتخذ من عملية جلب املاء و�شيلة للتحدث فيما 
بينهن، والت�شلية واملتعة يف لقاء بع�شهن البع�ص، وتبادل اأطراف احلديث واأخبار العائالت 
اأو )املاليات( الن�شاء جللب املاء فرادى، بل غالبًا ما  والقرية، فقلما ترد املاء )ال�ّرادات( 
ينمي  املاء،  القرية جللب  ن�شاء  به  تق�م  املاء وما  اأو جمم�عات. وعني  ثنائي  ب�شكل  يكّن 
الناحية الجتماعية عندهن، وقد تعد الن�شاء ال�اردات جلب املاء و�شيلة للت�شلية والرتفيه، 

وطريقة للخروج من البيت، وتغيري ج� اجلل��ص يف البيت ل�شاعات ط�يلة.
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اجملموعة الرابعة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

عني املاء.. 20
بيت على ال�شارع الرئي�ص يف القرية.. 21
بيت يف مدخل القرية. . 22
اأحد بي�ت )الطني والتنب( يف القرية. . 23
بيت اآخر من )الطني والتنب( يف القرية. . 24

طينيان  وبيتان   )49  ،48( حجريان  بيتان  بي�ت،  اأربعة  املجم�عة  هذه  يف  يظهر 
)62، 50(، اإ�شافة اإىل عني املاء، اأما البيتان احلجريان فيقعان من اجلهة املقابلة للم�شجد 

ويف�شل بينهما �شارع رئي�ص يف القرية. 
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اجملموعة اخلامسة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

بيت مقابل عني املاء يف القرية، و�شمن ح��ص اأحد العائالت. . 25
بيت �شمن ح��ص اأحد العائالت ياأخذ زاوية °90 من الناحية املعمارية. . 26
ا�شتخدام ال�شطح كغرفة اإ�شافية �شمن البيت. . 27
حبال من الفلفل معلقة على جدار اأحد البي�ت. . 28
الطريق الغربي اإىل احلي يف القرية.. 29

واملقابلة  الفل�شطينية،  للقرية  ال�رصقية  اجلن�بية  الزاوية  يف  املجم�عة  هذه  تقع 
للمجم�عة الثالثة يف الزاوية اجلن�بية الغربية للقرية الفل�شطينية، وتتك�ن من بي�ت حجرية 
اإليها ب�ا�شطة �شلم خ�شبي اأو حديدي )رقم 54(، وت�شتخدم  كرقم )52، 53(، وُعّلية ي�شعد 

كغرفة اإ�شافية، للخزين، اأو كم�شافة.
البي�ت  اأحد  جدار  على  معلفة  الفلفل  من  حبال  عن  عبارة  فه�   )55( رقم  منظر  اأما 

لتجفيفها.
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اجملموعة السادسة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُعلِّيَّة مقابلة للكني�شة يف القرية. . 30
كني�شة القرية: ماأخ�ذة كنم�ذج من كني�شة ال�شيدة يف قرية كفر برعم املهجرة. . 31
بيت اخل�ري: ماأخ�ذ من من�ذج كني�شة ال�شيدة يف قرية كفر برعم املهجرة. . 32
الطريق اإىل احلي الغربي يف القرية.. 33
جزء من عني املاء.. 34

وه�   )57 )رقم  اخل�ري  وبيت   )56 )رقم  الكن�شية  ه�  املجم�عة  هذه  يف  ما  اأبرز 
الكني�شة تاأخذ رقم )51(، ورقم )72( ه�  الكني�شة، ويظهر فيها عّلية مقابل  امل�ش�ؤول عن 
الطريق اإىل احلي الغربي يف القرية، ويظهر رقم )46( وه� جزء من عني املاء يف القرية، 
والكني�شة تظهر املعلم الديني)الثاين( –بعد امل�شجد للم�شلمني- امل�شيحي يف القرية، وهي 

ماأخ�ذة كنم�ذج من كني�شة ال�شيدة يف قرية كفر برعم املهجرة. 
وهذه املجم�عة ت�شكل منحًا تاريخيًا جديداً، وه� هنا للطائفة امل�شيحية، ويف دللة 
من�ذج  وه�  ال�احدة،  الفل�شطينية  القرية  يف  وامل�شيحية  الإ�شالمية  الأديان  تعاي�ص  على 

م�ج�د يف كثري من القرى واملدن الفل�شطينية.
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مت�شك  على  دليل  املهجرة،  برعم  قرية  يف  ال�شيدة  كني�شة  من�ذج  ا�شتخدام  ولعل 
ال�شهي�ين،  الحتالل  دمرها  التي  وقراه  اأجداده  واأر�ص  اأر�شه  بذكرى  الفل�شطيني 
اأيدي  على  الفل�شطينية  القرى  من  لكثري  والتدمري  التهجري  من  عدة عق�د  بعد  والذي جاء 
للقرية  املج�شم  النم�ذج  هذا  ليقيم�ا  1948م،  عام  املحتلة  الأر�ص  من  فل�شطني  �شباب 
الفل�شطينية الرتاثية، وليدل على اأن الفل�شطيني ل ين�شى اأر�ص الآباء والأجداد، وليدل على 
اإ�رصار ه�ؤلء ال�شباب على التحدث عن تراث اأجدادهم بطريقة مل يعهدها املحتل الغا�شم، 

وبطريقة معربة ورائدة.

اجملموعة السابعة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

َرْجم / �شال�شل يف القرية. . 35
�شرية للم�ا�شي. . 36
البيادر. مع ل�ح الدرا�ص. . 37

اأو �شال�شل حجرية رقم )58( و�شرية للم�ا�شي �شبق  تتك�ن هذه املجم�عة من رجم 
احلديث عنها، ومن البيادر، و�شبق احلديث عنها اأي�شًا.
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اجملموعة الثامنة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

ُعلِّيَّة ت�شتخدم وللتخزين يف القرية، وكمنام لأهل البيت، اأو كم�شافة. . 38
عري�شة دوايل على �شطح اأحد البي�ت. . 39
اأحد البي�ت يف القرية مع ا�شتغالل ال�شط�ح لتجفيف املحا�شيل الزراعية.. 40

تت�شكل هذه املجم�عة من ُعلِّيَّة )63( للتخزين اأو لن�م ال�شي�ف يف بع�ص الأحيان، 
وعري�شة دوايل على �شط�ح اأحد املنازل )64( ويظهر يف املجم�عة يف رقم )65( ا�شتغالل 

اأحد �شط�ح املنازل لتجفيف بع�ص املحا�شيل الزراعية.

اجملموعة التاسعة عشرة - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:
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رجم / �شال�شل يف القرية. . 41
�شرية للم�ا�شي. . 42
البيادر. مع ل�ح الدرا�ص. . 43
كروم الزيت�ن.. 44

مك�نات هذه املجم�عة �شبق احلديث عنه.

اجملموعة العشرون - مكوناتها الرتاثية ودالالتها:

بيت مع عري�شة دوايل على ال�شطح. . 45
بيت على ال�شارع الرئي�ص يف القرية.. 46
ال�شارع الرئي�ص. . 47

يظهر يف هذه املجم�عة بيت مع عري�شة دوايل على ال�شطح )رقم 36(، وال�شارع الرئي�ص 
يف القرية )رقم 67( وبيت على ال�شارع الرئي�ص رقم )48(.
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النتائج والتوصيات:
اإثبات عدم �شحة مق�لة: "الكبار مي�ت�ن، وال�شغار ين�ش�ن"، وذلك من خالل اإ�رصار . 1

ثلة من ال�شباب القائمني على "دار الأركان لالإنتاج والن�رص"، و"م�ؤ�ش�شة املنار للتنمية" يف 
يظهر  الذي  الرتاثية،  الفل�شطينية  للقرية  جم�شم  اإقامة  على   )48 )عرب  الفل�شطيني  الداخل 

كيف عا�ص الأجداد، وماذا على الأحفاد اأن يفعل�ا؟
ربط من�ذج هذا املج�شم لدى اأبناء املجتمع الفل�شطيني اخللف مبا كان عليه ال�شلف . 2

ربطًا حيًا �شبه مبا�رص، من خالل ا�شرتاك اأكرث من حا�شة من امل�شاهد اأثناء امل�شاهدة لهذا 
املج�شم.
الدرا�شة اأثبتت عمق اجلذور املتجذرة يف اأعماق الأر�ص لرتاث الإن�شان الفل�شطيني، . 3

وباأنه �شيبقى ي�شقي هذه اجلذور مباء احلياة لديه واإىل اأبد الدهر.
ما . 4 ر�ّشخت  تراثية  وثروة  دلليًا،  تن�عًا  املتلقي  لدى  اأثارت  املج�شم  هذا  مك�نات 

كان يدور منها بفكره، واأحيا امل�ات منها اإن وجد.
ي��شي الباحث ب�رصورة اقتناء هذا املج�شم يف كل م�ؤ�ش�شة ويف كل قرية ومدينة . 5

لالأهمية الرتاثية  لهذا املج�شم.
اإىل . 6 ح�له  الرتاثية  الدللية  والدرا�شات  املج�شم  هذا  باإدخال  الباحث  ي��شي  كما 

املناهج الفل�شطينية؛ لأنه يحيي الذاكرة ال�شعبية حكاية وتاريخًا من خالل املك�نات التي 
ا�شتمل عليها.

وي��شي الباحث اأي�شًا الإخ�ة الأفا�شل القائمني على "دار الأركان لالإنتاج والن�رص" . 7
و"م�ؤ�ش�شة املنار للتنمية" - بعد �شكرهم اجلزيل على هذه اجله�د الطيبة واملباركة  والتي 
تدل على اأ�شالتهم وعمق انتمائهم ل�طنهم- باأن ي�شتمروا يف م�رصوعهم الذي �شي�شل�ن من 

خالله يف نهاية الأمر اإىل اإقامة جم�شم ملدينة القد�ص التاريخية.

اهلوامش:
1 . ،2017 ط1،  والن�رص،  لالإنتاج  الأركان  دار  مرياثنا،  )وزميله(  نهاد،  بقاعي،  ينظر، 

�ص15
ينظر، نف�شه، �ص)12 - 13(. . 2
ينظر، املاأث�رات ال�شعبية، �ص: 125 - 126.. 3
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نف�شه، �ص126.. 4
ينظر، املاأث�رات ال�شعبية، �ص 126 - 127.. 5
ينظر، كناعنة، �رصيف، الطاب�ن، الرتاث واملجتمع، ع13، 1980، �ص 104 - 107.. 6
ينظر، املاأث�رات ال�شعبية، �ص 118 - 120. 7
نف�شه، �ص 120 - 123. 8
ينظر، املاأث�رات ال�شعبية، �ص 128. 9

نف�شه.. 10
املفت�حة، . 11 القد�ص  جامعة  ال�شعبية،  املاأث�رات  )وزمالوؤه(،  �رصيف  كناعنة،  ينظر،   -

ط1ن 1996، �ص 244 - 249. 
-ينظر، �شحاب، فيكت�ر، امل��ش�عة الفل�شطينية، م4، �ص: 621 - 637.

�ص: . 12  ،1975 م1،  ع4،  واملجتمع،  الرتاث  بالدي،  يف  التني  م��شم  وليد،  ربيع،  ينظر، 
.15  - 4

املفت�حة، . 13 القد�ص  جامعة  ال�شعبية،  املاأث�رات  )وزمالوؤه(،  �رصيف  كناعنة،  –ينظر، 
ط1، 1996، �ص: 200 - 203

الرتاث  الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث  يف  الزيت�ن  م��شم  املجيد،  عبد  -الرمياوي، 
واملجتمع، ع4، م1، 1975، �ص: 28-19.

الرمياوي، عبد املجيد، م��شم الزيت�ن يف الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، الرتاث واملجتمع، . 14
ع4، م1، 1975، �ص 27 - 28

ينظر  الزيت والزيت�ن يف ال�جدان ال�شعبي الفل�شطيني، نادية البطمة، �ص 53 – 64.. 15
نف�شه.. 16
ينظر املاأث�رات ال�شعبية، �ص 127. . 17
ينظر: البطمة، نادية، مركز درا�شة الرتاث واملجتمع الفل�شطيني، البرية، فل�شطني، ع56، . 18

.32  - 31 2013 �ص 
نف�شه، �ص 36 - 45.. 19
ينظر: البطمة، نادية، مركز درا�شة الرتاث واملجتمع الفل�شطيني، البرية، فل�شطني، ع56، . 20

.37 –  36 2013 ، �ص 
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نف�شه، �ص 39 – 41.. 21
ينظر، علقم، نبيل، البيدر، جملة الرتاث واملجتمع، ع45، 2006، �ص 95 – 113.. 22
ينظر، الزجل ال�شعبي، عمر عتيق، الرتاث واملجتمع، �ص 90. 23
ينظر، املاأث�رات ال�شعبية، �ص 206. 24
ينظر: زهري ال�شباغ، األعاب الأطفال الفل�شطينيني، الرتاث واملجتمع، �ص 9 - 30. 25
ينظر املاأث�رات ال�شعبية، �ص 203 – 204.. 26
الق�مي، . 27 لالإر�شاد  الفل�شطينية،  امل�ؤ�ش�شة  الفل�شطيني،  الفل�كل�ر  خليل،  ح�ش�نة،  ينظر، 

2003، �ص:9.

املصادر واملراجع:
Ú .القراآن الكرمي

والن�رص . 1 للطباعة  الإ�شالمية  املكتبة  ال��شيط،  املعجم  )وزمالوؤه(،  اإبراهيم،  م�شطفى، 
والت�زيع، ا�شتانب�ل، تركيا، )د، ط(، )د.ت(.

ط1، . 2 والن�رص،  لالإنتاج  الأركان  دار  املنار،  جمعية  مرياثنا،  )وزميله(،  نهاد  بقاعي، 
.2017

البرية، . 3  ،2013  ،56 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 4  ،2011  ،52 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 5  ،2016  ،59 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 6  ،1980  ،13 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 7  ،1980  ،14 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 8  ،1987  ،9 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.
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البرية، . 9  ،1985  ،17 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 10  ،2006  ،45 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

البرية، . 11  ،1975  ،4 ع  الفل�شطيني،  واملجتمع  الرتاث  درا�شة  مركز  واملجتمع،  الرتاث 
فل�شطني.

ح�ش�نة، خليل، الف�لكل�ر الفل�شطيني، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية لالإر�شاد الق�مي، 2003.. 12
"ه�ية . 13 ال�رصيف  القد�ص  يف  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  الرحمن،  عبد  ح�شن  ال�شل�ادي، 

القد�ص  جامعة  ال�رصيف،  القد�ص  يف  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  م�ؤمتر  وانتماء"، 
املفت�حة، 2011.

عراف، �شكري، القرية العربية الفل�شطينية، دار ن�رص اإىل العمق، معليا)الداخل الفل�شطيني(، . 14
ط3، 1996.

كناعنة، �رصيف )وزمالوؤه(، املاأث�رات ال�شعبية، جامعة القد�ص املفت�حة، ط1، 1996، . 15
�ص 62 – 74.

امل�رصية، . 16 الهيئة   ،)2000( الثقافية  املكتبة  �شل�شلة  ال�شعبية،  الأغنية  اأحمد،  مر�شي، 
1970، �ص23.

امل��ش�عة الفل�شطينية، درا�شات احل�شارة، م4، ط1، بريوت، 1990.. 17





القاعة رقم (1)
اجللسة الثانية

احملور الثاني: 

اإلبداع الفين وقضايا املرأة يف الرتاث الشعيب
رئيس اجللسة:  د. مروان أبو خلف 

األدوات املنزلية الرتاثية يف منطقة جنني واجلليل.  ♦

أ.د. عبد الرؤوف جرار

األغنية الشعبية يف املواسم الزراعية. ♦

أ. د عمر عتيق

دور األلعاب الشعبية يف ختفيف ظاهرة العنف املدرسي ♦
)دراسة حتليلية(. 

أ. خالد عوض

دراسة لغوية يف األغنية الشعبية الفلسطينية  ♦
)أغاني جنني واجلليل أمنوذجًا(. 

د. زاهر حنين | د. مجال رباح

األبعاد األسطورية يف احلكاية الشعبية يف حمافظة جنني ♦

قرية جبع أمنوذجًا. 

أ. إميان فشافشة
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األدوات املنزلية الرتاثية يف منطقة جنني واجلليل

أ.د عبد الرؤوف جرار
 أستاذ مشارك / جامعة القدس املفتوحة / فرع جنني

ملخص:
يعر�ص هذا البحث جمم�عة من املقتنيات والأدوات املنزلية التي كانت ت�شتخدم يف 
منطقة جنني واجلليل، قبل منت�شف القرن الع�رصين، والتي اأخذت يف النقرا�ص والتال�شي 
م�اد  اأو من  البال�شتيك،  من  الغالب م�شن�عة  اأدوات حديثة يف  لتحل حملها  ف�شيئًا؛  �شيئًا 

اأخرى، نتيجة للتط�ر ال�رصيع يف جميع مناحي احلياة.
ال�شعبية  اله�ية  ركائز  اأهم  اأحد  ج�انبه  بجميع  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  ميثل 
يتميز  فه�  الفل�شطيني.  ال�شعب  بتاريخ  مرتبطة  خ�شائ�ص  من  يحمله  ملا  الفل�شطينية؛ 
وته�يده  ال�شعبي،  تراثنا  ل�رصقة  جاهدة  ت�شعى  اإ�رصائيل  جند  لذا  واملحلية؛  باخل�ش��شية 
�شمن خمطط خبيث ومدرو�ص، لطم�ص اله�ية الفل�شطينية، واإنكار تاريخ ال�شعب الفل�شطيني 
املتجذر يف هذه البالد منذ الف ال�شنني، وكان هذا من دوافع اختياري لهذا امل��ش�ع، هذا 
ف�شاًل عن التناق�ص يف عدد هذه الأدوات، وندرة ا�شتخدامها يف البي�ت يف الع�رص احلا�رص، 
وعدم معرفة الكثري من النا�ص بها. وعليه �ش�ف اأق�م بت�شليط ال�ش�ء على جمم�عة من هذه 

الأدوات من حيث �شناعتها وا�شتخداماتها وف�ائدها.
جنني  منطقة  يف  ال�شابق  يف  ت�شتخدم  كانت  التي  املنزلية  الأدوات  مييز  ما  اأهم  اإن 
اأنها يف معظمها �شناعة يدوية، ومن خامات طبيعية مت�فة يف فل�شطني، وذات  واجلليل 
�شالمة مطلقة فيما يخ�ّص �شحة الإن�شان و�شالمته، ول ت�جد اأي اأعرا�ص جانبية �شارة من 
تكرار ا�شتخدامها. كما اأن هذه الأدوات مرتبطة يف احلياة الي�مية لأبناء ال�شعب الفل�شطيني 

يف ال�شابق، ومتثل جزءا من تاريخه على هذه الأر�ص منذ الف ال�شنني.
يف  والدّقة  ال�شكل  جمال  حيث  من  ال�شنعة  حمكمة  الغالب  يف  الأدوات  هذه  كانت 
اأ�شبحت تت�شف بهذه امل�ا�شفات  الظروف، فقد  اأ�شعب  التحّمل يف  ال�شنع، وقدرتها على 
بعد جتارب لتط�يرها قام بها الإن�شان الفل�شطيني على مدى مئات ال�شنني حتى اتخذت هذا 

ال�شكل اجلميل واملتني.
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The Folkloric Housewares in Jenin and the Galilee Cities
Prof. Abdel Raouf Jarrar

Abstract:

This research presents a collection of housewares that were used in 
the areas of Jenin and Jalil before the middle of the 20th century, and that 
are gradually disappearing and being replaced by modern plastic tools or 
other materials, due to the rapid development in our life. Such traditional 
and cultural housewares are particularly important as they are part of 
the Palestinian identity, history, and culture, which are being intestinally 
destroyed by Israel. The continuous garbling and Israelization of the 
Palestinian history and culture, as well as the gradual disappearance of 
traditional housewares are indeed the main motives of this research. The 
history, make, use, and functionalities for a set of traditional handmade 
housewares will be the focus of this research. In particular, the safety of these 
housewares, which are made from natural raw materials, will be discussed 
and compared with the safety of the modern housewares. In addition, the 
design, beauty, and reliability of Palestinian traditional housewares will be 
addressed in this research, with a special focus on the design history and 
evolution.

املقدمة:
التاريخية  الفرتات  بناء  اإعادة  يف  ال�شعبية  واحلياة  ال�شعبي  الرتاث  م�اد  ت�شتخدم 
الغابرة لالأمم وال�شع�ب، ولإبراز اله�ية ال�طنية والق�مية والك�شف عن مالحمها الرتاثية. 
اأدوات  والأدوات الرتاثية التي كانت ت�شتعمل يف البي�ت يف منطقة جنني واجلليل -وهي 
مبتكرة واأ�شيلة-مت تط�يرها يف حقب تاريخية متالحقة، وهي متجذرة يف هذه الأر�ص 
منذ اّلف ال�شنني. وتكمن اأهمية الرتاث ال�شعبي يف م�شاهمته الكبرية يف تراكم املعرفة، وه� 
املحدد للثقافة لأي �شعب من ال�شع�ب مبا يح�يه من خ�شائ�ص متيز هذا ال�شعب عن غريه، 
مراآة  ال�شعبي  فالرتاث  حقيقتها.   على  الإن�شانية  املجتمعات  درا�شة  يف  اأهمية  من  له  ملا 
�شادقة، ويقدم �ش�راً حلياة الآباء والأجداد ب�شفافية واأ�شالة. لذلك فاإن اإ�رصائيل ت�شعى اإىل 
اليه�دي مرتبط بهذه  اأنها تراث من املا�شي  ال�شعبي وت�ش�يقها على  اأدوات الرتاث  �رصقة 
والتزوير،  التزييف  اأ�شحاب حق يف هذه املنطقة عن طريق  باأنهم  العامل  الأر�ص؛ لإقناع 

وهذه حقيقة ل ميكن لأحد اإنكارها.
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أهمية األدوات الرتاثية املنزلية:

1- األهمية الصحية:
عند  عالية  �شالمة  ذات  وهي  امل�رصطنة،  الكيماوية  امل�اد  من  الأدوات  هذه  خل� 
لأنها  الإن�شان؛  ب�شحة  �شارة  م�شاعفات  اأو  �شحي  �رصر  اأي  عنها  ينتج  ول  ا�شتخدامها، 
م�شن�عة من خامات ب�شيطة، وم�ج�دة يف الطبيعة، ول حتمل اأي �شفة كيماوية، يف ال�قت 

الذي كرثت فيه الأدوات املنزلية ال�شارة ب�شحة الإن�شان وبخا�شة البال�شتيكية منها.

2- األهمية التارخيية والرتاثية: 
تكمن الأهمية التاريخية والرتاثية لهذه الأدوات باأنها �ش�اهد لإبراز اله�ية ال�طنية 
والق�مية لل�شعب الفل�شطيني، وتدل على اأ�شالة هذا ال�شعب وجتّذره يف هذه الأر�ص، فهذه 
الأدوات وجدت يف فل�شطني منذ اّلف ال�شنني، وا�شتمر الن�شان الفل�شطيني يف تط�يرها حتى 
اتخذت هذا ال�شكل اجلذاب واجلميل، لدرجة اأن كثرياً من ال�شياح والأغنياء يق�م�ن ب�رصائها 

كتحف اأثرية يزين�ن بها بي�تهم.

متهيد :
م�شطلح »الرتاث ال�شعبي«م�شطلح �شامل نطلقه؛ لنعني به عاملًا مت�شابكًا من امل�روث 
احل�شاري لأي �شعب من ال�شع�ب ،)1( وه� كل ما ي�ؤول اإىل ال�شخ�ص احلي من اأولئك الأ�شخا�ص 
واجلماعات التي تربطه بهم عالقات من الق�ة يجعلهم يعهدون مبرتوكاتهم له . وللرتاث 
ال�شعبي م�شطلحات مرتادفة مثل امل�روث ال�شعبي وامل�روثات ال�شعبية، والرتاث يت�شمن 
جانبني : جانبًا ماديًا وجانبًا معن�يًا )2( وتعد الإبداعات اليدوية من اأهم عنا�رص الرتاث 
املادي يف منطقة جنني واجلليل ، مثل �شناعة الفخار امللّ�ن، و�شناعة الأدوات من الق�ص، 
الزجاج وال�شاب�ن وال�شدف والب�شط واحل�رص ودباغة اجلل�د وال��شم والتطريز،  و�شناعة 
 ، الزيت�ن  اأغ�شان  من  الأدوات  و�شناعة  والنحا�ص،  اخل�شب  على  واحلفر  النق�ص  واأعمال 
واملالب�ص والأزياء والبي�ت ال�شعبية التقليدية، وكذلك ال�شناعات الغذائية وطرق التخزين، 
واأدوات تخزين الطعام و اأدوات العمل الزراعي، واأدوات ال�شناعات اليدوية، واأدوات الأكل، 
واأدوات حت�شري الطعام، و�شناعة امله�د، ومراجيح الأطفال، وغري ذلك من ال�شناعات التي 

اأبدعها الإن�شان الفل�شطيني منذ القدم وعلى مر الع�ش�ر.)3( 
الرتاث ه� الذي يعطي لأي �شعب من ال�شع�ب ه�يته اخلا�شة التي متيزه عن ال�شع�ب 
تاريخ  لها  التي  التاريخية  ال�شع�ب  ال�شعب يف م�شاّف  هذا  يك�ن  بدورها  والتي  الأخرى، 
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عريق حتتفي به، والأجمل ه� اأن يك�ن التاريخ العريق قد اأ�شهم يف تط�ير هذه ال�شع�ب وما 
زال ي�ؤثر بها .)4( 

ل  الأخرى،  الفل�شطينية  املناطق  ويف  واجلليل  جنني  منطقة  يف  ال�شعبي  الرتاث  اإن 
العربية املجاورة؛ وذلك ملا بني هذه  الأقطار  ال�شعبي يف باقي  الرتاث  ينف�شل بحال عن 
الأقطار من ت�ا�شل جغرايف وثقايف وتاريخي، وما�ٍص م�شرتك وحا�رص مت�شابه وم�شتقبل 
وذلك ملا  البحث،  يدور ح�له هذا  الذي  امل��ش�ع  الباحث هذا  اختار  فقد  واحد. ومن هنا 
للرتاث ال�شعبي من اأهمية يف درا�شة املجتمعات الإن�شانية على حقيقتها؛ لأن الرتاث ال�شعبي 

مراآة �شادقة، تقدم �ش�ر احلياة ب�شفافية واأ�شالة. )5( 
التاريخية  الفرتات  بناء  اإعادة  يف  ال�شعبية  واحلياة  ال�شعبي  الرتاث  م�اد  وت�شتخدم 
الغائرة لالأمم وال�شع�ب، ولإبراز اله�ية ال�طنية والق�مية والك�شف عن مالحمها الرتاثية. 

كما تبني هذه الأدوات امل�روثة التاأثري والتاأثر مع الثقافات واحل�شارات الأخرى. )6( 

جنني واجلليل:
تقع منطقة جنني واجلليل يف �شمال فل�شطني، وهما منطقتان متال�شقتان تقريبًا ل�ل 
وج�د مرج بني عامر الذي يف�شل بينها. ومتتد منطقة اجلليل اإىل ال�شمال لت�شل اإىل حدود 

�ش�ريا ولبنان. 
مرتابطة  مناطق  واجلليل  جنني  ومنطقة  الع�ش�ر  جميع  ويف  التاريخ،  مطلع  ومنذ 
ارتباطًا كاماًل باعتبارها ب�ؤرة جغرافية م�ّحدة ل ميكن الف�شل بينهما )7( ، اإل يف حالة 

ا�شتثنائية كما ح�شل بعد حرب 1948م .
تتميز جنني باأنها مدينة كنعانية عريقة تعد من اأوائل املدن التي اأن�شئت يف فل�شطني 
وما زالت ماأه�لة بال�شكان اإىل ي�منا هذا، وهي مركز ملجم�عة من القرى والبلدات القدمية 

التي ت�شكل يف جمم�عها حاليًا حمافظة جنني.)8( 
الت�شمية: ورد ا�شم جنني يف املخط�طات امل�رصية القدمية، ويف ر�شائل تل العمارنة. 
تل  يف  الأثرية  احلفريات  ويف  والإجنيل  الت�راة  ويف  والأ�ش�رية،  البابلية  الن�ش��ص  ويف 

تعنك وتل امل�شت�شلم )جمدو( ال�اقعني غربي مدينة جنني. )9( 
و«جهانيم«  جهانيم«  »عني  منها  خمتلفة  ع�ش�ر  يف  عدة  اأ�شماء  جنني  على  اأطلق 
و«عني جنيم« و«جانيم« ) ثم قلبت امليم اأخرياً ن�نًا ( فاأ�شبحت جنينا ثم جينني ثم ا�شتقرت 
الت�شمية على جنني ب ) ياء واحدة ( ، وملا فتح العرب امل�شلم�ن بالد ال�شام، حّرف�ا ا�شم هذه 
البلدة فذكرت بكتبهم با�شم جينني )10( كما قال عنها �شاحب كتاب معجم البلدان ) جينني 
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بك�رص اجليم ون�ن ثانية ون�ن مك�ش�رة اأي�شًا وياء �شاكنة اأي�شًا ون�ن اأخرى ( )11( .واطلق 
عليها ال�شليبي�ن »جريين« او »جراند جريين« او »ميج�ر« ) مايرن ( جالينا متيزاً لها عن 
اأورده  بئر جريين  ) زرعني ( وكل هذه الألفاظ مليئة مبعاين اجلنائن وال�شبار، وفقًا ملا 

الرحالة وامل�ؤرخ�ن .)12(
تقع مدينة جنني على خط عر�ص 27 و 32 �شماًل  وخط ط�ل 18 و 35 �رصقًا على 
اأحداثيات 208 عر�ص و 177 ط�ل. ومتثل الراأ�ص اجلن�بي ملثلث مرج بن عامر يف �شمال 
فل�شطني ويتبعها جمم�عة كبرية من القرى وترتفع مدينة جنني 125 250- مرت عن �شطح 

البحر )13( .
نهر  وعن  منه،  ال�رصق  واإىل  40كم  ح�ايل  املت��شط  الأبي�ص  البحر  عن  جنني  تبعد 
ال�رصيعة ) نهر الأردن ( ح�ايل 50كم اأي انها تقع يف منطقة مت��شطة بني طرف فل�شطني 

الغربي وال�رصقي . )14( 
من  وبي�شان  نابل�ص  بليدة ح�شنة بني   «  : قائاًل  وو�شفها  احلم�ي  ياق�ت  زارها  وقد 
اأر�ص الأردن بها عي�ن ومياه راأيتها » )15(  وميتاز م�قعها باأنه اأحد مداخل مرج بني عامر 
اجلن�بية امل�ؤدية اإىل جبال نابل�ص، واملعروف اأن جنني احلالية تق�م على البقعة التي كانت 
عليها مدينة »عني جنيم » العربية الكنعانية مبعنى«اجلنائن« ويف العهد الروماين كانت يف 
مكانها قرية ذكرت با�شم جيناي من قرى مقاطعة �شب�شطية. )16( وقد مر بجنني او بالقرب 
منها ال�شيد امل�شيح عليه ال�شالم اأكرث من مرة، وه� يف طريقه من النا�رصة اإىل القد�ص. ويقال 

اإنه �شفى املجذومني الع�رصة. )17(
وتقع منطقة اجلليل اإىل ال�شمال من جنني، وهي �شبه مال�شقة لها من ال�شمال يف�شل 
وبلدات جنني  وقراها،  اجلليل   بلدات  منه  اأجزاء  تتبع  الذي  بني عامر  �شهل مرج  بينهما  
وقراها. ومنطقة اجلليل متتد اإىل ال�شمال لتعرب احلدود اللبنانية الفل�شطينية . كانت ت�شمية 
اجلليل يف املا�شي ت�شمل ال�شل�شلة الغريبة املحاذية ل�شاحل ال�شام حتى خط عر�ص حم�ص 
)18(،على حني نعنى بجبال اجلليل يف ال�قت احلا�رص مرتفعات �شمال فل�شطني حتى جبل 

عامل يف جن�ب لبنان. وهي تعطي املنطقة ال�شمالية لفل�شطني، والتي ت�شم اأق�شية �شفد 
وطربيا وبي�شان وعكا وتعرف بل�اء اجلليل .

فل�شطني،  �شمال  املت��شط يف  الأبي�ص  البحر  واجلليل هي منطقة جغرافية تقع �رصق 
اأكرب مدنها النا�رصة و�شفد وعكا . ويرتفع اجلليل يف املت��شط عن �شطح البحر بني  ومن 
700 ف�ق �شطح البحر و�شف�ح جباله مغطاة باخل�رصة، وتعّد منطقة اجلليل من   - 500
اأهم املناطق اجلبلية يف فل�شطني )19( حيث حتت�ي على اأنهار وغابات واأ�شجار يتخللها عدد 
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كبري من الكه�ف الذي ا�شتعمله الإن�شان لل�شكن منذ الع�ش�ر احلجرية القدمية. واأعلى جبال 
اجلليل جبل اجلرمق الذي ي�شكل اأعلى قمة يف فل�شطني. )20( 

لهم  ي�شمح  الذين  البالد  �شكان  لدى كثري من  وا�شتجمام  �شياحية  اجلليل منطقة  يعد 
الأمطار  من  ن�شبيًا  كبرية  كميات  تت�شاقط  ال�شتاء  ف�شل  يف  اخلالبة.  ملناظره  ب��ش�لها 
الع�شكرية  اأهم امل�اقع  والثل�ج يف اجلليل وخا�شة يف املرتفعات. وتعد هذه املناطق من 

لالحتالل الإ�رصائيلي اذ تطّل على احلدود اللبنانية وال�ش�رية معًا. 
تتاألف منطقة ل�اء اجلليل من م�شاحات �شهلية وتلّية واأخرى ه�شبية وجبلية. يحّدها 
البحر الأبي�ص املت��شط غربًا، وحدود فل�شطني مع لبنان �شماًل، واحلدود ال�ش�رية الأردنية 
مع فل�شطني �رصقًا. اأما جن�بًا فري�شم خط املنخف�شات املتتالية عرب وادي نهر جال�د، و�شهل 
مرج ابن عامر ووادي نهر املقطع حدود منطقة اجلليل، وت�شغل املرتفعات اجلبلية واله�شاب 
معظم اأجزاء منطقة اجلليل، وحتتّل منها اأق�شامها ال��شطى وال�شمالية، وهي حم�طة ب�حدات 
ال�شمالية من الغ�ر يف فل�شطني امل�ؤلفة من  جغرافية وطبيعية. وت�شمل يف ال�رصق الأجزاء 
وتنتهي  طربية،  وبحرية  بي�شان  غ�ر  بني  الأردن  ووادي  طربية،  وبحرية  احل�لة  �شهل 
مرتفعات اجلليل من جهة الغرب ب�شهل عكا – حيفا ، ويبلغ العر�ص املت��شط للجبال بني 

وادي الأردن وال�شه�ل ال�شاحلية نح� 40كم حيث ي�شل ط�لها اإىل 60كم. )21( 

املساكن الشعبية يف منطقة جنني واجلليل:
ال�ظائف  اأنها متعددة  القدمية يف منطقة جنني واجلليل يف  تت�شابه معظم امل�شاكن 
بنيت  فقد  بنائها.  يف  ا�شتعملت  املنطقة)23(التي  يف  املتاحة  امل�اد  من  واخلامات    )22(

معظم امل�شاكن القدمية، والأ�ش�ار املحيطة بها من الطني ومن ال�شخ�ر الكل�شية املت�افرة، 
)24(،وال�شطح  كان �شيقًا  اإن  الك�خ-  -اأي  واخل�ّشة  وا�شعًا  كان  اإذا  البيت  ا�شم  عليه  واأطلق 
العل�ي لهذا امل�شاكن غالبا ما يك�ن مك�ش�فًا وبالتايل فه� عر�شة لت�رصب املياه من خالله، 
المطار  م��شم  قبل  بذلك  الن�شاء  تق�م  ما  وغالبًا  �شن�يًا  ال�شيانة  اإىل  بحاجة  فه�  وعليه 
)25(  وبع�شها اأخذت على �شكل هند�شي ، وتبلغ �شماكة جدرانه مرتاً ون�شف املرت اأحيانا، 

ويف اجلهة اليمنى درجات تق�د اإىل غرفة كبرية على ج�انبها امل�شاطب، وعليها الفرا�ص 
وغالبا ما يك�ن الفر�ص مفرو�شًا على احل�رص امل�شن�عة من ق�ص النباتات التي تنم� على 
�شفاف الأنهار وامل�شتنفعات)26(، كما ي�جد  غرفة لل�شي�ف، واأخرى للطعام، ويف الأ�شفل 
نافذتان  له  العل�ي،  الطابق  م�شاحة  مثل  م�شاحته  درجات،  بثالث  اإليه  ينزل  خا�ص  قب� 
�شغريتان للته�ية، وت�شتعمل لرتبية احلي�انات ، واأحيانًا خلزن الطعام والف�اكه املجففة، 
مثل: القّطني، والبق�ليات، ولكن يف ف�شل ال�شيف ت��شع احلي�انات بق�شم خا�ص يف ال�شاحة 
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ال�شماوية للم�شكن يعرف بال�شرية )27(.
تطّ�ر بعد ذلك البناء يف منطقة جنني واجلليل، فا�شتعمل النا�ص احلجارة ، يف بناء 
م�شاكنهم ، ولكن ال�شقف بقي من الطني، وا�شتملت البي�ت على خزائن )احلامل (، اأو )املط�ى( 
ل��شع الفرا�ص عليه، ورف�ف خا�شة بالأدوات والأواين على ارتفاعات خمتلفة وم�شاحات 
تدعى  القناطر  اإحدى  اجلدران،  اأحد  بني  مرتفعة  م�شاحة  ت�جد  كما  الرثيا.  تدعى  �شغرية 
ي��شع  كما  الزيت�ن،  زيت  واأواين  منزلية،  واأدوات  م�ؤونة  فيها  يخزن  ال�شدة  اأو   ) )الراوية 
اأجزاء  ومن   ،)28(  ) )اخلابية  ت�شمى  للطحني  واآخر  للقمح،  الطني  من  خمزن  قنطرتني  بني 
البيت اأي�شًا العقادية )�شدة على بعد معق�ل من ال�شقف ت�شتخدم خلزن ال�شمن البلدي والع�شل 
والب�شل والث�م ، وامل�ؤونة اخلفيفة الخرى )29(، القطع )جزء منف�شل من البيت خلزن احلطب 
لل�ق�د او امل�ؤونة الثقيلة ،)30( ، قاع البيت، وم�شطبة حتتل ثلثي عر�ص البيت، اأما القاع 
اإىل امل�شطبة ب��شاطة درجات قليلة، كما �شمنت ب�ابة البيت  فه� الثلث الآخر منه يرقى 
بابًا �شغرياً ي�شمى خ�خة ، ومن خاللها يطّل اأهل البيت ليتعرف�ا اإىل ال�شخ�ص القادم قبل 

دخ�له )31( . 
ويف طرف امل�شطبة غري املقابل للباب داخ�ن، وحتته م�قد يف البي�ت اجلليلية اذ 

ت�قد النريان للطبخ واخلبز، ومن ثم للتدفئة وال�شهر يف اأيام ال�شتاء البارد )32(
وزودت بع�ص البي�ت باب�اب �رصية ل�شتخدامها وقت اخلطر، وتك�ن مزودة باأدراج 
مراقبة، وغرف حرا�شة، عالوة على ذلك ي�جد دي�ان خا�ص ا�شتخدم لل�شي�ف من الطبقات 
العليا، يقدم فيه القه�ة والطعام. اأما الدي�ان العام فه� ل�شتقبال عامة النا�ص، كذلك للبي�ت 
اأقبية اأر�شية خلزن احلب�ب واملحا�شيل، وتخبئه ال�شالح اإذا لزم ا�شتعماله يف حالت انعدام 

الأمن من الل�ش��ص )33( 
املت�افر  الزيت�ن  بزيت  ي�شتعل  كان  الذي  ال�رصاج  ا�شتخدم  فقد  البيت  اإ�شاءة  يف  اأما 
اللذين ي�شتعالن بالكاز،  ا�شتبدل بالالم�شة والل�ك�ص  بكرثة يف منطقة جنني واجلليل، ثم 
وا�شتخدم الل�ك�ص غالبًا يف الأعرا�ص ، واملنا�شبات لإ�شاءة ال�شاحة )34( ، اأما حاجتهم يف 
اآبار م�ج�دة داخل  املياه، فقد اعتمد �شكان املدن على مياه الأمطار التي يجمع�نها من 
املنازل؛  لعدم وج�د �شبكات مياه، فا�شتعمل الدل� ل�شحب املياه من البئر، ثم م�شخة يدوية 
وتخزن بعد ذلك يف اأوعية خمتلفة، وعند حدوث اجلفاف وعدم امتالء الآبار، يلجاأ ال�شكان، 
للتجمعات  املجاورة  العي�ن  من  عليها  يح�شل�ن  الذين  ال�شّقايني،  اإىل  املدن  يف  وخا�شة 

ال�شكانية، وتنقل هذه املياه اىل البي�ت  بِقَرب م�شن�عة من جلد املاعز .)35(.
وحتكمت بع�ص الأم�ر يف بناء البيت، مثل مهنة �شاحب البيت فاإن كان الفالُح ميلك 
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ثًا  ُم�ؤثَّ بيته  فكان  املختار  اأما   ، وغريها  التنب  وخمازن  الزرائب  وج�د  من  فالبد  م�ا�شي 
بفرا�ص كاٍف ، ملحق بالدي�ان ، لكن اإن كانت زوجته مدنية وه� فالح فبيته مزوٌد باملرافق 
املختلفة. وتختلف البي�ت من حيث ال�شكل والتف�شيل ح�شب الفئات واملراكز الجتماعية، 
كذلك من حيث الأ�ش�ار والب�ابات ، واأي�شًا ال�شبابيك وطريقة زخرفتها، وتنظيمها بال�اجهات 
وارتفاعها و�شعتها. وكذلك وجد البيت املنفرد، والبيت املرب�ط باحل��ص، وهذا الت�شنيف 

كان لأكرب عدد من البي�ت الفل�شطينية .)36( 

األدوات املنزلية املصنوعة من الفخار :
ت�شكل الأدوات املنزلية امل�شن�عة من الفخار يف منطقة جنني واجلليل العدد الأكرب 
الأدوات هذه  وال�رصاب، واحتلت هذه  الطعام  الأدوات، وبخا�شة فيما يخ�ص  من بني هذه 
املكانة منذ زمن قدمي . فقد مت اأكت�شف الفخار يف الع�رص احلجري احلديث وعرف با�شم » 
الع�رص احلجري الفخاري » وهذا التق�شيم يربز اأهمية الفخار وا�شتعمالته يف حياة الإن�شان 

القدمي. وه� ما مُيّيز مادة الفخار عن غريها من امل�اد التي �شنع منها الإن�شان اأدواته.  
والفخار �شهل ال�شنعة وقليل الكلفة، ويدوم زمنًا ط�ياًل رغم انه �شهل الك�رص )37( . وه� 
مهم ملن اأراد درا�شة املراحل الأثرية التي عا�شها الإن�شان. وتعد الأواين والأدوات الفخارية 
املعيار الأف�شل للتاريخ الن�شبي، ولت��شيح تط�ر الفن�ن القدمية من خالل هذه ال�شناعة 
لدرجة ان هناك ميزة كبرية لهذه الواين الفخارية التي �شكلها الن�شان من الطني، وجففها 
يف ال�شم�ص او داخل الفران، وا�شتعملها لتخزين الطعام وال�رصاب الفائ�ص عن حاجته طيلة 
ف�ش�ل ال�شنة وغري املالئمة للزراعة. وقد كان  الفخار اأثر كبري على حياة الن�شان؛ فتبدلت 

تبعًا لذلك حياته الجتماعية، ومعتقداته الدينية وتط�رت ادواته الزراعية )38( .
ال�شناعة عند  الفخارية، فقد فاقت هذه  الأواين  الكنعاني�ن يف تط�ير �شناعة  ا�شهم 
من  ا�شتفادوا  لأنهم  وذلك  املجاورة؛  البلدان  يف  الطالق  على  مثيالتها  كل  الكنعانني 
ب�شكل  اأ�شهم  الذي  الدولب  الأقطار املجاورة واهمها  التي حدثت يف  ال�شناعية  التط�رات 

فاعل يف �شناعة الفخار وج�دته .)39( 
ومتتاز اأ�شكال الأواين الفخارية الكنعانية باأنها جتمع بني الأ�شكال التي كانت �شائدة 

يف وادي النيل ووادي الرافدين وكذلك يف كريت وقرب�ص وبحر ايجة )40( .
منذ 4000 عام قبل امليالد بداأت �شناعة الفخار يف فل�شطني؛ وذلك لتخزين املحا�شيل 
الزراعية كيف ل وفل�شطني اأر�ص التاريخ واحل�شارات، وا�شتمرت �شناعة الفخار فيها منذ 
�شناعة  تبداأ  ان  قبل  مربحة  و�شناعة  مت�ارثة  حرفة  واأ�شبحت  الي�م  اىل  التاريخ  ذلك 
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الفخار يف الك�شاد واخل�شارة، وح�شار الحتالل لها ولغريها من احلرف الفل�شطينية، لكن 
ما زال الفخاري�ن الفل�شطيني�ن اإىل الب�م يعمل�ن بالأ�شل�ب نف�شه الذي ا�شتخدمه اجدادهم 

الكنعانيني يف الع�رص احلجري احلديث.
ا�شتهرت فل�شطني ب�شناعة اأن�اع جيدة من الفخار، وكان لغزة دور كبري يف �شناعة 
كذلك  وا�شتمرت  اخلارجية،  الأ�ش�اق  يف  عليها  الإقبال  وزاد  املتميزة،  الفخارية  الأواين 

�شناعة الأدوات املعدنية من النحا�ص واحلديد واحللي من الذهب والف�شة )41(.
تعد مدينة غزة الأوىل يف �شناعة الفخار يف فل�شطني التي انت�رصت فيها هذه احلرفة، 
وما زالت اإىل ي�منا هذا. وتاأتي مدينة اخلليل يف املرتبة الثانية بعد غزة، ويتميز فخارها 
بالل�ن الأحمر. ويف املرتبة الثالثة قرية ارتاح ق�شاء ط�لكرم، وهي قرية فل�شطينية �شغرية 
كانت  التي  والفخار  اخلزف  فيها م�شانع  مدينة ط�لكرم، جددت  على ه�شبة جن�ب  تقع 
م�ج�دة منذ الفرتة الرومانية، وما زالت بلدة جبع يف حمافظة جنني تنتج اأن�اعًا متميزة 

من الفخار.
ومن الع�امل التي �شجعت على �شناعة الفخار يف فل�شطني اأن الرتبة اجلبلية فيها تعد 
من اأج�د اأن�اع الرتبة ل�شناعة الفخار؛ لك�نها تك�شب امل�شن�عات الفخارية ل�نًا و�شالبة 

وق�ة؛ الأمر الذي جعل الفخار الفل�شطيني من اأج�اد اأن�اع الفخار يف املنطقة.
لكن ال�شناعات الفخارية تراجعت يف ال�قت احلايل يف فل�شطني ويعزى تراجعها؛ لعدم 
الهتمام بهذه احلرفة وت�شجيعها، اإ�شافة اإىل ال�شتغناء عن الأدوات الفخارية وا�شتبدالها 
اأبداً جتاهل دور الحتالل الذي يحا�رص  باأدوات بال�شتيكية وزجاجية ومعدنية. ول ميكن 
اقتناء  عن  اأنف�شهم  الفل�شطينيني  عزوف  ذلك  اإىل  ي�شاف  الأ�شيلة.  الفل�شطينية  احلرف  كل 

الفخار يف ا�شتخداماتهم احلياتية.
من  اكرث  اإىل  تاريخه  ويع�د  فل�شطني،  التقليدية يف  ال�شناعات  اأقدم  من  الفخار  يعد 
4000 عام ق.م، حيث كان املزارع�ن الفل�شطيني�ن ي�شتخدم�ن الفخار؛ لتخزين حما�شيلهم 
وكاأواٍن للطعام. ول �شك يف اأن احلرفيني يف مدينتي اخلليل وغزة من اأكرث ال�شناع مهرة 
يف �شناعة الفخار وت�شكيله يف فل�شطني، كما اأن تربة فل�شطني اجلبلية تعد اأف�شل تربة يف 
ال�شناعات الفخارية؛ لك�نها تك�شب امل�شن�عات الفخارية ل�نًا جمياًل و�شالبة. على الرغم 
من اأن ال�شناعات الفخارية من اأب�شط اأ�شكال الفن، فهي يف ال�اقع من اأ�شعب احلرف، وهي 
لنها  الأ�شعب  فهي  ذلك  ومع  العامة،  بني  �شائعة  ولأنها  بدائية،  طبيعة  لها  لأن  الأب�شط 

تنط�ي على �شكل من التجريد. 
الزراعية، فكانت اجلرار  الفخارية مرتبطة بال�شتعمالت  الأدوات  البداية كانت  ويف 
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ت�شتخدم للتخزين، كما كانت هناك دمى ومتاثيل م�شن�عة من الفخار )42( حتى اإن بع�ص 
اأمثلة للفخار  الفخارية كانت ُت�شّدر مل�رص والأنا�ش�ل، ويدل على ذلك وج�د  هذه اجلرار 
الفل�شطيني يف اأوا�شط الأنا�ش�ل، وكذلك يف ال�شاحل ال�ش�ري قرب طرط��ص، وظهر ما ي�شبه 

هذا الفخار يف عدد من امل�اقع يف بالد الرافدين )43( .
من  ي�شتخرج  قلياًل،  الأ�شفر  اإىل  املائلة  الفخارية  الرتبة  من  ن�ع  من  الفخار  ي�شنع 
اأماكن معينة وي�شمى هذا املكان يف الغالب مرتبة تك�ن اأحيانًا على �شكل كهف �شغري حيث 
يجفف الرتاب ويدر�ص بحجر وينخل ، كما ي�شاف اإليه الفخار القدمي بعد �شحقه وميزجان 
�ش�يًا يف املاء ، فينتج من هذا املزيج عجينة لزجة، ثم ت�شكل هذه العجينة على �شكل الأواين 

املراد �شنعها كاجلرار والق�ارير والأباريق واملغناطي�ص، وم�شباح الزيت)44( .
وتتم العملية على فرتات ترتك حتى جتف قلياًل، ثم يت�ا�شل العمل حتى يتم الإناء، ثم 
تر�ص الأواين مبحل�ل الرتبة الفخارية. وبعد التاأكد من جفاف الأواين الفخارية تتم عملية 
ال�ش�اء، بحيث حتفر حفرة بحجم الإناء املراد �ش�يه، وت�شعل النار من ح�له، ول يخرج الإناء 

من احلفرة حتى يربج خ�شية ان يت�شقق )45(.
طوس:

الط�يلة،  البطيخة  ي�شبه  جداً  ط�يل  لكنه  كاأ�ص  �شكل  على  ي�شنع  الفخار  من  وعاء 
ارتفاعه نح� 40�شم ي�شتعمل لتح�يل احلليب اإىل لنب بع�ص اإ�شافة قليل من اللنب اإليه. )46(

املغرفة:
هي اأداة ت�شنع من اخل�شب على �شكل ملعقة كبرية، ت�شتعمل لتحريك الطعام يف اثناء 
الطبخ، ول�شكب الطعام من قدر الفخار، ولها ذراع ط�يل لتحمي يد املراأة من حرارة النار 

والبخار )47(
طباخة :

وعاء ي�شنع من الفخار ي�شتعمل لطه� الطعام داخل الطاب�ن ميزتها اإن�شاج الطعام 
والرملة، �شفاتها:  اللد  اأ�ش�اق  ت�شرتى من  ال�شغط كانت  ب�رصعة، فهي مبثابة طنجرة   )48(

عري�شة عند القاعدة ت�شيق كلما ارتفعت اإىل اأعلى وتنتهي بفتحة �شيقة عند... )49(
القدر:

�شنع القدر من الفخار امل�ش�ي، وكان ي�شتخدم للطبخ قبل ا�شتعمال الأواين املعدنية، 
وللقدر غطاء حمكم، يعمل على كتم البخار لإن�شاج الطعام يف اأق�رص مدة زمنية. )50(

زبدية :
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وعاء ي�شتعمل لتناول الطعام ي�شنع من الفخار باأل�ان خمتلفة.
كان التجار غالبًا ما ي�شرتونه من غزة حيث ي�شنع هناك ويبيع�نه يف القرى واملدن 
واملت��شط  الطعام،  لتناول  وي�شتعمل  ال�شغري  منها  عدة  اأحجام  وه�  الأخرى،  الفل�شطينية 

والكبريالذي ي�شمى �شحن اأب� ع�رصة وه� اكرب حجمًا، وي�شتعمل لعجن العجني فيه . )51(

جرة حفظ زيت الزيتون: 

ال�شتعمال   الزيت، وهي قدمية  ت�شتعمل خلزن  رقبة ط�يلة  ذات  الفخار  اإناء من  هي 
ومن اجلرار ما ي�شنع بحجم منتظم ك�حدة كيل للزيت، فيقال فالن عنده كذا جرة مثال )52( 
وهناك جرة زجاجية وهي عبارة عن اإناء زجاجي اأ�شط�اين ال�شكل معتم الل�ن؛ حلفظ الزيت 

من تاأثري ال�ش�ء، له عنق �شيق تت��شطه فتحة يتم اإغالقها بقطعة من الفلني. )53(

الطابون :

يعد الطاب�ن من اأهم مقتنيات البي�ت يف منطقة جنني واجلليل، وبخا�شة يف القرى 
والأرياف؛ لتح�شري اخلبز ال�شهي، والطاب�ن ه� الفرن الذي ي�شنع من الطني، )طني احل�ر( 
وه� دائري ال�شكل عند القاعدة ، م�شاحته نح� مرت مربع ي�شيق كلما ارتفع اإىل اأعلى ينتهي 
مل�شاء  حجارة  من  قاعدة  بداخله  ي��شع  عجني،  رغيف  لدخ�ل  تت�شع  بفتحة  القمة  عند 
�شغرية ي��شع عليها العجني ت�شمى الر�شف اأو الر�شف، له غطاء ي��شع على الفتحة؛ ليمنع 
دخ�ل ال�شناج وال�ش�ائب بداخله، اأما ال�ق�د امل�شتعمل للطاب�ن فه� روث احلي�انات اجلاف، 
اأو بقايا املحا�شيل الزراعية بعد احل�شاد ، وي�شعل ح�ل ج�انب الطاب�ن من اخلارج حتى 
احلرارة هذه  املحافظة على درجة  وينبغي  العجني.  لإن�شاج  كافية  بدرجة حرارة  ي�شبح 
با�شتمرار من خالل اإ�شافة الزبل ي�ميًا على الطاب�ن. كما ا�شتخدم الفالحني الط�ابني اأي�شا 
ثم  ملتهب،  فحم  اإىل  يتح�ل  حتى  ي�م  لن�شف  الزبل  يف  اجلاف  احلطب  طمر  عرب  للتدفئة 

يخرج�نه من رماد الزبل وي��شع يف الكان�ن لتدفئة البي�ت يف ال�شتاء. )54(

أجزاء الطابون:

تطلق كلمة الطاب�ن على البناء الذي ي�جد داخله اجلهاز امل�شتعمل للخبز، وكذلك على 
اجلهاز نف�شه. واعتقد اأن ال�شتعمال الثاين ه� الأ�شل وال�شتعمال الأول ه� من قبيل تعميم 

ا�شم اجلزء على الكل، ويتك�ن الطاب�ن ككل من جزئيني رئي�شني: 
اخلبز.  - عمل  يف  امل�شتعملة  والأدوات  اجلهاز  بداخله  ي�جد  الذي  اخلارجي  البناء 

ويك�ن بناء الطاب�ن عادة ب�شكل » خ�شة » اأي اأنه �شغري احلجم.
اجلهاز والأدوات يف عملية اخلبز امل�ج�دة داخل البناء املذك�ر �شابقًا. )55( -
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بيت العي�س:. 1

والعي�ص ه� اخلبز وبيت العي�ص ه� جهاز م�شتدير ي�شبه القدر يبلغ قطر قاعدته ح�ايل 
70 - 80 �شم. وقطر الفتحة العليا يقارب ن�شف قطر القاعدة. ويعمل بيت العي�ص من طني 
معم�ل من تراب اأ�شفر)ح�ر( خمل�ط بالتنب الذي ي�شتعمل؛ لكي يح�شن )جبل( الطني ويزيد 
من متا�شكه. وي�جد داخل بيت العي�ص وعلى ات�شاع قاعدته )الر�شف( اأي حجارة �شغرية 

بحجم بي�شة احلمامة تقريبًا. )56(
ال�شمامة :. 2

وهي غطاء م�شتدير معم�ل من التنك، ولها يف و�شطها مقب�ص م�شتدير عم�دي يرتفع 
عن �شطحها ح�ايل 15�شم، وتك�ن م�شاحة ) ال�شمامة ( اأو�شع بقليل من فتحة بيت العي�ص 

وت�شتعمل ل�شد هذه الفتحة ح�شب احلاجة . )57(
اأما االأدوات التي ت�شتعمل يف عمل اخلبز ، وتعد كجزٍء من جهاز الطاب�ن فهي : 

املقحار :. 1

وه� عبارة عن ل�حة رقيقة من اخل�شب يك�ن عر�شها ح�ايل 10�شم، وط�لها ح�ايل 
العي�ص،  ال�شمامة وبيت  الرماد وال�قد عن  2�شم، وي�شتعمل لإزالة  30�شم، و�شمكها ح�ايل 
املقحار لإعادة تغطية  ي�شتعمل  الطاب�ن كما  )تقحري( فيقال قحرت  العملية  وت�شمى هذه 
بيت العي�ص اأو ال�شمامة بالرماد، وت�شمى هذه العملية ) تقبري ( فيقال قربت الطاب�ن. ومبا 
اأن �شطحه يتفّحم تدريجيًا وتتاآكل اأطرافه بحيث  ت�شبه املراأة الزائدة ال�شمرة والنحافة ، اأو 
وجهها فقط باملقحار اأو وجه فالنة مثل املقحار. وت�شتعمل بع�ص الن�شاء املقحار لتاأديب 

الأطفال فيقال » نزلت لبنها بهاملقحار على قفاه ... » .)58(
املقالع : . 2

وه� عبارة عن ع�د رفيع طرفه مدبب ) مزحمت ( ويبلغ ط�له 20 - 40�شم ،وي�شتعمل 
باأن يغرز طرفه املدبب يف رغيف اخلبز؛ لإخراجه من بيت العي�ص لكي تتفادى املراأة اإدخال 
يدها داخل بيت العي�ص، او مل�ص رغفان اخلبز ال�شاخنة وت�شمى عمليه اإخراج اخلبز من بيت 

العي�ص ) قلع اخلبز ( فيقال قلعت اخلبزات . )59(
حجر الطاب�ن :. 3

وهذا يك�ن حجراً م�شتديراً وناعمًا جتل�ص عليه املراأة خالل عملها يف الطاب�ن، وقد 
اخلارج؛  من  الطاب�ن  باب  قرب  اأو  العي�ص،  بيت  ح�ل  مت�شابهة  عدة  حجارة  هناك  يك�ن 
حجر  حتت  نق�دهن  يخبئن  الن�شاء  من  كثرياً  اأن  يعتقد  وكان  اجلل��ص.  اآخرون  لي�شتطيع 
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الطاب�ن. )60(

صاج لصنع اخلبز: 

وه� �شحيفة معدنية رقيقة مقعرة ت�شتعمل ل�شنع خبز ال�رصاك الرقيق من العجني غري 
املخمر، ي�شتعمل بكرثة عند البدو. وي�شتخدمه الأهايل يف الريف يف الأفراح واملنا�شبات، 

لإعداد خبز ال�رصاك على ال�شاج ل�شتعماله كرثيد للمن�شف.)61(

الببور )برميوس(: 

ويد  للكاز،  خزان  من:  ويتك�ن  والتدفئة.  املياه  وت�شخني  للطبخ  نحا�شية  اأداة  وه� 
يتك�ن من  وراأ�ص حديدي  عليه،  البب�ر وما  اأقدام حتمل  )الدّفا�ص(، وثالثة  ال�شائل  ل�شغط 
جتاويف؛ لت�شخني ال�شائل وحت�يله اإىل غاز ي�شتعل ب�رصعة، ويت�شل باخلزان بثقب يزوده  
بالكاز عند �شغطه، وقطعة حديدية دائرية منفردة يف اأعالها، وتدخل قاعدتها يف جت�يف 

الراأ�ص وت�شمى »طرب��ص«. )62(

املكواة :

ي�شتخدم يف البي�ت لكي الثياب بعد غ�شلها، وهي عبارة عن بالطة حديدية �شميكة لها 
واأ�شكالها باختالف م�شدر  اأجزاوؤها  الثياب. وتختلف  لالإم�شاك به عند كي  مقب�ص عل�ي 
الفحم فلها خمزن ي��شع فيه  اأما مك�اة  لل�ق�د،  لي�ص لها خمزن  الباب�ر  احلرارة؛ فمك�اة 

الفحم امل�شتعل ويحت�ي على فتحات جانبية لإدخال اله�اء؛ كي تبقى النار م�شتعلة.  )63(

الصفرّية :

اأواين الطبخ )قدر( م�شن�ع من النحا�ص الأحمر املطلي باخلار�شني  اإحدى  ال�شفرّية 
ولل�شفرية  التاأك�شد.  من  النحا�ص  ومينع  نظافة  اأكرث  يك�ن  لمعًا،  اأبي�شًا  ل�نًا  يعطيه  مما 
تك�ن كبرية جًدا وكافية  اأو  اللرت؛  �شعتها  تتعدى  ل  تك�ن �شغرية جداً  اأحجام عدة بحيث 
الق�م، قد ي�شل بع�شها اىل  اأكرب عند علية  اأحجام  لطبخ ذبيحتني كاملتني.  وت�جد منها 
اأحجام  اأكرث من مرتين ون�شف املرت. وكانت  اأكرث، وقطرها  اأو  ارتفاع مرت ون�شف املرت، 
ال�شفرية تقا�ص بعدد حلقاتها، فالكبري منها له ثماين حلقات؛ لكي يتمكن من حملها ثمانية 

رجال، وكلما �شغر احلجم قل عدد احللقات.)64(

الدست: 

املنا�شبات  يف  الكبرية،  ال�لئم  لإعداد  ي�شتخدم  الأحمر،  النحا�ص  من  �شخم  وعاء 
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الجتماعية كالأعرا�ص واملاآمت وال�شلح الع�شائري.)65(

احللة )القدر النحاسي(: 

وعاء نحا�شي اأكرب من الطنجرة واأ�شغر من الد�شت، وف�هتها اأ�شيق قلياًل من قاعدتها، 
ت�شتخدم لطهي الطعام، وت�شخني املاء للحمام او الغ�شيل، ول�شلق الربغل، وعمل املربيات. 

وهي باأحجام متعددة.)66(

صناعة اطباق القش :

اإن حرفة الق�ص من احلرف ال�شعبية الفنية العريقة املنت�رصة يف فل�شطني، وكانت حتظى 
اأدوات منزلية من الق�ص خمتلفة  باهتمام خا�ص لدى القرويني، وتن�شج املراأة الفل�شطينية 
الأخرى،  املنزلية  ولالأغرا�ص  وللزينة،  والثمار  احلب�ب  نقل  يف  ل�شتعمالها  ال�شتعمال؛ 
والقبعة واجل�نة واملهفة وغريها. وهناك  والق�طة  ال�شينية،  اأو  الطبق  الأدوات  ومن هذه 
قطع من الق�ص تع�د اإىل خم�شني عامًا ،وهي غاية يف الدقة من حيث الت�شاميم وا�شتخدام 
الأل�ان ومزجها و�شناعتها ، ومل تكن خامة ق�ص القمح هي اخلامة ال�حيدة امل�شتخدمة يف 
اإعداد اأعمال الق�ص ، بل هناك اأطباق ت�شنع من �شعف النخيل و�شالل م�شن�عة من اأغ�شان 
اأطباق الق�ص اختالفًا كبرياً، وتتن�ع الزخارف امل�شتخدمة فيها  اأحجام  الزيت�ن، وتختلف 
فهي خط�ط منحنية متالحقة تبداأ من و�شط الطبق، وتنطلق اإىل اأعلى تبعًا لت�شاع الطبق، 

وقد تتقاطع هذه اخلي�ط احيانًا لت�شكل ا�شكاًل هند�شية متن�عة. )67(
العليا من �شاق  ال�شالمة  الن�شاء باأخذ  البيادر تق�م  القمح وجتميعه على  بعد ح�شاد 
حني  اإىل  رزم  يف  وحتزم  البي�شاء،  الط�يلة  ال�شالميات  وتختار  ال�شنبلة،  قطع  بعد  القمح 
بنقع  املنزلية  الأدوات  �شناعة  وتتم  )التق�شي�ص(  القرى  يف  العملية  هذه  )وت�شمى  احلاجة 
وتق�م   ، باأل�ان �شناعية  الرغبة  باأل�ان خمتلفة ح�شب  بع�شه  ي�شبغ  وقد  املاء،  الق�ص يف 
الق�شة  الغليط، وت�شتعمل املخرز لإدخال  الق�ص  الق�ص ح�ل حزمة �شغرية من  بن�شج  املراأة 
اجلديدة وربط الأدوار احللزونية بع�شها ببع�ص؛ لت�شكل يف النهاية اإحدى الواين التي كانت 

ت�شنع من الق�ص مثل الطبق او القبعة او الرتويج او اجل�نة ... )68(.

صناعة األطباق

ويطلق عليها )ال�ش�اين( ومفردها �شينية. وتبداأ عملية ت�شنيعها باأن تق�م املراأة بعقد 
جمم�عة من الق�ص قد ل تزيد على اأربعة اإىل خم�شة، بدائرة قطرها 1�شم- 1.5�شم ثم تبداأ 
بعد ذلك بثني الق�ص ح�ل هذه العقد ب�شكل دائري وهذا ما ي�شمى بدور ال�شينية، وتتم العملية 
باإحداث ثقب �شغري ب��شاطة )املخرز( واإدخال الق�شة فيه ثم ثنيها ب�شكل دائري، وبدوائر 
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اإىل احل�ش�ة وتبداأ بالأخرى. وتق�م املراآة خالل  النهاية فت�شمها  اإىل  مرتا�شة حتى ت�شل 
اأ�شكال هند�شية جميلة.  قدرتها ومهارتها خمرجة  الأطباق ح�شب  بتل�ين  والدراية  الدربة 
اإىل  الطبق  تراه منا�شبًا، وقد ي�شل قطر  الذي  الطبق باحلجم  العملية حتى ي�شبح  وت�شتمر 
70�شم. وعند النتهاء تق�م بع�ص الن�ش�ة بختم الطبق اأي اإنهاء ت�شنيعه بقطعة �شغرية من 
يبقى متما�شكًا. ومن  6�شم حتى  4�شم-  للطبق بط�ل  الرئي�ص  الدور  نهاية  القما�ص حتفظ 
الن�شاء من تزين الدور الأخري كامال بالقما�ص فتق�م بتثبيت قطعة القما�ص عليه ب��شاطة 

اخليط والإبرة لتحافظ عليه من التلف لأط�ل مدة من الزمن.
3�شم  بارتفاع  �شغرياً  مثلثًا  الطبق  من  الأخري  الدور  يف  ت�شكل  اأن  املراأة  تن�شى  ول 

تقريبًا لي�شتخدم )كعالقة( للطبق على احلائط.
ت�شتخدم الأطباق الكبرية املل�نة عادة لتقدمي الطعام عليها لل�شي�ف اأو يف املنا�شبات، 
ولكن املراأة ت�شنع اأطباقا غري مل�نة يف الغالب، وبحجم �شغري قليال؛ كي ت�شتخدم يف البيت 

وب�شكل دائم وت�شمى ال�ش�اين. )69(
وكان اهتمام املراأة يف منطقة جنني واجلليل بن�شيج الق�ص اهتمامًا كبرياً ك�نه عن�رصاً 

اأ�شا�شيًا يف الأدوات املنزلية ال�شعبية . )70(

املهفة: 

اإىل   20 من  قطرها  يبلغ  اإذ  �شغري،  بحجم  ولكنها  الأطباق،  من  ن�ع  وهي 
لت�شاعد  �شم؛   6  -  5 بط�ل  ال�ش�ف  من  خي�ط  منها  الأخري  الدور  يف  ويثبت  22�شم. 
هذه  تل�ين  يف  املراأة  وجتتهد  الغاية.  لهذه  املهفة  ا�شتخدام  عند  اله�اء  حتريك  على 
املهفة. ا�شتخدام  عند  به  لتم�شك  جميل؛  ب�شكل  مقب�شًا  منها  جهة  يف  تثبت  كما   املهفة، 

وكثريا ما تثبت يف و�شط املهفة مراآة �شغرية قطرها ح�ايل 7 �شم ت�شتخدمها املراأة عادة 
عندما تكتحل اأو تتزين.)71(

الُقْبَعه

وتلفظ ب�شم القاف وت�شكني الباء وفتح العني. وهي وعاء ي�شتخدم حلفظ املحا�شيل 
ونقلها اأو اأي م�اد اأخرى وت�شنع من الق�ص.

تبداأ املراأة ب�شناعتها بطريقة �شناعة الطبق نف�شه، وعندما ت�شل اإىل احلجم املنا�شب 
الق�ص حتى ت�شل  ببناء احلافة اجلدارية من  لها. وت�شتمر  دائري  بت�شكيل حافة جدار  تبداأ 
اإىل ارتفاع منا�شب، ثم تختم دور النهاية كما تفعل يف الطبق. وغالبا ما يك�ن قطر القبعة 

20�شم. واأكرث القبع ما ت�شنع مل�نة مزخرفة. 25�شم تقريبًا وارتفاعها 
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)72( وكانت الأ�رصة الريفية ت�شتعمل الُقْبَعة والطبق يف عملية اإعداد اخلبز والطعام )73(.

اجُلوَنة:

ت�شنع بطريقة �شنع القبعة نف�شها، ولكنها متتاز بكرب حجمها وتت�شع اإىل ح�ايل 30 
- 40 كغم من القمح، واأكرث اجل�ن ما تعمد املراأة اإىل اإحاطتها من اخلارج بجلد املاعز اأو 

البقر حفاظًا عليها من التلف، وكي تخدم اأط�ل فرتة زمنية ممكنة. )74(
و�شقح  والتني  العنب  جتفيف  ومنتجات  احلب�ب  خزن  يف  ت�شتخدم  اجل�نة  وكانت 

البندورة املجففة )75(

الرتويج:

بك�رص التاء، وه� مب�ا�شفات القبعة نف�شها ولكنه بحجم �شغري اإذ يبلغ قطره 15 �شم 
تقريبًا وارتفاع جداره 7 - 10 �شم، وي�شتخدم كمكيال للدقيق، ويحمل فيه الدقيق امل�شتخدم 

عند عملية اإعداد اخلبز يف الطاب�ن. )76(

طبق: 

القمح، وي�شتعمل لأغرا�ص عدة، منها ما ي�شتعمل كغطاء وعاء  وعاء ي�شنع من ق�ص 
اخلبز  طبخ  ويك�ن  الفرن،  من  خروجه  عند  عليه  اخلبز  ل��شع  ي�شتخدم  ما  ومنها  العجني 
عادة اأ�شمك من غريه، وبع�شها ي�شتعمل للزينة فيعلق على اجلدران، ويك�ن هذا الن�ع مل�نًا 
بالأ�شباغ املختلفة، اأما طبق اخلبز والعجني فيك�ن خاليًا من الأ�شباغ وي�شتعمل لتناول 

الطعام عليه. )77(

َحَصرية:

ال�ش�ف.  من  امل�شن�ع  الفرا�ص  ف�قه  يفر�ص  ثم  الأر�ص  على  ي��شع  لالأر�ص  فرا�ص 
ت�شنع احل�شرية من ق�ص ي�شمى ))ال�رقة(( ينم� على ج�انب الأنهار، وه� نبات ط�يل ال�شاق 

وت�شمى احل�شرية امل�شن�عة منه �شناعة حملية )78(.
البي�ت  يف  الي�م  ا�شتعمالها  ميكن  التي  املهمة  الريفي  الأثاث  قطع  من  وهي 

والفنادق. )79(

صناعة املكانس: 

البيت،  النت�ص » ل�شتعمالها يف تكني�ص �شاحات   « الن�شاء ت�شنع املكان�ص من  كانت 
ال�شنام:  وحظائر الأغنام والأبقار. اما املكان�ص امل�شتعملة لداخل البيت فت�شنع من نبات 
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وه� نبات بري ناعم من العائلة النجيلية )80(.

َسّل : 

من  بعد جتريدها  اخلروب   �شجر  اأغ�شان  اأو  ال�رصي�ص  �شجر  اأغ�شان  من  ي�شنع  وعاء 
املتخ�ش�شات  الن�شاء  تق�م  ثم  طرية  ت�شبح  حتى  املاء  يف  الغ�شان  هذه  تنقع  الأوراق، 
ب�شناعة ال�شال�شل ب�شنعها، وي�شتعمل حلفظ التني وخزن الب�شل، ولنقل التني واحلم�شيات 

من البيارات اإىل اأماكن تغليفها. )81(

السالل :

ا�شتخدم الب��ص يف �شنع ال�شالل باتباع اأ�شل�ب الن�شيج واأ�شل�ب اللف ، وينقع الب��ص 
فيها  ينم�  التي  الغ�ار  منطقة  ال�شالل، وخا�شة يف  منه  وت�شنع  ا�شتعماله  قبل  املاء  يف 

الب��ص. وت�شتعمل ال�شالل لنقل احلب�ب واخل�شار والف�اكه، وتخزين امل�اد الغذائية . )82(

صندوق: 

قطعة اثاث ت�شنع من اخل�شب وت�شتعمل حلفظ املالب�ص ت�شرتيه العرو�ص �شمن جهازها 
وت�شع فيه مالب�ص العر�ص، وله باب يغلق بقفل. )83(

الباطية أو الكرمية: 

فيه،  اخلبز  وو�شع  للعجن  ي�شتعمل  كان  ال�شكل،  م�شتدير  اخل�شب  من  اإناء  الباطية 
واأحيانا ل��شع الطبيخ فيه لالأكل، وه� جزء اأ�شيل من تراث فل�شطني، كان ي�شنع من جذع 
�شجرة، يج�ف من الداخل، ويتم حت�يره من اخلارج ب�شكل دائري يت�شع من الأعلى وي�شيق  
من الأ�شفل، وي�شذب كي ي�شبح ملم�شه اأمل�شًا. وه� باأحجام عدة ؛ كي يتنا�شب مع عدد اأفراد 
العائلة، اأو عدد ال�شي�ف. وكانت الباطية ت�شتخدم يف املنا�شبات الجتماعية؛ فتقدم فيها 
املنا�شف )الرز باللحم واللنب( لل�شي�ف، كما كانت ت�شتخدم لعجن الطني، ول�شنع املفت�ل. 
وي�جد منها اأحجام عدة، الكبرية واملت��شطة وال�شغرية، وي�شمى ال�عاء اخل�شبي الأ�شغر من 

الباطية ب�الكرمّية . )84(

ِسْعن :

خل�ص  ي�شتعمل  متزيق  ودون  كاماًل  ي�ؤخذ  �شغري،  عجل  اأو  غنمة  جلد  عن  عبارة  ه� 
احلليب اأو اللنب وف�شل الزبدة عنه . )85(

غزل الصوف : 
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كان الفالح�ن يغزل�ن اأ�ش�اف الغنم ب��شاطة املغزل اليدوي، ثم تن�شج هذه اخلي�ط 
بال�شنارة )86(.

أدوات تستخدم لإلضاءة :

سراج :

يف  حفرة  خالل  من  احلجر  من  البداية  يف  �شنع  وعاء  من  ويتك�ن  لالإ�شاءة  و�شيلة 
قطعة من احلجر البازلت ب�شكل دائري او م�شتطيل، وبحجم كف اليد، نحت يف اإحدى ح�اّفه 
العليا قناة �شيقة مبثابة مكان و�شع الفتيلة، ويك�ن طرف منها يف الزيت، والطرف الثاين 
على حافة ال�رصاج، وتك�ن فيه ال�شعلة، ثم تط�رت �شناعته، وا�شتعي�ص عن احلجر باملعادن 
والزجاج، فاأ�شبح يتك�ن من علبة معدنية اأو زجاجية لها غطاء، ويف و�شط الغطاء ي�جد 

فتحة يدخل منها الفتيل بداخل العلبة .)87(

املصباح - ملبة الكاز – الالمظة: 

وهذه الأدوات كانت ت�شتعمل قدميا لالإ�شاءة، وهي عبارة عن قاعدة دائرية لتخزين 
مبرور  ي�شمح  منف�شلتني،  قطعتني  من  يتك�ن  رقيق  معدين  تاج  يعل�ها  )الكاز(  ال�ق�د 
�شفافة  رقيقة  زجاجة  فيه  ت��شع  دائري  جمرى  على  ويحت�ي  لال�شتعال،  الالزم  اله�اء 
وتت��شط  عليها.  التاج  لرتكيب  م�شنَّنة  فتحة  القاعدة  ويت��شط  لتنظيفها.  فّكها  ميكن 
اإ�شعاله،  يتم  �شغري  جزء  منها  ويبقى  الكاز  يف  ال�شفلي  طرفها  ينغم�ص  فتيلة  التاج 
الإ�شاءة.)88( �شدة  وتزيد  ال�شعلة  اإطفاء  من  اله�اء  فتمنع  التاج  ف�ق  الزجاجة   وت��شع 

الفان��ص اأو القنديل: 
كان ي�شتعمل قدمًيا لالإ�شاءة، وه� عبارة عن قاعدة دائرية لتخزين ال�ق�د )الكاز(، 
تت��شط  وزجاجة  فتيلة  على  ويحت�ي  الزجاجة،  لتثبيت  ط�ليان  مقب�شان  بها  يحيط 

املقب�شان. وكان البدو ي�شتعمل�نها حني اخلروج لياًل.)89(

لقس أو لوكس :

من  بكثري  اأ�شد  اإ�شاءة  يعطي  للفان��ص،  متط�رة  مرحلة  »ل�ك�ص« وه�  ا�شمه  يلفظ 
الفان��ص، وي�شتخدم بدياًل لالإ�شاءة عند انقطاع التيار الكهربائي. )90(

األجران واملدقات :

ا�شتعمل الإن�شان  الأجران واملدقات البازلتية؛ لطحن احلب�ب الربية منذ زمن ط�يل، 
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وهذا يدل على تط�ر كيفية تناول الطعام، وت�شهيل طهيه وتناوله.)91(

جرن الكبة :

�شم،   30 قطره  دائري  جت�يف  يت��شطها  اأ�شط�اين  �شكل  ذات  كبرية  حجرية  كتلة  ه� 
ي�شيق بالأ�شفل اإىل نح� 20 �شم؛ اأي تك�ن قاعدة التج�يف اأ�شيق من ف�هته، وله ح�اف 
جميلة ال�شنع و�شميكة. قاعدته �شميكة م�شطحة لتحكم ت�ازنه على الأر�ص. ا�شتخدم قدميًا 

ل�شنع الكّبة وطحن اللحمة لعمل الكفتة. )92(

طاحونة حجرية:

وكان  املا�شي،  يف  النا�ص  لدى  البيت  يف  رئي�شة  اأداة  )اجلارو�شة(  الطاح�نة  كانت 
ربة  كانت  ي�م  كل  ففي  الي�مي.  خبزهم  تهيئة  يف  كبرياً  اعتماداً  عليها  يعتمدون  النا�ص 

البيت تطحن وجبة من احلب�ب ثم تعجنها وتخبزها. )93(
ت�شنع الطاح�نة من ال�شخر على �شكل فلقتني دائريتني ت��شعان ف�ق بع�شهما بع�شًا. 
ويف الفلقة ال�شفلى ي�جد وتد حديد يخرج من الفلق العليا من خالل فتحة دائرية يف و�شطها، 
والفتحة  الفرا�شة،  ت�شمى  ال��شط  من  ومثق�بة  م�شتطيلة  قطعة خ�شب  ال�تد  هذا  ويدخل يف 
الدائرية ت�شتعمل لإدخال احلب�ب بني فلقتي الطاح�نة، وللطاح�نة يد من وتد خ�شبي مثبت 
يف الفلقة العليا من الطاح�نة، ويق�م بتحريك الطاح�نة بعد اإدارتها او حتريكها ب��شاطة 

اليد الب�رصية، وبالتايل تدور الفلقة العليا من الطاح�ة ف�ق احلب�ب فتطحنها . )94(

الصابون البلدي :

ي�شنع من زيت الزيت�ن وال�ش�دا الكاوية ) القطرونة ( حيث يغلي املاء، وي�شاف اليه 
ال�ش�دا حتى يذوب، ثم ي�شاف اإليها الزيت وهي على النار مع ا�شتمرارية التحريك ، وتك�ن 
ن�شبة الزيت ح�ايل %30 تقريبًا ، وبعد اأن يتجمد الزيت يرفع عن النار، وي�شكب ثم يق�شم 

بعد جفافه اإىل األ�اح )95(.

اجلاعد :

ال�شتاء  ي�شنع اجلاعد من جلد ال�شاأن بعد دباغته، بحيث ي�شتعمل للجل��ص عليه يف 
بجانب النار وف�ق الفر�شة عند الن�م؛ ليعطي الدفء )96(.

القربة :

ت�شنع من جلد املاعز كانت ت�شتعمل قدميًا بدل اجلرة ال�شغرية والتنكة؛ جللب املاء 
من العني )97(. اأو من ابار اجلمع
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خابية : 

خّزان ي�شنع من الطني الأحمر الذي يعرف با�شم )�شمكة حماء( يبنى على �شكل خزان 
املاء، وله باب عند القمة؛ لي�شب القمح  من خالله اإىل داخل اخلّزان، وله باب اآخر و�شغري 
اأخذ القمح؛  اأ�شفله ي�شمى الزرزورة، وه� على �شكل دائرة �شغرية يفتح عند الرغبة يف  يف 
من  رطل  مائة  اخلابية  وت�شُع  القما�ص،  من  بقطعة  يغلق  ذلك  وبعد  مهروًل،  القمح  فينزل 

القمح، وقد �شممت خ�شي�شًا خلزن احلب�ب .)98(

طبلية:

طاولة من اخل�شب ذات ارجل ق�شرية ترتفع عن الأر�ص نح� 30�شم �شطحها دائري او 
مربع ، ت��شع عليها اطباق الطعام واخلبز واملاء عند تناول وجبات الطعام )99(

اخلامتة : 
الرتاث ال�شعبي علم ُيدر�ص الآن يف كثري من اجلامعات واملعاهد؛ لذا فاإن الهتمام به 
يجب اأن يك�ن من الأول�يات امللحة على اأجندة جامعاتنا ومعاهدنا الفل�شطينية؛ لإنقاذه 

من الندثار وال�رصقة والفرتاءات والد�شائ�ص التي حتاك �شده.
الرتاث ه� اأ�شا�ص احل�شارة واملدنية وه� خري �شاهد على منجزاتها، ويبقى اإثراً يدلل 
على هذه احل�شارة واملدنية. واإن الأمم وال�شع�ب التي حتافظ على تراثها تعد يف ال�شف�ف 

الأوىل عامليًا، اأي انه كلما زادت ثقافة ال�شع�ب وتقدمها زاد احتفاظها برتاثها.
يجب على اجلميع احلفاظ على هذا الرتاث اجلميل وهذه ر�شالة ملن يخجل�ن من تراثهم 
وي�دون دثره ، فهذا امل�قف من الرتاث مبثابة الن�شالخ من اجللد؛ لن هذا الرتاث ه� الذي 

يحدد ه�ية ال�شع�ب واأ�شالتها.
 اإن م�ؤ�ش�شات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية مطالبة بتبني م�رصوع وطني حلماية اأدوات 
اإبداعية  خط�ات  طريق  عن  العاملي  العام  للراأي  واإبرازها  والتزييف،  الندثار  من  الرتاث 

جديدة؛ لأن املعركة الرتاثية مع الحتالل حامية، ول تقل خط�رة عن احتالل الأر�ص. 
هذه الأدوات تدل على جتّذر الإن�شان الفل�شطيني يف اأر�شه على مر الع�ش�ر، وتعطي 

درو�شًا وعرباً لالأحياء على مر الزمان.
الإن�شان  التي من دونها ي�شبح  الركائز  اأهم  واأحد  الإن�شان  له�ية  الرتاث ه� املكمل 
كالري�شة يف مهب الريح. ويق�ل املثل الفل�شطيني » من ل ما�شي له ل حا�رص له ». وه� 
م�شدر للفخر بح�شارات الأجداد، وبالتايل يجب احلفاظ عليه من الطم�ص وال�شياع وال�رصقة 
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والتزوير.
كما ان لهذه الأدوات اأهمية �شحية ل يدركها كثريون، وتتمثل يف خل� هذه الدوات 
من امل�اد الكيماوية امل�رصطنة، وهي ذات �شالمة مطلقة يف ا�شتخدامها ول ينتج عنها اأي 
طبيعية  خامات  من  م�شن�عة  لأنها  الإن�شان؛  ب�شحة  �شارة  م�شاعفات  اأو  �شّحي  �رصر 
فيه  كرثت  الذي  ال�قت  يف  كيماوية،  �شفة  اأي  حتمل  ول  الطبيعة،  يف  وم�ج�دة  ب�شيطة، 

الأدوات املنزلية ال�شارة  ب�شحة الن�شان وبخا�شة البال�شتيكية منها .
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األغنية الشعبية يف املواسم الزراعية 

أ.د. عمر عتيق
أستاذ دكتور اللغة العربية / بالغة ونقد/ جامعة القدس املفتوحة / جنني.

ملخص:
اأهمية  عن  بالك�شف  فاعتنى  التمهيد  اأما  حماور.  وثالثة  متهيد  على  الدرا�شة  تت�زع 
الأغنية ال�شعبية يف جت�شيد ثقافة العمل اجلماعي يف امل�ا�شم الزراعية. واإبراز خ�ش��شية 
الأغنية ال�شعبية يف الرتاث ال�شعبي. واخل�شائ�ص الأ�شل�بية لالأغنية ال�شعبية. وعاين املح�ر 
الأول الأغنية ال�شعبية يف م�ا�شم احل�شاد من حيث البعد النف�شي وال�جداين، وخا�شة اأغاين 
 . اأغاين احل�شاد  ، والبعد القت�شادي يف  ، واأدوات احل�شاد  ، واأغاين احلث والن�شاط  الغزل 
واخت�ص املح�ر الثاين بالأغنية ال�شعبية يف م��شم الزيت�ن ، ونبه اإىل البعد الديني املقد�ص 
اأغاين  وعاين  الزيت�ن.  قطف  اأغاين  يف  والجتماعي  النف�شي  البعد  وحلل  الزيت�ن.  ل�شجرة 
احلثِّ على العمل . واأ�شار اإىل اأن�اع ثمار الزيت�ن يف الأغنية ال�شعبية . ور�شد م�شطلحاٍت 
ال�شعبية يف  الأغنية  الثالث على  الزيت�ن. واقت�رص املح�ر  اأغاين م��شم  واأدواٍت وردت يف 

م��شم ال�شم�شم. 
الكلمات املفتاحية : م��شم ، ح�شاد ، اأدوات ، الزيت�ن ، ال�شم�شم .

The Folkloric Song in the Agricultural Seasons
Prof. Omar Ateeq

Abstract:

The study is divided into a preface and three sections. In the preface, 
the role of traditional songs in highlighting group work as a cultural 
aspect of agricultural seasons, the particular status of traditional songs in 
popular heritage, and the stylistic characteristics of traditional songs are all 
addressed. In the first section, the psychological, sentimental and economical 
aspects of traditional songs in harvest seasons are pointed out, particularly 
flirting and courting, work motivation, and harvest tools songs. Then in 
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the second section, the light is shed on each of traditional songs for olive-
picking seasons in reference to the religious view of olive trees as sacred, the 
psychological and social aspects of olive-picking songs, work motivational 
songs, types of olive fruit referred to in traditional songs as well as terms and 
tools mentioned in these songs. The third section; however, is limited to the 
traditional songs in sesame harvest season.

Key words: Season, harvest, tools, olive, sesame.

متهيد
يتجلى يف  الذي  اجلماعي  العمل  النتماء يف  ثقافة  الزراعية  ال�شعبية  الأغنية  جت�شد 
قطف  م��شم  يف  الكثرية  العاملة  الأيدي  اإىل  حتتاج  التي  الزراعية  املحا�شيل  جني  اأثناء 
الزيت�ن   بطق��ص )الع�نة( ، وح�شاد القمح. وتختزل كلمات الأغنية الزراعية البعد النف�شي 
وال�جداين بني الأر�ص والإن�شان . وحتر�ص الدرا�شة على الك�شف عن البعد النف�شي لالأغنية 
ال�شعبية التي ُت�شهم يف تخفيف الأعباء اجل�شمية التي يعاين منها الفالح يف امل�ا�شم الزراعية 
، وعن البعد القت�شادي الذي يتمثل باعتماد املزارع على م�ا�شم املحا�شيل الزراعية يف 

م�اجهة حتديات تكاليف احلياة الجتماعية .
وتر�شد الدرا�شة امل�شطلحات الزراعية يف الأغنية ال�شعبية ، نح� م�شطلحات ح�شاد 
القمح ، وم�شطلحات م�ا�شم الزيت�ن وال�شم�شم وغريهما من امل�ا�شم ، وحتفل الدرا�شة باأ�شماء 
الأدوات الزراعية الرتاثية التي ترد يف الأغنية ال�شعبية ، ولهذا ت�شكل الدرا�شة معجمًا لغ�يًا 

زراعيًا  للم�شطلحات والأدوات الزراعية يف الأغنية ال�شعبية . 
على  يت�زع  ومتكاماًل   ومتناغمًا  متن�عًا  ن�شيجًا  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  وي�شكل 
الن�شيج كله عن عالقة الإن�شان باملكان  الأ�شكال الرتاثية املادية والأدبية الفنية ، ويعرب 
. ولكل ن�ع من  التي متيزه عن غريه  من املجتمعات  ال�طنية  اله�ية  ، ويج�شد   ) )ال�طن 
احلكاية  الإيقاعية عن  بخ�شائ�شها  ال�شعبية متتاز  فالأغنية  ؛  مزايا خا�شة  الرتاث  اأن�اع 
ال�شعبية ، وكذلك جند التفرد والتميز يف اأن�اع الزجل ال�شعبي . وعلى الرغم من وج�د املزايا 
اخلا�شة لأن�اع الرتاث فاإن الرتاث كله يعد ثقافة واحدة وم�حدة  حتدد اله�ية ال�طنية ، 
وجت�شد العالقات الجتماعية ، وتر�شم التعالق بني الإن�شان والأر�ص ، وتك�شف عن احلاجات 

الفطرية لالإن�شان .
ولكل اأمة م�روث تراثي تعتز به ، وحتفل به الذاكرة اجلماعية، وحتر�ص على تدوينه 
خ�شية الن�شيان وال�شياع. وتتك�ن ثقافة اأي اأمة من ركيزتني مهمتني: اأحدهما �شف�ية، ماأث�رة 
بني النا�ص، وتتناقل وت�شتمر عرب الذاكرة والنقل ال�شف�ي، ومتثل مادة البحث الف�لكل�ري. 
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والثقافة ال�شعبية للمجتمع ، وهي مدونة وم�ؤر�شفة ، ومتثل مادة البحث التاريخي« )1( 
وا�شتئنا�شا مبا تقدم، فاإن »الرتاث ال�شعبي ه� النتاج العف�ي اجلماعي املعرب عن �شع�ر 
اأبناء ال�شعب وع�اطفهم وحاجاتهم و�شمائرهم عامة ، وينتقل من جيل اإىل جيل .)2( ومن 
املرجح اأن بع�ص الأغاين مل ُيكتب لها النت�شار لأ�شباب عدة ، فالأغنية التي تقت�رص على 
اأفراد حمددين ل  تتناقلها  الأل�شن ، ول حتفظها الذاكرة اجلماعية ، كما اأن بع�ص الأغاين 
تظهر  اأغنية  كل  لي�شت  و«    . اإىل جيل  والنتقال من جيل   ، ال�شف�ية  الرواية  لها  تت�افر  ل 
لل�ج�د ُيكتب لها ال�شي�ع ، فالأغاين ال�شعيفة ، واأغاين املنا�شبات العابرة تنقر�ص ب�رصعة 
التي حتظى بتجاوب �شعبي ق�ي، فاإنها ُتطبع ذاتها يف  اأما الأغاين   ، الن�شيان  ، ويط�يها 
ذاكرة ال�شعب ، والأغاين التي تعالج الع�اطف الإن�شانية اخلالدة جتد طريقها  للخل�د وت�شبح 
اأكرب  انت�شارها كانت  �شعة  لها مبدع، ولكن  الأغنية كان  اأن  البدهي  .)3( ومن  لالأمة  تراثا 
من مبدعها نف�شه، فظلت الأغنية وذهب امل�ؤلف طيَّ الن�شيان)4(. ويتفق املهتم�ن بالرتاث 
با�شمه،  املادة  اأو م�ؤ�ش�ص معروف ترتبط  لها م�ؤلف  لي�ص  الف�لكل�ر  اأن مادة  ال�شعبي على 
ولي�ص له حق�ق امل�ؤلف اأو املبتكر، بل اإن مادة الفلكل�ر ملك للجماعة ورثتها من الأجيال 
اأن الف�لكل�ر تعبري عف�ي عن ال�شمري  ال�شابقة دون معرفة م�شدرها الأ�شلي. وهذا يعني 
اجلمعي وال�شخ�شية اجلماعية لذلك املجتمع، وينم� ويتط�ر ويتغري ومي�ت ح�شب التغريات 
والتبدلت التي تطراأ على هذا ال�شمري اجلمعي وال�شخ�شية اجلماعية، ولي�ص ا�شتجابة لرغبات 

الأفراد اأو قراراتهم. )5( 
وتعد الأغنية ال�شعبية جزءا من الفلكل�ر الفل�شطيني. ومن اأهم امل�ا�شفات التي ي�شرتطها 
العلماء يف مادة الفلكل�ر هي �شفة القدم، ولكن لن ي�شتطيع اأحد اأن يحدد العمر الذي يجب 
امل�اد، كبع�ص  اأن بع�ص  املتفق عليه  يت�افر يف مادة ما حتى ت�شبح ف�لكل�راً،.  من  اأن 
الأغاين ال�شعبية مثال، قد ت�شبح ف�لكل�راً خالل �شن�ات قليلة اإذا لقت قب�ًل وانت�شاراً كبرياً،  
وتفاعل معها اأفراد املجتمع ولق�ا فيها اأداة منا�شبة للتعبري عما يجي�ص يف نف��شهم. لذلك 
ميكننا اأن نق�ل :  لي�ص هناك حد زمني مطلق للفلكل�ر، ولكن قدم مادة ما يزيد من اإمكانية 

ت�شنيفها كمادة ف�لكل�رية. )6( 
معها    ويتفاعل  والرتاكيب،   واللفظ  املعنى  يف  بب�شاطتها  ال�شعبية  الأغنية  وتتميز 
اأبناء ال�شعب  مبختلف م�شت�ياتهم  الفكرية. وتعالج  امل��ش�عات التي تهم ال�شعب ،  ففيها 
ال��شف واملدح والفخر والرثاء والهجاء،  وتعك�ص الأغاين ال�شعبية الفل�شطينية حب ال�طن 
ال�شعبية،  الأغاين  من  مزايا خا�شة متيزها عن غريها  العمل  الحتالل.)7(ولأغاين  ورف�ص 
فهي ل ت�شلح اإل للعمل ،فال ت�شلح للمنا�شبات الجتماعية الأخرى . وتت�شمن اأغاين العمل 
فاإيقاعها  البدنية،  احلركة  بالعمل. وتالئم  املت�شل  بالإنتاج  وت�جيهات خا�شة  اإر�شادات 
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تقت�شي  التي  الأعمال  اإيقاعها �رصيعًا مع  وياأتي   ، الهادئ  البطيء  العمل  بطيئًا مع  ياأتي 
ال�شعر  بح�ر  من  بحر  على  يعتمد  معني  م��شيقي  منط  اأغنية  ولكل   )8(. احلركة  يف  �رصعة 
الف�شيح، اأو على البح�ر املمتزجة. وقد يخرج املغني ال�شعبي عن القاعدة العرو�شية اأحيانا.
)9( ول� تتبعنا �شمات اأغاين العمل التي متيزها عن �ش�اها لألفيناها تقرتب من ال�شمات التي 

تطبع الأدب ال�شعبي عامة.)10( 
وحتر�س الدرا�شة على االإجابة عن االأ�شئلة االآتية :

هل تعرّب الأغنية ال�شعبية عن ثقافة النتماء لالأر�ص والعمل اجلماعي؟  ●
ما ال�شمات اللغ�ية والأ�شل�بية لالأغنية ال�شعبية؟ ●
كيف �ش�رت الأغنية ال�شعبية البعد ال�جداين العاطفي يف امل�ا�شم الزراعية؟ ●
هل ُي�شهم اإيقاع الأغنية يف احلثِّ على العمل يف امل�ا�شم الزراعية؟ ●
هل ت�شكل الأغنية ال�شعبية معجمًا تراثيًا لالأدوات وامل�شطلحات الزراعية؟ ●
كيف �ش�رت الأغنية البعد القت�شادي للمزارع الفل�شطيني؟  ●

األغنية الشعبية يف مواسم احلصاد

البعد النفسي والوجداني: 
اأغاين الغزل: ◄

تعرب الأغنية ال�شعبية يف امل�ا�شم الزراعية عن العاطفة الإن�شانية ، وهي عاطفة فطرية 
عف�ية ي�ش�ر بها الرجل عاطفته جتاه املراأة . ول يتعار�ص هذا الأمر مع ثقافة املجتمع 
اأقرب اإىل الغزل العذري يف  الزراعي املحافظ ، لأن كلمات الأغنية ل تخد�ص احلياء ،فهي 
العاطفة  ي�ش�ر  الذي  ال�شعر  اأو  الأغاين  من  يخل�  ب�رصي  جمتمع  ي�جد  ول   . العربي  ال�شعر 
اأن املجتمع الإ�شالمي يف عهد الر�ش�ل الكرمي مل  املتبادلة بني الرجل واملراأة . ول يخفى 
يخل من ال�شعر الغزيل الذي كان ُي�شمى » ن�شيبا » يف مطالع الق�شائد ، ومن اأ�شهر الق�شائد 
التي بداأت بالغزل)الن�شيب ( يف ح�رصة الر�ش�ل عليه ال�شالم ق�شيدة )بانت �شعاد ( ، وعليه 

فاإن الغزل يف امل�ا�شم الزراعية ين�شجم مع احلاجات الفطرية يف العالقات الجتماعية . 
ومن املقط�عات الغزلية يف م��شم احل�شاد :

ـــاداْت ح�شِّ يـــا  اأكـــرب  واهلل 
ـــاداْت ح�شَّ يـــا  اأكـــرب  واهلل 

ـــكالْت �شِّ مِلْ الُبـــَكْل  ومّيـــاِت 
مْلَخـــرزاْت ال�شبـــْك  ومّيـــاِت 

وتت�شف كلمات الأغنية بالعفِّة ، لأن الغزل يتعلق باملظهر اخلارجي للمراأة ، ول يتعلق 
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املراأة  �شعر  مُت�شك  التي   « البكل  ب�«  احل�شاد  الفالح  اإعجاب  تعبري عن  ،فالأغنية  مبفاتنها 
وتزينه . ومن املرجح اأن » ال�شبك« يف الأغنية ه� غطاء الراأ�ص بدليل ارتباطه باخلرز الذي 
لنف�شه  يغني  احّل�شاد  الفالح  اأن  الأول:  باجتاهني؛  الغزل  مقط�عة  تاأويل  ويحتمل  يزينه. 
واإن  العمل.  يف  ت�شاركه  التي  املراأة  ت�شمعه  كي  يغني  اد  احل�شّ اأن  والثاين:  وطربا.  ت�شلية 
العمل  ُي�شاعف من طاقة  الغزلية  للمقط�عة  ال�جداين  الأثر  فاإن  الثاين،  التاأويل  هذا  �شح 
يف احل�شاد ب�شبب التفاعل ال�جداين مع كلمات الأغنية ؛ اإذ اإن الإجهاد اجل�شمي يتح�ل اإىل 

ت�هج امل�شاعر التي ُتن�شي الإجهاد البدين . 
اأغاين احلث والن�شاط  ◄

 يجمع م��شم احل�شاد بني التفاوؤل باخلري ال�فري، وال�شع�ر بالتعب واملكابدة؛ فاملزارع 
ينتظر حم�ش�ل القمح كي يح�شل على ما يكفيه عامًا كاماًل، اأو يبيع ق�شما منه كي ي�شرتي 
حاجاته املعي�شية. ويف املقابل فاإن م��شم احل�شاد ياأتي يف ف�شل ال�شيف احلار، لذا ي�شعر 
املزارع بالتعب والإجهاد يف اأثناء جني املح�ش�ل بال��شائل البدائية . ول يخفى اأن الرتانيم 

والأغاين ُت�شهم يف تخيف املعاناة يف اأثناء العمل.
ن�شاأ الغناء ال�شعبي القدمي باأن�اعه املختلفة م�شاحبًا للعمل؛ لأن الإيقاع املنظم يف 
العمل وتن�شيقها.  انتظام حركة  اأو اجلماعي ي�شاعد على  الفردي  العمل  اأثناء  الأ�ش�ات يف 
العمل  ت�شجيع  اإىل  ي�ؤدي  ما  وال�رصيعة،  الق�شرية  اللحنية  باجلملة  العمال  اأغاين  وتتميز 

والت�رصية عن النف�ص.)11( 
وفن  املزارع،  معاناة  تخيف  اإىل  ُتف�شي  التي  ال�شعبية  الأغنية  بني  املقاربة  وميكن 
احلداء يف ال�شعر العربي الف�شيح القدمي ؛ اإذ يرى بع�شهم اأن احلداء ماأخ�ذ من �شعر احلادي 
الذي كان ي�ش�ق الإبل يف ال�شحراء ، وكان ُين�شد كالمًا م�قعًا على بحر الرجز كي ُي�شلي 
نف�شه ، وي�شتاأن�ص وه� يقطع ال�شحراء القاحلة ، وزعم بع�شهم اأن �ش�ت احلادي كان ي�ؤدي 

اإىل ن�شاط الن�ق التي ت�شري يف القافلة . 
ومن الأغاين ال�شعبية التي ت�ش�ر عناء املزارع يف اأثناء احل�شاد :

يا ريتني غيمة واأردِّ ال�شِم�ْس عنُك�
واالَّ مطْر �شيْف واأردَّ الربيْع اإلُك�

ت�ش�ر كلمات الأغنية ال�شياق الزمني مل��شم احل�شاد الذي يحني يف ال�شيف احلار ، 
وتر�شم كلمات الأغنية �ش�رة ذهنية ب�رصية للمزارع الذي يت�شبب عرقًا يف اأثناء احل�شاد . 
وعلى الرغم من اأن التمني يف الأغنية م�شتحيٌل، اإل فاإن العاطفة �شادقة ، فالت�ش�ير الفني 

يف الأغنية م�ؤ�ش�ص على اخليال يف الغالب ، اأما امل�شاعر فت�شدر من القلب . 
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ومن الأغاين التي  ت�شخر من  الك�شل يف العمل ، وتقرتب دللتها من �ش�رة درامية :
الـــّدار َع  رّوْح  مفل�ـــس  ويـــا 
جرِي�َشـــة مليانـــْة  ِتْلقاهـــا 

ـــاْر النَّ َع  الطنجـــرة  تلقـــى 
ِعي�َشـــْة مـــن  ِيْقطْعهـــا  واهلل 

ومن الأغاين ال�شاخرة  يف م��شم احل�شاد : 
واحل�شيدة ما بتتعب�س

بَتَعْب لقاَّط امل�ِشم�ْس
كل ما هبِّ اله�ا

وه� على اإّمه ِيْدِو�س)12( 
ول يخفى اأن ال�شخرية اأ�شل�ب يظهر عند التعب وامل�شقة، ويهدف اإىل اإ�شفاء املرح كي 
يتحمل الفالح اأعباء احل�شاد، وتن�شجم ال�شخرية يف الأغنية مع م�اقف ال�شخرية يف الثقافة 

اًل.  ال�شعبية، اإذ اإن اأكرث املجتمعات �شخرية ونكتة هي املجتمعات الأكرث معاناة وحتمُّ

أدوات احلصاد:  

متثل الأغنية مرجعًا تراثيًا لالأدوات التي كانت ت�شتعمل يف م��شم احل�شاد. وتكت�شب 
دلليًا  وتفاعاًل  جماليًا  رونقًا  لالأغنية  والت�ش�يري  اللغ�ي  الن�شيج  يف  الزراعية  الأدوات 
لأن   ، الأداة  واإثارة من عر�ص �ش�رة  تاأثرياً  واأكرث   ، اأكرث من ذكرها يف معجم  ووجدانيًا 
اأدوات احل�شاد يف الأغنية تتح�ل اإىل �ش�رة من م�شاهد احل�شاد وطق��ِشه ، نح� ت�ظيف اآلة 

» املنجل » يف الأغنية الآتية : 
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امِلْنَجـــْل ـــاِل  خيِّ اأنـــا 
اخلراِخ�ـــسْ يابـــ�  ِمْنِجلـــي 

منجـــاله يـــا  ِمْنجِلـــي 
ة رزَّ اأبـــ�  يـــا  ِمْنجِلـــي  يـــا 

الـــزَّرْع ـــاِل  خيَّ وامِلْنَجـــل 
طاِف�ـــسْ الـــزَّرع  يف  ِمْنجِلـــي 

َجـــاله لل�شايـــْغ  اأَخْذَتـــه 
)13( غـــزَّة  مـــن  جابـــْك  وي�ـــسْ 

ت�شبه الأغنية م�شهد ح�شاد القمح مبيدان الفرو�شية، ففي البيت الأول يبدو » املنجل 
ميتطي  فار�ص  اإىل  املنجل  ويتح�ل  الأول،  ال�شطر  يف  اد  احل�شّ ميتطيه  اأ�شياًل  ح�شانًا 
اد  العالقة احلميمة بني احل�شّ الفنية معامل  ال�ش�رة  الثاين. وتر�شم هذه  ال�شطر  الزرع يف 
الذي  املنجل  ت�ش�ير  اإىل  الفرو�شية  ميدان  من  الأغنية  يف  الت�ش�ير  ويتح�ل  واملنجل. 
الفالح  انتماء  . ويك�شف تزيني املنجل عن  ب�« »اخلراخ�ص»  يحر�ص احل�شاد على تزيينه 
ادين . كما اأن تكرار كلمة » منجل  لالأر�ص ، والتعالق ال�جداين بني م��شم احل�شاد واحل�شّ
» �شبع مرات يف مقط�عة غنائية ق�شرية ي�ؤكد النتماء والتعالق ؛ لأن تكرار ال�شم دليل 
اأ�شغر حجمًا  الكال��شة » وهي   « اأن نفرق بني املنجل و  التعلق واحلب. ومن املفيد  على 

من املنجل ، واأكرث تق��شًا. 

ومن اأدوات احل�شاد  »املذراة » التي يع�د اأ�شلها اللغ�ي اإىل » امِلْذَرى« وهي اخَل�َشَبُة 
ى بَها.)14(، وهي م�شتقة من الفعل )ذرا( ، نق�ل : َذَرت الريح الرتاَب  َحَمَلْته فاأَثاَرته.  الَِّتي ُيَذرَّ
اِرَياِت َذْرًوا( )  الذاريات(  وَذَرْيُت احَلبَّ اأََطْرته واأَْذَهْبته)15( .ومن الفعل )ذرا( ق�له تعاىل : )َوالذَّ
هي الرياح التي تذرو الرتاب . وا�شتئنا�شًا بهذا ال�شياق اللغ�ي فاإن » املذراة » يف الرتاث 
ال�شعبي الزراعي هي اآلة م�شن�عة من اخل�شب ، تتك�ن من �شاق ط�يلة ، ويف نهاية ال�شاق 
عدد من الأ�شابع اخل�شبية ، ي�شتعملها املزارع لرفع  التنب املمزوج بحب�ب القمح -وغريه 
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الأر�ص.    احلب�ب على  وت�شقط  التنب  ارتفاع معني كي يطري  اإىل  الأر�ص  من احلب�ب- من 
ويعدُّ هذا ال��شف اأقدم عملية بدائية لف�شل احلب�ب عن التنب قبل اخرتاع الآلت الزراعية . 

ومن الأغاين ال�شعبية اخلا�شة باملذراة : 
يا ِمْذرايِتي
ويْن ِبْتباِتي

يف الَعرماتي
يلَّله الربكْة
بركة ربي

يف ها ل�ش�بي
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عن  الإ�شافة  وتعرّب   ، )مذراتي(  الن�شبة  )ياء(  اإىل  باإ�شافتها  املذراة  املزارع  يناجي 
اأن�شنة على املذراة ، وكاأنها كائن  التعالق بني املزارع واملذراة . وُت�شفي كلمات الأغنية 
وياأتي   ، بتباتي(  )وين  املبيت  في�شاألها عن مكان   ، اخل�شب  ولي�ص جمرد قطعة من   ، حي 
اجل�اب على ل�شان املزارع )يف العرماتي( ، والَعَرَمُة االك�مة من احِلْنطة وال�شعري. والَعَرُم 
هم اإىل اأَنه ل يقال َعْرَمٌة وال�شحيح َعَرمة  الُكْد�ُص امَلُدو�ُص من احلنطة يف البيدر .وذهب بع�شُ

بدليل جمعهم له على َعَرٍم .)16(  
وتت�شل ب�شياق احلديث عن املذراة الطق��ص التي ت�شبق عمل )التذرية( ، وتبداأ ب��شع 
حم�ش�ل القمح على البيدر ، وت�زيعه دائريا )حلقة دائرية( كي يدور عليه » ل�ح الدرا�ص« 
الذي يجره ح�شان اأو حمار بهدف هر�ص �شنابل القمح ، وف�شل الق�ص عن احلب�ب ، ثم ُيجمع 
اإىل هب�ب  التذرية  . وحتتاج  لتذريته  ا�شتعدادا  �شكل ك�مة  الذي مت هر�شه على  املح�ش�ل 
الريح  كي يطري التنب وت�شقط احلب�ب على الأر�ص . ومن الأغاين التي �ش�رت هذه الطق��ص :

 
يا�شـــنْي يـــا  الهـــ�ا  هـــبِّ 
�شحـــادة يـــا  الهـــ�ا  هـــبِّ 
طابـــْت طرحتنـــا  طابـــْت 

ار�شـــنْي الدَّ بـــال  بْتِعـــْب 
القعـــادة بـــاِل  بتعـــب 
)17( غابـــْت  مـــا  ِم�ـــسْ  ال�شَّ قبـــل 

وتت�شمن   . اجلغرافية  املنطقة  وفق  تتغري  الأغنية  ال�اردة يف  الأ�شماء  اأن  يخفى  ول 
كلمات الأغنية م�شطلحًا تراثيًا لفتًا وه� » الطرحة »  التي تعني كمية ال�شنابل التي يتم 

هر�شها ب��شاطة ل�ح الدرا�ص. 
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وتر�شم الأغنية ال�شعبية �ش�را فنية ترتقي اإىل امل�شاهد الب�رصية املخزونة يف الذاكرة 
. فالأغنية لي�شت ت�شجياًل تاريخيًا للطق��ص الجتماعية يف م�ا�شم الزراعة وح�شب ، بل هي 

ت�شجيل ب�رصي ي�شبه �رصيطًا �شينمائيًا ي�قظ الذاكرة حينما نقراأ كلمات اأغنية تق�ل :
اُع�ْب َع البيدْر ما اأحلى ال�شَّ

و�شيِدي يَذريِّ بـ التِّبناْت
واجلاجة بتنقِّ حب�ْب 

و�شتي تغربْل بالقمحاْت)18(
فالأغنية م�شهد م�ؤلف من ثالث لقطات ت�ش�يرية ؛  �ش�رة املزارع الذي يحمل املذراة 
التي تطري التنب عن حب القمح ، و�ش�رة الدجاج الذي يلتقط احلب�ب من الأر�ص ، و�ش�رة 
املراأة التي تغربل القمح كي ي�شبح نقيا من ال�ش�ائب . ول يخفى اأن اللقطات الثالث تختزل 

اأبرز م�شاهد احلياة الجتماعية الزراعية .

البعد االقتصادي يف أغاني احلصاد: 

امل�ا�شم  يرتقب�ن  الذين  املزارعني  ملعظم  ال�حيد  الرزق  م�شدر  عامة  امل�ا�شم  تعد   
؛  اأن�اع الزراعة  اأهم  ل�رصاء حاجاتهم املعي�شية ، وخا�شة م��شم ح�شاد القمح الذي ي�شكل 
لأن القمح ه� م�شدر الغذاء الرئي�ص قدميا ، وبيع القمح يكاد يك�ن الدخل املايل ال�حيد ، 

ومن الأغاين التي عربت عن انتظار الفالح مل��شم ح�شاد القنح: 
بكره بتخل�س احل�شيدة

وامل�ار�س والغم�ر
تنلب�س الث�ب املطرز

ونقعد يف الق�ش�ر

األغنية الشعبية يف موسم الزيتون:

البعد الديين والوطين لشجرة الزيتون:

جت�شد العالقة بني الزيت�ن واملزارع بعداً ثقافيًا يت�زع على م�شار عقائدي ، وم�شار 
ق�له  يف  بالزيت�ن  العاملني  رب  اأق�شم  اإذ  القراآين  اخلطاب  من  م�شتمد  ؛فالعقائدي  وطني 
�شجرة  وو�شف   ،  {)3( ااْلأَِمنِي  اْلَبَلِد  َوَهَذا   )2( �ِشيِننَي  َوُط�ِر   )1( ْيُت�ِن  َوالزَّ {والتِّنِي  تعاىل: 
ِم�ْشَباٌح  ِفيَها  َكِم�ْشَكاٍة  ُن�ِرِه  َمَثُل  َوااْلأَْر�ِس  َماَواِت  ال�شَّ ُن�ُر   ُ {اهللَّ  : الزيت�ن باملباركة يف ق�له 
ٍة َواَل  َزْيُت�ِنٍة الَّ �رَشِْقيَّ َباَرَكٍة  َها َكْ�َكٌب ُدرِّيٌّ ُي�َقُد ِمن �َشَجَرٍة مُّ َكاأَنَّ �ْشَباُح يِف ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجُة  امْلِ
�ٌر َعَلى ُن�ٍر} . )�ش�رة الن�ر 35( ويف غري م��شع  �َش�ْشُه َناٌر نُّ يُء َوَلْ� َلْ مَتْ ٍة َيَكاُد َزْيُتَها ُي�شِ َغْرِبيَّ
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من القراآن الكرمي ارتبط ذكر الزيت�ن بنعم اهلل وجتلِّيات اإعمار الأر�ص نح� ق�له تعاىل : 
اَن ُم�ْشَتِبًها َوَغرْيَ ُمَت�َشاِبٍه} )الأنعام 99(.  ْيُت�َن َوالرُّمَّ ْن اأَْعَناٍب َوالزَّ اٍت مِّ {َوَجنَّ

واأ�شهمت الأحاديث النب�ية يف تعزيز قدا�شة �شجرة الزيت�ن والزيت ، نح� ق�ل الر�ش�ل 
الديني  ال�شياق  َيْخرج من �شجرة مباركة(. وميتد  ، فاإنه  واأدهن�ا به  الزيت  :« )كل�ا  الكرمي 
املقد�ص ل�شجرة الزيت�ن اإىل الط�فان الذي يعد حدثا ك�نيا حدد معامل احلياة اجلديدة على 
وانتهاء  الزيت�ِن  غ�شن  بني  تربط  التي  الدينية  التاريخية  الروايات  ت�ش�ره  كما  الأر�ص 
الط�فان ، وا�شتقرار احلياة ، و�شي�ع ال�شالم على الأر�ص ، ولهذا �شار غ�شُن الزيت�ِن رمزاً 

لل�شالم والأمن. 
، وترمز جذورها  وال�طن  الإن�شان  التاريخية بني  العالقة  الزيت�ن عن  �شجرة  وتعرّب 
 . ، وت�شكل دلياًل على التم�شك باأر�ص الأجداد  الفل�شطيني باأر�شه  للبعد التاريخي لرتباط 
اأيق�نة رمزية تختزل دللت  ال�شعر  الفل�شطيني وخا�شة  الأدب  الزيت�ن يف  وت�شكل �شجرة 
دينية و�شيا�شية . ومازالت قيمة الأر�ص لدى فئة من املزارعني مرتبطة ب�ج�د �شجر الزيت�ن 
، فالأر�ص املزروعة بالزيت�ن اأعلى يف قيمتها املادية من الأر�ص املزروعة بغري الزيت�ن. 
الأمثال  تعرب  كما  الفط�ر  مائدة  وخا�شة  مائدة،  منه  تخل�  ل  الزيت�ن  زيت  ويكاد 
ه يف البيت ب�كْل خبْز وزيْت ( ، و) خبزي وزيتي  ال�شعبية ) الزيت عمارة البيت ( و ) اللِّي اأمُّ
عمارة بيتي( ، و) الزيت عم�د البيت ( ،وغريها من الأمثال التي ت�ؤكد على اأن الزيت اأهم من 
غريه من امل�اد التم�ينية . وت�ؤكد الأمثال ال�شابقة على اأهمية الزيت يف وجبات الطعام )من 

غريو ال�شفرة ول مرة تعمر( .   
وترد �شجرة الزيت�ن مقرونة بخريات الطبيعة الفل�شطينية كما يف الأغنية الآتية: 

يـــا طـــرْي طايـــْر َمّيـــل عالـــ�ادي
�ش�يـــة زعـــرْت مع تـــنْي �شـــ�ادي

اِدي وجيبلـــي من كـــرِم العنـــْب ُزوَّ
الزيت�نا وحـــبِّ  الفغي�ْس  والزيـــِت 

وتبني الأغنية ذاتها ف�ائد الزيت الذي ل يقت�رص على الأكل :
االأَ�شمْر زيتـــ�ين  االأخ�ـــرْش  زيت�ين 
والِقلـــْب يفـــرْح �شاعـــْة مـــا يكرْب

فـــرة وال مـــرّْة ِتْعَمْر مـــن غريُو ال�شُّ
من منت�جاته اأحلـــى �شاب�نا )19(

البعد النفسي واالجتماعي يف أغاني قطف الزيتون:

تعرب اأغاين الزيت�ن عن البعد القت�شادي؛ لأن امل�ا�شم الزراعية عامة كانت هي الدخل 
الرئي�ص للمزارعني. وما دام معظم املزارعني ميلك�ن اأ�شجار الزيت�ن، فمن البدهي اأن يج�شد 
امل��شم ب�رصى طال انتظارها، ولعل هذه الب�رصى هي التي �شجعت املزارع ليتغنى ب�شجرة 
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الزيت�ن التي �شبهها بالعرو�ص كما يتجلى يف الأغنية الآتية:
زيت�نتي اأطيْب عرو�ْس 

مْن بالفلُ��ْس  ما بتثَّ
حتميني الفقر الب�ؤ�س 
ومن �رش ي�م عب��ْس 

ما اأحالها وقت الن�ار 
وال�شجر بدون اأزهار

اإن ت�شبيه الزيت�نة بالعرو�ص يج�شد اجلمال املثايل يف الثقافة ال�شعبية التي ترى يف 
العرو�ص مثاًل للجمال والكمال والن�ش�ة ، فال  م��ش�ف يتف�ق عليها ، فهي �شيدة  اجلمال 
بالفل��ص(  بتثمن  )ما  املالية  بالقيمة  الزيت�نة  ارتباط  َنْفَي  اأن  كما   ، والكتمال  واملثال 
ي�ؤكد القيمة النف�شية والجتماعية ل�شجرة الزيت�ن التي يراها الفالح درعا ح�شينًا يحميه 
والر�شا  وال�شكينة  الأمان  لها،ومتنحه  يطمئن  التي  الذخرية  وهي   ، الفقر  اأو  اجل�ع   من 
دللة  مع  ال�شعبية  الأغنية  يف  الزيت�ن  ل�شجرة  والجتماعي  النف�شي  البعد  هذا  وين�شجم   .
اإليها �شابقا . وت�شجل  بع�ص الأمثال ال�شعبية اخلا�شة ب�شجرة الزيت�ن والزيت التي اأ�رصنا 
الأ�شجار من حيث دمي�مة خ�رصة  الزيت�ن عن غريها من  �شجرة  ال�شابقة متيز  املقط�عة 
اأوراقها ، وين�شجم هذا التميز والتف�ق مع اجلمال املثايل ل�شجرة الزيت�ن يف وجدان الفالح 
الذي يقارب بني جمال �شجرة الزيت�ن واأن�ثة العرو�ص من جهة ، ومتيز الزيت�نة بخ�رصتها 

عن غريها من الأ�شجار . 
ويتغنى الفالح بحجم حب الزيت�ن : 

زيت�نتي يا حبها َبَلْح َبَلْح 
ل� يدري بها القا�شي �رَشَْح 

حيث  من  بال�شجرة  املزارع  عناية  الزيت�ن  حب  حلجم  والت�ش�ير  التغني  هذا  ُي�شمر 
ت�حي  كما   . احلجم  كبري  ثمراً  ُتثمر  التي  املح�شنة  الأن�اع  واختيار   ، والتقليم  احلراثة 
بالتفاخر بني الفالحني يف حما�شن ثمر الزيت�ن ، اإذ كان التفاخر بينهم ي�شكل حيزاً لفتًا 
يف حياتهم الجتماعية اعتمادا على اأن الزيت�ن، وخا�شة م��شم جني الثمار، ي�شغل م�شاحة 

ذهنية وزمنية يف حياة املزارعني .
الفالح  ارتباط  جت�شد  مناجاة  اإىل  والزيت�نة  الفالح  بني  ال�جدانية  العالقة  وت�شل 

ب�شجرة الزيت�ن ، نح� املقط�عة الآتية :
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احَلـــ�اِري زيتـــ�ِن  يـــا 
ليمـــ�ْن اقلـــْب  زيتـــ�ِن  يـــا 
ادْة باجلـــدَّ َبِجـــدَّْك 

�شـــاِري اَدْك  جـــدَّ ـــْح  بَّ �شَ
بالطابـــ�ْن م�شّخـــْن  اقلـــب 
)20( ادة  البـــدَّ يف  وبدر�ُشـــْك 

تت�شمن املقط�عة ال�شابقة تفاوؤل املزارع  بحجم ثمار الزيت�ن التي يتمنى ل� كانت 
بحجم ثمرة الليم�ن كي يح�شل منها على  زيت وفري يحقق رغبة ينتظرها املزارع�ن يف 
نهاية امل��شم وهي »اخلبز امل�شخن يف الطاب�ن«  الذي يعد من طق��ص املاأك�لت ال�شعبية 
الفل�شطينية التي ترتبط مب��شم قطف الزيت�ن يف الغالب . وتت�شمن املناجاة يف املقط�عة 
م��شم  يف  الي�مية  احلياة  تفا�شيل  تر�شم  التي  ال�شعبية  امل�شطلحات  من  حزمة  ال�شابقة 
ادْك �شاِري( ،  ْح جدَّ بَّ الزيت�ن وهي ال�شباح الباكر الذي يبداأ فيه الفالح قطف الزيت�ن )�شَ
والأدوات امل�شتخدمة )اجلّدادة( ، و »درا�شة الزيت�ن يف البدادة«، اأي حجر البد الذي يطحن 

ثمار الزيت�ن .  
ومن املاأل�ف اأن م�ا�شم الزيت�ن متفاوتة من حيث كمية الثمار . وحينما يك�ن امل��شم 
غنيًا بالثمار يتفاءل املزارع�ن وُي�شمى امل��شم » املا�شية« ، واإذا كانت كمية ثمار الزيت�ن 

قليلة ُي�شمى امل��شم » �شلت�نة ».)21( ومن الأغاين التي تعرب عن الب�شارة :  
ْه ا حامْل والزيْت بْنُقْط منَّ زيت�نَّ

ْه ا يا َوحدايِن يا رْب كّث منَّ زيت�نَّ
ْت َع َجَرارْه زيت�نا حامْل والزيِّ

نايْف يا وحدايِن يا رب تعمْر داَره)22(
ويج�شد تكرار لفظ ) زيت�نا( يف الأغنية مناجاة بني املزارع والزيت�نة ، كما يك�شف 

التكرار اللفظي عن ع�شق املزارع مل��شم الزيت�ن . 
وحينما تقل ثمار امل��شم  تعرب الأغنية ال�شعبية عن عتاب الفالح للزيت�نة، كما يف 

الأغنية الآتية:
يا زيت�ن احلق عليك 

واطلع زيتك من عينك 
فيه  حت�لت  الذي  والأن�شنة  الت�شخي�ص  اأ�شل�ب  مع  من�شجما  الأغنية  يف  العتاب  جاء 

�شجرة الزيت�ن اإىل اإن�شان ق�رّص يف عطائه ، و�شبب خيبة للمزارع . 

أغاني احلث على العمل: 

عنهم  وال�شجر  امللل  دفع  يف  وُت�شهم   ، العمل  على  العاملني  ال�شعبية  الأغنية  ت�شجع 
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وخا�شة اأن �شاعات العمل تبداأ من ال�شباح الباكر حتى غروب ال�شم�ص يف الغالب . »ودفعا 
حركة  مع  اإيقاعاته  يف  يتفق  خفيف  وزن  ذات  »حدي�ية«  بغناء  الن�شاء  اإحدى  تبداأ  للملل 
كان  التي  »الغزالة»  ق�شة  نح�   ، م�شلية  ق�شة  »احلدي�ية«  ت�رصد  وقد   . ال�رصيعتني  اليدين 
ال�شيادون يطاردونها ، فا�شتجارت بالنبي عليه ال�شالم الذي حماها وباركها واأر�شلها اإىل 

�شغارها واأثداوؤها مليئة باحلليب ، كما يتجلى يف كلمات الأغنية الآتية:
عليـــه ـــ�ا  �شلَّ والنبـــي 
حممـــد َع  �شـــالة  واأِلـــْف 
زارَتـــه الغزاَلـــْة  و 
خُمتـــار يـــا  ِجـــرين  قالـــت 
جـــارك اهلل  كان  روحـــي 
منـــي �شغـــاْر  يـــا  ار�شعـــ�ا  و 
هاحلبيـــب �شفاعـــات  مـــن 

عليـــْه  اهلْل  ـــى  لَّ �شَ واألـــْف 
اإليـــه اقبـــْل  والبعـــري 
واختارَتـــه زارَتـــه 
ـــار النَّ لهيـــِب  مـــن  ِجـــْريِن 
ا�شغـــارك ر�شعـــي  ُروحـــي 
احلليـــب دي  مـــن  وار�شعـــ�ا 
)23( حممـــدي  واحلبيـــب 

ُت�شمر حكاية الغزالة يف الأغنية ال�شابقة معتقدات �شعبية م�شتمدة من الأ�شط�رة التي 
وُت�شجع هذه   . العرب قدميًا  التي عبدها  بال�شم�ص  ارتباطها  ب�شبب  الغزالة مقد�شة  اأن  تفيد 
العالقة بني ال�شم�ص والغزالة على ر�شد املعتقدات ال�شعبية والأ�شاطري يف الأغنية ال�شعبية 

الفل�شطينية التي ت�شكل جانبا من الثقافة ال�شعبية . 

أنواع مثار الزيتون:

ر�شدت الأغنية ال�شعبية بع�ص اأن�اع ثمار الزيت�ن ، ومنها  ال�رّصي والربي والنبال ، 
كما يف الأغنية الآتية : 

طيـــْب زيتـــه  ي  ّ ال�ـــرشُّ
ْمـــرّي زيَتـــه  ْي  والـــربِّ
ـــاْل �شيَّ زيَتـــه  النبـــال 

ِبغلّـــْب الْقاَطـــْه  ـــا  اأمَّ
ـــرِّْر مِبَ الْقاَطـــْه  ـــا  اأمَّ
عجـــاْل عَجـــاْل  ْلقاَطـــْه  اأمـــا 

فالن�ع ال�رصي تك�ن ثماره �شغرية احلجم ، ول�نه اأ�ش�د ، وُي�شمى اأحيانا حب ال�شعري 
اإذا كان حجمه �شغرياً جداً ، وتك�ن ال�شي�له فيه منخف�شة   . والربِّي ينت�رص يف مناطق جبلية 
كثرية من ال�شمال اإىل ال��شط )جنني، نابل�ص، رام اهلل(  . والن�ع النبايل وه� �شنف ين�شب 
اإىل بلدة “برينبال” يف منطقة القد�ص، اأو اإىل مدينة نابل�ص التي كانت ت�شمى ني�ب�ل�ص. .  
وثماره  تنا�شب الكبي�ص والع�شري. والكبي�ص يك�ن يف معظم الأحيان اأخ�رص، ويت�شف زيته 
باجل�دة العالية ،  ويختلف ن�عه تبعًا للرتبة واملنطقة، وكذلك احلال  بالن�شبة لل�ن الزيت 
ولزوجته؛ فالل�ن يك�ن فاحًتا يف الأرا�شي اخلفيفة. وت�شل ن�شبة الزيت يف هذا ال�شنف اإىل 
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ح�ايل %22 من وزن الثمرة يف مرحلة الن�شج الكامل، عند ا�ش�داد الثمار.)24(  

مصطلحات وأدوات  يف أغاني الزيتون: 

النكافة واجلدادة والعراد ... ثالثة م�شميات ترتدد يف م��شم قطف الزيت�ن؛ فالنكافة 
ع�شا ق�شرية  ت�شتخدم ل�رصب اأغ�شان �شجرة الزيت�ن بخفة لت�شقط ثمار الزيت�ن ، واجلدادة 
اأط�ل من  والعراد   ، ال�شجرة  و�شط  التي تك�ن يف  الزيت�ن  ثمار  لإ�شقاط  النكافة  اأط�ل من 

اجلدادة لإ�شقاط الثمار العالية .
ومن الأغاين التي تت�شمن م�شطلحات واأدوات جني حم�ش�ل الزيت�ن : 

طيـــب زيتـــه  وامللّي�ـــسْ 
احلـــ�اِري زيتـــ�ِن  يـــا 
اَده اجَلـــدَّ يف  َبِجـــدْك 

ِبغلِّـــْب ْلقاَطـــه    اأمـــا 
�شـــاِري َجـــّداَدْك  ّبـــْح  �شَ
ادْه البـــدَّ يف  َوُبْدر�َشـــْك 

ويعني » امللي�ص« يف املقط�عة حب الزيت�ن الأ�ش�د الذي يغلب عليه �شغر احلجم ، 
وحينما يك�ن حجمه �شغريا جدا ي�شبهه املزارع�ن ب� »حب ال�شعري » ، ولهذا عربت الأغنية 
عن �شع�بة قطفه وجمعه . ومن املرجح اأن  ت�شمبته ب� امللي�ص تع�د اإىل �شه�لة انزلقه من 
َت على �شيء فانَفَلَت  اليد ، ويعزز هذا الرتجيح اأن  من معاين  »مل�ص« يف املعجم »  اإِذا قب�شْ
من َيِدك قلت امْنَل�َص من يدي امِنال�شًا«)25(  . ومن املعل�م اأن حب الزيت�ن الأ�ش�د لزج رطب 

ير�شح زيته، ما ي�شهم يف انزلقه اأو امنال�شه – كما ورد يف املعجم . 
واأما اْللَقاْط الذي ي�شيع على األ�شنة الفالحني بدل من لفظ » َقَطَف« ،  فاأ�شله اللغ�ي 
ف�شيح اإذ يق�ل الفالح�ن  » ْلقاِط الزيت�ن » ، واللفظ ماأخ�ذ من اللَّْقط وه� اأَْخُذ ال�شيء من 
اطة. وكل ُنثارة من  َد الزرُع لِقط وَلّقاٌط وَلقَّ اإِذا ُح�شِ ناِبَل  ال�شَّ َيْلُقط  . ويقال للذي  الأَر�ص  

�ُشْنبل اأَو ثَمر َلَقٌط وال�احدة َلَقطة يقال لَقْطنا الي�م لَقطًا كثرياً.)26(  
اد ه� الرجل  واجْلَداْد واجْلداَدة يف الأغنية ال�شابقة من اأ�شل لغ�ي واحد » جدد » ، واجَلدَّ
الذي يحمل ع�شا ط�يلة يه�ص بها على ال�شجرة في�شقط حب الزيت�ن على الأر�ص فتلتقطه 
اد �شيغة مبالغة على وزن ) ّفعال( ، و�شمي  اد ، واملراأة لقاطة . ولفظ اجلدَّ الن�شاء ، فالرجُل َجدَّ
الرجل ب� جّداد  ب�شبب كرثة �رصب ال�شجرة بالع�شا الط�يلة .  واجلّدادة ا�شم اآلة  على وزن » 
اد واجّلدادة  فّعالة » ، واللفظ م�شتق من الفعل » جدد« وفق اأ�ش�ل علم ال�رصف . واأ�شل اجلدَّ

ه.)27(    اِم ، واجَلدُّ م�شدُر َجدَّ التمَر َيُجدُّ ماأخ�ذ من اجَلداُد واجِلداُد  وه� اأَواُن ال�رصِّ
املقط�عة  يف  ورد  كما   – درا�شة«   « الزيت  وا�شتخراج  الزيت�ن  حب  ع�رص  وي�شمى 
ال�شابقة- . ودرا�شة اأو در�ص الزيت�ن يع�د اإىل اأ�شل لغ�ي ف�شيح ؛  فقد ورد يف املعجم َدَر�َص 
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َثُر َيْدُر�ُص، ُدرو�شًا وَدَر�َشته الريُح َتْدُر�ُشه َدْر�شًا  �ْشُم َيْدُر�ُص ُدُرو�شًا عفا.  َودَر�َص الأَ ال�شيُء والرَّ
دا�ُش�ها)28(.  اأَي  ِدرا�شًا  احِلْنَطة  وَدَر�ُش�ا  ِدي�َص.  اإِذا  ِدرا�شًا  ُيْدر�ُص  الطعاُم  وُدِر�َص  حَمْته.  اأَي 
وتفيد هذه املعاين املح� والتح�ل ، اأي حت�ل حب الزيت�ن اإىل مادة ت�شبه العجني . ول ي�شري 
اإذا دار عليه حجر البدِّ دوراٍت عدة ، وتناظر هذه احلالة  اإل  اأو هري�شًا  حب الزيت�ن عجينًا 

معنى الطريق الدار�ص الذي ل ي�شبح دار�شًا اإل اإذا ُكرث امل�شُي عليه . 

نهاية موسم الزيتون )اجلاروعة (:

تختزُل كلمات الأغنية ال�شعبية م�شاهد وم�اقف من العادات والتقاليد التي تخفى على 
اجليل املعا�رص ، ول يعرف تفا�شيلها �ش�ى املزارعني الذين �شهدوا اأو مار�ش�ا تلك العادات 
والتقاليد ، نح� العادات والتقاليد املرتبطة بالي�م الأخري من م��شم قطف الزيت�ن ، والتي 

ُت�شمى » اجلاروعة » ، كما يف املقط�عة الآتية : 
بطاطا ِن�شِ�ي بالطاب�ْن 

ن�ِخْذ ع ْجداِد الزيت�ْن
م�شخن جاروعة ِبتُك�ْن

َبِعْد ما جنيِب الزِّيتاْت)29(
فاجلاروعة هي ن�ع غري حمدد من الطعام ال�شهي ُي�ؤكل يف الي�م الأخري من انتهاء 
م��شم قطف الزيت�ن ، وقد تك�ن » اخلبز امل�شخن » امل�شبع بالزيت اجلديد ، وقد تك�ن طعاما 
اآخر . كما اأن من م�شاهد اجلاروعة ت�زيع كمية من الزيت�ن على الأطفال احلا�رصين كي 

يبيع�ا الزيت�ن ليح�شل�ا على املال. 

األغنية الشعبية يف موسم السمسم:
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نبات  يزرع�ن  الفالح�ن  زال  ما 
ال�شم�شم يف �شه�ل جنني، وخا�شة يف �شهل 
مرج ابن عامر . ومير جني حم�ش�ل ال�شم�شم 
مبراحل عدة ؛ اأولها : اقتالع نبات ال�شم�شم 
، وجتميعه  اأجرا�شه  من جذوره بعد ن�ش�ج 
نقله  لي�شهل  احلجم،  يف  متقاربة  حزم  يف 
ال�ش�رة  – كما يبدو يف  من مكان زراعته 
الأوىل . والثانية : و�شع حزم ال�شم�شم على 
�شكل  اأي  اأو   ، اأو هرمي   دائري  �شكر قر�ص 

يتيح و�ش�ل ال�شم�ص اإىل نبات ال�شم�شم كي يتح�ل ل�نه من الأخ�رص اإىل الأ�شفر – كما يبدو 
يف ال�ش�رة الثانية . وكان املزارع�ن – قدميا – ي�شع�ن حزم ال�شم�شم ب�شكل دائري على 
ال�شم�شم على  اأن و�شع قر�ص  . ومن املرجح  ال�شم�شم  ُي�شمى قر�ص  ، وكان  البي�ت  �شط�ح 
�شطح البيت كان يهدف اإىل منع الدواجن من اأكل احلب ، اأما حماية ال�شم�شم من الطي�ر غري 
الداجنة فكان املزارع يعمد اإىل ن�شب “فزاعة“ بني حزم ال�شم�شم  لتخ�يف الطي�ر الربية . 
وثالثها: “كت” ال�شم�شم وهي �رصب احلزمة ب�  ع�شا �شغرية كي تنزل حب�ب ال�شم�شم اإىل 

الأر�ص. 
ومن اأبرز الأغاين ال�شعبية يف م��شم جني ال�شم�شم : 

ال�شم�شـــم زارعـــني  يــــا 
بجْرا�شـــْه ال�شم�شـــم  خلـــي 
ي�خـــْذ ومـــا  يهـــ�ى  واللـــي 
را�َشـــْه َع  كـــْن  ال�شَّ ـــ�ا  ِكبُّ

ال�شم�شـــم زراعـــني  يـــا 
بجْرا�شـــْه ال�شم�شـــم  خلـــي 
ي�خـــْذ ومـــا  يهـــ�ى  واللـــي 
را�َشـــْه َع  كـــْن  ال�شَّ ِكّبـــ�ا 

متزج كلمات الأغنية الغزل بال�شخرية يف �شياق زمني يرتبط مب��شم ال�شم�شم. ول جتد 
وتخفى  كلماتها  تبقى  جيل  عن  جياًل  امل�روثة  الأغنية  اإن  اإذ  الربط؛  لهذا  تعلياًل  الدرا�شة 

منا�شبتها؛ لأن الذاكرة اجلماعية تردد الأغنية، وتن�شى �شببها ومنا�شبتها. 
ومن الأغاين التي ت�شري اإىل و�شع قر�ص ال�شم�شم ف�ق اأ�شطح البي�ت:

ْم�ِشْم الخَظْر جلّل احليطاْن ِوال�شِّ
ق�م يا ب� حممد وافتح الدَّكاْن

اقطع يا ب� حممد بدالِت العر�شاْن
وهذي الفرحة ناويها زمان)30( 
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ال�شم�شم كي  اقت�شاديا يرتبط بانتظار املزارع مل��شم  الأغنية بعدا  وتت�شمن كلمات 
يبيع املح�ش�ل ، وي�شرتي حاجاته ، اأو ينفذ م�رصوعا اجتماعيا كالزواج ، كما ت�شري دللة 
الأغنية . كما تدل الأغنية على فرح املزارع مب�شهد قر�ص ال�شم�شم الذي »يجلل« �شطح البيت. 

ومن اأغاين م��شم ال�شم�شم التي يغلب عليها الإيقاع الهادئ والكلمات الب�شيطة : 
ِبْجرا�َشـــْه ْم�ِشـــْم  ال�شَّ
باخلـــرْي يكـــم  مي�شِّ اهلل 
با�ْشَمـــْه م�شـــم  وال�شِّ
باخلـــري يكـــْم  مي�شٍّ اهلل 

ـــْه بْقرا�شَ والَع�َشـــْل 
ْبرا�َشـــَه واحـــِد  كْل 
ق�شمه جانـــا   ْ والَع�ـــرشِ
ِبَرا�َشـــْه واحـــِد  كْل 

نتائج الدراسة: 
العالقات . 1 وجت�شد   ، ال�طنية  اله�ية  الزراعية  امل�ا�شم  يف  ال�شعبية  الأغنية  حتدد 

الجتماعية ، وتر�شم التعالق بني الإن�شان والأر�ص.
معها   . 2 ويتفاعل   ، والرتاكيب  واللفظ  املعنى  يف  بب�شاطتها  ال�شعبية  الأغنية  تتميز 

اأبناء ال�شعب  مبختلف م�شت�ياتهم  الفكرية.
�شّ�رت الأغنية ال�شعبية يف امل�ا�شم الزراعية العاطفة املتبادلة بني الرجل واملراأة . 3

بلغة قريبة من الغزل العذري يف ال�شعر العربي.
ُي�شهم الإيقاع املنظم  لالأ�ش�ات يف اأثناء العمل على انتظام حركة العمل وتن�شيقها، . 4

من  تبداأ  العمل  �شاعات  اأن  عنهم، وخا�شة  وال�شجر  امللل  دفع  الأغنية يف  كلماِت  وُت�شهُم 
ال�شباح الباكر حتى غروب ال�شم�ص يف الغالب. 

متثل الأغنية مرجعًا تراثيًا لالأدوات التي كانت ت�شتعمل يف امل�ا�شم الزراعية .. 5
يك�ن . 6 يكاد  الزراعي  املح�ش�ل  لأن  ؛  القت�شادي  البعد  عن  امل�ا�شم   اأغاين  تعرب 

الدخل  ال�حيد للمزارع .
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دور األلعاب الشعبية يف ختفيف ظاهرة العنف املدرسي

)دراسة حتليلية(

أ. خالد عوض 
مجعية السيباط للحفاظ على الرتاث / الناصرة

ملخص:
تهدف هذه الدرا�شة للك�شف عن جزء ل يتجزاأ من امل�روث الثقايف وال�شعبي الفل�شطيني 
الذي كان حتى الأم�ص القريب جزًءا اأ�شا�شّيا من من� الطفل وتط�ره، وهي الألعاب ال�شعبية 
ت دورا مهمًا يف املجال  الرتب�ي والجتماعي  والي�م اإذ نحاول اإحياءها، لأهميتها  التي اأدَّ
يف معاجلة ظاهرة العنف املدر�شي الناجت عن التط�ر التكن�ل�حي والع�ملة وث�رة الت�شالت 

التي برزت يف الربع الأخري من القرن الع�رصين. 
حتت  اإدراجها  ميكن  التي  ال�شعبية  الألعاب  من  جمم�عة  على  الدرا�شة  هذه  ركّزت 
البدنية  الرتبية  كح�ش�ص  الي�مية،  الفعاليات  خالل  من  اأو  الن�شطة،  ال�شرتاحة  ي�شمى  ما 

واملهرجانات الريا�شية وغريها.
يف حال مت اعتمادها  من قبل امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية واملدار�ص البتدائية  حلل ظاهرة 
العنف املدر�شي، نك�ن بهذا  قد �شاهمنا باإحياء جزء مهم من م�روثنا ال�شعبي، وعززنا اأحد 
مق�مات اله�ية الفل�شطينية التي يحاول الآخر ومنذ ب�شط �شيطرته على الأر�ص الفل�شطينية،  

�رصقة تراثها، وطم�ص م�روثها التاريخي واحل�شاري. 

 The Role of Folkloric Games in Alleviating the Phenomenon
of School Violence: An Analytical Study

 Mr. Khaled Awad

Abstract:

The aim of this study is to detect an integral part of Palestinian popular 
heritage which was until recently an essential part of children’s growth and 
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development. This part is the popular games that played an important role 
in the educational and the social field in the past .Today we try to revive it, 
because of its importance in addressing the phenomenon of school violence 
resulting from innovations evolution, globalization, and communication 
revolution that emerged in the last quarter of the twentieth century. This 
study focused on a range of popular games that can be incorporated under 
something called the active rest, or through the daily activities, such as 
physical education classes, sports festivals and other activities. If this study 
is adopted by educational institutions and elementary schools to resolve 
the phenomenon of school violence, we will contribute to the revival of an 
important part of our heritage, and we will promote one of the ingredients of 
the Palestinian identity that the Occupation tries to steal, along with its entire 
identity and heritage, and blur its Historical and civilization heritage.

املقدمة:
تعدُّ الألعاب ال�شعبية، التي ُتعّرُف على اأّنها من  امل�روثات الثقافية املنق�لة، والتي 
حتمل معاين وقيًما عميقة واأهداًفا �شامية، ت�شهم يف تنمية �شخ�شية الطفل يف خمتلف اجل�انب 
الجتماعية والنفعالية والرتب�ية والتعليمية واجل�شمية واللغ�ية، ولأنها جزء ل يتجزاأ من 
يف  بحثنا  نكر�ص  اأن  راأينا  املجتمع،  هذا  طبيعة  يعك�ص  الذي  وال�شعبي،  الثقايف  امل�روث 
م��ش�ع مهم من م�ا�شيع الثقافة الفل�شطينية التي ات�شمت بحرية املمار�شة، واحتكمت اإىل 
ق�انني وق�اعد خا�شة بها، و�شكلت دلياًل على دمي�مة الإبداع والبتكار ال�شعبي الفل�شطيني 
يف مناطق فل�شطني كافة، األ وهي الألعاب ال�شعبية.  حيث اأكدت الدرا�شات والبح�ث الكثرية 
لت�شكيل  فعال  ترب�ي  وو�شيط  الطف�لة،  لعامل  وظيفي  مدخل  ه�  الّلِعَب  اأن  على  املتن�عة، 

�شخ�شية الفرد يف �شن�ات طف�لته. )1( 
بناء  يف  الرتب�ي  لدوره  وحتقيقها   الأطفال  حياة  يف  اللعب  اأهمية  اأن  واحلقيقة 
�شخ�شية الطفل، تتحدد اأ�شا�ًشا ب�عي الكبار عامة والآباء واملعلمني خا�شة، ومدى اإتاحتها 
الفر�شة اأمام الأطفال لتحقيق الذات يف اأن�شطة اللعب املتن�عة. كانت الألعاب ال�شعبية يف 
املا�شي مبثابة مراآة تنعك�ص من خاللها مالمح احلياة الجتماعية وتراثها الثقايف بكل ما 
َيِت الألعاب  بهذا ال�شم، نظراً لأنها كانت  فيها من قيم ح�شارية ومعارف اإن�شانية. وقد �ُشمِّ
متار�ص يف الأحياء ال�شعبية من القرى واملدن. والي�م ويف ظل ته�يد الأر�ص الفل�شطينية 
الأزقة  وازدحام  والبيادر،  واختفاء،ال�شاحات  ال�شهي�نية،  امل�ؤ�ش�شة  قبل  من  وم�شادرتها 
بداأت  حيث  فيها.  للعب  الأطفال  جتمع  تقليل  يف  �شببت  واملارة،  بال�شيارات  وال�ش�ارع 
الألعاب  ال�شعبية يف الندثار والتال�شي يف املدن؛ وت�شاءل انت�شارها ب�شكل كبري يف القرى 
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الفل�شطينية. اأما يف منطقة اجلليل م��ش�ع البحث، بالكاد جتد اأطفال يلعب�ن  األعابا �شعبية 
ب�شكل جماعي.لالأ�شباب املذك�رة اأعاله. اإ�شافة اإىل ما ذكر  فاإن ال�شبب الأكرث اأهمية والذي 
غزا جمتمعنا واأثر على ثقافته ال�شعبية ه� التط�ر التكن�ل�حي والع�ملة وث�رة الت�شالت 
التي برزت يف الربع الأخري من القرن الع�رصين. ففي اأعقاب  انت�شار و�شائل الإعالم احلديثة 
والتكن�ل�جيات الرقمية يف �شتى اأرجاء الأر�ص وظه�ر” القرية العاملية”،  ت�شكلت �شك�ك 
وخماوف كثرية بني �شع�ب العامل، ل�شيما املجتمعات النامية ح�ل تاأثري و�شائل الإعالم 
والتكن�ل�جيات احلديثة امل�شت�ردة على ثقافاتها ال�طنية وتقاليدها وتراثها وعلى تغيري 

الرتكيبة الجتماعية يف العامل.)2(
وقد اأثبتت العديد من الدرا�شات والبح�ث الغربية انعدام اأي جمتمع ل يتمتع باحل�شانة 
ال��شائل  اأ�شبحت هذه  الغربية احلديثة، حيث  ال��شائل والتكن�ل�جيات  تاأثري  الكاملة �شد 
حمدود  الال  انت�شارها  ب�شبب  العاملي  الجتماعي  النظام  يف  م�ؤثرة  ق�ة  والتكن�ل�جيات، 
والثقافية.  والرتفيهية  الإعالمية  للم�اد  م�شدراً  ك�نها  وكذا  النامية،  الدول  يف  وتغلغلها 
رافقت هذا التط�ر ظ�اهر اجتماعية كثرية كان اأ�شدها واأخطرها تف�شيًّا ظاهرة العنف التي 
ا على مركبات املجتمع،  �شاأنها يف ذلك �شاأن احلروب التي ل ترتك  اأ�شبحت ت�شكل خطراً جديًّ

خلفها اإل ال�يالت واخلراب.
مشكلة البحث وأسئلته: 

اإىل الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية الآخذة بالتال�شي،  تتمثل م�شكلة البحث يف التعرف 
ودورها الرتب�ي يف التخفيف من حدة العنف املدر�شي، الذي اأ�شبح ي�شكل م�شكلة خطرية 
يف جمتمعنا، ويحمل ظ�اهر اجتماعية �شلبية، كان اأبرزها العنف بني طالب املدار�ص، االأمر 

الذي يحعلنا نت�شاءل:
هل ميكن لالألعاب ال�شعبية التي بداأت تتال�شى  ب�شبب التط�ر التكن�ل�جي وث�رة . 1

الت�شالت اأن حتد من ظاهرة العنف يف املدار�ص؟
كيف ميكننا دمج الألعاب ال�شعبية يف الربامج والفعاليات املدر�شية  الي�مية؟. 2
�شخ�شية . 3 و�شقل  بناء   يف  الرتب�ي  دورها  حتقق  اأن  ال�شعبية  لالألعاب  ميكن  هل 

الطفل ح�شب ما جاء يف الدرا�شة ؟
هدف البحث:

يهدف البحث اإىل اإحياء الألعاب ال�شعبية ك�نها تنمي مهارات وقدرات ترب�ية ت�ؤكدها 
كتب الرتبية وعلم النف�ص، حيث  ت�شري الدرا�شات والبح�ث الكثرية املتن�عة، على اأن اللعب 
الفرد يف �شن�ات  الطف�لة، وو�شيط ترب�ي فعال لت�شكيل �شخ�شية  ه� مدخل وظيفي لعامل 
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اأهمية اللعب يف حياة الأطفال وحتقيقها  لدورها الرتب�ي يف بناء  اأن  طف�لته. واحلقيقة 
�شخ�شية الطفل، تتحدد اأ�شا�شا ب�عي الكبار عامة والآباء واملعلمني خا�شة، ومدى اإتاحتها 
الفر�شة اأمام الطفل لتحقيق الذات يف اأن�شطة اللعب وم�اقفه املتن�عة. وبناء عليه نرى اأن 
ت�شاف الألعاب ال�شعبية �ش�من امل�نهج الدرا�شي للمرحلة البتدائية،  لت�شبح مادة مكملة 
ن تلك املادة الطالب من التعرف اإىل اأن�اع الألعاب  تندرج  حتت م�شمى مادة الرتاث، اإذ مُتِكّ
احل�ش�ص  اأثناء  يف  اأو  الفراغ  و�شاعات  املدار�ص  �شاحات  يف  تن�شيطها  خالل  من  ال�شعبية 
الريا�شية  واملهرجانات املدر�شية.  كما ميكن التعاون بني املجتمعني املدر�شي واملحلي، 

من خالل ال�شتعانة باأ�شحاب اخلربة لتقدمي درو�ص يف الرتاث لالأطفال يف املدار�ص.

أهمية البحث:
الفل�شطيني  الرتاث  م�ا�شيع  من  مهمًا  م��ش�ًعا  يتناول  اأنه  من  البحث  اأهمية  تنبع 
العنف  ظاهرة  تخيف  يف  والنف�شي  والجتماعي  الرتب�ي  ودورها   ال�شعبية  الألعاب  وهي 
لذا نرى يف   .48 ال�  الفل�شطيني يف مناطق  اأ�شبحت متف�شية يف جمتمعنا  التي   املدر�شي 
هذا البحث الذي يربط  بني الألعاب ال�شعبية وظاهرة العنف املدر�شي من�ذجا جديدا ميكن 
تط�يره يف مدار�شنا. يف حال تكلل له النجاح  واأ�شبح متعارًفا عليه من قبل امل�ؤ�ش�شات 
الرتب�ية والتعليمية، ميكننا اإدراجه كمادة تعليمية �شمن املنهاج الدرا�شي ل�شف�ف املرحلة 
م�روثنا  من  اأ�شا�شي  جزء  على  احلفاظ  يف  �شاهمنا  قد  نك�ن  احلالة  تلك  ويف  البتدائية. 
ال�شعبي. الأمر الذي يجعلنا نعمل على تدريب جمم�عات من املعلمني واملعلمات  الرتاثي 

وتاأهيلهم للعمل على تن�شيط الفعاليات الرتاثية املدر�شية.

فرضية البحث:
دور الألعاب ال�شعبية يف تخفيف حدة العنف  الدرا�شة على فر�شية واحدة وهي:  تق�م 

املدر�شي بني طالب املدار�ص يف املرحلة البتدائية.

حدود البحث :
تنح�رص حدود البحث يف التعرف اإىل الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية واأن�اعها ودورها 
التكن�ل�حي  التط�ر  عن  ناجتة  اجتماعية  لظ�اهر  ترب�ية  حل�ٍل   تك�ين  ويف  التغيري  يف 
والع�ملة، والتي حتمل يف طياتها اثارا رمبا يك�ن تاأثريها وانعكا�شاتها م�شتقباًل ايجابيًا 
وقد يك�ن �شلبيًا، ولكننا حتى الن مل نَر اآثارها ب��ش�ح كامل، لأن حركة الع�ملة مل تكتمل 
ه من خالل اإحياء الألعاب ال�شعبية وممار�شتها ودجمها  ف�ا�شل تطبيقها بعد. لكننا ن�ؤمن اأنَّ
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من�ذجا  تنتج  �ش�ف  النا�رصة  مدينة  يف  البتدائية  املدار�ص  يف  الرتب�ية  الن�شاطات  يف 
)م�ديال( جديداً ي�شهم يف التغيري واحلد من العنف املدر�شي. 

Ú  وطريقة واأ�شمائها  واأن�اعها  ال�شعبية  بالألعاب  الدرا�شة  تهتم  امل��ش�عية:  احلدود 
اللعب ودورها يف تنمية ذكاء الطفل وبناء �شخ�شيته و�شقلها.

Ú .احلدود املكانية: الداخل الفل�شطيني / مناطق األ 48.النا�رصة واجلليل

التعريفات واملصطلحات:
ُف اللعب باأنه ن�شاط م�جه، اأو غري م�جه يعرب عن حاجة الفرد اإىل  تعريف اللعب: ُيعرَّ
ال�شخ�شية  بناء  له وه� �رصورة بي�ل�جية يف  الفطري  امليل  واإ�شباع  وال�رصور  ال�شتمتاع 
املتكاملة للفرد ومن�ها. وه� �شل�ك ط�عي، ذاتي، اختياري، داخلي الدافع غالبًا، اأو تعليمي 
وعلى  ذاته  اإىل  للتعرف  الطفل  عامل  عن  الكبار  لك�شف  و�شيلة  وه�  النف�ص،  ي�افق  تكليفي 

عامله وميهد لبناء الذات املتكاملة يف ظل ظروف تزداد تعقيداً ويزداد معها التكيف )3(.

األلعاب الشعبية الفلسطينية: 
وهذه   ، الفل�شطيني  وال�شعبي   الثقايف  امل�روث  من  يتجزاأ  ل  الألعاب ال�شعبية جزء 
الألعاب ال�شعبية قد ينظر اإليها بع�شهم على اأنها جمرد و�شيلة لله� والت�شلية وق�شاء وقت 
الفراغ، جلاأ اإليها الأطفال يف املا�شي للتخفيف من ق�ش�ة احلياة و�شع�باتها، اإّل اأن احلقيقة 
اأن هذه الألعاب حتمل معاين وقيًما عميقة واأهداًفا �شامية، بل اإنها ت�شهم يف تنمية �شخ�شية 
الطفل يف خمتلف اجل�انب الجتماعية والنفعالية والرتب�ية والتعليمية واجل�شمية واللغ�ية، 
األعاب ب�شيطة يتناقلها الأطفال جياًل  اأنها  اأن نعرف الألعاب ال�شعبية على  ومن هنا ميكن 
تفاعاًل بني  الذي يت�شمن  الرتب�ي  الن�شاط  اإطار  ال�شعبية حتت  الألعاب  بعد جيل. وتندرج 
الدرا�شة  خالل  من  وتعَرف  حمددة  ترب�ية  اأهداف  حتقيق  حماولة  يف  واملعلمني  الطالب 
باأنها جمم�عة من الألعاب التي �شيق�م الباحث باإعدادها وتطبيقها على عينة من معلمي 
الرتبية البدنية ومربي ال�شف�ف يف املدار�ص البتدائية يف مدينة النا�رصة، لتعميمها فيما 

بعد على املدار�ص البتدائية يف الداخل الفل�شطيني.

منهجية البحث: 
ا�شتخدم يف هذا البحث املنهج التاريخي لل��ش�ل اإىل احلقيقة التاريخية، وقد ا�شتند 
البحث.  م��ش�ع  تناولت  التي  البحثية  واملراجع  والكتب  الأولية  امل�شادر  على  ذلك  يف 
ال�شعبية يف تخفيف  التاريخي ه� الأ�شل�ب الأن�شب لبحث »دور الألعاب  حيث يعدُّ املنهج 
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حدة العنف املدر�شي«. كما اأ�شتخدم املنهج ال��شفي التحليلي يف الك�شف عن دور الألعاب 
ال�شعبية يف تخفيف حدة العنف املدر�شي.
الدور الوظيفي لأللعاب الشعبية: 

كانت الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية يف املا�شي القريب متثل الت�شلية ال�حيدة لالأطفال 
نظًرا لنعدام اأماكن الرتفيه، و�شعف احلالة املادية، وبالرغم من ذلك كان الأطفال مي�ش�ن 
اأغلبها  األعاًبا،  اأطفالنا يف هذا الع�رص، حيث ميار�ش�ن الي�م  اإليها  اأوقاًتا �شعيدة قد يفتقر 
ال�شعبي  والرتاث  احلركة.  وقلة  ال�قت،  وت�شييع  املال  وا�شتنزاف  بالعنف  تت�شم  الكرتونية 
اإلينا من املا�شي وله خا�شية  اإلينا من املا�شي، واإمنا ه� الذي و�شل  لي�ص كل ما و�شل 
الفعل والتاأثري يف حياتنا، وعلى اأفكارنا ومفاهيمنا وت�ش�راتنا، والرتاث الذي ل ميتلك هذه 

اخلا�شية ل ي�شدق عليه و�شف الرتاث.
قد تختلف الألعاب ال�شعبية التي يت�شلى بها ال�شبية يف النهار عن تلك التي ميار�ش�نها 
فيما  م�شرتكة  األعاب  وهناك  الفتيات  األعاب  عن  تختلف  الفتية  األعاب  اأن  كما  امل�شاء،  يف 
األعاب امل�ا�شم، التي متار�ص يف ال�شيف والربيع، واألعاب اخلريف  اإىل ذلك  اأ�شف  بينهما، 
التي كان الأطفال ي�شتغل�ن فيها الرياح للعب يف طائراتهم ال�رقية، وكذلك األعاب ال�شتاء 
التي كان�ا ي�شتغل�ن فيها �شق�ط الأمطار الأوىل، فيخطط�ن األعابهم على الرتاب الرطب، مثل 

لعبة اجللل، واحليزة وغريها من الألعاب امل��شمية.
كانت الألعاب ال�شعبية يف املا�شي ت�شكل عامًلا جميال للطفل، ت�شاهم يف تنمية ذكائه 
الطاقة  يفرغ  كان  خاللها  ومن  واحلركي،  احل�شي  اإدراكه  وتط�ر  بنيته،  و�شقل  وتن�شيطه 

الزائدة الناجتة عن قلة احلركة. 
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الألعاب ال�شعبية يف فل�شطني تت�شابه فيما بينها، وقد تختلف يف 
بع�ص الأحيان بال�شم بني منطقة ومنطقة وذلك ب�شبب اختالف البيئة واملناطق اجلغرافية 
التي تت�شم فيها جغرافية فل�شطني، فاألعاب الأطفال يف اجلليل ذات الطبيعة اجلبلية تختلف 
اأداء اللعب  اأو مناطق اجلن�ب ال�شحراوية. ومع هذا تبقى طريقة  عنها يف مناطق ال�شاحل 
مت�شابهة لي�ص فقط يف فل�شطني، واإمنا يف كل بالد ال�شام حتى العامل العربي ب�شكل اأ�شمل. 
حيث اإنها يف الغالب حتث على امل�شاركة اجلماعية واللعب اجلماعي. ومن الألعاب الرتاثية 

التي كانت �شائعة يف املا�شي القريب نذكر:
الزقيطة  أو زقوطة احلمام:

جن�ص الالعبني: ذك�ر واإناث. -
عدد الالعبني: 6-12 اأو اأكرث. -
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Ú :و�شف اللعبة

الأطفال  يلعبها  ال�شاحة،  األعاب  من  وهي  الأطفال،  عند  املحببة  الرك�ص  األعاب  من 
ب�شكل جمم�عة، ويلعبها ال�شبيان والبنات معا. ير�ش� الدور على لعب �شمن جمم�عة من 
الالعبني عندما يبداأ اللعب: يرك�ص الالعب باجتاه اأحد الالعبني الآخرين حماول الإم�شاك 
به، وعادة ي�شتعمل الالعب �رصعة البديهة وح�شه الفطري يف الرك�ص وراء ال�شخ�ص حيث 
يختار ال�شخ�ص البطيء يف اجلري اأو ال�شخ�ص ق�شري القامة حيث ل ميكنه الرك�ص ط�يال. 
فاإذا ا�شتطاع الإم�شاك به، ينتقل الدور له، ليبداأ املطاردة والرك�ص وراء الالعبني من جديد. 

وهكذا ي�شتمر اللعب بني كر وفر حتى يتعب اجلميع.
ا�شم اللعبة: قحفنا ع�شك يا ب�مه: -
جن�ص الالعبني: ذك�ر واإناث. -
Ú :و�شف اللعبة

الأولد  اأحد  الب�مة  دور  يلعب  الرك�ص.  حيث  األعاب  ا�شم  املدرجة حتت  الألعاب  من 
الأق�ياء ج�شدًيا ومعه عدد اآخر من الأولد الذين يق�م�ن بدور«الفراخ«. اأما الأولد الباق�ن 
فيق�م�ن بدور املهاجمني »لع�ص الب�مة”، حماولني خطف فراخها من خلفها وهم ي�شيح�ن 
واإذا جنح  اخلاطفني،  ب�مة«!. وهي حتاول حمايتهم من  يا  ع�شك  »قحفنا  باأعلى �ش�تهم: 
اأحدهم يف خطف فرخ من تلك الفراخ، يجرى به باأق�شى �رصعته مم�شًكا بيد الفرخ املخط�ف، 
والفرخ يجري معه دون معار�شة، وعلى ال�لد الذي ميثل دور الب�مة، اأن مي�شك باأي �شخ�ص 
يقرتب  ممن خطف�ا فراخها يف حال جنحت  باإم�شاك واحد منهم ي�شبح “ب�مة”، والب�مة 

الأوىل تتحرر من دورها وهكذا.

اسم اللعبة : َجَّال بن َجَّال- لعبة متثيلية.

جن�ص الالعبني : ذك�ر. -
اأداة اللعب: �شيف من خ�شب. -

من الألعاب ال�شعبية اخلا�شة بالأولد الذك�ر، تلعب على ال�شكل اّلتي: يختار الأولد 
ال ومعه فرقة من الأولد الذين ميثل�ن دور اجِلمال )بك�رص  من بينهم واحداً ليمثل دور اجلمَّ

اجليم( 
يتظاهر  جماله.  ل�رصقة  اجَلّمال  نظر  يلفت  اأن  يحاول  الذي  املنادي  ميثل  اآخر  وولد 
اجَلّمال ) بفتح اجليم( بالن�م. بينما يق�م املنادي بتنبيهه بتلك الكلمات التي تق�ل: )َجّمال 

بن َجّمال �رصق�لك جمالك( 
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فريد عليه اجلمال وه� ن�شف نائم:)�شيفي حتت را�شي ما ب�شمع كالمك(.
اأما الأطفال الذين ميثل�ن دور اجِلمال، فيقف�ن رافعي الأيدي ب�شكل قناطر، يبداأ ال�لد 
ال�اقف يف طرف ال�شف باملرور من حتت القنطرة الثانية اأي من اأمام ال�لد الذي بجانبه، 
اأيدي الأولد مرة من  يتبعه زميله وهكذا ي�شكل�ن �شكاًل ل�لبيًا حيث  ميّر كل ولد من بني 
اأمامهم  ومرة من خلفهم، حتى ينهي اجلميع عملية الدخ�ل واخلروج؛ حينها ي�شتيقظ اجلما 
ل للبحث عن ِجماله امل�رصوقة، يف هذه اللحظة يك�ن الأولد متجمعني ب�شكل يدل على اأنهم 
حمج�زين. فيبداأ املنادي بعر�ص اجلمال، ويف كل مرة ي�شاأل اجَلّمال: »هاظ َجملْك«؟ فريد 
عليه: ل ... حتى ي�شتعر�ص عليه غالبية اجلمال امل�رصوقة، ويف اللحظة التي يتعرف اجلمال 
على جمله، ) يختار ال�شخ�ص الذي يريده( ي�شبك ولدين يديهما ب�شكل “اأك�ص« ويحمل�ن ال�لد 
)اجَلَمْل امل�رصوق( ويبداأون بتحريكه لأعلى واأ�شفل، بينما تق�م باقي املجم�عة  بالغناء له: 

ِنخ يا جملنا . 
وال�شبع اأَكلنا.
اآكلنا بط�ل�. 

يا نا�س ا�شَحج�ل�. 
وهنا تنتهي اللعبة، لتبداأ من جديد مع �شخ�شيات جديدة.

اسم اللعبة: املنقلة أو السبعاوية.

جن�ص الالعبني : ذك�ر. -
اأداة اللعب : قطعة من اخل�شب فيها �شفان من احلفر ال�شغرية )اأجران(. -
جمم�عة من احل�شى...  49 ح�ش�ة. -
Ú :و�شف اللعبة

اأو يف اخل�شب، وي��شع يف كل جرن  اأربعة ع�رص جرنًا حمف�راً يف ال�شخر  عبارة عن 
)�شبع ح�ش�ات( لي�شبح املجم�ع )49 ح�ش�ة ( من احل�شى البحرية املنتقاة لهذه اللعبة.

Ú :طريقة اللعب

واملبتدئ�ن  الأطفال  ويلعبها  )املجن�نة(،  وت�شمى  الأوىل  للعب  طريقتان  هناك 
اأو  الأخري ح�ش�تان  اآخر حتى ي�شبح يف اجلرن  اإىل  وتعتمد على تدوير احل�شى من جرن 
)2005 ل�باين-  له . )ح�شني  املقابل  اجلرن  يف  ي�جد  ما  الالعب  فياأخذ  ح�ش�ات    اأربع 

من  احل�شى  كّل  الالعب  يحمل  حيث  ال�شاعة  عقارب  عك�ص  احل�شى  تدوير  طريقة  وتعتمد 
اجلرن الأول وي�شع يف كل جرن ح�ش�ة ، حتى ينتهي ويق�م باأخذ ح�ش�ات اجلرن الأخري. 
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وبعّدها فاإن بقيت ح�ش�ة  واحدة يت�قف عن العد، اأما اإذا كانت ثالثة اأو اأكرث فيق�م بعّدها، 
ويف حال كانت مفردة وت�شمى )قرعة( ي�قف العد، ويبداأ خ�شمه باللعب. اأما اللعبة الثانية 
كذلك  ولأنها  الكه�ل،  بني  ال�شائعة  وهي  الفكر  اإعمال  على  تعتمد  وهي  )العاقلة(  فت�شمى 

�شميت بالعاقلة.

لعبة البس والفار – )اطلع يابس وفوت يافار(.

من األعاب الدائرة �شابقة الذكر ، يقف الأولد على �شكل دائرة مم�شكني باأيدي بع�شهم 
“واّلخر ميثل دور“الفار“ ويقف  اأحدهما ميثل دو ر”  الب�ص   ، اأثنني منهم  بع�شًا ما عدا 
“  الب�ص “ للدائرة  الفار داخل الدائرة ، ويقف  الب�ص  خارجها ، ويبداأ اللعب مبحاولة  دخ�ل 
لالأم�شاك “بالفار“ ، ولكن الأولد الذين ي�شكل�ن الدائرة  يحاول�ن منع الب�ص من الدخ�ل 
حلماية “الفاأر “ ، واإذا ما جنح الب�ص يف الدخ�ل للدائرة ، يف�شح�ن  املجال للفار يف اخلروج 

منها .
ويطبق�ن على الب�ص  يف الداخل وت�شتمر اللعبة بني كر وفر ، مطاردة و�رصاخ  وهم 
”اأطلع يا ب�ص وف�ت يا فار“  ، حتى يقب�ص الب�ص على الفار في�شتبدل�ن باأثنني  ين�شدون 
اّخرين ليق�ما بالدور نف�شه ، حتى يلحق الدور يف اللعب جميع امل�شرتكني يف اللعبة ، وهذه 

اللعبة  )  م�شرتكة (  يلعبها الأولد الذك�ر و الأناث �ش�ية .

فتحت الوردة: 

من األعاب الدائرة حيث تقف جمم�عة من الفتيات ب�شكل دائري ب�رصط اأن يك�ن العدد 
فرديًا مي�شكن باأيدي بع�شهن بع�شًا. وعندما  ين�شدن ،« فتحت ال�ردة”يرجعن خط�ة اىل 
اخللف ويفتحن ايديهن م�شكلني بذلك �شكل ال�ردة اأو الزهرة ، ثم يعدن وين�شدن “ غم�شت 
الدائري  و�شعهن  اىل  يعدن  ثم   ، ي�شم�نها  وكاأنهم  للداخل  خط�تني  التقدم  مع   “ ال�ردة 
 60  - 50 40 ت�شفيق   - 30 ، فريددن ع�رصة ع�رصين مع ت�شفيق ثالثة مرات  الطبيعي 
واحدة  كل  تبحث   100 للعدد  ال��ش�ل  وعند   .  100 –  90 ت�شفيق   80  -  70 ت�شفيق 
عن رفيقة لها  فتح�شن ال�احدة الأخرى . والبنت التي تبقى بغري رفيقة ، ياأ�رصون عليها 

باأ�شابعهن ويق�ل�ن ب�شيغة املذكر “ هاذا ه� احلرامي – هللي �رصقلي 
امل�شاري “ ثم يكررن الأغنية.

لعبة صنم :

لعبة م�شرتكة يلعبها الأولد الذك�ر والأناث وهي مبنية على قاعدة اللم�ص . فالالعب 
الذي يرك�ص وراء رفاقه عليه اأن يلم�ص اأحدهم قبل اأن يق�ل كلمة »  �شنم ». ففي حال قال 
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�شنم وجتمد مكانه ، عليه اأن يبقى على هذه احلالة ملتزما باحلركة التي يق�م فيها حتى 
ياأتي اأحد الالعبني ويحرره . اأما يف حالة مل�شة قبل ان يذكر كلمة �شنم ي�شبح الدور عليه 

، لتبداأ اللعبة من جديد.
عالي واطي : 

�شبيهة بلعبة �شنم �شابقة الذكر ، األ اأنها تختلف عنها باأن الالعب الذي يرك�ص خلف 
املجم�عة عليه اأن مي�شك باأحدهم قبل اأن يجد مكانا عاليا يقف عليه . 

اأم�شكني اأو مد األأيدي .
من العاب اجلري امل�شرتكة حيث يلعبها الأولد الذك�ر والأناث.

Ú  :طريقة اللعب
اإىل فريقني مت�شاويني حيث تقف كل فرقة يف �شف م�شتقيم قبالة  ينق�شم الالعب�ن 

الفرقة الأخرى،
اأع�شاءه لت�شهيل اللعب  وحُتدد امل�شافة ح�شب اتفاق م�شبق للفريقني. يرقم كل فريق 
اأع�شاء  الفريق  اأع�شاء الفريق )الالعب( من الفرقتني، بينما ميد  اأحد  ، يبداأ اللعب بخروج 
الثاين ) املتلقي ( اأيديهم انتظارا  ل��ش�ل ال�شخ�ص اخلارج من  في�رصب بيده يد ال�شخ�ص 
األأول ثم الثاين والثالث وه�يردد كلمة اأم...�شك..... ين وعندما يختار ال�شخ�ص الذي �شيجري 
باأق�شى �رصعة. باجتاه فريقه فيتبعه امل�رصوب حماوًل  وراءه ي�رصب يده ويبداأ باجلري 
، واأن مل ي�شتطع القب�ص  اأ�شرياً، واأوقفه خلفه  اأرجعه معه   ، ، فاأن قب�ص عليه  القب�ص عليه 

عليه ي�شبح ه� اأ�شريا ، وهكذا ت�شري اللعبة �شجال بني الفريقني حتى الف�ز لأحد الفريقني .
.

الوظائف واألدوار الرتبوية للعب:
اأكدت الدرا�شات والبح�ث الكثرية املتن�عة، على اأن اللعب مدخل وظيفي لعامل الطف�لة، 
وو�شيط ترب�ي فعال لت�شكيل �شخ�شية الفرد يف �شن�ات طف�لته. واحلقيقة اأن اأهمية اللعب 
يف حياة الأطفال وحتقيقها  لدوره الرتب�ي يف بناء �شخ�شية الطفل، تتحدد اأ�شا�شا ب�عي 
الكبار عامة والآباء واملعلمني ، ومدى اإتاحتها الفر�شة اأمام الطفل لتحقيق الذات يف اأن�شطة 

اللعب خا�شة وم�اقفه املتن�عة.
من هذه ال�ظائف نذكر:

ال�ظائف الرتب�ية:. 1
الأعداد للحياة والعمل وه� اكت�شاب اخلربات التي ت�ؤهل الطفل مل�اجهة متطلبات  -
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احلياة امل�شتقبلية. 
التمارين  - طريق  عن   ، واللغ�ية  والجتماعية  والعقلية  اجل�شمية  املهارات  تنمية 

امل�شتمرة وكرثة الحتكاك بالآخرين.
ال�ظيفة األبي�ل�جية. 2

التزان  ا�شتعادة  ثم  ومن  احلاجة،  الزائدة عن  البي�ل�جية  الطاقة  تفريغ  وتتمثل يف 
البي�ل�جي.

ال�ظيفة النف�شية:. 3
 وتتمثل يف الأم�ر اّلتية:

التعبري عن احلاجات والرغبات. -
ًا من املعارف واخلربات. - اكت�شاب الطفل كمَّ
الت�شلية والرتويح.      -
تاأكيد الذات. -
ال�ظيفة الجتماعية.. 4

تعمل على ت��شيع دائرة معارف الطفل األجتماعية واإك�شابه اخلربات املختلفة.
ال�ظيفة الت�شخي�شية. 5
الك�شف عن مدى الت�افق الجتماع. -
الك�شف عن قدرات الطفل العقلية. -
الك�شف عن احلالة ال�جدانية للطفل. -
الك�شف عن عالقات النم� اجل�شمي للطفل. -
الك�شف عن مدى جناح الطفل. -
ال�ظيفة العالجية  . 6

وهي لعالج بع�ص ال�شطرابات ال�شل�كية، وذلك بتفريغه للطاقة النفعالية للم�اقف 
القلقة.
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العوامل املؤثرة يف اللعب:
عامل ال�شن:    . 1

ميكن التنب�ؤ بنمط اللعب يف املراحل الأوىل للطفل ، ويت�ناق�ص ن�شاط اللعب مع التقدم 
يف العمر، ويقل عدد رفاق اللعب مع تقدم العمر.

عامل اجلن�س: . 2

ل يفرق الأطفال ال�شغار يف مرحلة ما قبل املدر�شة بني العاب البنات واألعاب البنني، 
 ولكنهم عند دخ�ل املدر�شة ي�بداأ كل منهم باختيار اللعب ما ينا�شب دور اجلن�ص الذي ينتمي اإليه .

األجتماعية،  مهاراتهم  فت�نمي  والعنف  باحلركة  مّتيز  التي  الألعاب  يف�شل�ن  فالأولد 
وت�شتغرق وقتًا ق�شرياً ن�شبيا. يف حني اأن البنات يف�شلن الألعاب التي تتميز بالهدوء وتنمي 

لديهن املهارة اللغ�ية وهي اأط�ل ن�شبيًا من األعاب الأولد.
العامل االجتماعي:  . 3

تك�ين الأ�شدقاء، تك�ين الألعاب اجلماعية، تك�ين اجلماعات وتك�ين الفريق.

أنواع اللعب عند األطفال:
اللعب بالدمى :. 1

وهي من ال�شنة الأوىل حتى �شن ما قبل املدر�شة.
اللعب االإيهامي: . 2

وه� اللعب ما بني عامني اإىل اأربع �شن�ات من العمر.
اللعب االإن�شائي “الرتكيبي:. 3

وي�شمل الفرتة العمرية ما بني الرابعة اإىل ال�شابعة.
اللعب االجتماعي:. 4

وه� ما بعد �شن ال�شاد�شة من عمر الطفل.

الدالالت الرتبوية لأللعاب الشعبية
ترتبط بتعليم االأطفال يف املرحلة االبتدائية حيث اإنها ت�شاهم يف تط�ير النم� العقلي، 

وذلك من خالل: 

والتنب�ؤ . 1 املالحظة  ودقة  م�شكالته  حل  يف  مبا�رصة  عملية  خربة  الطفل  اإك�شاب 
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والتخمني واحلد�ص .
ت��شيع قدرته على التذكر والتخيل والتاأمل والتعبري . . 2
تط�ير ال�ظائف العقلية كالإدراك والتفكري والكالم .. 3
اأدراك العالقة بني الفعل ورد الفعل، واملتحرك والثابت، والق�ة وامل�شافة والعمل. 4

اجملال الوجداني )االنفعالي( لأللعاب الرتبوية والشعبية :

تك�ين �شداقات وعالقات مع اّلخرين .. 1
املناف�شة والتحدي واكت�شاف نف�شه بني اّلخرين . . 2
التفاعل والتعاون مع الأقران، مما يك�شبه اجتاهات اجتماعية للتعامل مع اّلخرين . 3

 .
حتقيق رغبات الطفل، وتخلي�شه من التاأزم والت�تر . . 4
يتعلم ق�اعد الأخالق وال�شل�ك يف نظام اأجتماعي عملي .. 5
يتعلم الأنتباه والرتكيز والتقدير . . 6

اجملال احلركي :  

على . 1 والدقيقة  الغليظة  ع�شالته  تدريب  يف  ي�شاعد  اللعب  لعملية  ممار�شته  خالل 
احلركة. 
يتقن مهارات احلركة، وال�رصعة والبطء، واجلل��ص، وال�ق�ف والقيام.. 2
والت�ازن . 3 وال�شمع  واليد،  العني،  مثل  وتط�يرها  احل�ا�ص  حركات  وتط�ير  ت�شغيل 

اجل�شمي ودقة الأداء واحلركة.
التفاعل مع اجلماعة واحلركة امل�شتمرة . 4 الطفل مهارات حركية من خالل  اك�شاب 

بدقة وت�ازن. 
تك�شب الطفل مرونة وحي�ية وتعمل على اإمناء ع�شالتهم،  وهذا ي�شاعد على تنظيم . 5

وترتيب واإتقان. .

اجملال العقلي :

ي�شاهم يف اإك�شاب الأطفال خ�شائ�ص املالحظة والدقة والبحث حلل امل�شكالت .. 1
تنمية الت�ش�ر الذهني وتط�يره، واإدراك املفاهيم والعالقات اجلديدة .. 2
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اإثراء الأطفال لغ�يًا من خالل  ا�شتخدام الرم�ز والتعرف اإىل كلمات جديدة .. 3

اجملال الوجداني )االنفعالي(: 

ت�شاعد يف ت�ازن �شخ�شية الطفل و�شبط ع�اطفه من خالل الت�ا�شل مع اّلخرين . 1
والتعاون معهم يف اأداء اللعبة . 

ت�شاعد الطفل على ال�شتقاللية واكت�شاف الذات من خالل اّلخرين، واحرتام ال�شلة . 2
واللتزام بق�اعد اللعب و�رصوطه . 

األلعاب الشعبية ومراحل منو الطفل وتطوره:
ما  حتت  اإدراجها  ميكن  الرتب�ية  الألعاب  �ِشاأن  ذلك  يف  �شاأنها  ال�شعبية  اللعاب  اإن 
اإنها باك�رة واإنتاج املجتمعات البدائية التي  ي�شمى املنهاج التعليمي يف مدار�شنا، حيث 

اأخذت اللعب كجزء من طق��شها، وحت�ل فيما بعد اىل ن�شاط ج�شماين ميار�شه ال�شغار.
فاللعب والن�شاط اجل�شماين من اإنتاج البيئة الإن�شانية منا وتط�ر مع تط�ر احلياة عرب 
اإدراكي هادئ يعتمد على ا�شتخدام  الأجيال و�شار يرثها ال�شغار عن الكبار. ومنه ما ه� 
العقل، ومنه ما ه� حركي ن�شط يتطلب بالإ�شافة اإىل الفكر، بذل جهد ج�شماين كبري. ومع 
ق�ة  اىل  يحتاج  ما  فمنها  الألعاب  بني  ما  ف�شل  عملية  هناك  ا�شبحت  املجتمعات  تط�ر 

وجهد،  وي�شلح لالأولد، ومنها ما ه� خا�ص بالبنات ومنها ما ه� م�شرتك بني اجلن�شني .
، بل يجب ت�شجيعه والرتحيب به.  الت�شامح نح� حدوثه فقط  اأمرا يتطلب  اللعب لي�ص 
بطريقه  وت�شاعده  تفهمه  اأن  اأجل  من  الطفل  لعب  ت�شتعمل  اجليدة،  واملعلمة  اجليدة،  فالأم 
حد�شيه م�شابهه ملا يفعله علماء النف�ص. اما اذا مل ي�شعر الطفل باأنه حمب�ب وعندما ي�شعر 
باأنه مرف��ص، اأوعندما ل يقبل الكبار ما يظهر من ح�له مما يقدم به من جتارب يف اثناء 
اللعب، وعندما يبدون ردود فعل تعرب عن ا�شمئزازهم ، او غطر�شتهم ،اجتاه خماوف الطفل 
اىل  اأن ي�شل  اإىل  بالتناق�ص، على نح� منتظم  يبداأ  الطفل  لعب  وان�شغالته، فان  ورغباته 
درجه يعجز الطفل معها عن تقبل امل�شاعدة للتغلب على �شع�باته، اأو يعجز عن اللعب كليا 
وعندما يحدث ذلك، فاإن الأمر ل يقف عند نقطة ت�قف من�ه العاطفي الذي يرجح ان يت�قف 
متاما، بل ي�شل اي�شا اىل حد من�ه املعريف. واللعب وما يح�يه من مفاهيم ترب�ية، وتربية 

بدنية، ي�شاهم م�شاهمة اأ�شا�شية يف من� الطفل وتط�ره، خ�ش��شا يف مراحل عمره الأوىل.
يف هذا البحث ميكننا احلديث عن ثالثة مراحل مهّمة من  تط�ره. وكنت قد ا�شتثنيت 
ل  ك�نها  الثاين(  العام  حتى  الر�شاعة  )مرحلة   ، الطفل  تط�ر  مراحل  من  الأوىل  املرحلة 

تندرج �شمن بحثنا هذا. اأما املراحل االأخرى فهي: 
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العام . 1 نهاية  وحتى  الثالث  العام  بداية  من  من  وتبداأ   ، املبكرة  الطف�لة  مرحلة 
ال�شاد�ص . 

مرحلة الطف�لة املت��شطة ، وتبداأ من �شن ال�شبع �شن�ات  وحتى نهاية الت�شع �شن�ات.  . 2
مرحلة الطف�لة املتاأخرة ، وتبداأ من �شن ع�رصة اأع�ام، حتى اثني ع�رص عامًا. . 3

اأن هذه املراحل ت�شاهم يف تط�ير البنية الف�شي�ل�جية للطفل، وذلك من خالل التط�ر 
احلركي مثل امل�شي والرك�ص والقفز تبداأ ب�شكل بطيء يف املرحة الأوىل، تط�ر ب�شكل اأكرب 

يف املرحلة الثانية والثالثة حيث ي�شتطيع الطفل  الت�ازن، وال�شيطرة على حركته .)4(
الطفل  الذي يحاول  العقلي  والتط�ر  التط�ر احل�شي،  اأي�شا  اإ�شافة اىل ما ذكر، هناك 
فيهما تط�ير لغته، لذا نراه يف هذا اجليل ) مرحلة الطف�لة املبكرة ( ي�شتخدم الكلمات يف 
األعابه واأن تكن قدرته الكتابية والتعبريية حمدودة . وكذلك التط�ر الجتماعي والعاطفي 
يتط�ران .، فتخف األأنانية وحب التملك والعدوانية ، وي�شبح اأكرث اجتماعيًا،  ومتيل الأطفال 
الإناث يف هذه املرحلة اإىل اللعب مع اأبناء جن�شهن ، ويحل اللعب اجلماعي لدى اجلن�شني 
عند  العمرية  املراحل  تط�رت  وكلما  اجتماعيا،  اأكرث  الطفل  وي�شبح  الفردي،  اللعب  على 
الأطفال كلما اأ�شبحت األعابه اأكرث حركية وفنية، تقيدها ق�انني متعارف عليها تلزم اجلميع 

اللتزام بها. 

العنف املدرسي وأشكاله املختلفة:
بعد اأن ا�شتعر�شنا الألعاب ال�شعبية كقيمة ترب�ية، ميكنها اأن تاأخذ دوراً يف تخفيف 

حدة العنف املدر�شي، ل بد من التعرف على م�شطلح العنف واأ�شكاله املختلفة  
تعريف العنف لغًة وا�شطالحاً:

ُيعّرُف العنف لغًة باأّنه ال�شّدُة والق�ش�ة، ُيقال: عُنف ب�لده، اأي: لمُه ب�شّدٍة ُبغية اإ�شالحه 
وردعه، وعّنف مبعنى لم بق�ش�ٍة و�شّدة وعامل ب�شّدٍة بغية الّزجر والإ�شالح والّردع، والُعنُف 

ب�شّم العني والفاء ُتفيُد ال�شّدة وهي �شّد الّرفق، وجمُعها ُعُنٌف.” )5( 
تعريف العنف املدر�شي: 

وه� م��ش�ع بحثنا يف هذه الدرا�شة، ي�شري اإىل �شل�ك غري طبيعي من �شاأنه التاأثري على 
ال�قائع الرتب�ية وعلى املمتلكات املدر�شية. وقد ين�شاأ باأحد حم�رين: عم�دٌيّ يبديه املعّلُم نح� 
طاّلبه اأو العك�ص، واأفقٌيّ ين�شاأ بني الطاّلب اأنف�شهم. بك�نه يظهر العداوة والنّية بالإيذاء داخل 
ال��شط املدر�شي اأو ال��شط املحيط باملدر�شة، وما يتبع ذلك العدوان اأو النّية من �شل�كيات ُت�شّبب 
الأذى املادّي اأو اجل�شدي اأو الّنف�شي بالأ�شخا�ص امُلعّنفني، باخت�شار ه� جمم�ع ال�شل�كيات 
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العدائية يف ال�شاحة املدر�شية، �ش�اء اأكانت يف الأق�شام اخلارجية، اأم الداخلية اأم املحيطة 
بها من �شب و�شتائم و�رصب وتك�شري و�رصقات وحتر�شات جن�شية ولفظية واإميائية وغريها 
 من ال��شائل والتعابري ال�شلبية التي تتنافى والق�انني املدر�شية والرتب�ية والجتماعية. )6(

صور العنف املدرسي :
تتنّ�ع �ش�ر العنف املدر�شي واأ�شكاله يف اأمناٍط خمتلفٍة من ال�شّدة والأذى منها: العقاب 
العق�بة  باإيقاع  اأحكامهم  واإنفاذ  �شلطتهم  ا�شتخدام  اإىل  املعلمني  بع�ص  ي�شعى  اإذ  البدين: 
اأو لغريها من  اأو لف�ّص النزاعات  اأو ترب�ي  البدنّية بحّق الطلبة لتق�شريهم يف اأمر درا�شي 
الطلبة  لزجر  والإهانة  الت�بيخ  اأ�شل�ب  اأحيانًا  املعلم�ن  ي�شتخدُم  اللفظي:  العنف  الأ�شباب. 
الأذى  ي�شدر  اأن  مُيكن  كما  الرتب�ّية،  بالبيئة  الهتمام  على  وحثهم  تاأنيبهم  اأو  وردعهم، 
الأطراف.  هذه  تقع بني  نتيجة خالفاٍت  اأنف�شهم  الطالب  اأو  اأنف�شهم،  املعلمني  اللفظي بني 
امل�ؤ�ش�شة  نطاق  �شمن  الأفراد  �شل�ك  يف  التمرد  ويظهر  الرتب�ّية:  امل�ؤ�ش�شة  على  التمُرّد 
الرتب�ية رف�شًا لأنظمة امل�ؤ�ش�شة الرتب�ية، وتعنتًا يف اإنفاذها. امل�شاجرات والعنف الطالبي. 
تخريب املمتلكات والعتداء على املرافق. العتداءات اجلن�شّية. الرتويج للتدخني واملخدرات 

وامل�ؤثرات العقلية. )7(

ظاهرة العنف املدرسي الدالئل واألسباب : 
الرتبية وعلم الجتماع  العامل�ن يف حق�ل  اأجمع عليها  التي  الأ�شباب والدلئل  من 

وعلم النف�ص ح�ل ظاهرة العنف وتداعياتها  ، نذكر:
دالئل تخ�س الطالب : . 1

مثل طبيعة التن�شئة الجتماعية كالإح�شا�ص بالظلم والتع�ي�ص عن الف�شل والختالط 
برفقاء ال�ش�ء. 

دالئل تنظيمية : . 2

كغياب اللجان التاأديبية والرقابية والرتب�ية، وف�شل الإدارة املدر�شية، وغياب جلان 
اأم�ر الطالب اأو جلان اّلباء. )رمبا تنق�ص مدار�شنا العربية مثل هذه اللجان التي ميكنها ر�شد 
امل�شكالت وحتركات الطالب فرتة الدوام وبعده، مما ي�شاهم يف عملية الرت�شني والتهذيب 

للطالب، وبخا�شة يف املراحل البتدائية التي تتبل�ر  فيها �شخ�شية الطالب و�شل�كياته(. 
دالئل ترب�ية :. 3

غري  ترب�ية  ا�شاليب  ا�شتخدام  اأو  الع�رص،  ومتطلبات  تتما�شى  ل  قدمية  مناهج  مثل 
منا�شبة.
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دالئل قان�نية: . 4

عدم وج�د ق�انني وا�شحة حتكم عمل امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية والفتقار اإىل اأنظمة تعالج 
م�شائل اخلالف بني اأطراف امل�ؤ�ش�شات الرتب�ية املختلفة ) اأ�شاتذة ، وتالميذ ، اإدارة ، اأم�ر 

طالب  الخ(. 
دالئل اأمنية :. 5

اأو قلة عددهم حيث  انعدام كفاءتهم  اأو  اأمن وحرا�شة باملدار�ص،  انعدام وج�د رجال 
امل�ؤ�ش�شة  اأو  املدر�شة  الأمنيني يف  امل�شئ�لني  عدد  فيه  يحدد  قان�ن  يك�ن هناك  اأن  يجب 

الرتب�ية.
دالئل اإعالمية:. 6

اأفالم  من  تبثه  وما  منها،  املرئية  وخا�شة  الإعالم،  و�شائل  ت�ؤديه  الذي  للدور  نظراً 
وبرامج تن�رص يف غالبيتها ثقافة العنف ت�شاهم هي الأخرى يف تدعيم خلفية عنيفة عند 
الطالب، اأ�شف اىل ذلك احلا�ش�ب وامل�اقع اللكرتونية، وما حت�يه من برامج واألعاب تربز 
فتنعك�ص  الأطفال،  عند  الكبت  عملية  يعزز  مما  العدواين،  والت�رصف  ال�شل�ك  غالبيتها  يف 
طاقتهم هذه ب�شكل عنيف داخل غرفة  ال�شف وال�شاحات املدر�شية اأو على الآخرين ، فيزيد 

من العناد والتمرد والعنف الذي ي�شعب التحكم به .
دالئل بنائية : . 7

تع�د اإىل هيكلية املدر�شة وما حت�يه من �شف�ف و�شاحات واكتظاظ طالبي ، نق�ص 
يف ال��شائل التعليمية، انعدام اخلدمات، كرثة الغياب بني طاقم املعلمني ...الخ .

املفهوم السيكولوجي للعنف داخل أسوار املدرسة:
ينق�شم العنف ح�شب املفه�م ال�شيك�ل�جي اىل ن�عني: 

عنف مدر�شي ناجت عن املجتمع املحيط باملدر�شة.  . 1
عنف مدر�شي ناجت عن التجربة املدر�شية.. 2

غري  �شل�ك  ه�  املدر�شة  اأ�ش�ار  داخل  العنف  اأن  على  ال�شيك�ل�جية  الدرا�شات  تظهر 
منف�شل عن العنف اجلاري خارج اإطارها. وما العنف املدر�شي اإل امتداد للعنف اخلارجي 
يف ال�شارع واملدينة والدولة. فاإذا ما كان املجتمع عنيفا فان اجل� ال�شائد يف املدر�شة عادة 
والعالقات التي تربط الطالب ببع�شهم وبالطاقم التعليمي تك�ن عنيفة. حيث تك�ن هناك 
عالقة طرديه بني الطالب العنيفني والظروف الجتماعية ال�شعبة التي ميرون بها. فاحلرب، 
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والفقر، والظروف ال�شيا�شية، وال�اقع القت�شادي املتدين الخ.... كلها اأمثلة لنعكا�ص واقع 
العنف يف املجتمع. )8(

يف  البني�ية  املعطيات  بني  ق�ية  عالقة  وج�د  اإىل  الجتماعي�ن  املحلل�ن  يعزوا 
املدر�شة التي ت�شاهم يف ظه�ر وتف�شي العنف يف املدر�شة. وبني املعطيات التي ت�ؤثر يف 
ت�ليد الإحباط، على م�شت�ى الطالب واملعلمني ، الأمر الذي  ي�شاهم يف النحراف عن القيم 

املدر�شية ال�شائدة . حيث ينق�شم العنف ح�شب هذه الفر�شية اىل اأ�شكال عدة: 

العنف كرد فعل : 

يظهر هذا ال�شكل من العنف اأحيانًا لدى طالب لي�ش�ا عنيفني بطبعهم، لكنهم يجدون 
اأنف�شهم يف و�شع �شاغط يدفعهم اإىل القيام بال�شل�ك العنيف. وهذه االأو�شاع هي:

Ú  :العنف كرد فعل على العنف

مربر  له  لي�ص  عقابا  اأو   ، طالبه  جتاه  با�شتمرار  نابية  كلمات  ي�شتعمل  الذي  املعلم 
ترب�ي، ت�شتدعي اأن يك�ن هناك م�قفا عنيفا من قبل الطالب.  

Ú  : العنف كرد فعل لل�شع�ر باالإحباط

هناك اأدلة كثرية تثبت اأن ال�شع�ر بالإحباط ه� امل�لد الأ�شا�شي لل�شل�ك العنيف. على 
�شبيل املثال اذا ما تعار�شت ثقافة الطالب وقيمه مع ثقافة املدر�شة وقيمها  وف�شل الطالب 
بدوره يف ا�شتيعاب قيم املدر�شة فانه ي�شعر بالإحباط لعدم قدرته على التفاعل مع القيم 
 . الأفراد  اأو عنف اجتاه   ، اأحيانا باعتداء على الأمالك  اجلديدة. هذا الحباط قد يعرب عنه 
والكادر التعليمي يف املدار�ص ب�شكل عام يقد�ص التح�شيل الدرا�شي، ويحرتم الطالب الناجح، 
اأن العنف يك�ن ناجتًا عن  اأهمية لكيان الطالب الفا�شل تعليميا. وكثريا ما نرى  ول ي�يل 
الطالب من خالل ت�شجيع املناف�شة  التعليمي لدى  التي يط�رها اجلهاز  املناف�شة والغرية 
ال�شلبية، والرتكيز على التح�شيل الدرا�شي واإهمال اجل�انب ال�شخ�شية الأخرى لدى الطالب. 

Ú : العنف كرد فعل مل�اقف �شاغطة

عندما يف�شل الطالب يف التعامل مع ال�شغ�طات الناجتة عن متطلبات الدرا�شة ، وي�شعر 
بعدم ال�شيطرة على ما يجري ح�له ، ويتهدده الف�شل با�شتمرار ،  فاإنه قد يت�رصف بعدوانية. 
التقليدية  والطرق  التلقني  على  يعتمد  والذي  املمتع،  وغري  الفعال  غري  التدري�ص  اإن  حيث 
يخلق اأحيانا العديد من الحباطات لدى الطالب ، الأمر الذي يق�د اىل �شل�كيات عنيفة وغري 

مقب�لة يف التعامل ، مع امللل والف�شل يف فهم املادة والنجاح فيها .   
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Ú  :العنف ك��شيلة

حني  اليه،  ي�شب�  ما  لتحقيق  ناجحة  اأداًة  العنف  الطالب  ي�شتخدم  احلالة  هذه  يف 
تتعار�ص قيمه وقيم املدر�شة وال��شائل امل�رصوعة املتاحة له يف حتقيق اأهدافه. 

Ú  : العنف بهدف العنف

يعرب  التي  الطرق  اإحدى  وه�  املمتلكات  اجتاه  وا�شحًا،  العنف  من  الن�ع  هذا  يك�ن 
الطالب من خاللها عن ا�شطراباته ال�شخ�شية. وينق�شم ه�ؤلء الطالب اىل ق�شمني: 

اأول: طالب ذوو ا�شطرابات عاطفية اأو ع�شبية اأو نف�شية.  -
ثانيا: طالب ذوو ما�ص بيئي عنيف، اأي اأن الأفراد املحيطني بهم عنيف�ن بطبعهم.  -

اإ�شافة اإىل ما ذكر هناك عالقة بني املعطيات التالية وظه�ر العنف يف املدر�شة نذكر منها:

Ú . بيئة املدر�شة وق�انني غري وا�شحة
Ú  ا�شتبدال معلمني مبعلمني جدد : وهذا يعني ا�شتبدال طريقة تدري�ص ومنط التعامل

بني الطالب  واملدر�ص .
Ú  شع�بات تنظيمية اأخرى : على �شبيل املثال، عدم وج�د طاقم يعمل على درا�شة�

ظاهرة العنف والتعامل معها وو�شع برامج لعالجها. حيث ت�شري الأبحاث اإىل وج�د ع�امل 
مدر�شية اخرى ت�شاهم بخلق �شل�كيات عنيفة مثل :

Ú  . الظروف ال�شاغطة وال�شع�ر بالإحباط
Ú  وج�د طالب ذوي �شخ�شيات ًت�شّتُفز ب�شه�لة وذوي ت�جهات عنيفة يف التعامل مع

الأم�ر .
Ú . عدم وج�د جهاز واق ورادع يحدد امل�شم�حات واملمن�عات  يف املدر�شة

للخروج من دائرة العنف املدر�شي، يتحدث »في�رص وبراون »عن 6 �شفات مهمه يجب 
على    الطالب تعلمها وتط�يرها لكي ت�شاعده على اإن�شاء عالقات �شحيحة مع اّلخرين. )9(

وهذه ال�شفات هي : 
الت�ازن بني العقل واالنفعال : . 1

اأن النفعالت وامل�شاعر هي جزء مهم يف عاملنا ال�شخ�شي ، ول ميكن  يق�ل براون 
العي�ص باأي �شكل بدونها )كاحلب، والكراهية، العتزاز بالنف�ص، واحلقد وغريها ...(. واأحيانا 
تق�دنا هذه امل�شاعر اىل طريق م�شدود حني نريد التفكري ب�شكل منطقي للتعامل مع ق�شية 
ما . كذلك ل ن�شتطيع اتخاذ قرارات جيدة اإذا �شيطرت ع�اطفنا على عقلنا ، لذا يجب اأن يتعلم 
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الطفل كيف مييز بني م�شاعره ويحرتمها واأن يك�ن عقالنيًا يف نف�ص ال�قت . 
التفهم : . 2

ه� اأحد م�ارد العقل املنفتح. على الفرد هنا اأن يتفهم الأم�ر املهمة واملركزية للطرف 
اّلخ ، حتى ل� مل يقبلها جميعها . اإن تفهم معتقدات اّلخرين ح�ل ق�شية ما ُي�شاعدنا يف 

حتديد ت�قعاتنا من خالل روؤية م�شاحلهم من جهة ، وم�شاحلنا من اجلهة الأخرى. 
اقامة ات�شال جيد : . 3

اأن النتائج التي ت�شفر عنها عملية ت�ش�ية النزاعات هي اأمر مهم. ولكن الطريقة لل��ش�ل 
اىل النتائج مهمة بالقدر نف�شه. فالت�شال اجليد والفعال واملفيد وا�شتخدام اأ�شل�ب جيد يف 
النقا�ص وعر�ص امل�قف، ي�شاعد الأطراف يف بناء ج� ي�شاعد على التفهم ، وي�رصع يف عملية 

الت�ش�ية.
الثقة: . 4

اإن اأي ات�شال بني الأطراف لي�ص له اأية قيمة اإن مل يكن مبينا ً على ثقة حتدد العالقة 
بينهم. الثقة مبنية على اللتزام ، مبا يتفق عليه. وعك�ص ذلك ي�ؤدي اإىل ا�شتخفاف كل طرف 
يف  فر�شنا  من  وتزيد  الآخر،  بالطرف  واإمياننا  ت�شديقنا  من  تزيد  هنا  الثقة  اإن  بالآخر. 

الت��شل لنتائج نر�شى عنها.
االقتناع خري من الق�رش واالإرغام: . 5

كما ذكرنا �شابقا ً عن الرتبية املنفتحة ، فاإن الإقناع ه� املفتاح ل�شتمرار ال�شل�ك 
املقب�ل واجليد وقتا ً ط�يال ً. اأما الق�رص والإرغام فقد يغري �شل�ك الطرف الآخر ولكن بالتاأكيد 
لن يدوم ذلك ط�يال ً . فتغري امل�اقف يجب اأن يك�ن يف ثالثة م�شت�يات ، كل واحد منها له 
نف�ص الأهمية، وكلما زاد الق�شاوة  والإرغام يف عالقة الأطراف ببع�شها ، قل التفهم. وقلت 
الثقة، وبالتايل قل الإلتزام مبا يتفق عليه للمدى البعيد، مما ي�ؤثر يف نهاية املطاف على 

النتائج املرج�ة التي حتفظ م�شالح جميع الأطراف.
التقبل املتبادل: التقبل هنا ل يعني )القب�ل(، ولكنه يعني اإحرتام كل طرف �شخ�ص 
بتقبلنا  مرتبط  لل�شخ�ص  هنا  تقبلنا  معه،  والتعامل  احل�ار  ي�شتحق  لأنه  الآخر،  الطرف 
لحتياجاته ، لذا من املهم اأن ي�شغي كل طرف لآراء الطرف الآخر واحتياجاته ويتقبلها. اإن 
م��ش�ع التقبل لي�ص م��ش�عا ً �شهال ً اإن مل ي�شد العالقة �شيء من الثقة والنفتاح والتفهم. 
ولذا فاإن التقبل لي�ص ظاهرة من الظ�اهر بل ه� درجة من الدرجات فكلما ارتفعت درجة 
التقبل ، ازدادت الفر�شة للت��شل اإىل حل�ل للنزاع بطريقة جيدة والق�شاء على اخلالف )10(.
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دمج األلعاب الشعبية يف الفعاليات املدرسية كحل مقرتح لتخفيف ظاهرة 
العنف املدرسي

على الرغم من كل الدلئل والنظريات التي طرحناها يف هذا البحث، للحد من تف�شي 
ظاهرة العنف، غري اأنني ل اأ�شتطيع اجلزم مبعاجلة العنف املدر�شي ب�شكل قاطع.  فكل ما 
ذكر ه� �شيء ن�شبي، ول ي�جد هناك قان�ن ميكنه اأن ينهي اأو يكبح جماح هذه الظاهرة. 
لذا ميكننا الق�ل اإن احل�ار اجلاد بني الرتب�يني، والعاملني النف�شيني والجتماعيني، وطاقم 
املدر�شية  اخلالفات  حلل  الأجنح  احلل  ه�  والتعليم،  الرتبية  �شلك  يف  والعاملني  املعلمني 
الناجتة عن م�اقف عنيفة. اأ�شف اإىل ذلك ا�شتحداث التجارب والأفكار امل�شتخدمة يف حتديد 
الدللت والأبعاد والطرق القان�نية والرتب�ية وذلك ح�شب الظروف امل��ش�عية لكل م�ؤ�ش�شة، 
ك�ن ما ينفع يف مدر�شة ما ل ي�شلح لأخرى. وبناء عليه يجب اأخذ هذه الظاهرة على حممل 
هذا  اأحاول يف  �ش�ف  ذكر،  ما  على  وبناء  وم�شتقبله.  املجتمع  تط�ر  على  خلط�رتها  اجلد 
دمج  خالل  من  املدر�شي  العنف  ظاهرة  تف�شي  من  التخفيف  يف  اجلادة  امل�شاهمة  البحث 
الألعاب ال�شعبية يف الفعاليات املدر�شية والالمنهجية، معتمدا على ما جاء من معل�مات 

ترب�ية يف �شياق البحث. 

معايري هامة إلجناح الربنامج:
لإجناح الربنامج وا�شتمراريته يجب اأن يعرف اأول باأنه برنامج وقائي ولي�ص عالجي.  
يهدف اىل اك�شاب الطالب مهارات وبخا�شة طالب املرحلة البتدائية، ال�رصيحة التي طبق 

عليها البحث، وذلك �شمن الن�شاطات املدر�شية الي�مية ك�نها بحاجة: 
Ú  ال�رصح الريا�شة ومربي ال�شف.  فطريقة  اإىل الرتغيب وذلك من خالل معلم  اأول: 

وت�شجيع الطالب على  ممار�شة مثل هذه الألعاب ت�شاهم باإجناح الفكرة املقرتحة.  مثال ،  
الق�ل لهم على �شبيل املثال ، اأن هذه الألعاب  تق�ي الع�شالت و تن�شط الذاكره الخ...

Ú . ثانيا: اإر�شاد الطالب وت�جيهه لطريقة اللعب وق�انينه
Ú  ثالثا :  متابعة الألعاب وجتديدها، حيث ميكن لكل مدر�شة اأن تبتكر بع�شا منها اأو

تاأتي بغريها لتحفيز الطالب على ال�شتمرار فيها .
Ú  رابعا: اعطاء الطالب الالعبني معل�مات ومفاهيم تتعلق بال�شل�ك العنيف واأبعاده

والنتائج التي تنتج عنه وقت اللعب. مما ي�شاعد من تخفيف ال�شل�كيات العنيفة املحتملة. 
Ú  ،خام�شا: ميكن ا�شتغالل اللعب وما ينتج عنه، لت��شيح اأم�ر تتعلق بالعنف كظاهرة
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من حيث خط�رتها، واأبعادها الخ...
Ú  شاد�شا: حت�شري اأوراق عمل ومهارات ت�شاعد الطالب على التعامل مع ال�رصاعات�

الذي يجب  الإيجابي  القيم وال�شل�ك  وحتمل اخل�شارة وما ينتج عنها والتفهم وغريها من 
على الطالب التحلي به.

Ú  مثل الطالب  فئات  بني  تناف�شي  ج�  خلق  خالل  من  وذلك  الت�شجيع،  �شابعا: 
امل�شابقات واملباريات امل��شمية، مما يجعل الطالب مهتمًا فيها على مدار ال�شنة الدرا�شية. 

بعض النماذج لأللعاب الشعبية  املتنوعة واليت ميكن تطبيقها يف  ساحة 
املدرسة واالسرتاحة النشطة .

التصنيف أو القسمة واختيار الفريق. 

باختيار  الفريقان،  يق�م  للعب  الأولد  من  الكايف  العدد  وحت�شري  اللعبة  حتديد  بعد 
الأولد الذين �شي�شكل�ن املجم�عة، فيقف كل قائد فريق بجهة لختيار لعبيه، وي�شرتط اأن 
تتم عملية الت�شنيف اأو الق�شمة باملناوبة، اأي كل قائد يختار �شخ�شًا واحداً فقط. حيث ل 
ي�شمح لقائد الفريق الأول اختيار اأع�شاء الفريق مره واحدة، حتى ل يختار الأولد الأكرث 

لياقة، حتى ل يك�ن الف�ز للفريق الأكرث لياقة بدنية. لذلك تتم عملية الختيار باملناوبة.

طرق القرعة

قبل اأن يبداأ الأطفال باللعب، خا�شة يف بع�ص الألعاب التي تتطلب اأن يبداأ اللعب فريق 
قبل الآخر، فيجري الأطفال بع�ص الُقرعات لختيار الفريق الذي يبداأ باللعب اأول. ومن هذه 

الطرق التي كانت ول زالت �شائعة ما ياأتي:

القرعة باحلجر: 

ناعم  وجهان  لها  بالط،  )قطعة  اجلانبني؛  اأمل�ص  حجًرا  الأطفال  اأحد  يح�رص 
املقابل،  الفريق  اأو  زميله  وي�شاأل  الأر�ص.  على  �شق�طه  عند  يتدحرج  ل  حتى  وخ�شن( 
فاإذا  الأر�ص؛  على  وي�شقط  الأعلى  اإىل  باحلجر  ويلقي  يختارونه،  الذي  احلجر  وجه  عن 
اإذا  اأما  باللعبة؛  هم  فيبداأون  الآخر،  الفريق  اأو  زميله  اختاره  الذي  ال�جه  على  �شقط  كان 
الثاين.)11( للفريق  اللعبة  يف  البدء  دور  فيك�ن  اختاروه،  ملا  خمالفًا  احلجر  وجه   كان 

القرعة بالنق�د: 
وتتم بنف�ص الطريقة التي ذكرناها اأعاله، ولكن بدل احلجر ت�شتخدم قطعة نق�د؛ ويحدد 
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الفريق اخل�شم وجه العملة، ويلقي الطفل قطعة النق�د اإىل الأعلى، لت�شقط على الأر�ص؛ فاإذا  
كان وجه العملة ه� الذي اختاره الفريق اخل�شم، يك�ن ه� �شاحب الدور باللعب؛ واإذا كان 

ال�جه الآخر، يك�ن الدور للفريق الثاين.
القرعة خبطوات القدم : 

فريق،  كل  من  طفل  يتقدم  باللعب.  �شيبداأ  الذي  الفريق  لختيار  القرعة  هذه  جترى 
واحد  اأن  اأمتار، ويف  ويقفان قبالة بع�شهما بع�شًا، ويرتكان بينهما م�شافة ل تزيد عن 5 
يبداأ الطفالن بالتقارب اأحدهما نح� الآخر بخط�ات متبادلة، بحيث يخط� كل واحد منهم 
بحيث يالم�ص عقب  الأمامية،  قدمه  اأمام  اخللفية  قدمه  وا�شعًا  الأمام،  اإىل  بالقدم  خط�ة 
القدم اليمنى مقدمة القدم الي�رصى، ثم ينقل القدم الي�رصى اإىل الأمام، ليالم�ص عقب القدم 
الي�رصى مقدمة القدم اليمنى، وهكذا تتكرر اخلط�ات حتى اخلط�ة الأخرية، فان بقى للذي 
دوره يف اخلط�ة الأخرية م�شافة كافية لي�شع قدمه فيها، يك�ن ه� الفائز، وفريقه الذي يبداأ 
باللعب. واإذا مل تتبق م�شافة كافية لي�شع قدمه فيها، ووطئت قدمه قدم زميله، يك�ن ه� 

اخلا�رص؛ وفريق زميله ه� الفائز، وه� الذي يبداأ باللعب.
القرعة باجلري: 

وهي اأن يختار كل فريق الطفل الأكرث �رصعة، ويبداأون يف اجلري مل�شافة ع�رصة اإىل 
خم�شة ع�رص مرتاً. ومن يف�ز يبداأ فريقه باللعب. 

من ألعاب الدائرة:
العاب الدائرة هي تلك الألعاب التي يت�اجد فيها جمم�عة من الالعبني ب�شكل دائري 

مثل لعبة: 
»فتحت ال�ردة غم�شت ال�ردة “.  اأو لعبة« اطلع يا ب�س وف�ت يا فار« .

بني  رائجة  الدائرة  واألعاب  طاقية«.  طاق  طاق  لعبة”  مثل  القرف�شاء  �شكل  تاأخذ  اأو 
الذك�ر والإناث  الأولد، ولكن هناك عدد منها م�شرتك يت�اجد فيه  اأكرث منها بني  البنات 

�ش�ية. من مميزات األعاب الدائرة اأنها جماعية وعدد الالعب�ن فيها كبريوقد اخرتنا منها: 
Ú  : ا�شم اللعبة

طاق طاق طاقية ، اأو ِرن. ِرن . يا َجَر�ْص.  جن�ص الالعبني :  ذك�ر واناث . اأداة اللعب: 
طاقية اأو حمرمة اأو منديل.  

Ú :و�شف اللعبة

تعتمد على عن�رص املباغتة واجلري، يف هذه اللعبة يجل�ص الأولد على الأر�ص بجانب 
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بيده  حامال ً  اأحدهم  يق�م  الدائرة،  داخل  اىل  ووج�ههم  دائرة  �شكل  على  البع�ص  بع�شهم 
منديال ً اأو طاقية، ومي�شي وراء الأطفال من�شدا ً: “طاق ، طاق ، طاقية”.  فريد عليه اجلال�شني 
على الأر�ص: »طاقيتني بعليه« ، ثم ين�شد » رن ، رن ، رن يا جر�ص« ، فريد اجلال�ش�ن : »ح�ل 
واإركب ع الفر�ص “. وطيلة دورانه ل يج�ز لأحد من اجلال�شني اللتفات اأو النظر اإىل اخللف. 
يف هذه الأثناء يك�ن قد األقى املنديل خلف اأحدهم بكل خفة وهدوء ، فاإذا اأح�ص به ال�لد 
وراءه  ، ينه�ص ب�رصعة من مكانه ليلحق بال�لد الذي و�شعه خلفه، وت�شتمر عملية الرك�ص  
الدوار  ه�  اخلا�رص  الطفل  ي�شبح  وبهذا  قام.  الذي  ال�لد  مكان  املالحق  ال�لد  يجل�ص  حتى 
مة يف اللعبة اأن ل ي�شع  .... ليبداأ اللعبة يف الدوران والإن�شاد من جديد. ومن الق�انني املهَّ

الالعب املحرمة اأو الطاقية بني اثنني فهذا يحدث بلبله يف جمرى اللعب.
يْي �شاعت كندرتي ... يْي ل ق�يل اإياها ... يْي ِزعلْت بنت اأختي ..... يْي را�ش� يل اإياها.

ويف النهاية ت�ؤ�رص كل واحدة باأ�شبعها ال�شبابة على جمم�عة من الفتيات وهي تق�ل : 
بطله بطله بطله -- اأ�شت�ب..  مع تاأدية حركة خا�شه بها.

من ألعاب احلركة:

لعبة احلجلة / احليزة / الأك�ص. جن�ص الالعبني: اناث. اأداة اللعب: قطعة من البالط اأو 
احلجر امل�شطح. 

Ú  :و�شف اللعبة

من العاب البنات الفردية، لإجناح اللعبة، ي�شارك فيها عدد من البنات. 
من األعاب احلركة املحببة عند الأطفال عامة والإناث خا�شة، حيث ير�شم �شكال على 
الأر�ص ب��شاطة طب�ش�رة اأو حجر كل�شي اأو بالفحم، وذلك ح�شب طبيعة الأر�ص اأو ال�شاحة 

مربعات كبرية.
ورغم تعدد اأ�شمائها، فاإن هذه اللعبة من الألعاب ال�شائعة يف فل�شطني ورمبا يف بالد 
ال�شام عامة. ما مييز هذه اللعبة انها ت�شاعد على تق�ية الع�شالت الغليظة والع�شالت الدقيقة 
وت�شاعد على الرتكيز والتحمل وعدم فقدان الت�ازن وغريها من احلركات التي ت�شاهم على 

تط�ير والبنية اجل�شمانية للطفل ومن�ها وت��شيع مداركه احل�شية والب�رصية.
Ú :طريقة اللعب

املرحلة الأوىل: -
تلقي الالعبة، قطعة من البالط يف اخلانة الأوىل وتبداأ يف النط )احَللج( اىل املربع رقم 
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اأثنني فثالثة ويف املربعني رقم اأربعة وخم�شة ميكنها ال�ق�ف على قدميها الثنتني حيث 
هنا ميكنها من ال�شرتاحة، ثم تتابع اىل رقم �شتة على قدم واحدة ثم �شبعة وثمانية حيث 
ميكنها ال�شرتاحة مرة اأخرى والع�دة ب�شكل عك�شي تنازيل 8، 7 ، 6، 5، 4 ، 3، 2 وعندما 
يف  اللعب  لتبداأ  اخلانة  خارج  برجلها  تركلها  البالطة  فيها  التي  واحد  رقم  للخانة  ت�شل 
اخلانة الثانية ، وهكذا .... وي�شرتط على الالعبة األ تدو�ص بقدمها على خط اخلانات اأو اأن 
تقف يف اخلانات الفردية اأو اأن تفقد ت�ازنها وتخرج خارج خانات اللعبة. فاإذا ما ارتكبت 

اأحد هذه املحظ�رات فاأنها تت�قف عن اللعب وتعطي الدور لزميلتها لتبا�رص التجربة.
املرحلة الثانية:  -

عندما تنجز الالعبة املرحلة الأوىل ميكنها النتقال للمرحلة الثانية وهي اأكرث تعقيدا 
من �شابقتها ، حيث يجب عليها اأن ت�شع البالطة اأو حجر اللعب يف اخلانة الأوىل ثم دفعها 
وبدون  ت�قف،  دون  املرة  هذه  لكن   ، الثامنة  اخلانة  ي�شل  حتى  فالثالثة  الثانية  للخانة 
ا�شرتاحة ثم تلقي  احلجر يف اخلانة الثانية فالثالثة حتى اأنهاء اخلانات . ملتزمة ب�رصوط 
اأحد  اللعب على  ياأتي حجر  اأن  اأو  اخلانة،  بال�ق�ف يف  لها  ت�شمح  التي ل  اللعبة  وق�انني 

اخلط�ط اأو خارج اخلط.
Ú  :املرحلة الثالثة

احلجر  ترمي  اأن  ميكنها  الثمانية  اخلانات  يف  بنجاح  الط�اف  الالعبة  تنهي  عندما 
)تلقي به( حيث

تقف الالعبة خارج املربع الأول م�لية احليزة )اللعبة( ظهرها حاملة قطعة البالط 
بيدها لرتميها من وراء ظهرها دون اللتفات اإىل اخللف، ويف اللحظة التي ي�شقط احلجر اأو 
قطعة البالط يف مربع من مربعات احليزه. ي�شبح املربع اأو اخلانة، ملكا له في�شمى ح�شب 
اللعبة “بلدا“ حيث ل ي�شمح لأي لعبة اّخرى الدخ�ل اليه اأو ال�شرتاحة فيه. لذا عليها اأن 

تركل احل�ش�ة لتمر منه دون اأن تقف يف اخلانة اأوالبلد.
Ú  :املرحلة الرابعة

...  فتح بعد اإجناز جميع املراحل بنجاح ، تاأتي املرحلة الأخرية  ا�شتخدام كلمة َمه 
اأن تتنقل بني  وهي تغمي�ص عيني الالعبة لتبداأ عملية الرتكيز حيث من املفرو�ص عليها 
تك�ن  وعادة  املربعات.  خارج  تخرج  ان  اأو  اخلط�ط  على  تدو�ص  اأن  دون  اللعبة  خانات 
عملية التغمي�ص عن طريق زميلة تقف خلف الالعبة لتغم�ص عينيها بيديها ويف كل خط�ة 
تنتقل فيها الالعبة عليها اأن تق�ل كلمة مه... فريدون عليه الالعب�ن بكلمة “ فتح« فريفع 
الثانية( يديه عن عينيه لتتاأكد من م�قع وق�فها،  املغم�شة )مع �شم امليم الأوىل وك�رص 
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اأخطاأت  اإذا  اأما  اللعب حتى تنهي جميع اخلانات  فاإذا كان واقفة داخل اخلانة ت�شتمر يف 
ووقفت على اأحد اخلط�ط، فتخرج من اللعبة.

من ألعاب الركض
Ú :اأربع خ�شبات

من األعاب الرك�ص املميزة غري حمدودة العدد وهي من الألعاب املف�شلة عند الأولد 
الذك�ر. كل ما هنالك اأن يك�ن هناك قائد للعبة، وعادة ما يك�ن من الأولد اأ�شحاب املهارة 
يف القفز حيث اإن هذه اللعبة تعتمد على الرك�ص والقفز. وحتتاج اإىل اأربع خ�شبات ت��شع 

على الأر�ص ب�شكل مت�شاو ما يقارب ال 50 �شم بني ال�احدة والأخرى .
ا�شم اللعبة. -

اأربع خ�شبات . جن�ص الالعبني: ذك�ر، واناث. اأداة اللعب: 4 خ�شبات، بط�ل 30 �شم.
و�شف اللعبة : -

يبداأ قائد املجم�عة بالنطالق بعد اأن يعلن عن  رقم اخل�شبة التي يريد حتريكها ، فعلى 
�شبيل اخل�شبة رقم اأربعة هي الهدف،  فيبداأ بالرك�ص بني اخل�شبات 1 - 2 - 3 حتى  ي�شل 
اإىل رقم اأربعة وهناك يقفز يف اله�اء ، ويف اللحظة التي تطاأ قدمه الأر�ص ينقل اأحد اأع�شاء 
املجم�عة اخل�شبة الرابعة مكان م�طْى القدم .  بعد ذلك يبداأ اأع�شاء املجم�عة بالقفز واحداً 
تل� اّلخر، والذي ل ي�شتطيع القفز وتخطي اخل�شبة الرابعة يخرج من اللعب . وي�شتمر قائد 
املجم�عة بتحريك اخل�شبة التي يريدها ) رقم واحد اأو اأثنني اأو ثالثة الخ ..(  وذلك �شمن 
اأما يف حالة خروج  الالعبني.  اأكرب عدد ممكن من  قد و�شعها م�شبقا لأخراج  خطة يك�ن 
القائد من اللعبة ب�شبب عدم جناحه بتخطي اخل�شبات ،. ي�شبح ال�شخ�ص الذي يليه ه� القائد 
، لكن ب�رصط اأن يتخطى الأربع خ�شبات اأول  .وهنا تنتهي اللعبة لتع�د من جديد مع قائد 

جديد.)*(
*- مالحظة: هناك جمم�عة اأخرى من الألعاب ال�شعبية قمنا بتثبيتها يف ملحق البحث.

اخلامتة:

اإن الألعاب ال�شعبية التي لقت رواجا �شعبيا قبل عام النكبة وقبل م�شادرة الأر�ص 
غزا  الذي  التكن�ل�جي  التط�ر  ب�شبب  و�شياع  طم�ص  حالة  يف  الي�م  تعي�ص  وته�يدها، 
احتلت  التي  ال�شهي�نية  امل�ؤ�ش�شة  قبل  واملمنهجة من  املتعمدة  ال�رصقة  وب�شبب  جمتمعنا، 
بالدنا، وروجت باأن هذه الأر�ص بال �شعب. وبهذا اأ�شبح م�روثنا الثقايف يف مهب الريح 
كاملاأك�لت  تراث،  من  اأيديهم  حتت  يقع  ما  كل  ب�رصقة  اأنف�شهم  لهم  ت�ش�ل  من  اأيدي  ويف 
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الذي  املادي  الرتاث  اأن�اع  جميع  �رصقة  باخت�شار  املختلفة،  الرتاثية  وال�ش�اهد  والأزياء 
اأنه  على  ال�رصائيلية  املتاحف  يف  معرو�شًا  ا�رصائيليًا  تراثيًا  و�شحاها  ليلة  بني  حت�ل 
جزء من الرتاث اليه�دي. ومن هذه املعرو�شات، هناك زوايا خا�شة يف الألعاب ال�شعبية 
ال�شعبية. ويف الآونة الأخرية تعمل بع�ص  األعابهم  املختلفة والتي يروِّج�ن لها باأنها من 
ال�ر�شات ال�شناعية الإ�رصائيلية على اعادة انتاج بع�ص الألعاب ال�شعبية وت�ش�يقها حمليا 
وعامليا حتت �شعار �شنع يف ا�رصائيل. من هذه الألعاب نذكر: لعبة املنقلة” اأو ال�شبعاوية« 
ايجاد  ي�شتطيع�ا  ال�شن. مل  كبار  عند  ال�شعبية  الألعاب  اأهم  تعد من  كانت  والتي  املعروفة، 
ا�شم خا�ص بها فاأبق�ها على ا�شمها العربي منقلة وباللغة العربية )منقال(. وهكذا ي�رصق�ن 
الرتاث �شاربني بعر�ص احلائط كل امل�اثيق واملعاهدات الدولية التي تعنى بحماية الرتاث 

الثقايف لل�شع�ب. 

النتائج:

كنا قد ت��شلنا يف هذه الدرا�شة اإىل اأن تراثنا ال�شعبي، تراث عريق، ي�شم ثروة كبرية 
من الآداب والقيم والعادات والتقاليد واملعارف ال�شعبية والثقافة املادية. تط�ر جزء منه 
وحافظ على بقائه وجتذره ور�ش�خه رغم تط�رات الع�رص ورغم ال�رصاعات ال�شيا�شية التي 
ع�شفت ب�شعبنا الفل�شطيني بعد عام النكبة. وجزوؤه اّلخر بداأت رياح التط�ر والتكن�ل�جيا 
تنحيه جانبا، كالألعاب ال�شعبية التي فقدت وهجها يف ظل الع�ملة والتط�ر التكن�ل�جي. 
على  احلفاظ  من  مهم  كجزء  اإحيائها،  لإعادة  �شحيحة  اّليات  ايجاد  علينا  وجب  لذالك 

م�روثنا الرتاثي.

التوصيات: 

يف �ش�ء النتائج والتحليالت التي عر�شت يف هذا البحث، والتي ف�رصت اأهمية الألعاب 
امل�رصوع  ولنجاعة  العربية،  مدار�شنا  يف  العنف  ظاهرة  تف�شي  حدة  تخفيف  يف  ال�شعبية 

ودمي�مته ت��شلنا اإىل بع�ص النتائج الت��شيات املهمة وهي  كاّلتي :
يف  ● تندرج  التي  الرتب�ية  الألعاب  �ِشاأن  ذلك  يف  �شاأنها  ال�شعبية  اللعاب  اأن  اأول: 

املدار�ص �شمن املنهاج التعليمي. لذا من املفرو�ص و�شع خطة منهجية مدرو�شة لإدراجها 
يف �شياق املنهاج التعليمي الر�شمي  وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية  واملجتمعية املختلفة. 

الفراغ    ● ح�ش�ص  وخالل  املدر�شية  ال�شرتاحة  يف  ال�شعبية  الألعاب  تن�شيط   : ثانيا 
حتت �شعار “ ا�شرتاحة ن�شطة” . 

ثالثا: و�شع خطة لر�شم بع�ص الألعاب ال�شعبية ب�شكل ثابت يف �شاحات املدار�ص  ●
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ال�شعبية  الألعاب  من  وغريها  الأدري�ص،  ولعبة  بر  وبحر/  احليزة،  اأو  احلجلة  لعبة  مثل، 
املعروفة.
رابعا :  تت�شكيل جلنة من معلمي املدر�شة جلمع اأكرب عدد ممكن من الألعاب  ال�شعبية  ●

من خالل ت�شجيع الطالب حلمعها من كبار ال�شن.
الألعاب  ● لت�شنيف  البدنية  والرتبية   ، الرتبية  معلمي  من  طاقم  تدريب    : خام�شا 

وح�ش�ص  ال�شرتاحة  اأثناء  و  الفعاليات  يف  ل�شتخدامها  العمرية  الفئات  ح�شب  ال�شعبية  
الفراغ املدر�شية.

خالل خلق  ● ،من  وتنميتها  مواهبه  اكت�شاف  على  الطالب  ت�شجيع  �شاد�شا:  
بداع. روح التناف�ص والإ

�شابعا: اإحياء مهرجانات مدر�شية متخ�ش�شة لتكري�ص اللعاب ال�شعبية. ●
اهلوامش:

راجع :الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية ، م�قع  مركز املعل�مات ال�طني الفل�شطيني – وفا. 1
درا�شة . 2 الأطفال.  لدى  ال�شل�كيات  على  الإلكرتونية  الألعاب  اأثر  ق�يدر،  مرمي  راجع: 

و�شفية حتليلية على عينة من الأطفال املتمدر�شني باجلزائر العا�شمة - مذكرة لنيل 
�شهادة املاج�شتري يف عل�م الإعالم والت�شال . �ص. 13   2012-2011 .

للن�رص . 3 جمدلوي  دار  ط3،   ،68 �ص   ، الأطفال  ريا�ص  وم�شلح.  عد�ص  كتاب  راجع: 
والت�زيع- عمان.

راجع : ي��شف قطامي، من� الطفل املعريف واللغ�ي، �ص 21، ط اأوىل 2000،ا�شدارالأهلية . 4
للن�رص والت�زيع – عمان.

راجع معجم املعاين.. 5
راجع: م�شطفى الربجاوي )23 - 5 - 2015(، "العنف املدر�شي: املفه�م وامل�شادر . 6

واملقاربات"، �شبكة الأل�كة، اّطلع عليه بتاريخ 24 - 4 - 2017.
من . 7 الطلبة  حلماية  ال�قائي  الدليل   ،)2007( الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة   : راجع 

العنف وال�شاءة، الأردن: وزارة الرتبية والتعليم، �شفحة 9 - 11.
ال�رصاعات، . 8 وحل  املدر�شي  العنف  مع  التعامل  يف  امل�شاعد  حجازي،  يحيى   : راحع  

�ص8، تنفيذ مركز ال�رصق الأو�شط للدميقراطية والالعنف.بدون تاريخ
ايجابية،�ص102. . 9 التاآلف والتفاق: بناء عالقات  في�رص، روجرز وبراون �شك�ت. نح� 

ترجمه للعربية حممد بي�ش�ن. القاهر،الدار الدولية للن�رص والت�زيع - القاهر، 1991.
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امل�شدر ذاته .�ص 10 .. 10
لبنان- . 11 مكتبة   .85 �ص  ط1،  الفل�شطينية،  ال�شعبية  الألعاب  معجم  ح�شني.   ، ل�باين 

بريوت، 2005.
املصادر واملراجع: 

اللبابيدي،عبد الكرمي، واخلاليلة، عفاف: �شيكل�جية اللعب، عمان- دار الفكر1990م.. 1
حجازي ، يحيى، امل�شاعد يف التعامل مع العنف املدر�شي وحل ال�رصاعات، تنفيذ مركز . 2

ال�رصق الأو�شط للدميقراطية والالعنف - القد�ص ،.بدون تاريخ. 
األعاب الأطفال يف فل�شطني.ط.1، وزارة الثقافة الردنية - عمان . 3 حجاب ، منر. اأغاين 

.1997،
الأردنية . 4 والتعليم  الرتبية  وزارة  وال�شاءة:  العنف  من  الطلبة  حلماية  ال�قائي  الدليل 

)2007(، الأردن.
العناين، حنان، جملة املعرفة، العدد 173 ، ا�شدار وزارة الرتبية والتعليم - ال�شع�دية  . 5

 .2009
عد�ص، حممد، وم�شلح، عدنان.)1983 .)ريا�ص الأطف�ال(، ط3 ،دار جم�د لوي للن�رص . 6

والت�زيع، عمان
ترجمه . 7 ايجابية،  عالقات  بناء  والتفاق:  التاآلف  نح�  �شك�ت.  وبراون  روجرز  في�رص، 

للعربية حممد بي�ش�ن. القاهر،الدار الدولية للن�رص والت�زيع - القاهر، 1991.
2000،ا�شدارالأهلية . 8 21، ط اأوىل  قطامي ، ي��شف. من� الطفل املعريف واللغ�ي، �ص 

للن�رص والت�زيع – عمان.2015.
الأطفال. درا�شة و�شفية . 9 ال�شل�كيات لدى  الإلكرتونية على  الألعاب  اأثر   ، ، مرمي  ق�يدر 

حتليلية على عينة من الأطفال املتمدر�شني باجلزائر العا�شمة - مذكرة لنيل �شهادة 
املاج�شتري يف عل�م الإعالم والت�شال 2012-2011 .

ل�باين ، ح�شني. معجم الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية، ط1، مكتبة لبنان- بريوت، 2005.. 10
مواقع الكرتونية: 

م�قع مركز املعل�مات ال�طني الفل�شطيني – وفا، الألعاب ال�شعبية الفل�شطينية .. 1
�شبكة الأل�كة، م�شطفى الربجاوي، العنف املدر�شي. . 2
�شبكة الأل�كة، اِلدْق، �شالح،« ظاهرة العنف-اأ�شبابها وعالجها”.. 3
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معاجم ومنشورات: 
معجم املعاين.. 1

ة( اأويف  قائمة باأ�شماء بع�س االألعاب ال�شعبية التي ميكن متريرها يف اال�شرتاحة  )الُفر�شَ
�شاعات الفراغ لطالب املدار�س االبتدائية .

Ú كرة ال�شبع حجار
Ú الب�ص والفار
Ú فتحت ال�ردةغم�شت ال�ردة
Ú .اأولك يا ا�شكندراين
Ú .كباية كباية
Ú .شل�ى يا �شل�ى�
Ú .احي�ين
Ú .بحر بر
Ú .حدر بدر
Ú . شنم�
Ú .عايل واطي
Ú .اأنا النحلة ، اأنا الدب�ر
Ú .لعبة الأدري�ص
Ú .َجمْل َجَملَّمْل
Ú .شد اجلبل�
Ú .طلعت ع ال�شط�ح
Ú .شبحكم باخلري يالعمارة العمارة�
Ú .شف الع�شكر ت�ت....ت�ت�
Ú ... يا غنماتي
Ú .دربكة يا ربكة
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دراسة لغوية يف األغنية الشعبية الفلسطينية 

)أغاني جنني واجلليل أمنوذجًا(

د. زاهر اجلوهر حنين
أستاذ النقد األدبي احلديث املشارك/جامعة القدس املفتوحة/ قلقيلية

د. مجال منر رباح
أستاذ اللغة والنحو املساعد/جامعة القدس املفتوحة/ قلقيلية

ملخص:
الرتاث  يف  اخلفاقة  الروح  واأن�اعها  مك�ناتها  بكل  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية  تعد 
ال�شعبي الفل�شطيني؛ فهي التي ت�ارثتها الأجيال عن الآباء والأجداد، وعك�شت بدورها اآمال 
مراحل  ووثقت  وتفكريه،  حياته  منط  عن  عربت  فقد  واأحزانه؛  واأفراحه  الفل�شطيني  ال�شعب 
نكباته ون�شالته، والأغنية جزء اأ�شيل من تراثه لها مكانتها يف اأعرا�شه وم�ا�شمه وطف�لته 

وميتمه، 
اإن درا�شة اللغة ال�شعبية تخ�شع لبع�ص اخل�ش��شية التي تختلف فيها عن درا�شة اللغة 
الأدب  درا�شة  تخ�شع  كذلك  والعامية،  الف�شحى  بني  وا�شح  متايز  العربية  ويف  الف�شحى، 
ال�شعبي عم�ما خل�ش��شية يف التحليل، واأب�شط مالحمه اأن اللغة ال�شعبية ل تخ�شع للق�اعد 
اإىل  النح�ية وال�رصفية املعروفة، خ�ش�عا تاما كالف�شحى، بل تتجاوزها �شعيا لل��ش�ل 
ال�شه�لة والتي�شري يف اللفظ. غري اأن اللغة يف اأ�ش�لها )لهجات(، بل كانت ت�شمى اللهجات 

لغات؛ فكان يقال لغة قري�ص اأو لغة البادية، مثال.  
واجلليل  جنني  الفل�شطينية،  ال�شعبية  الأغنية  يف  لغ�ية  درا�شة  البحث  هذا  يتناول 
التجاوز  ثم  بالف�شحى،  وعالقتها  الفل�شطينية  ال�شعبية  املفردات  حيث:  من  اأمن�ذجا، 
والنحراف يف اللغة ال�شعبية عن الف�شحى، ثم بناء اجلملة يف الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية 
، ثم ال�شمات العامة لألفاظ الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية، ويبداأ البحث مبقدمة تبني اأهمية 

البحث وماهيته ومنهجيته، وينتهي بخامتة تبني اأبرز ما ت��شل اإليه من نتائج.
للغة  ال��شفية  الدرا�شة  التحليلي منهجا له؛ ملالءمته لطبيعة  ال��شف  البحث  ويتخذ 

عم�ما وللغة ال�شعبية خ�ش��شا. 
الكلمات املفتاحية: درا�شة لغ�ية، الأغنية ال�شعبية، جنني، اجلليل.
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A Linguistic Study in the Palestinian Folkloric Songs: 
Songs from Jenin and Galilee as a Case Study

Dr. Zahir Aljohar Haneni 
Dr. Jamal Nimer Rabah

Abstract:

The Palestinian folk song with all its constituents and types is looked at 
as the cornerstone in the Palestinian popular heritage, it has been inherited 
from ancestors and reflected the hopes of the Palestinian nation with its joyful 
and sad moments, it expressed the Palestinian life style and thought and 
documented their exoduses and struggle, in fact the song is a crucial part of 
the Palestinian heritage in which it has a major role in weddings, occasions, 
childhood and condolences.

Exploring popular colloquial language has a privacy which makes 
it different from standard one, in Arabic language there is a discrepancy 
between standard and colloquial one, moreover, studying popular literature 
in general has a special approach particularly in analysis in the sense that the 
popular language doesn’t abide completely by grammatical and structural 
rules that are well known, in fact it violates those rules with the aim to have 
access to simplicity in pronunciation bearing in mind that each language is 
originally divided into different slangs, in fact slangs used to be considered 
languages like “Quraish” language and “Bedwin” language. 

This research is a linguistic study in the Palestinian folk song from 
different perspectives including: Palestinian popular vocabulary and its 
relation to standard Arabic and rules violation in popular language in 
addition to sentence constituents in the Palestinian folk song and the general 
characteristics of the pronunciation of the Palestinian popular songs. The 
study includes an introduction which highlights the importance of the research, 
contents and methodology and it ends with a conclusion that includes the 
results of the study. The study adopts descriptive analytic approach for its 
suitability to the nature of the  descriptive research with regard to language 
in general and popular language in particular.

Keywords: A linguistic study, the popular song, Jenin, Galilee.
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مقدمة:
الأدب  لغة  من  جزء  البحث،  هذا  يتناولها  التي  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية  لغة  اإن 
ال�شعبي وتندرج يف اإطاره، لذا ل نف�شل بني لغة الأغنية ال�شعبية ولغة الأدب ال�شعبي. وكذلك 
ال�شعبية  الأغنية  عن  حال  باأي  تنف�شل  ل  وجنني  واملثلث  اجلليل  يف  ال�شعبية  فالأغنية 
الفل�شطينية يف اأي مكان، بل اإننا جند الأغنية ال�شعبية يف �شمال فل�شطني مقاربة لالأغنية 
ال�شعبية يف جن�ب فل�شطني، مع العلم اأن الأغنية ال�شعبية يف �شمال فل�شطني حتمل �شمات 
فل�شطني  �شمال  بني  الف�شل  اأي�شا  نق�شد  فال  مكان،  اأي  يف  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية 
وجن�بها وو�شطها، وما كان هذا ال��شم اإل من اأجل ت�شهيل الدرا�شة، وهي اأمن�ذج معرب عن 
الأغنية الفل�شطينية يف كل مكان، بل يف داخل فل�شطني وال�شتات اأي�شا ن�شمع الأغنية نف�شها 

مع بع�ص التغريات الطفيفة التي تنا�شب لهجة اأكرث من غريها.   
من هنا جاءت اأهمية هذا البحث يف لغة الأغنية ال�شعبية؛ ليجيب عن ال�ش�ؤال الرئي�ص 
وه�: ما الفرق بني لغة الأدب الر�شمي ولغة الأدب ال�شعبي؟ وعنه تتفرع اأ�شئلة تدور يف فلكه، 
وهي: ما العالقة بني مفردات الأدب ال�شعبي ومفردات الأدب الر�شمي؟ وما م�شت�ى التجاوز 
والنحراف يف لغة الأدب ال�شعبي عن لغة الأدب الر�شمي؟ وما هي طبيعة بناء اجلملة يف 

الأدب ال�شعبي؟ ليخل�ص اإىل الإجابة عن ال�ش�ؤال: ما ال�شمات العامة للغة الأدب ال�شعبي؟
ال�شعبية ول يدر�ص م��شيقاها ول  الأغنية  لغة  البحث يكتفي بدرا�شة  فاإن هذا  كذلك 

�ش�رها الفنية؛ لأن ذلك جمال اآخر، ميكن اأن يدر�ص يف بحث اآخر.
خ�ش��شية  لها  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية  لغة  مفردات  اأن  اإىل  البحث  ت��شل  وقد 
العامية الفل�شطينية الدارجة التي ت�اكب متطلبات احلياة الي�مية لل�شعب الفل�شطيني، وتعرب 
ومنا�شبات  ومقاومة  واحتالل  واأتراح  اأفراح  من  ال�شعب  هم�م  عن  انزياحاتها  يف  اللغة 
وغريها، باأ�شل�ب فني يتنا�شب وحياة الأفراد يف اإطار الهم�م اجلمعية الفل�شطينية، لذا فقد 
خرجت لغة الأغنية عن اأ�ش�ل النح� وق�اعد اللغة يف ميلها اإىل الت�شكني وجتاوز ما حقه 
التحريك وتغيري احلركات وفاقا ملا تتطلبه امل��شيقا ال�شعبية واأحلانها، وعمدت اإىل التكرار 

وبنت اجلملة بطريقة خا�شة اأي�شا.
وقد لحظنا اأن الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية مل تنفرد عن الأغنية ال�شعبية العربية اإل 
يف خ�ش��شية اللهجة الفل�شطينية الدارجة، بل اإن كثريا من الأغاين الفل�شطينية تتكرر يف 

كثري من اأجزاء ال�طن العربي من حيث الأغرا�ص وامل��ش�عات.



233موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

أوالً - املفردات الشعبية الفلسطينية وعالقتها بالفصحى:

اإطار  تندرج يف  اإنها    : بداية  الق�ل  اإىل  يق�دنا  ال�شعبية  الأغنية  لغة  احلديث عن  اإن 
الأدب ال�شعبي، وطاملا قلنا اأنه اأدب، فمن ال�اجب درا�شة لغته ب��شفها اأدبا، ذلك اأن كثريين 
الفرد  الذي يهتم باجل�انب اخلا�شة يف حياة  الفردي  )اأي  العامي  الأدب  �شاأن  يقلل�ن من 
من  دائرة  يف  وي�شعه  الأدبي،  الإبداع  دائرة  من  يخرجه  بع�شهم  اإن  بل  اجلماعة(  ولي�ص 
 « الف�شيح(  الأدب  ت�شمية  ا�شطلح على  )كما  ر�شمي  اأدبي  اإن�شاء ن�ص  والعجز عن  ال�شعف 
فم�ؤلفه يهرب من اإتقان الف�شحى اإىل لغة يظنها اأ�شهل، وهي اللغة العامية، وتك�ن النتيجة 
العجز عن التعبري كلية. بينما ت�شبح اللغة يف الأدب ال�شعبي جزءا دال من اأجزاء ال�شخ�شية 

الق�مية، حتمل تراثا عريقا اأعمق من جمرد ظاهرها امل�شتخدم.«)1(.
ويف ال�قت الذي تكاد جتمع فيه الدرا�شات اللغ�ية على اإهمال درا�شة لغة هذا الأدب، 
بدليل عدم وروده يف املراجع اللغ�ية والأدبية التي تعد اأمهات يف تاريخ اللغة والأدب اإل 
�زشرا، جنده م�زعا بني طيات كتب ومدونات اأخرى لها اأهمية خا�شة يف حفظ تراث الأمة 
اإن الهتمام  اإىل الأجيال جيال بعد جيل، منذ ما قبل الإ�شالم وحتى ي�منا هذا، بل  ونقله 
بالأدب ال�شعبي حديثا بداأ ينه�ص حثيثا، ولكنه مل ي�شل اإىل مرحلة درا�شة لغة الأدب ال�شعبي 
ومنه الأغنية درا�شة م�شتقلة م�شت�فية، الأمر الذي نعتقد اأننا نبداأ به الآن ع�شى اأن يك�ن هذا 
البحث خريا فيه فائدة. ول ندعي اأن درا�شة لغة الأغنية ال�شعبية ميكن اأن تتم يف بحث كهذا، 

ولكننا نعتقد اأنها البداية التي ينبغي اأن ُت�شتكمل.
به  مرتبطة  م�شاألة  عن  احلديث  ال�رصوري  من  جند  امل�شمار  هذا  يف  اخل��ص  وقبل 
بديال  وجعلها  العامية  اإىل  ندع�  اأننا  اأحٌد   َّ يظننَّ ل  وحتى  وت��شيحها.  مبا�رصا،  ارتباطا 
بل  الدع�ة،  هذه  عن  يناأى  البحث  هذا  من  اجلانب  فهذا  بعيد،  من  اأو  قريب  من  للف�شحى، 
ن�ؤكد اأهمية العالقة بينهما، القائمة على التكامل، ول نرى اأن العامية ميكن اأن حتل مكان 
الف�شحى يف اأي حال. ويكفي للتدليل على ذلك اأن ن�شري اإىل �رصعة تبدل العامية وتغريها، 
وثبات الف�شحى على مر الع�ش�ر. بل اإن رف�ص العامية يف كثري من امل�ا�شع مرده كما يرى  
حمم�د تيم�ر اإىل«اأن ما ناأباه من تلك اللهجات اأنها تناتي�ص لغات ته�شمت، واأعقاب ال�شنة 
وتنق�ص  النطق،  متناكرة  القبائل  كانت  ال�راء حيث  اإىل  العربية  ترد  الأوج، وهي  تبلغ  مل 
اأني�ص فريحة  ال�شافية«)2( ويذهب  النقية  اإىل �شيغتها  العربية  اأ�شلم  الذي  التاريخي  اجلهد 
اإىل اأن اللغة الف�شحى لي�شت لغة احلياة الي�مية؛لأنها ل تعرب عن احلياة بحالوتها وق�ش�تها 
كما تفعل العامية، ودليله على ذلك اأننا ل ن�شتطيع التعبري ب�ا�شطة الف�شحى، بنف�ص الطالقة 

التي نعرب فيها ب�ا�شطة العامية عما نريد)3(
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ل غرابة اإذا قيل اإن الت�ش�رات اللغ�ية التي يعتقد بها عم�م النا�ص عن اللغة املحكية 
اأ�ش�ص اللغة واأ�ش�لها اأكرث تعقيدا من روؤى املتخ�ش�شني يف عل�م  العامية وخروجها على 
الل�شان، فعلى الرغم من الإهمال املق�ش�د واملتعمد الذي يلحق بدرا�شة اللغة ال�شعبية من لدن 
املتخ�ش�شني؛ ملخالفتها للخطاب العلمي، اإل اأن املتابعني لالأدب ال�شعبي من املتخ�ش�شني 
وغريهم يحاول�ن اإعادة بع�ص العتبار لهذا الل�ن ب��شفه اأدبًا، وتعمل هذه الدرا�شة على 
الدخ�ل اإىل الن�ص ال�شعبي من خالل الأغنية ال�شعبية ولغتها، بدءاً من مفرداتها وعالقتها 

بالف�شحى. 
ميكن  العربية  على  خط�رتها  اأو  املحكية  اللغات  اأهمية  ح�ل  ال�شديد  ال�رصاع  لعل 
اإيجازه يف خال�شة راأي لعبد ال�شالم امل�شدي الذي يرى اأن »اأكرب التبا�ص هنا اأن اللهجات 
اللغ�ية جزء من كياننا احلي، بها نعي�ص وعليها نرتبى، وبها ناأكل ونفرح ونع�شق، وجدير 
اأن نقر بذلك ونقدر عبقرية الإن�شان العربي، التي تتجلى يف لغته التداولية املكت�شبة،  بنا 
اللهجة  تكري�ص  امل�ش�ؤول جتاه حماولت  امل�قف احل�شاري  اتخاذ  لكن هذا ل مينعنا من 
عتبات  على  جماعيًا  انتحاراً  يعد  ذلك  لأن  الق�مية  للغة  بدياًل  الثقافية،  للر�شالة  كحامل 
قلعة التاريخ«)4( ول�شنا ب�شدد اخل��ص يف معرتك اإثبات اللهجات ودورها واأهميتها يف اأية 
لغة من اللغات، ويكفي اأن ن�شري اإىل تعالق مفردات الف�شحى مع العامية، فتنتقل املفردات 
من العامية اإىل الف�شحى ومن الف�شحى اإىل العامية، ولغة النا�ص الي�مية ت�شري يف اجتاه 

ال�شه�لة والي�رص، والف�شحى حتتفظ بق�تها وجزالتها، وحتافظ عليهما. 
اأنها يف الأ�شل ف�شيحة،  اأنها عامية، مع  األفاظ كثرية يف العامية الدارجة على  ترد 
وترد يف العامية ل�شه�لة لفظها، وقد ورد هذا كثريا يف الأغاين ال�شعبية، من ذلك مثال ق�ل 

الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل: 
باحلدود حط�ها  الليل  يف  اخِلَيم  �شال�ا 
اليه�د كله من حكم  والدين  ال�طن  عفنا 

فلفظ )�شال�ا( مما يرتدد على اأنه لفظ من العامية، غري اأنه يف اللغة، من �شال واأ�شلها 
يف الل�شان: »�ش�ل: �شالت الناقة بذنبها ت�ش�له �ش�ل و�ش�لنا واأ�شالته وا�شت�شالته اأي رفعته; 

قال النمر بن ت�لب ي�شف فر�شا: 
الذنـــاب �شائلـــة  ال�شـــد  �رشاجـــاجمـــ�م  غرتهـــا  بيا�ـــس  تخـــال 

ثم  رفع�ها  اأي  الليل...،  يف  اخليام  �شال�ا  معنى  فيك�ن  ارتفع«)5(  اأي  ذنبها  و�شال 
و�شع�ها عند احلدود، ومل يختلف لفظه يف اجلانب ال�ش�تي اأي�شا عن لفظه يف الف�شحى، 
اإذ متيل العامية اإىل الت�شكني اأي�شا ت�شهيال. ومن ذلك لفظ )عفنا( وه� مما يرد يف العامية، 
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ال�شيء يعافه عيفا وعيافة وعيافا وعيفانا، كرهه فلم ي�رصبه  الل�شان: »عاف  ومعناه يف 
طعاما اأو �رصابا قال ابن �شيده: قد غلب على كراهية الطعام؛ فه� عائف، قال اأن�ص ابن مدركة 

اخلثعمي:
اأعقلـــه ثـــم  �شليـــكا  وقتلـــي  كالث�ر ي�رشب ملا عافت البقر«)94(اإين 

وعلى هذا النح� يك�ن معنى عفنا اأي تركنا ال�طن على كراهة تركه، وكاأن �شدة اإيالم 
�شنيع اليه�د بالفل�شطيني اأرادت منه اأن يكره ال�طن، واأجرب على اأن يرتكه دون كرهه. ول� 
كان املعنى كرهنا ال�طن، ملا ارتبط ذلك بذكر الدين، لأن الدين ل ميكن اأن يكرهه اأبناوؤه. 
اأر�ص فل�شطني. ولي�ص تعبريا عن  وهذا تعبري �شعبي عن المتعا�ص من وج�د اليه�د على 

كره ال�طن. ومن الأمثلة  على تباعد املفردات العامية عن الف�شحى ق�لهم يف امليجنا:
ونـــا اأحبابناميجنـــا ويـــا ميجنا ويـــا ميجنا يا �شيـــب را�شي د�رشَّ

فلفظة )د�رّصونا( تعني يف العامية ترك�نا، ومل اأجدها يف معاجم العربية، ووجدتها 
يف الفار�شية تعني املعنى العامي يف العربية نف�شه، وهذا يعني اأنها رمبا تك�ن ماأخ�ذة من 
الفار�شية. و�شمعت اأحدهم يق�ل اإنها تركية، ولكنها غري م�ج�دة يف املعاجم الرتكية. ومن 

الكلمات التي مل اأجدها يف غري لهجتنا العامية لفظة )ِف�ص- بك�رص الفاء( يف ق�ل امليجنا:
ــي ِب داِر  عــــــادْل  وِفــــ�ــــسْ  ــْح  ــي ــش ــ� َب

واأقرب اللهجات العربية لها ق�لهم يف العامية امل�رصية )َمِفي�ص( ومعناها: ل ي�جد. 
يف  دارج  وه�  )اأ�شيح(  من  بدل  )َب�شيح(  يف  للم�شارعة  الباء  حرف  ا�شتعمال  ونالحظ 
العامية الفل�شطينية. ولفظة )لي�ص( باإمالة الياء، والتي تعني: ملاذا، اأو لأي �شيء كما جاء 
كلمة حمدثة  »)لي�ص(   )586 )فت�ى  العاملية  ال�شبكة  على  العربية  اللغة  فت�ى جممع  يف 
)اأي�ه(، ويف  )اإي�اهلل(:  )اأي�ص(، ويف  �شيء( كق�لهم يف)اأي�شيء(:  )لأي  ق�لهم:  منح�تة من 

)كما اأن(:  )كمان()6(. ومنه ما جاء يف ق�ل امليجنا اأي�شا:
اإخـــ�ة لي�ـــسْ َعـــْم ِنْذَبـــْح َبَع�ْشنا
َبَع�ْشَنـــا ـــْف  اّنظِّ واجـــب  علينـــا 

وبُع�ّشنا الِحْقنـــا  ْهيـــ�ْن  �شَ وَذَنْب 
ومـــا يْبقـــى بيننـــا غـــرِي الطّياْب

ولأن ال�شعبية متيل اإىل الخت�شار فقد وجدنا يف ق�لهم: نذبح بع�شنا، اخت�شاراً للق�ل: 
)يذبح بع�شنا بع�شا(، ومثلها: اّنّظف بع�شنا، بدل من: )ينظف بع�شنا بع�شا(، كما لحظنا 
نا(. وا�شتعمال لفظة  جمددا ا�شتعمال الباء مك�ش�راً حرفًا للم�شارعة بدًل من الياء يف )ِبُع�شّ
)عم( دال لفظيا على امل�شارعة وال�شتمرار يف الق�ل: اأخ�ة لي�ص عم نذبح...  اإن حت�ل ياء 
امل�شارعة اإىل باء من الناحية ال�ش�تية ب�شبب �شه�لة نطق الباء لأنها �ش�ت �شف�ي ثنائي.
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ومن الألفاظ التي ا�شتعملت يف الأغنية ال�شعبية ا�شتعمال خا�شا ولكنه لي�ص بعيداً عن 
املعنى الأ�شلي، ما جاء يف ق�ل الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:

والدمايخ والعقرّ�س على ال�شبع �شاليا حيف على اأهل العز يرب� ذليلني

فيا حيف اأ�شل�ب جاء على �شيغة النداء ليعني التعجب وال�شتنكار املمزوج بالأ�شف 
حاِح،  ْلُم وقد َحاَف عليه َيِحيُف: اأَي َجاَر كما يف ال�شِّ ْ�ُر والظُّ ْيُف: »اجْلَ والأ�شى، والأ�شل يف احْلَ
ْنِزيِل الَعِزيِز: » اأَْم َيَخاُف�َن اأَْن َيِحيَف اهلُل َعَلْيِهْم  وقيل: ه� امَلْيُل يف احُلْكِم وه� َحاِئٌف. ويف التَّ
يٌف يف َحْيِفَك اأَي: يف َمْيِلَك  َي اهلُل َعْنه: َل َيْطَمُع �رَصِ َوَر�ُش�ُله« اأَي: َيُج�َر. ويف حديث ُعَمَر َر�شِ
ِفه«.)7( والدمايخ عنت فيها الأغنية: قليلي القيمة والقدر، وهي يف اللغة من دمخ،  َمَعُه ِل�رَصَ
الأغنية:  بها  ق�شدت  والعقّر�ص  راأْ�شه«)8(  طاأْطاأَ  اإِذا  َخ  وَدنَّ َخ  وَدمَّ ظهَره  طاأْطاأَ  الرجُل  َخ  »َدمَّ
الذين لي�ص لهم اأ�ش�ل يعتزون بها، وهي يف اللغة غري واردة ب�شيغتها احلالية يف معاجم 
َب  العربية، واأقرب لفظ اإليها ه� قر�ص، وه� يف تاج العرو�ص: »َقَر�َشه َيْقِر�ُشه َقْر�شًا من َحدِّ �رصَ
اإىِل  َبْع�ش�َُه  مَّ  َجَمَعه من ها هنا وها هنا و�شَ وَقَر�َشُه:  َقَطَعه.  َن�رَص:  َحدِّ  ًا من  اأَي�شْ وَيْقُر�ُشُه 
َبْع�ٍص«)9( وه� يلتقي اإىل حد بعيد مع ما ق�شدته الأغنية. لي�شبح املعنى اأن الأ�شف والأ�شى 
واحل�رصة على هذا ال��شع الذي انقلبت فيه املعاين العظيمة واأ�شبح فيه قليل� القيمة والقدر 
والذين لي�ص لهم اأ�ش�ل يعتزون بها، يتطاول�ن )ي�شط�ن(على الأ�ش�د ال�شجاعة الق�ية التي 
ُي�رصب بها املثل يف تف�قها وق�تها. و)�شال( التي تعني �شطا عليه وقهره، لفظ دال على 

املعنى.
ما  غالبا  فهي  بارز،  مظهر  ال�شعبية  الأغنية  يف  الألفاظ  ا�شتعمال  يف  والخت�شار 

تخت�رص يف حروف اجلر مثال، كما يف الق�ل:
تدعـــي عاملنابـــر  اقبـــل دعانـــا يـــا رب يـــا رحمانم�شـــايخنـــا 

فاخت�رص حرف اجلر )على( ب )َع(، ومثله الق�ل:
عالنبـــي بال�شـــالة  الق�لـــة  النبـــي حممـــد باهــــي االأنــــــ�ارختم 

االأنــــــ�ار باهــــي  حممـــد  النبـــي  عالنبــــــي      بال�شـــالة  الق�لـــة  ختـــم 
ومل يقت�رص الخت�شار على حروف اجلر، بل جتاوزها اإىل بع�ص الكلمات التي يفهم 

مق�ش�د الخت�شار فيها لتتنا�شب مع طبيعة امل��شيقا التي نظمت عليها الأغنية، من ذلك:
ما حقهـــن بالعـــني غـــري الزوالخالفن عهـــدي هالك�اكب ما مرين

اأن امل��شيقا هي  فاخت�رصت )هذه( ب)َه(، وهذا يرد كثريا يف الأغنية، ومن ال�ا�شح 
ومنه  وحديثا  قدميا  اأي�شا،  العربي  ال�شعر  يف  ورد  اأمر  وهذا  الخت�شار،  هذا  تفر�ص  التي 
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النحت، ومنه ق�ل عبد يغ�ث بن وقا�ص احلارثي ينحت نا�شبا اإىل عبد �شم�ص:
كاأن ل تـــرى قبلي اأ�شريا ميانيا)10(وت�شحـــُك منـــي �شيخـــٌة عب�شميٌة

ومن الألفاظ الالفتة يف الأغنية ال�شعبية ما يرد يف العامية، مثل ما جاء يف الدلع�نا:
اْعتابك ويف�ُتـــ�ا  تتنـــاَزْل  يْحكُم�نااوَعـــى  اأْذنـــاب احلك�ِمـــة والــــْ 

الف�شحى  يف  والتي  وعى  من  الأ�شل  يف  ماأخ�ذة  )احذر(  تعني  التي  )اوعى(  فلفظة 
يك�ن الأمر منها )ِع- عه( ولكن العامية ت�شدد على اإبرازها ولهذا فهي ت�شيف اإليها هذه 
الزوائد، من باب التح�ير ال�رصيف وفيه اأي�شا )وال�( التي تعني )والذين( و)يحكم�نا( وهي 
يف الأ�شل )يحكم�ننا(  وهذا من باب التح�ير باحلذف ومثلها )ويف�ت�ا( وهي يف الأ�شل 
)ويف�ت�ن اأعتابك( وتعني: ويدخل�ن بيتك. ويق�شد اأبناء �شهي�ن كما ورد يف مقطع �شابق 

من الأغنية نف�شها. 
الفل�شطينية،  ال�شعبية  الأغنية  يف  ترد  التي  املفردات  طبيعة  من  النماذج  بع�ص  هذه 
اللفظ  طريقة  يف  اإل  غالبا  اأ�ش�لها  عن  تخرج  ول  متينة،  بالف�شحى  عالقتها  اأن  ونالحظ 
الذي مييل اإىل الت�شهيل مراعاة لطبيعة العامية. وهذا ي�ؤكد الق�ل »اللغة بطريقة ال�شتعمال 
ربط  يف  الفعال  بدورها  تق�م  اإمنا  الفني  تعبريه  يف  ال�شعب  بها  ي�شتعملها  التي  اخلا�شة 
الفرد باجلماعة واجلماعة بالفرد، ول �شك اأن املجتمع ال�شعبي يزداد تقديره لأفراده الذين 
ا�شتخدمت  ما  اإذا  اللغة  لهم  تهيئها  اأن  ميكن  التي  اجلديدة  املعاين  ا�شتغالل  ي�شتطيع�ن 
ا�شتخداما �شليما لنقل ال�شل�ك اأو التعبري الفني. اإن التعبري ال�شعبي ي�شتخدم اللغة ا�شتخداما 
خا�شا تتمثل فيه كل الأبعاد التي تعطيها له هذه اللغة ويجعلها تختلف من ناحية بنائها 

عن اللغة العادية امل�شتعملة رغم قربها ال�شديد منها.«)11(   

ثانياً - االنزياح )العدول، التجاوز، االحنراف( يف اللغة الشعبية عن الفصحى:

عند  عرف  وقد  وحديثه،  قدميه  العربي  ال�شعر  يف  م�ج�دة  لغ�ية  ظاهرة  النزياح 
العرب القدماء بالعدول، ويقاربه يف املعنى التجاوز والنحراف، والنزياح يف اللغة ه�: 
نزح ينزح نزوحا: اأي َبُعَد ال�شيء عن م�قعه، َنْزحًا وُنزوحًا َبُعَد و�شيٌء ُنُزٌح وَنُزوٌح نازٌح، 

اأَن�شد ثعلب:
ُنـــزٌُح َمْنـــِزٌل  ـــَة  امَلَذلَّ عـــن دار َقْ�ِمِك فاْترُُكـــي �َشْتِمي)12(اإِنَّ 

با�شتخدام عبارات متعددة  لل�اقع  الكالم  البعد عن مطابقة  ال�شعر ه�  والنزياح يف 
غري  جديدة  معاٍن  اإيجاد  هنا  والنحراف  بالتجاوز  ونق�شد  املاأل�ف)13(  عن  وخمتلفة 
وال�شائد والنحراف عنه  املاأل�ف  اأي جتاوز املعنى  الف�شيحة،  العادية  اللغة  املاأل�فة يف 
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اإىل معنى جديد. واألفاظ الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية اأ�ش�ة بالأغاين ال�شعبية يف كل مكان 
حتاول اأن تتجاوز املاأل�ف من املعاين يف املفردات ويف اجلمل، لتحدث ن�عا من التمايز 

عن ال�شائع، ومن ذلك ق�ل الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:
�ِشـــال اخليـــل  �ـــرشوج  يـــا  املحال�ِشـــاّل  ال�شحـــاب  �شيـــ�ف  واحنا 

باإحكام،  احلبال  اربط  اإىل معنى خا�ص ه�:  الف�شيح  )�شال( جتاوزت معناها  فلفظة 
اأهل الب�رصة، يق�ل�ن كذا و كذا  َحْباًل، وكذا  ِبلغة  ْرع  الذَّ ويف الف�شحى معناه: »الأَ�ْشُل من 
وكذا اأَ�ْشل املقدار معل�م عندهم، قال اأَب� من�ش�ر: وما اأَراه عربّيًا . قال اأَب� �شعيد : الأُ�ش�ل هي 
َبط، قال: ول�ل اأَنني نَبطي ما عرفته«)14( وال�شل ماأخ�ذ يف  احِلبال، وهي لغة من لغات النَّ
اللغة من ال�شلل وه�: عجز ي�شيب اأحد اأطراف اجل�شم. فمن معنى العجز لأحد اأع�شاء اجل�شم 
اإىل ربط احلبل باإحكام وق�ة، حدث التجاوز للمعنى العام وخ�ش��شا اأن الأ�شل يف معنى 

ربط احلبل ه� غري عربي.
ومن ذلك اأي�شا ق�ل الأغنية ال�شعبية يف جنني واجلليل:

علـــى جنبـــك فالنة زهـــر الليم�نَعّبي ال�شيجارة وَكيِّْف مالك مهم�م

ْفُت،  فلفظ )كيِّف( هي فعل اأمر من َكيََّف، واأ�شل معناها: »َكيََّف: فعل رباعي متعد. َكيَّ
َف اآَراءُه َح�َشَب اجَل�ِّ الَعامِّ : َجَعَلَها ُمَ�اِفَقًة َوُماَلِئَمًة  اأَُكيُِّف، َكيِّْف، م�شدر َتْكِييٌف. وتعني: َكيَّ
َنٍة«.)15( وقد خرجت يف  ٍة ُمَعيَّ َوُماَلِئمًا ِلَدَرَجٍة َحَراِريَّ َف َهَ�اَء الُغْرَفِة: َجَعَلُه ُم�َشاِيراً  لُه. وَكيَّ
الأغنية اإىل معنى اأفرح، وهي دارجة يف العامية الفل�شطينية. وبني املعنيني رابط ه� م�شايرة 

الظرف وجعله منا�شبا للفرح، ويف الأغنية �شبب امل�شايرة ه� وج�د فالنة بجانبه.
ومن الأمثلة اأي�شا يف هذا امل�شمار ق�ل الأغنية:

وا�شبـــع الطـــري من حلـــم االأعادييا ب� عمار حـــط جي��شك عال�ادي

فق�لهم )وا�شبع الطري( قد ي�شري اإىل حاجة الطري للطعام يف ظاهره، اإل اأنه يف احلقيقة 
يريد اأن احلاجة هي النتقام من الأعداء وجعلهم فري�شة للطي�ر. فخرج عن املعنى الظاهري 

القريب اإىل معنى اأعمق وه� املراد. ومن ذلك اأي�شا ق�لهم يف امليجنا:
يا �شـــجـــرْه بالداْر حاميـــِك اأَ�َشـــْد
زرعـــت الزرع اأجا غـــريي ح�شـــــد

ُكـــِث احل�شْد ِلغ�شـــاْن من  تك�رشْت 
التعب لغرينا يا ح�شــــــــرتي راح 

ف�شجرة الدار ل يحميها الأ�شد احلقيقي، واإمنا هذا تعبري جمازي يق�شد به اأن من يحمي 
داره ه� كالأ�شد يف ال�شجاعة، وهذه احلال من العز الذي تعي�ص اأج�اءه الدار �شجرة كبرية 
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مثمرة يحميها اأ�شحابها، تدع� احلا�شدين حل�شدها، فتتك�رص اأغ�شانها من هذا احل�شد، وهذا 
املعنى الظاهر واملعنى احلقيقي اأن هذه الدار هي ال�طن الذي يعي�ص برخاء وطماأنينة حتى 
تعر�ص لعتداء الأعداء، فدمر هذا ال�طن الآن. ودللة ذلك يف البيت الثاين الذي ي�رصح باأن 
تعب ال�شعب اأخذه املحتل. ويالحظ اأن النزياح الدليل مل ياأت يف لفظ عامي، بل يف لفظ 

ف�شيح )اأ�شد (، فكما ياأت النزياح يف لفظ ف�شيح ميكن اأن ياأتي يف لفظ عامي.
وينزاح املعنى يف ظريف الط�ل اأي�شا، مثل ق�لهم:

يـــا ظريف الطـــ�ل ار�شم يـــا ر�شام
وعيـــ�ن الثـــ�ار واهلل مـــا بتنـــام

�شـــ�رة لفل�شطني و�شـــ�رة للق�شام
بـالدنـــا نحــــرر  علينـــا  وعـهــــد 

اأن جتد فيها م�شهدا واحداً؛ لأنها �ش�رة،  وال�ش�رة ميكن  الق�ل ر�شم �ش�رة،  فظاهر 
اأما اأن ير�شم �ش�رة لل�طن، فهذا ي�ؤكد اأن املق�ش�د ه� تعميق حب املجاهدين من مثل عز 
الدين الق�شام الذي �شحى بروحه من اأجل فل�شطني، ف�شارت فل�شطني والق�شام يف احتاد معا 
ميثالن �ش�رة نف�شية عميقة عند املقاومني، وعند الذين يحب�ن املقاومة واجلهاد من اأجل 
ال�طن. وي�ؤكد هذا املعنى البيت الثاين الذي ي�رص على ا�شتمرار الث�رة والث�ار وعدم الن�م 

حتى حترير ال�طن، وتاأكيد ذلك كله بالق�شم )واهلل(.
واأما يف ق�لهم من اأغاين الزفة للعري�ص: 

ـــْل ُعي�نـــ� وَمّد ايـــُده يحان�ل� �َشبَّ
�شبـــل عي�ن� ومـــد ايـــده يحن�ل�

عكتـــاف ارفاق� باملنثـــ�ر ير�ش�ن�
عكتـــاف ارفاق� باملنديـــل يلف�ن�

وتغنى هذه الأغنية لل�شهداء يف كثري من الأوقات مما يخرجها عن معناها احلقيقي، 
اأريد بها اإ�شفاء طابع جمايل  ومن الالفت اأن هذه املعاين التي خرجت اإىل معان خمتلفة 
على اللحن بتزيينه ب�ش�ر فنية جمالية، لذا فقد كان التجاوز والنحراف بغر�ص التجمل 
واإظهار ميزات اللحن ال�شعبي. والأبيات ال�شابقة ت�ؤكد �شالحيتها للعري�ص ولل�شهيد معا اأما 

بقيتها يف بع�ص امل�ا�شع فال ت�شلح اإل لل�شهيد لأنه يذكر �رصاحًة يف ق�لهم:   
ابنـــك �شهيـــد وعنـــد اهلل بي�شفعلكيـــا اأم ال�شهيـــد وال تبكي على ابنك

ويف نهاية هذا اجلزء من البحث نرى مع يحيى جرب اأنه على الرغم من هذه النزياحات 
الفنية يف لغة الأغنية ال�شعبية اإل »اأن كثريا من الألفاظ ال�اردة يف هذه الن�ش��ص لتع�د 
بنا اإىل الأدب العربي القدمي، كالِقرى؛ طعام ال�شيف، وريان الع�د؛ كناية عن وفرة املرق 
واللحم، والدعاء بدوام ال�شع�د؛ ليظل بيته م�رصع الأب�اب اأمام ال�شي�ف، وما ذلك اإل لتنا�شخ 
القيم واملعاين القدمية يف الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية املعا�رصة، مع العلم اأن النا�ص يف 
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ثقافتهم الرفيعة ل يتداول�ن مثل هذه الألفاظ، ول ياأبه�ن مبا ت�شري اإليه تلك الأ�شعار من 
املعاين، اإذ يرون فيها �رصبا من التخلف والرجعية، ويف هذا ما ي�شري اإىل التباين بني منط 

احلياة التلقائية لل�شعب ومنط احلياة الر�شمية.«)16(

ثالثاً - بناء اجلملة يف األغنية الشعبية الفلسطينية:

اللغة  اأن  ذلك  الأدبية؛  اللغة  بنائها يف  ال�شعبية يختلف عن  اللغة  بناء اجلمل يف  اإن 
من  معني  بعدد  مقيدة  امل�شتخدمة  الأ�ش�ات  اأن  اأي   « حمدد،  لفظي  لنظام  تخ�شع  الأدبية 
احلروف ال�شاكنة واملتحركة، وهي بذلك تغاير من بع�ص وج�هها ال�شتعمال ال�شعبي للغة 
الذي يعك�ص الحتياجات العملية للمجتمع ال�شعبي، وتتميز مبرونتها وقدرتها على التكيف 
مع حاجات الأفراد، ولي�ص معنى ذلك اأن هذه اللغة ل تخ�شع لأي نظام، ولكن املعنى اأنها 

اأكرث حتررا من اللغة الأدبية«)17(
للفظة  اللغ�ي  التعريف  من  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية  للغة  حتليلنا  يف  ننطلق 
التي جتمعها عادات  الأمة  اأي  ال�شعب  )�شعب( ومنه  ال�شعبية، وهي يف املعاجم من اجلذر 
وتقاليد م�روثة تكاد تك�ن واحدة، وال�شعبية ن�شبة اإىل ال�شعب وهي م�شدر �شناعي، ي�شري 
اإىل ما يف اللفظة من خ�شائ�ص عامة م�شرتكة بني اأفراد ال�شعب، وهي �شعبية مبفه�مها؛ اأي 
تق�م بها كل فئات ال�شعب وتفهمها وتتعاطى معها، وتك�ن مميزة وعالمة فارقة لطبيعة 
هذا ال�شعب اأو ذاك. وهي �شفة لالأغنية، اإذ اإن لكل �شعب واأمة من الأمم تقاليدها وتراثها يف 

الأفراح  والأتراح واملنا�شبات العامة واخلا�شة.
وهي �شعبية ياأتي بها اجلميع ذك�راً واإناثا �شغاراً وكباراً، اإل اأنه قد ينبغ بها عدد من 
الأفراد يف كل اجلماعات يتميزون عن غريهم بقدرة الإبداع واجلدة والتط�ير لهذه الأغنية، 
وقد بات يعرف ال�شاعر ال�شعبي با�شم بلده كاجللماوي ن�شبة اإىل اجللمة واحلافريي ن�شبة اإىل 
حافري، والربقيني ن�شبة اإىل برقني، والعراين ن�شبة اإىل عرانة،  والأ�شدي ن�شبة اإىل دير الأ�شد، 
لقد حملت الأغنية ال�شعبية يف طياتها عند كل ال�شع�ب ق�شايا النا�ص واأفراحهم واأتراحهم، 
وهي عبارة عن مراآة تعك�ص واقعهم ف�شجلت الأغنية ال�شعبية �شائر منا�شبات النا�ص، �ش�اء 
اأم اجتماعية بكل تفا�شيلها، ولعل املتتبع لالأغنية ال�شعبية الفل�شطينية يف  اأكانت وطنية 
�شمال فل�شطني، يرى اأن هذه الأغنية مل تختلف يف م�شامينها ول لغتها عن بقية اأرا�شي 
الألفاظ  الذي يرتبط بالأوزان وببع�ص  الي�شري  بال�شيء  اإل  اإىل اجلن�ب.  ال�شمال  ال�طن من 

واللهجات اخلا�شة بهذه املدينة اأو املحافظة عن غريها.
التعقيد،  عن  والبعد  وال�شه�لة  الب�شاطة  تلك  الأغنية  لغة  يف  نظرنا  يلفت  ما  واأول 
فالألفاظ ماأن��شة ول حتتاج اإىل معجم ليفك غم��شها؛ وذلك عائد اإىل اأن ال�شاعر ال�شعبي 



241موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

اأو ما يعرف ب� )احلّدا( مل يكن همه من�شبًا على اإبراز املقدرة اللغ�ية بقدر اهتمامه بت�ثيق 
الأحداث حينا، وباإ�شعاد اجلمه�ر واإطرابهم واإدخال البهجة على قل�بهم حينا اآخر، فتن�شاب 
الأنف�ص  عن  وت�رصي  الآذان  لتقري  ت�شدح  الأعايل  من  املياه  ان�شياب  �شفتيه  من  الكلمات 

الهم�م والآلم. ا�شتمع اإىل ب�شاطة ق�ل الأغنية يف جنني واجلليل: 
املية َع  وحط�ها  بالليل  اخليم  �شال�ا 
ال�شهي�نية حكم  من  كله  ال�طن  عفنا 

ثم اإن األفاظ الأغنية ال�شعبية تتكئ على العامية يف الأغلب، وهي عامية حمكية تدور 
على الأل�شن، نح�:

ــا ذليلني ــني �ــرشن ــا ع ي ــا حــ�ــرشتــي  ي
ــ�م الــلــيــال ــم ــا نــقــا�ــشــي يف ه ــرشن �

وهي األفاظ تعرب عن مدى احلزن والأ�شى الذي يكابده ال�شعب الفل�شطيني جراء الحتالل 
الغا�شم لأرا�شيه ولقتالعه من اأر�شه فه� ذاو ل ين�رص وذابل ل ي�رق، فالبكاء واحل�رصة 
مرابيهم،  واقتلع�ا من  اأرا�شيهم  عن  ق�رصاً  الذين هّجروا  الفل�شطينيني  قل�ب  تعت�رص  والأمل 

فتجد الأغنية ال�شعبية تقطر اأملًا وح�رصة ودمًا على ما اأمّل باأهلها من الت�رصد وال�شياع.
�شفال ــارت  ــش � الــنــا�ــس  عــلــى  عيني 
والـــديـــن واالإميــــــان مــن الــقــلــب خــال

ب�شكل عام كالم يعطي  ال�شعبية، واجلملة  الأغنية  بناء اجلملة يف  يتناول هذا اجلزء 
معنى تاما يح�شن ال�شك�ت عليه؛ اأي معنى مفيدا تاما، وهي تتك�ن من امل�شند وامل�شند اإليه 
كاملبتداأ واخلرب والفعل والفاعل اأو نائبه، وقد تك�ن هذه اجلمل ب�شيطة وقد تك�ن معقدة، 
وملا كان الغر�ص من ال�شعر ال�شعبي اإي�شال الفكرة الجتماعية اأو ال�طنية ال�شيا�شية ولفها 
والأدب  ال�شعر  جملة  كانت  والأمل،  والأ�شى  واحلزن  الفرح  بني  خمتلطة  جيا�شة  بع�اطف 
ال�شعبي ب�شيطة غري معقدة، تتما�شى مع الظرف العام ومع الإطار امل��شيقي لالأغنية ال�شعبية 

بانزياحات لفظية ب�شيطة، فيك�ن تركيب اجلملة يف ال�شعر ال�شعبي كما ياأتي:
اجلملة اال�شمية :. 1

اإخبارا وافيا بالق�شد،  العربية من مبتداأ يخرب عنه  اللغة  تتك�ن اجلملة ال�شمية يف 
ويتن�ع املبتداأ بني ال�شم ال�رصيح اأو امل�ؤول به، والأ�شل يف املبتداأ اأن يك�ن معرفة ول 
يج�ز البتداء بالنكرة اإل مب�شّ�غ، والأ�شل فيه الذكر اإل اأنه قد يحذف لعتبارات بالغية 
اأو نح�ية، اأو عرو�شية، والأ�شل اأن يك�ن املبتداأ  مفردا ل جملة ول �شبه جملة، اأما اخلرب 
فيتن�ع بني املفرد واجلملة و�شبه اجلملة، والأ�شل فيه الذكر اإل اأنه قد يحذف لالعتبارات 
لعتبارات  يتاأخر  قد  ولكنه  اخلرب  على  يتقدم  اأن  املبتداأ  يف  والأ�شل  املبتداأ،  يف  ذاتها 
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وال�شعر  بعامة  ال�شعبي  الأدب  يف  ال�شمية  للجملة  واملتتبع  اأي�شا،  م��شيقية  اأو  بالغية 
بكل  واخلرب  املبتداأ  من  تتك�ن  معقدة  غري  ب�شيطة  جاءت  جمله  اأن  يرى  بخا�شة  ال�شعبي 

اأن�اعه، نح�:
و�ـــشـــاح الــ�ــشــمــا  يف  جنـــمـــك 
ـــالح ـــش ـــ� ـــعـــبـــك حــــمــــل ال �ـــش

فنجمك و�شعبك مبتداآن اأخرب عنهما مرة باملفرد و�شاح، واأخرى باجلملة الفعلية حمل 
ال�شالح، ومنه ق�ل ال�شاعر:

االأبيـــة وغـــزة  �شفـــة 
مـــن البحـــر حتـــى امليـــة

االأر�شيـــة الكـــرة  هـــزّوا 
تكـــ�ن الزم  دولتنـــا 

فاملبتداأ �شفة خربه جملة فعلية )هزوا الكرة الأر�شية(، واملبتداأ)دولتنا( خربه )لزم 
تك�ن(، ويكرث يف اجلملة ال�شمية ا�شتخدام الن�ا�شخ كان واأخ�اتها وخ�ش��شا ليت ولعل ملا 
تت�شمنه من معاين  واأخ�اتها ملا  اأن  اإىل  بالإ�شافة  والرتجي،  التمني  حتمالنه من معاين 

الت�كيد والإ�رصار على دحر املحتل والع�دة اإىل الأر�ص امل�شل�بة.
اجلملة الفعلية: . 2

تتك�ن اجلملة الفعلية يف العربية من فعل و فاعل اأو نائب الفاعل مع متام املعنى، 
ت�ؤديها،  التي  الفكرة  اأو  ال�شعري  النف�ص  على  بناء  تق�رص،  وقد  اجلملة  هذه  تط�ل  وقد 
كتبهم  يف  النحاة  حددها  لعتبارات  الفاعل  نائب  م�شّده  لي�شد  الفاعل  يحذف  اأن  وميكن 
لها عالقة مبعرفة الفاعل معرفة يف الأذهان تغني عن ذكره يف الل�شان ومنها اجلهل به 
يف احلقيقة، ومنها اخل�ف منه اأو عليه، وقد تط�ل اجلملة الفعلية يف اأ�شل�ب ال�رصط وقد 

تق�رص اإذا اأ�شمر الفاعل.
وال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني حاله من حال اللغة الف�شيحة؛ فمادته اللغ�ية هي املفردة 
اأو الرتكيب اللغ�ي، ليعرب بها �شاحبها عن حاله وعن حال من  التي تتك�ن منها اجلملة 
الغالب الأعم ق�شرية وا�شحة  ال�شعبي يف  ال�شعر  اأو بينهم، فجاءت اجلملة يف  يعي�ص فيهم 
فيها ن�ع من التقدمي والتاأخري لتتما�شى مع حاجة الغناء والنمط امل��شيقي املعروف لدى 
�شعرائها ال�شعبيني واأن�اع احلداء املعروفة والتي ُذكرت يف ثنايا هذا البحث، م�ؤكدين على 

اأن النزياح اللغ�ي النح�ي وال�رصيف يظهر جليا يف اجلملة الفعلية وال�شمية.
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وللجملة الفعلية ح�ش�ر كبري يف الأغنية ال�شعبية التي تعرب عن دمي�مة الث�رة، فهذا 
ال�شاعر ال�شعبي ن�ح اإبراهيم يف ق�شيدته )يا ح�رصة القائد دل( وهي اأغنية �شعبية رددها 
فيها  انتف�ص  التي  1936م  ث�رة  الجنليز حيال  اأثناء ردهم على ت�رصفات  الفل�شطيني�ن 
اإىل  اليه�دية  الهجرة  عملية  ت�شهيل  يف  النتداب  ممار�شات  على  ردا  الفل�شطيني،  ال�شعب 

فل�شطني، يق�ل ال�شاعر:
دل م�شـــرت  يـــا  دبرهـــا 
احلالـــة در�شـــت  وملـــا 
بريطانيـــا نفهـــم  بدنـــا 
العربيـــة االأمـــة  وت�شـــايف 

حتـــل اإيـــدك  عـــا  ميكـــن 
خطـــرة امل�شاألـــة  لقيـــت 
�رشهـــا تكفينـــا  حتـــى 
والهجـــرة البيـــع  مبنـــع 

الحتالل  �شد  الدائم  احلراك  اإىل  ي�شري  مما  الن�ص  على  الفعلية  اجلملة  غلبة  يالحظ 
الرتكيز  الأمر واملا�شي وامل�شارع مع  باأن�اعها،  الأفعال  ال�شاعر  ا�شتخدم  والنتداب، وقد 
اأن هذه اجلمل  على الفعل امل�شارع ليدل على ا�شتمرار الن�شال واملقاومة، والالفت للنظر 

جاءت على اأب�شط �ش�رها وهي امل�شند وامل�شند اإليه دون تعقيد اأو تط�يل بتقدمي اأو تاأخري.
متا�شيا  بالفاعل،  تكتفي  لزمة  اأغلبها  اأن  الفعلية  اجلملة  اأفعال  على  املالحظ  ومن 
ن�ح  يق�ل  ال�زن،  لي�شتقيم  الفاعل  اإ�شمار  مع  ال�شائع،  ال�شعبي  ال�شعر  اأو  احلداء  منط  مع 

اإبراهيم)18(:
عط�شانة ــك  ــلّ بــ�ــشّ اأهــلــي  اأر�ــــس  يــا 
الكنانة اأر�ـــس  مــن  اأ�شحابك  تيع�دوا 

الالزم وف�اعلها م�شمرة، وذلك  الفعل  ال�شابقة فيها جمل فعلية غلب عليها  الأبيات 
عكا  اإىل  وحنينه  ال�شاعر  وحب  ع�شق  مدى  عن  يعرب  الذي  باحلدث  الدائم  ال�شاعر  لهتمام 

وباقي املدن والقرى التي هجر منها اأهلها ق�رصا.
ومن املالحظ على اجلملة البالغية يف ال�شعر ال�شعبي اأنها راوحت بني اخلرب والإن�شاء، 
بالإ�شافة  والرتجي  التمني  وال�شتفهام، ويكرث  وال�رصط  املختلفة كالنداء  الأ�شاليب  فنجد 
اإىل اجلمل اخلربية البتدائية والطلبية والإنكارية التي يغلب عليها امل�ؤكدات التي ت�شري اإىل 

اإ�رصار ال�شعب على مقاومة الحتالل الغا�شب لنيل حق�قه وا�شتقالله.
التقدمي والتاأخري:. 3

يرى النحاة اأن التقدمي والتاأخري يف اجلملة العربية ه� نقل لفظ ما عن رتبته يف نظام 
اجلملة ال�شمية والفعلية، فرتبة املبتداأ التقدم على اخلرب، ورتبة الفاعل التقدم على املفع�ل 
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ورتبة الفعل اأن يتقدم على الفاعل واملفع�ل، فاإذا جاء الكالم عك�ص ذلك، قيل اإّن فيه تقدميا 
واإْن كانا جميعا  اأعنى؛  ببيانه  »اإّنهم يقدم�ن يف كالمهم ما هم  �شيب�يه:  وتاأخريا، يق�ل 

يهمانهم ويعنيانهم”)19(
والتقدمي والتاأخري ما كان ليك�ن اإل لغاية بالغية اأو نح�ية اأو م��شيقية، فمن الدواعي 
امل�شاءة،  اأو  امل�رصة  وتعجيل  املتاأخر،  اإىل  الت�ش�يق  البالغي�ن  يرى  كما  للتقدمي  البالغية 
ذلك  وكل  والتخ�شي�ص،  الن�ص  من  العم�م  و�شلب  والتعجب،  الإنكار  حمط  املتقدم  وك�ن 

مب�ش�غات لغ�ية نح�ية وردت عن العرب.
جتاوز امل�ا�شع االإعرابية: )االنزياح اأو االنحراف(. 4

اإن  اإذ  النح�ية،  النزياحات  اأو  النحرافات  ا�شم  العن�ان  اأن نطلق على هذا  لنا  ميكن 
املعاين  ح�شب  وذلك  وجرا  ون�شبا  رفعا  النح�ية  الأ�ش�ل  ح�شب  اجلمل  ت�شاغ  اأن  الأ�شل 
النح�ية، اإل اأن ال�شاعر ال�شعبي ونظرا ل�شعف ثقافته النح�ية ولقلة معرفته باأ�ش�ل النح� 
وق�انينه اأحيانًا ونظرا ملا يحتاجه من اأحلان ب�شيطة �شعبية فاإنه ينزاح اأحيانا برتاكيبه 

عن الأ�ش�ل فيخالف تراكيبه واأ�ش�له، ففي ق�ل الأغنية:
هالربـــع ويـــا  جفـــرا 
ع�شديرهـــا مر�شـــ�م 
يال�شمـــر تزعلـــن  ال 
البي�ـــس �شحـــم الكلـــب

ال�شاجي علـــى  تخبـــز 
ونعاجـــي خرفـــان 
غناجـــي البي�ـــس 
عينيـــه وال�شمـــر 

جاء اخلرب )عينيه( يف ال�شطر الأخري جمرورا اأو من�ش�با والأ�شل فيه اأن يك�ن مرف�عا، 
وما ذاك اإل من اأجل امل��شيقى واللحن.)20(

وجند ال�شاعر ال�شعبي ينحرف يف كثري من تراكيبه عن جادة علم ال�رصف وبخا�شة 
اإن  اإذ  العربية  لق�اعد  اإذ جتده يل�شق بها حروف اجلر وهذا خمالف  فيما يتعلق بالأفعال 

حروف اجلر من خا�شية الأ�شماء، نح� ق�ل الأغنية يف جنني واجلليل:
الـــ�ادي َقْرَقـــع  فيهـــا 
بتخ�ـــس نعجتنـــا  فيهـــا 
بذبحنـــي ال�شيـــف  قـــال 
بت�شلينـــي النـــار  قـــال 

�شيـــاِد ِمْيـــْت  فيهـــا 
هالنعجـــة يـــا  مالـــك  قلـــت 
هال�شيـــف يـــا  مالـــك  قلـــت 
هالنـــار يـــا  مالـــك  قلـــت 

والفعل  )بذبحني(  والفعل  )بتخ�ص(  بالفعل  الباء  اجلر  حرف  اإل�شاق  نالحظ  وهكذا 
)بت�شليني( وما ذاك اإل ليتما�شى مع اللحن ال�شعبي.
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قلبت  العرب حيث  وارد يف كالم  وهذا  ياء  اإىل  الهمزة  قلب  ال�رصيف  النحراف  ومن 
همزة بئر اإىل ياء)بري(، وهمزة مئة اإىل )مية(، كما ورد يف الأبيات ال�شابقة.

رابعاً - السمات العامة للغة األغنية الشعبية الفلسطينية:
من اأهم ال�شمات املميزة للغة االأغنية ال�شعبية الفل�شطينية ما ياأتي:

جتاوز الق�اعد واالأ�ش�ل النح�ية:. 1
ومثال ذلك ق�ل الأغنية ال�شعبية )يرب�( بدل من )يرب�ن( 

والدمايخ والعقر�س على ال�شبع �شاليا حيف على اأهل العز يرب� ذليلني

الت�شكني: ومتيل الأغنية ال�شعبية اإىل الت�شكني يف امل�ا�شع التي حقها التحريك، وهي 
غالبا ل حترك اإل ل�رصورة حلنّية م��شيقية، كما يف معظم الأمثلة التي ا�شتعر�شناها �شابقا.

االختزال )ق�رش اجلمل(: . 2
واللغة  الأدبية  اللغة  بني  تفرق  التي  الأ�شا�ص  امليزة  اجلمل  ق�رص  اأن  بع�شهم  يرى 
ال�شعبية، »يرتكز الفرق الأ�شا�شي بني اللغتني يف اأنه يالحظ اأن اللغة ال�شعبية حتفل بت�ازي 

العبارات ال�شغرية. كما تت�شم اللغة ال�شعبية بالتعبريات املختزلة«)21(
�شي�ع األفاظ غري عربية يف االأغنية ال�شعبية. 3

من املعروف اأن عددا من اللغات اأثرت يف بناء اللهجة الفل�شطينية، فقد تعاقبت على 
التي  والعربية  والرتكية  والفار�شية  والآرامية  الكنعانية  اأبرزها  خمتلفة  لغات  فل�شطني 
اأثره يف  الإ�شالم وبعده  اإىل فل�شطني قبل  العربية  القبائل  لنزوح  ا�شتقرت فيها، فقد »كان 
التاأثري على اللهجة الفل�شطينية، غري اأن تلك التيارات مل ت�ؤثر على اللغة الف�شحى التي بقيت 
الأغنية  يف  عربية  غري  األفاظ  ورود  على  الأمثلة  ومن  والر�شميات«)22(  والدين  الأدب  لغة 

ق�لهم:
هيمـــان القلـــب  د�شمانهيمـــان  والبي�شـــا  ال�شمـــرا 

ب�ر،  )اأرز،  الآرامية  من  اأخذت  التي  الألفاظ  ومن  عدوتان.  تعني  فار�شية،  د�شمان: 
ال�شبت، بطيخ، بل�ط، بطة، بكرة، ت�ت، خابية، زفت، زنار، ناع�ر....(.

الق�ش�شية:. 4
تكرث الق�شة يف ال�شعر ال�شعبي وهي ق�ش�ص تالم�ص ع�اطف الآباء والأبناء وتالم�ص 
الهم ال�طني والق�مي كق�شة )ن�ف( التي حتكي ق�شة القائد حممد امللحم �ش�ري اجلن�شية 
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الذي ق�شى زمنا يف حماربة ال�شتعمار الفرن�شي لبلده وحماربة اجل�ا�شي�ص، والتي تنتهي 
بامل�ؤامرة عليه واإعدامه، وق�شة )وطفة( التي حتكي ق�شة العالقات البدوية العربية املبنية 
اأجل الزعامة وال�شلطة والع�شق الذي يك�ن �شببا يف ن�رصة قبيلة على  على التحالفات من 
ثناياها طابع  الق�ش�ص يف  باأبنائه و�شجاعتهم وحتمل هذه  العربي  اعتزاز  اأخرى، ومتثل 

الت�ش�يق والإثارة.
االرتباط باله�ية الق�مية:. 5

ال�شاعر  اهتمام  �شك  بال  يلحظ  الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  يف  الأغنية  للغة  املتتبع 
بالق�شايا الق�مية، فال�شاعر ي�شجل اأحداث الأمة كلها، وه� كذلك يدع� اأبناء الأمة اإىل ن�رصة 
فل�شطني ومقد�شاتها والتي تعد مقد�شات لالأمة الإ�شالمية والعربية بل بع�شها عاملية، ولذلك 

ترى الرتابط العاطفي وال�جداين بني اأحداث الأمة يف �شائر الأقطار العربية والإ�شالمية.
بروز الظ�اهر اللهجية:. 6

الأغنية  بها  وتعرب  اللهجات،  ب��ش�ح يف  وتربز  العربية  اللهجية كثرية يف  الظ�اهر 
ال�شعبية، ومن اأمثلتها: الك�شك�شة )ch �شيف حالك بدل من كيف حالك(، والعنعنة )لع بدل من 
ل(، وال�شتنطاء )اأنطى بدل من اأعطى(، والإبدال كاإبدال حروف احللق )القاف همزة(، واإبدال 
ال�شاد ظاء )ظربني بدل من �رصبني(، واإبدال الهمزة واواً )وين بدل من اأين(، ولهجات املدن 
ولهجات القرى ولهجات البدو.... وك�رص حرف امل�شارعة )ِيبكي بدل من َيبكي(....والزيادة 
)كزيادة ال�شني يف حالة النفي مثل: ملعبت�ص(، والخت�شار مثل )ه�شع بدل من هذه ال�شاعة(.

ا�شتعمال األفاظ خا�شة:. 7
وهي ظاهرة لهجية اأي�شا، ولكنها تكرث يف لهجة مناطق دون غريها، ومن ذلك: )كز 

قفاه: اأر�شل وراءه/ ه�ل: كثري/ دوب�: الآن/ هرعيته: هذا ه�/ هي�: ها ه�....()22(
التكرار:. 8

ال�شعبية وغريها ل�رصورات حلنية يف الأ�شا�ص،  وه� ظاهرة لهجية خا�شة بالأغاين 
ومن ذلك ق�ل الأغنية ال�شعبية:  

وتعلينـــا زلينـــا  زلـــ�ا  زلـــ�ا 
ق�م انحـــارب يا حمـــارب ِف�شـــ�اد الليل
ق�م انحـــارب يا حمـــارب ع ظه�ر اخليل

حـــكام واحنـــا  فاإدينـــا  احلكـــم  طلـــع 
ونقطـــع دابـــر هاخل�نـــة ونهـــد احليـــل
روحـــي ودمي مـــا َب�شاأل ل� �شالـــ�ا �شيل

خامتة:
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النتائج  اإىل  الباحثان  الفل�شطينية، خل�س  ال�شعبية  االأغنية  التط�اف يف حديقة  بعد هذا 
االآتية:
اأول: اإن مفردات لغة الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية لها خ�ش��شية العامية الدارجة  ●

والتي ت�اكب متطلبات احلياة الي�مية.
عن  ● الف�شيحة،  اللغة  ن�امي�ص  عن  بانزياحاتها  ال�شعبية  الأغنية  لغة  تعرب  ثانيا: 

هم�م ال�شعب الفل�شطيني واآماله.
ودعمه  ● الفل�شطيني  الن�شال  اإلهاب  يف  بعم�ميتها  ال�شعبية  الأغنية  اأ�شهمت  ثالثا: 

ومقاومته �شد الحتالل.
رابعا: تكاد تك�ن الأغنية ال�شعبية وخ�ش��شا يف م�شامينها واحدة يف جميع رب�ع  ●

الحتالل  مقاومة  على  واإ�رصاره  وطم�حاته،  اآلمه  عن  فعربت  الكليم،  الفل�شطيني  ال�طن 
ونيل حريته.

اإىل ت�شكني مفرداتها وجتاوزت ما حقه  ● خام�شا: مالت الأغنية ال�شعبية يف لغتها 
وق�اعد  النح�  اأ�ش�ل  عن  منزاحة  واأحلانها،  ال�شعبية  امل��شيقا  تتطلبه  ملا  وفقا  التحريك 

العربية يف كثري من الأحيان.
�شاد�شا: مالت لغة الأغنية ال�شعبية اإىل الب�شاطة يف مفرداتها وجملها مبتعدة عن  ●

التعقيد حتى ت�ؤدي الغر�ص ال�شعبي املن�ش�د.
اإل يف  ● العربية  ال�شعبية  الأغنية  الفل�شطينية عن  ال�شعبية  الأغنية  �شابعا: مل تنفرد 

مع  تت�افق  فتكاد  امل��ش�عات  بخ�ش��ص  اأما  املحلية،  الفل�شطينية  اللهجة  خ�ش��شية 
الأغنية ال�شعبية يف كثري من اأجزاء ال�طن العربي.

التوصيات:
ويف اخلتام ي��شي الباحثان مبا ياأتي:

اأول: دع�ة الباحثني اإىل مزيد من الهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني وخ�ش��شا  ●
الأدب ال�شعبي ب�شقيه املنث�ر واملنظ�م حفاظا عليه من ال�شياع اأو ال�رصقة.

ل  ● اللغ�ية حتى  والرتاكيب  باملفردات  العناية  اإىل  ال�شعبيني  ال�شعراء  ندع�  ثانيا: 
تبتعد كثريا عن اللغة الف�شيحة.

واملحبة  ● الأخ�ة  روح  بث  يف  بدورهم  القيام  اإىل  ال�شعبيني  الأدباء  ندع�  ثالثا: 
وال�حدة بني اأبناء ال�شعب الفل�شطيني وذلك من خالل ما ينظم�نه من اأ�شعار يف املنا�شبات 

العامة واخلا�شة.
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هذا جهدنا فاإن وفقنا فيه فمن اهلل، واإن كان عك�ص ذلك فمن عند اأنف�شنا اخلطاءة، ربنا 
تقبل منا، واحلمد هلل رب العاملني.
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األبعاد األسطورية يف احلكاية الشعبية يف حمافظة جنني

قرية جبع منوذجا

أ. إميان فشافشه
باحثة وطالبة دكتوراه يف جامعة عني مشس.

ملخص:
الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، جمم�عة من الآداب والقيم والعادات واملعتقدات واملعارف 
يف  وجتَذرها  واأ�شالتها،  وم�شم�نها  ب�شكلها  تتميز  املادية واملعن�ية،  والثقافة  ال�شعبية 
الالوعي اجلمعي. وتكمن اأهميته يف تر�شيخ اله�ية الفل�شطينية وتعزيزها، وه� ركيزة ولبنة 
مهمة يف �شم�د ال�شعب الفل�شطيني، يف م�اجهة املحاولت ال�شهي�نية ال�رص�شة ال�شاعية اإىل 
طم�ص تراثه و�رصقته؛ لأن الرتاث ال�شعبي مراآة �شادقة، تقدم �ش�ر احلياة ب�شفافية واأ�شالة.
التي تتعالق مع تراث  الفل�شطيني،  ال�شعبي  اإحدى فروع الرتاث  ال�شعبية  تعد احلكاية 
والأ�شط�رة، فالأ�شاطري هي  احلكاية  تالزمية بني  ت�شابكية جدلية   فهناك عالقة  اإن�شاين، 
الأ�شل الذي انبثقت عنه احلكايات، بل تعد احلكاية اخلرافية البنة ال�رصعية لالأ�شط�رة؛لأنها 

بقايا اأ�شاطري م�غلة يف القدم.
تزخر احلكاية ال�شعبية يف حمافظة جنني برم�ز اأ�شط�رية قابعة يف اأعماقها، تطف� 
على ال�شطح كلما تتبعنا حكاية من احلكايات، من خالل انبثاق رم�ز ذات اأبعاد اأ�شط�رية، 
الفل�شطيني  امل�روث  بني  والتالحم  الرتابط  عاك�شة  ال�شعبية،  احلكايات  يف  وانحاللها 

والإن�شاين.
والرجل/ املراأة/ع�شتار  رمزية  مع  تت�شابك  اأ�شط�رية  رم�زاً  الدرا�شة  هذه  تتناول 

مت�ز، وتتماهى مع احلمامة والغزالة واحلية والثعبان والغ�لة واجلني، ومرد كرثة الرم�ز 
الأ�شط�رية الدالة على املراأة والرجل ملكانتهما املميزة على مر الع�ش�ر، فاملراأة خلقت يف 
النف��ص اخل�ف والرهبة واحلب منها يف اآن واحد فتتجلى �ش�ر املراأة/ع�شتار الأم الكربى، 
اآلهة احلب واخل�شب باملعنى ال�ا�شع لهذه الكلمة، ومبا حتمله من  ب�جهيها: الإيجابي اأي 
اإ�شارة اإىل احلب واجلن�ص والتكاثر،اأما ال�جه ال�شلبي فهي اإلهة امل�ت والدمار، وياأتي دور 

الرجل مكماًل وخا�شعًا لفلكها؛ لأن احلكايات قائمة على الثنائيات .
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حتاول هذه الدرا�شة اأي�شا تتبع الرم�ز ذات الأبعاد الأ�شط�رية يف احلكايات ال�شعبية 
يف منطقة جني، بلدة جبع من�ذجا،  والتي تت�شل بالدم والل�ن الأبي�ص واملاء والبي�شة 

وبع�ص احلي�انات .
القابعة  الأ�شط�رية  الرم�ز  النقاب عن  ك�شف  الدرا�شة  فان هدف  �شبق،  ما  بناًء على 
يف اأعماق احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني، بلدة جبع من�ذجا وربطها بال�اقع املعي�ص، 
اإىل عملية اإعادة بناء العالقة بني الرم�ز الأ�شط�رية املنبثة يف احلكاية ال�شعبية  ا�شتناداً 
العالقة  ال�ش�ء على  ت�شلط  باأنها  اأهميتها  تكمن  انبثقت عنها.  ومن هنا  التي  والأ�شط�رة 
الت�شابكية بني الرم�ز الأ�شط�رية يف احلكاية وتعالقها واندماجها بالأ�شط�رة التي انبثقت 

عنها .
يف  الأ�شط�رية  الرم�ز  حتليل  يف  التكاملي  املنهج  الدرا�شة  هذه  يف  الباحثة  اتبعت  
احلكاية ال�شعبية ؛ اإذ ا�شتفادت من املنهج الأ�شط�ري واملنهج الجتماعي واملنهج ال��شفي 
وخل�شت  الأ�شط�رة،  وبني  بينها  الت�ازي  واإيجاد  احلكايات  ن�ش��ص  لتحليل  التحليلي؛ 
يف  الأ�شط�رية  الرم�ز  بني  �شلة  و�شائج  وج�د  منها  النتائج  من  جمم�عة  اإىل  الباحثة 
احلكاية والأ�شط�رة، وتعدد الرم�ز الدالة على املراأة، وكان من ال�رصورة اخلروج بت��شيات 
منها: تعزيز الهتمام بامل�روث ال�شعبي الفل�شطيني ؛ لأننا يف ظروف اأح�ج ما نك�ن فيها 

اإىل تر�شيخ و�شائج ال�شلة بني امل�روث الفل�شطيني والإن�شاين وتثبيتها.

The Mythical Dimensions of the Folkloric Story in the Jenin 
Governorate: Jaba' Village as a Case Study 

Ms. Eman Fashafsheh 

Abstract:

The Palestinian popular heritage is a set of manners, values, beliefs, 
popular knowledge, material culture and ethical culture. Furthermore, it 
is distinguished by its form, genuinity and context which are rooted in the 
collective unconscious.  

Itsimportance lies in solidifying and strengthening the Palestinian 
identity, which is considered the corner stone of the survival of the Palestinian 
society.

One of the challenges facing the Palestinian culture is the Israelis 
attempts to eliminate and steal it because the popular heritage is the honest 
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reflection of the originality of the Palestinian life.   
The folk tale is one of the branches of the Palestinian cultural heritage 

related to the human heritage. In other words, there is a connected 
controversial relationship between tales and myths which are the source from 
which tale come from. In fact, fairy tales are considered one of the branches 
of myths because the remains of myths are carved in the world history. 

Jenin’s folk tales are full of mythical symbols, which float on the surface 
whenever we trace one of the stories. The reflected connection between the 
human and Palestinian heritage is through the resurrection of mythically 
based symbols. 

This study tackles the mythical and legendary symbols,which coincide 
with the symbolism of the goddess Ishtar and the god Tammuz. Besides,they 
areconnected with doves, gazelles, goblins and  genes indicating women and 
men for their stature throughout ages.

Women havepromoted fear and love at the same time that the faces of the 
goddess Ishtar show two sides, namely: positive and negative. The positive 
side is the goddess of love and fertility indicating love, sex and productivity. 
The negative side is the goddess of destruction and death. Here, the role of 
men is complementary to its orbit because stories are based on duality.  

This study attempts to pursue these legendary dimensions in the folk 
tales in Jaba- Jenin which are connected with blood, the white color, water 
eggs and some animals. 

Based on the previously mentioned, this study aimsat revealing 
the legendary symbols in the heart of the folk tales in the area of Jenin. 
Furthermore,it has considered Jaba’ village as one of the models which is 
connected with the lived reality based on the process of the reconstruction of 
the relationship between the legendary symbols in folk tales and the legend 
from which it comes from.

The importance of this study lies in its focus on the interconnected 
relationship between the legendary symbols in folk tales and merging them 
with the legend they come from. 

The researcher followed the complimentary method in analyzing the 
legendary symbols in folk tales since three methods were employed in this 
study, namely: legendary, social, and descriptive analytical. In addition,they 
were employed to analyze the texts of folk tales and create the balance 
between them and myths. 

The researcher concludes that there is a connection between the 
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legendary symbols in myths and folktales. The second conclusion is that there 
is multiplicity of symbols related to women; consequently, it is imperative 
to come up with a number of recommendations including the necessity 
of enhancing the Palestinian heritage because we have to cement the 
relationships between the Palestinian heritage and the human heritage. 

أهمية الدراسة :
اأهمية الدرا�شة يف حماولتها ك�شف النقاب عن الرم�ز الأ�شط�رية  القابعة يف  تكمن 
املعي�ص،  بال�اقع  وربطها  اأمن�ذجا،  جبع  بلدة  جنني،  منطقة  يف  ال�شعبية  احلكاية  اأعماق 
ا�شتنادا اإىل عملية اإعادة بناء العالقة بني الرم�ز الأ�شط�رية املنبثة يف احلكاية ال�شعبية 

يف منطقة جنني  والأ�شط�رة التي انبثقت عنها .
امل�شتخدمة يف  الرم�ز  ن�شاأت بني  التي  الغربة  التخفيف من حالة  اإىل  البحث  ي�شعى 
احلكاية ال�شعبية الفل�شطينية والأ�شط�رة وبني ال�اقع املعي�ص؛ لأن الغربة جتعل فهم الرم�ز 
التف�شريي  البحث  وياأتي  ارتياح،  وعدم  امتعا�شًا  نف�شه  يف  ي�لد  مما  املتلقي،  على  ع�شرياً 

ليعيد الألفة بني ن�ص احلكاية وما انبثق عنه من رم�ز اأ�شط�رية. 

منهجية الدراسة:
ا�شتخدمت الباحثة املنهج التكاملي يف درا�شة الرم�ز الأ�شط�رية يف احلكاية ال�شعبية 
يف منطقة جنني بلدة جبع اأمن�ذجا؛ اإذ ا�شتفادت الدرا�شة من املنهج ال�شيميائي، واملنهج 
احلكايات  ن�ش��ص  لتحليل  التحليلي؛  ال��شفي  واملنهج  الجتماعي  واملنهج  الأ�شط�ري 
الأ�شط�رة، بحيث تتكامل كل املناهج فيما بينها، لياأخذ كل  الت�ازي بينها وبني  واإيجاد 
منهج بطرف؛ بغر�ص التخل�ص من �شيق املنهج ال�احد اأمام ات�شاع الن�ص الرتاثي املتمثل 

يف احلكايات وارتباط رم�زها بالأ�شاطري.

مشكالت الدراسة:
العمل الأدبي يحمل اإىل القارئ جمم�عة من املعطيات التي ت�شكل ن�شقا من العالمات، 
فاحلكاية ال�شعبية حملت يف طياتها رم�زا اأ�شط�رية، ومن هنا تكمن ال�شع�بة لن العالقة  
جدلية ت�شابكيه بني الأ�شط�رة واحلكاية ال�شعبية، فلكي نفهم الرم�ز ال�اردة يف الأخرية ل 
بد من ربطها بالأوىل والع�دة اإىل منابعها الأوىل؛لأن عملية فهم الرم�ز ل بد لها من اإر�شاء 

نقطة بدئية ، فكل قراءة تنطلق من ت�ش�ر اأويل لها.
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أسئلة الدراسة:
هل هناك و�شائج �شلة بني ما ورد يف احلكاية ال�شعبية والأ�شط�رة ؟ ●
ما الدللت الرمزية يف احلكاية ال�شعبية   ؟ ●
ما الرم�ز الأ�شط�رية املرتبطة باملراأة يف احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني؟ ●
يف  ● ال�شعبية  احلكاية  يف  والبي�شة  والدم  واملاء  الأبي�ص  الل�ن  مدل�لت  هي  ما 

منطقة جنني؟

املقدمة:
ت،�ص15(،  ب  )ي�ن�ص،  ال�شعبية  احلكايات  عنه  انبثقت  الذي  الأ�شل  الأ�شاطري  تعد 
يف  م�غلة  اأ�شاطري  بقايا  هي  اخلرافية  فاحلكاية  بينهما،  وت�شابك  تالزم  فهناك 
احلكاية  باأن  قال  حني  ي�ن�ص  احلميد  عبد  اأكده  ما  القدم)زكي،1981،�ص117(،وهذا 

اخلرافية هي البنة ال�رصعية لالأ�شط�رة)ي�ن�ص،ب ت،�ص15(.
تزخر احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني برم�ز ذات بعد اأ�شط�ري قابعة يف اأعماقها، 
يف  وانحاللها  بروزها  خالل  من  احلكايات،  من  حكاية  تتبعنا  كلما  ال�شطح  على  تطف� 

احلكايات ال�شعبية، عاك�شة الرتابط والتالحم بني امل�روث الفل�شطيني والإن�شاين.
بادئ ذي بدء تتناول هذه الدرا�شة رم�زاً اأ�شط�رية تت�شابك مع رمزية املراأة/ع�شتار 
هذه  ال�شعبية  احلكاية  ج�شدت  فقد  احلياة،  يف  الأوىل  الثنائية  باعتبارهما  والرجل/مت�ز، 
الثنائية من خالل بثها للرم�ز الأ�شط�رية ذات العالقة، مربزه فاعلية املراأة يف احلياة، اإىل 

جانب فاعلية الرجل.
اأقر الإن�شان منذ بداية اخلليقة ذلك عندما تاأمل الك�ن من ح�له، ف�جد عقده ينتظم 
على الثنائيات املتعار�شة، فهناك ال�شماء والأر�ص، والعامل العل�ي«عامل الأحياء، »والعامل 
الت�شاد  من  الرغم  وعلى  واملراأة،  والرجل  والنهار،  الليل  »وكذلك  الأم�ات،  ال�شفلي«عامل 
الظاهري بينهما، فاإن نظام الك�ن قائم على جمم�عة من الأقطاب ال�شالبة وامل�جبة التي 

تنجذب نح� مركز حمدد، األ وه� الإن�شان نف�شه. 
وعى الإن�شان القدمي هذه احلقائق، منذ بداأ يفكر يف وج�ده على اأ�شا�ص هذا التعار�ص 
احلياة  وبني  واملراأة،  الرجل  ثنائية  بني  الرتابط  اأوا�رص  فعقد  ذاته.  ال�قت  يف  والتالحم 
وامل�ت، فجعل املراأة هي �رص الإخ�شاب، وبالتايل فهي امل�ش�ؤولة عن خل�د اجلن�ص الب�رصي 

وا�شتمرار احلياة بالإجناب.
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الذك�رة  الكربى حتمل عن�رصي  الأم  الثنائية، فع�شتار  القدمية هذه  الأ�شاطري  اأبرزت 
والأن�ثة معا، لتك�شف اأنها حتت�ي يف �شميمها على بذرة ال�شلب و الإيجاب اللذين ن�شاأ عن 
حركتهما الك�ن املت�لد عن الأم الكربى؛ لأن كمال الأل�هة جتمع ال�شدين، فكانت الإلهة 
اأنثى ك�نية، وكانت يف ال�قت نف�شه تن�ش�ي يف داخلها على بذرة الذك�رة، التي  ال�احدة 
انف�شلت فيما بعد)املاجدي،1999،�ص24/ 25(. وهي �رصيكة الرجل، القادرة على حتقيق 

ذاتها. 
والرغبة،  احلب  م��شعي  يف  وبخا�شة  الع�ش�ر،  مر  على  مميزة  مكانة  املراأة  نالت 
الأ�شط�رية  بظاللها  ترمي  فاملراأة  لذا  واحد،  اآن  يف  والرهبة  اخل�ف  النف��ص  يف  وخلقت 
ب�جهيها:  الكربى،  الأم  ع�شتار  �ش�ر  تتجلى  اإذ  جبع،  بلدة  يف  ال�شعبية  احلكاية  على 
الإيجابي اأي اآلهة احلب واخل�شب باملعنى ال�ا�شع لهذه الكلمة، ومبا حتمله من اإ�شارة اإىل 
فهي   الأ�ش�د  ب�جهها  وتظهر   ، ،�ص34(   1973 والتكاثر)علي،  واجلن�ص  واحلب  الأم�مة 
اأنثى  وتعني  اآ�ش�رية،  بابلية  كلمة  »ليليث«، وهي  ال�شيطانة  فهي  اإذاً  والدمار،  امل�ت  اإلهة 
اإذ ت�ؤدي هذه ال�شيطانة دوراً مهمًا يف عامل ال�رص  العفريت)عبد احلكيم،1978،�ص132( ، 

والظالم)ال�ش�اح،2002،�ص2016(.
اعتربت املراأة يف الط�ر الأول من تاريخها،«اأمًا« متتلك ق�ة الإجناب املكتنفة بالأ�رصار، 
تلك التي ت�شكنها ق�ة �شحرية دينية، تع�د بعميم الفائدة على الب�رصية، ي�مئذ كانت املراأة 

حتاط ب�رصوب الحرتام، والتكرمي كاأم، ول �شيما اإذا اأجنبت ذك�راً)بيرت،1979،�ص74(.
وملا كانت املراأة الأم ترتبط بالإجناب، فقد عدت عبادة اجلن�ص من اأقدم العبادات ؛ 
لأنها ترمز اإىل ا�شتمرارية احلياة، واحلماية من الفناء، ودليل ذلك الر�ش�م والتماثيل التي 
“ ب�شكل لفت دون  اأعلى الفخذين، البطن  “ال�شدر،  اأبرزت الأع�شاء التنا�شلية  وجدت، فقد 
الرتكيز على مالمح ال�جه يف كثري من الأحيان، وهذا يدل على اأن املجتمع البدائي كان 

جمتمعًا اأم�ميًا، عبد املراأة لأنها اأ�شل احلياة واأم الك�ن)املاجدي،1997،�ص122(. 
القرن  مطلع  عند  ع�شتار  ظهرت  فقد  الأ�شاطري  يف  يطالعنا  ما  اأول  هي  الأم  فاملراأة 
العاريني،  املمتلئني  الكبريين  بثدييها  مم�شكة  وهي  الكال�شيكية،  ال��شعية  يف  الثامن، 
حتيط بهما اليدان من الأ�شفل لتدل على دور الأم، و الإخ�شاب والعطاء والبذل التي تق�م 
يندفع  ممتلئة  �شيدة  هيئة  يف  »اأرمتي�ص«  الإلهة  �ش�رت  كما  بها)ال�ش�اح،2002،�ص52(. 
تق�م  الذي  اخل�شب  على  للدللة   ، الأثداء)ال�ش�اح،2002،�ص223(  ع�رصات  �شدرها  من 
وجهي  على  للدللة  اآخر،  حينا  والأ�ش�د  حينا  الأبي�ص  بالل�ن  متاثيلها  تدهن  كما  به، 
ع�شتار)ال�ش�اح،2002، �ص222( ، وظهرت الإلهة »جيا« اأمًا ذات اأثداء تر�شع الأر�ص، التي 
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بدورها  تر�شع جميع الأحياء، فهي اأم لالآلهة والب�رص)ال�ش�اح،2002،�ص221( ، وظهرت 
بهم من كل  والأجنحة حتيط  بث�بها،  اآخرين ملتفني  اأطفال  تر�شع طفال مع  امراأة  ع�شتار 

�ش�ب)الديك،2001،�ص170(. 
لكن  وال�رصيرة،  املحبة،  الأم  فهي  و�ش�ح،  بكل  ال�شعبية  احلكاية  يف  الأم  وظهرت 
املحبة  وطفلها  تتبادل  التي  املحبة،  هي  لالأم،  الطبيعية  ال�ش�رة  اأن  عليه  املتعارف  من 
وامل�دة، وهذا لي�ص جمرد ملمح عاطفي فح�شب، واإمنا ه� يف احلقيقة من بقايا الع�ش�ر التي 
كانت فيها عقيدة الأ�رصة ت�شكل جزءاً اأ�شا�شيًا من الدين)دير لين،1973،�ص127(. فالأم 
و�شعتها الن�امي�ص الك�نية والطبيعة يف م��شع احلار�ص الأمني، واملربية الن�شطة الدءوب 
لأولدها، حتى اإذا ما كربوا ظلت حتر�ص  م�شاحلهم، وتزودهم بالن�شيحة، وامل�شاعدة فهي 
اإناثًا، برابط الأم�مة الع�ش�ي الأبدي، كما يف حكاية »الأم  اأو  اأبنائها ذك�راً  م�شدودة اإىل 
احلن�ن«)الراوية �شعدة �شالح،2017( اإذ تتلقى الأم الظلم من اأبنائها، وعلى الرغم من ذلك 
غريزة  حتركت  واإمنا  مل�شاعدتها،  واحتاج�ا  الأح�ال،  عليهم  �شاقت  عندما  لهم،  تتنكر  مل 
ح�شلت  الذي  الكنز  ق�شمت  باأن  ؛  العي�ص  �شظف  وتكفيهم  ذراعيها،  بني  لت�شمهم  الأم�مة، 
عليه، بني اأبنائها، وبني ال�شاب الذي اتخذته ولدا لها يف اأثناء رحلتها، وبهذا مل تفرق بينهم 

جميعًا. 
تتجلى الرمزية الأ�شط�رية لالم املحبة املتج�شدة يف الغ�لة يف حكاية »ال�شاطر ح�شن« 
)الراوية اأني�شة منر،2017(، فالغ�لة املخيفة التي ي�شادفها ال�شاطر ح�شن واأثداوؤها متدلية، 
تطحن ال�شكر، يبادر وير�شع من حليبها، وياأكل من �شكرها فتق�ل له: »مني م�ص من بزي 
اليمني؟�شار اأغلى من ابني عبد الرحيم، ومني م�ص من بزي ال�شمال؟�شار اأغلى من ابني 

عبد الرحمن«. 
اأظهرت احلكاية رمزية الأم املتمثلة يف الغ�لة ،التي اعتربته ابنًا لها؛ لأنه ر�شع من 
ثدييها، وهذه العملية اأي عملية الر�شاعة حتمل معنى البن�نة ؛ فالأمر الطبيعي اأن ير�شع 
الأبناء من اأمهم، فال�شاطر ح�شن قام بهذه العملية ممثال بذلك دور البن جاعاًل الغ�لة اأمًا 
له، ومما ل �شك فيه اأن عالقة الأم�مة تعد من اأكرث العالقات م�دة ورحمة، وهذا ما دفع 

الغ�لة مل�شاعدته)الراوية اأني�شة منر،2017( 
ثنايا  يف  فنجد  �شاذة،  وحالت  ا�شتثناءات،  من  تخل�  ل  النمطية  ال�ش�رة  هذه  لكن 
احلكاية ال�شعبية يف منطقة جنني حالت وقفت الأم فيها م�قفًا متعار�شًا مع طبيعتها و 
م�شالح اأبنائها، بل �شحت بتلك امل�شالح يف �شبيل حتقيق اأه�ائها واأغرا�شها ال�شخ�شية، 
كما يف حكاية “ال�شاطر ح�شن”)الراوية �شعدة �شالح،2017( ،اإذ تتجلى �ش�رة الأم ال�رصيرة 
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يكت�شف  اأن  ابنها  من  وخافت  الأ�ش�د،  املارد  ع�شيقها  مع  �رصعية  غري  عالقة  اأقامت  حني 
اأمرها، وترى اأنه يقف حائاًل يف طريق �شعادتها. فتحاول مب�شاعدة ع�شيقها الق�شاء عليه، 

لتحقيق رغباتها اجلن�شية املحرمة.
الأ�شط�رة  مع  تن�شجم  القدم  يف  مغرقة  اأ�شط�رية،  جذوراً  ال�رصيرة  الأم  لرمزية  اإن 
الفرع�نية، التي ت�شتهي فيها الأم زوجة “اأن�ب�” اأخا زوجها ال�شاب “باتا” فيخ�شي نف�شه، 

ومي�ت ثم يبعث، على قاعدة عرفت فيما بعد باأنها مت�زية”)زكي، 1979،�ص112(.. 
وتظهر املراأة ال�رصيرة ب��ش�ح من خالل رم�ز اأ�شط�رية عدة كالغ�لة واجلنية ل �شك 
يف اأن املراأة ال�رصقية، وما تخ�شع له من و�شع اجتماعي حمافظ، جمربة على كبت كثري من 
رغباتها، وحر�شها الدائم على عدم الب�ح بها ب�شكل �رصيح، بينما حتفل نف�شها بالرغبات 

غري املحققة، فال عجب اإذن اأن ي�ش�ر خيالها ما ف�شلت يف حتقيقه من ن�ازع نف�شها. 
من املالحظ اأن احلكاية ال�شعبية مل تخ�ص الرجل مبا خ�شت به املراأة؛ لأن �شخ�شيتها 
املهيمنة.  ال�شلطة  ميثل  والرجل  والفداء،  والت�شحية  باخل�ش�ع،  تت�شم  كانت  بالدنا  يف 
واإذللها من ناحية، وطغيان  املراأة،  الثالثة من ع�امل مهانة  اأو  بالثانية  الزواج  واإباحة 
الرجل من الناحية الأخرى، وهذا العمل قد يلحق الأذى بالأطفال كما يف حكايات »ن�ص 
ان�شي�ص«و«الغالية والبالية« و«بيظ فقاقي�ص«)الراوية �شعدة �شالح،2017( ، وهنا يقف 
حنان املراأة حائاًل، يحميهم ما ا�شتطاع اإىل ذلك �شبيال، لعله يقيم ت�ازنا بني الق�ش�ة، واحلنان، 
والكره واحلب، والعدل، والظلم لت�شتمر احلياة، كما يف حكاية »بقرة اليتامى«)الراوي اأحمد 

خليلية،2017( اإذ ميثل الرجل قمة الق�ش�ة وال�شتبداد.
اإن املجتمع الذك�ري يرى املراأة قبل اأن يراها، يبل�رها وعيه الذك�ر التقليدي، الذي 
يعمل على حم� تفا�شيلها، بل يحيل املراأة اإىل جمرد رمز، وهذا يف�رص اأن املراأة تظل غائبة 
اإىل  الذك�ري، ولعل ذلك يع�د  ال�عي  اأو�شافها اجل�شدية يف  الفعلي، فتح�رص  يف وج�دها 
ترى  بينما  روحا،  »الإله«  الرجل  يرى  حيث  والأ�شط�رية،  الجتماعية،  منها  عدة  اأ�شباب 
املراأة »ال�شيطان«ج�شداً، وهذا يربز الروح املقد�شة باأفعالها اأي »الرجل«، بينما يربز اجل�شد 
الآثم »املراأة«)املنا�رصة،2005،�ص183(. فكالهما ي�شعى لتحقيق الذات الذي يرادفه حب 

البقاء واحلياة«)ال�شاري�شي،2004،�ص184(.
تظهر رمزية الرجل/الغ�ل الذي يرغب يف املراأة وي�شعى للنيل منها ج�شديا  وجن�شيا 
جميلة،  فتاة  واجهت  فقد  �شالح،2017(  �شعدة  والغ�ل”)الراوية  الراعي  حكاية”بنت  يف 
وحدها -بعدما تركها والدها الذي كان برفقة اأحد اأ�شحابه- غ�ًل خميفًا، كان يختطف 
البنات يع�شقهن فرتة ،ثم يلتهمهن ، اغتنم الغ�ل فر�شة وج�د الفتاة يف احلظرية ، ودخل 
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على هيئة خروف، ثم ما لبث اأن حت�ل اإىل هيئته الطبيعية، واألقى القب�ص عليها. 
اأظهرت احلكايات ال�شعبية  كذلك رمزية الرجل م�شتخدمة عن�رص الإ�شقاط ك��شيلة، يف 
حكاية “اأب� اللبابيد”)الراوية لطفية،2017( ، اإذ كان مللك فتاة جميلة، وحيدة كان يحبها 
حبا جما، وبعد وفاة زوجته، رغب الأب يف الزواج، لكنه مل ير اأف�شل من ابنته، ف�شار يدخل 
على البيت قائال لبنته “يا بنت عمي”، بعد اأن راأى اأن الفتاة كربت وازدادت جمال، اأيقن 
ما  وهذا  اآخر،  رجل  اإىل  وانتقالها  بزواجها  وذلك  الأفق،  يف  عنه لح  النف�شال  طريق  اأن 
كان يرف�شه. مل ي�شمح لها بهذا النف�شال رغبة منه يف الحتفاظ بها لنف�شه. اإل اأن الفتاة 
بانتهاجها  ذاتها  وحتقيق  النف�شال،  ب�رصورة  لإميانها  بالرف�ص؛  العالقة  هذه  جابهت 

الطريق ال�شحيح. فاتخذت من الهرب و�شيلة. 
الع�شرية،  ن�شاء  لكل  الأب  الندم، فامتالك  الزواج اخلارجي ينطلق من  اأن  يرى فرويد 
اأبيهم، خ�فا من وق�عهم يف  الأبناء من حقهم يف خالفة  �شيمنع  احلق،  ودفاعه عن هذا 
اأجل ال�شتمرار، وبهذا مت  الغريزة من  اخلالفات، متخلني عن مي�لهم املحرمة، بكبت هذه 

حظر الزواج من املحارم، وت�رصيع الزواج اخلارجي)دير لين، 1973،�ص37(.
بعيدا عن ثنائية الرجل واملراأة هناك كثري من الرم�ز م�ج�دة يف �شميم احلياة زخرت 
بها احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني لها بعدها الأ�شط�ري وياأتي احلي�ان يف املقدمة 
،اإذ يحتل جانبا مهما من تفكري الإن�شان وقد عرف العامل الأ�شط�ري عن دنيا احلي�ان، قدر 
ما عرف العامل احلديث)خ�ر�شيد،1988،�ص67( ، اإذ ت�ؤدي احلي�انات اأدوارا مهمة، وتتميز 
حقيقة،  اأنه  على  دورها  ت�ؤدي  وتفكري،  اإدراك  لها  عاقلة،  �شخ�شيات  بك�نها  �شخ�شياتها 
ورمبا يع�د ال�شبب يف هذا اإىل اأن ن�شاأة احلكاية كانت مالزمة للطف�لة الإن�شانية، ي�م اعتقد 
النطق، فعبد كثرياً مما ح�له  القدرة على  اأرواحا، ولها  الأ�شياء جميعها حية، تتقم�ص  اأن 

ومنها احلي�ان، وبخا�شة يف الديانة الط�طمية )كراب،1967،�ص56(.
اعتقد النا�ص حني �شاغ�ا احلكايات ال�شعبية، اأن احلي�ان ي�شبه الإن�شان يف �شفاته، 
واأفعاله تنبعث عن دوافع، وانفعالت ب�رصية، رمبا لأن تلك احلي�انات يف حقيقتها اإن�شان 
مم�ش�خ، لي�شفي على ت�رصفات احلي�انات ن�عا من العقالنية)كراب،1967،�ص56(. ورمبا 
جاءت هذه الفكرة نتيجة التاأثري باملعتقد الفرع�ين الذي بل�ر نظرية التنا�شخ، وترى هذه 
احلي�ان  هذا  فيت�رصف  ما،  حي�ان  ج�شم  يف  ال�شكن  ميكنها  الإن�شانية  الروح  اأن  النظرية 

ت�رصفات اإن�شية لأنه يف حقيقته روح اإن�شية)خ�ر�شيد،1988،�ص75(. 
عبثا،  ذكره  ياأت  مل  الذي  الغزال،  منها  خمتلفة  حي�انات  ال�شعبية  احلكايات  اأبرزت 
ذات  امل�روثة  باملعتقدات  الغزال  ارتبط  ،فقد  تام  وعي  عن  ال�شعبية  الذاكرة  اختارته  بل 
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به  اأحاطت  وقد  دم�زي  وجد  القدمية،  ال�ش�مرية  الأ�شط�رة  ففي   الأ�شط�رية  الرم�ز 
اإىل  وح�له  له  “ارت�” فا�شتجاب  اإىل  ووجهه  يديه  رفع  �رصبا،  واأو�شعته  الكاىل  �شياطني 
والطحني  لي�رصب  املاء  عليه  ف�شبت   “ “بليلي  تدعى  عج�ز  بيت  اإىل  هاربا  لي�يل  غزال، 

لياأكل)ال�ش�اف،2001،�ص87(.
اأما الغزالة فرتتبط بال�شم�ص لغة، اإذ تعد من اأ�شمائها )ابن منظ�ر،1994،مادة غزل( 
، وترتبط باملراأة بجامع اجلمال والأن�ثة واخل�شب، كما ترتبط بال�شم�ص واملراأة معا، يف 
ال�شتعاري،  التخيل  �ش�ر  من  �ش�رة  من  اأكرث  ويف  اللفظي،  املجاز  يف  �ش�رة  من  اأكرث 
الذي ه� من منابع الأ�شط�رة القدمية؛ لأن الغزالة كانت تذكر مع ال�شم�ص، و�شبهت املراأة 

بكليهما)خ�ر�شيد،1988،�ص101(. 
الفتى  اليتامى” اذ حت�ل  “بقرة  ال�شعبية كما يف حكاية  الغزال يف احلكاية  وح�رص 
اليتيم الذي هرب، و�شقيقته من ظلم زوجة اأبيه اإىل غزال نتيجة �رصبه من ماء “مكر” )املكر: 
ه� حفرة �شغرية يف ال�شخر تتجمع فيه مياه الأمطار( ،راثت فيه غزالة. ورغم حت�ل الفتى 
اإىل �ش�رة غزال فاإنه بقي يحتفظ بال�شع�ر، والفهم والإدراك، بل القدرة على اإظهار م�شاعر 
اخل�ف، وال�فاء، والت�رصفات الإن�شانية، يظهر ذلك يف م�شلك الغزال الذي �شار ياأخذ اخلبز 
الذي يطعم�نه اإياه، ويرميه لأخته يف البئر التي حب�شتها فيها اأم زوجها، ب�شبب الغرية التي 
اعرتتها، بعد ذهاب زوجها امللك اإىل احلج، ويق�ل لها: »خيتا يا بدور، �شنَّ�يل ال�شكاكني، 

وعلُّ�يل القدور«)الراوي اأحمد خليلية،2017(. 
اأما الطي�ر فنالت مكانة مميزة يف الذاكرة منذ القدم فا�شتهر القدماء بعادة التطري عن 
طريق روؤية رئة الطي�ر واأكبادها واأح�شائها، وقد اأجمع العرب على اعتبار الغربان والب�م 
من احلي�انات النج�شة امل�ش�ؤومة، و�شم�ا الب�مة اأم ال�شبيان و اأم اخلراب واعتربوا الهامة 
تخرج من راأ�ص القتيل حتجل بال ت�قف يف طلب الثاأر والدم )عبد احلكيم، 1978،�ص120(. 
حكاية  يف  كما  جنني  منطقة  يف  ال�شعبية  احلكايات  من  جانبا  الطي�ر،  وا�شتح�ذت 
»الطري الأخ�رص«؛ اإذ حت�لت عظام الفتى الذي ذبحته زوجة والده، ودفنتها اأخته، اإىل طري 

اأخ�رص، ا�شتطاع اإثبات ه�يته عندما جاء اإىل عر�ص اجلريان وه� يق�ل: 
اأنا الطري االأخ�رش املزين املح�رش

خالتي ذبحتني واأب�ي اأكلني
واأختي احلن�نة حن اهلل عليها

مللمت عظامي وحطتهن بجرن الرخامات
ده�ص احلا�رصون من ق�له، وطلب�ا منه الإي�شاح، فرف�ص اأن يعيد ما يق�ل حتى تفتح 
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زوجة والده فمها، ففتحت فمها، فقذف فيه م�شامري، فماتت، وطلب ذات ال�شيء من والده 
ففعل، فاألقى ابراً يف فمه فمات، ونزل وهدى بح�شن اأخته فعاد اإىل �ش�رته الإن�شية)الراوية 

لطفية حممد،2017(. 
وجد يف الأدب الأملاين القدمي ن�شا م�شابها لالأغنية ال�شابقة، اإذ ورد ما يلي: 

»اأمي التي ذبحتنى 
اأبي الذي اكلنى
اأختي ال�شغرية

تبحث عن �شاقي
وتلفها برباط من حرير

ت�شعها حتت �شجرة اجل�ر«)كراب، 1967،�س74(
يعد الطائر يف احلكاية ال�شابقة املعادل امل��ش�عي لروح الأخ، وه� املعادل امل��ش�عي 
لروح دم�زي، كما ذكرت الأ�شط�رة ال�ش�مرية »اإنانا ودم�ز« فقد ا�شتجاب الإله »اأوت�« لدعاء 
دم�زي لتخلي�شه من ال�شياطني الذين قب�ش�ا عليه واأو�شع�ه �رصبا، فجعل روحه مثل الطري 
الذي يفلت من خمالب الن�رص، وبهذا ا�شتطاع الإفالت من ال�شياطني )علي،1973، �ص119/ 
120(، وهذا يدل على مكانة الطائر يف الأ�شاطري، لذا كان م��شع تقدي�ص يف الفكر القدمي 
لتميزه بخا�شية الطريان، فقد قد�ص امل�رصي�ن الطي�ر وعدوها رمزا لالإلهة ايزي�ص »ع�شتار« 

التي اأعارها الفن الفرع�ين جناحني كبريين. �ص)ال�ش�اح،2002،�ص148(
،لطفية  الأخ�رص«)الراوية  »الطري  حكاية  يف  الأ�شط�ري  الطفل/الطائر  بعد  يتجلى 
وهذا  له،  الإن�شانية  اله�ية  ا�شتعادة  ثم  طري  اإىل  العظام  حت�ل  خالل  من  حممد،2017( 
اأخت »ايزي�ص« وتدعى »نفتي�ص«  اأ�شط�رة البعث الوزيري،حيث �شاعدت  يت�افق متاما مع 

على بعث روح اأخيها للحياة يف ج�شد »اوزيري�ص«)طه،2009،�ص104(.
وقد وردت حكاية اأجنبية م�شابهة ملا ورد يف احلكاية ال�شابقة، حكاية »الأخ املرح« 
فقد  طرق ج�شد بنت امللك ثم و�شعت العظام بجانب بع�شها بع�شا بطريقة �شحيحة، مما 

اأدى اإىل ع�دة الفتاة اإىل احلياة)دير لين، 1973،�ص116(.
نالت البي�شة التي تخرج من احلي�ان مكانة يف احلكايات ال�شعبية، وهي تنبثق عن 
اأ�شاطري اخللق امل�رصية، اإذ يعتقدون اأن بدء اخللق ه� البي�شة اخلالقة التي نتجت من جراء 

تلقيح الرياح لتلك البي�شة اإذ انبعثت منها النف�ص اخلالقة )عبد احلكيم، 1978،�ص45(. 
الأب«)الراوية �شعدة �شالح،2017(  البي�شة يف حكاية »قمرية وزوجة  تظهر رمزية 
الفاح�شة، لإبعادها عن  اتهمتها بفعل  التي  الفتاة على ظلم زوجة والدها،  ،وفيها �شربت 
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اأطعمتها  و  زواج،  دون  حتمل  الفتاة  يجعل  البي�ص،  من  ن�عا  الأب  زوجة  فا�شرتت  البيت، 
اإياه، فظهرت عليها عالمات احلمل، حر�شت الزوجة الأب على اإبعاد ابنته والتخل�ص منها. 
وجهزت لها زوادة فيها اأن�اع رديئة من الطعام، م�همة باأنها اأطعمة فاخرة، فتنج� الفتاة 
ل�شربها، واأخالقها الطيبة، وتع�د اإىل البيت حمملة بالذهب، واملج�هرات. ونالحظ ال�شيء 

ذاته يف حكايات »بقرة اليتامى« و«جبينه«)الراوية �شعدة �شالح،2017(
من املالحظ يف احلكاية ال�شابقة، ا�شتخدام البي�ص يف الإجناب، دون احلاجة اإىل زوج، 
الدينية  رم�زها  بل من  باملراأة،  املرتبطة  الأم�ر  من  يعد  البي�ص  لأن  ذلك؛  غرابة يف  ول 
امل�ؤنث  لأن  منهما؛  حي  والبي�شة-خروج  املراأة  بينهما-اأي  العالقة  فج�هر  املقد�شة، 
اأي اأن بينهما رباط احلياة واخل�شب، فكالهما  احلقيقي يف اللغة، ه� كل ما يلد ويبي�ص، 

ينتج حيًا. 
خا�ص  تقدير  ولها  القدمية،  احل�شارات  يف  ح�ش�را  للبي�شة  فاإن  �شلف،  ملا  وتاأكيدا 
فالبي�شة  املقد�شة،  املعب�دة  هي  “ال�شم�ص”  “البي�شة”،  “فاملراأة”،  ال�شامي،  الرتاث  يف 
كال�شم�ص ميتزج الل�ن الأبي�ص بالأ�شفر، وت��شف ب�رصة املراأة اجلميلة، بالب�رصة املائلة اإىل 

ال�شفرار)ال�ش�اح،2002،�ص25(.
التي جتمع يف  كالبي�شة  ما،  ب�شكل  احلياة  مانحة  الإخ�شاب، وهي  �رص  واملراأة هي 
ت�شبيهه  ميكن  فاجلنني  متاما)البطل،1981،�ص80(.  اجلنني  كما  ومح  بيا�ص  غرقئها 

باملح، واملاء الذي يحيط به يف رحم الأم ميكن ت�شبيهه بالبيا�ص. 
والبي�ص يف نظر العامة، م�شت�دع تخرج منه احلياة، فالبي�شة اجلامدة التي ل حراك 
بها تفق�ص، ويخرج منها خمل�ق حي، وظاهر هذه العملية يبعد الذكر عن �رصورة حدوث 
احلياة.  ت�الد  عن  تعرب  بذاتها  هي  البي�شة  اأ�شبحت  ولذا   ، الفق�ص)احل�شن،1988،�ص55( 
وهذا ما اأ�شارت اإليه احلكاية ال�شابقة، اإن الفتاة مبجرد ما ابتلعت البي�ص، فان هذا البي�ص 

�شيفق�ص يف بطنها، مما ي�ؤدي اإىل ظه�ر عالمات احلمل
اأما الأفعى فقد حظيت برم�ز اأ�شط�رية عدة، فهي ترمز اإىل امل�ت وال�رص واىل احلياة 
واخلل�د، اإذ ميثل التنني يف الفكر القدمي ال�شكل النم�ذجي للحياة الك�نية، وه� كذلك رمز الليل 
وامل�ت؛ اإذ يعد »ك�ر« يف الأ�شاطري ال�ش�مرية رمزاً للم�ت والظالم)ال�ش�اح،1996،�ص215( 
الإن�شانية  احل�شارة  ليدمر  البحر  اأعماق  من  خرج  مدمراً  وح�شًا  البابلي  »الالب�«  ويعد   ،

)ال�ش�اح،1996،�ص225(. 
ويف احلكاية ال�شعبية وجدت الأفعى بكل و�ش�ح كما يف حكاية “تفيفيحة”)الراوية 
بهية حممد حمم�د،2017( فقد مرت حية �شغرية من اأمام الفتاة “تفيفيحة”، هاربة من 
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ثعبان كبري يريد البط�ص بها، فاأخفتها الفتاة وو�شعتها يف “القبعة” التي بح�زتها، ولأنها 
اأنقذت حياتها طلبت احلية من تفيفيحة مد يدها يف فمها، فاأخرجت خامتا �شحريا يلبي 
لها ما تطلب منه. ويف حكاية “مقطعة الديات”)الراوية �شعدة �شالح،2017( تعر�شت فتاة 
اأخته غ�لة،  “الغ�لة” اأن  اأوهمته زوجته  اأن  لظلم �شقيقها، الذي قطع يديها ورجليها، بعد 
وبينما  بئر،  باب  على  اأخته  ترك  بفعلته  الأخ  قيام  وبعد  ولدتهم،  حال  يف  اأبناءه  تلتهم 
لها  فمدت  امل�شاعدة،  منها  “ثعبان” طلبت  بها حية، هاربة من حن�ص  هي جال�شة، مرت 
يد الع�ن، فم�شحت احلية على يدي الفتاة ورجليها، فعادت كما كانت. ولعل اأعمال احلية 

اخلارقة، هي انعكا�ص للخيال ال�شعبي يف ت�ش�ر احلية باأنها �ش�رة مرئية للجان. 
ولعل دور احلية يف �شفاء الفتاة يف حكاية “مقطعة الديات”يعيدنا اإىل الإله “ننَك�زشيدا” 

ابن الإله “ننازو” اإله الطب الذي رمز اإليه بثعبانني)املاجدي،1998،�ش�ص99(.
وهناك بع�ص الأ�شاطري التي تعر�شت للحية كما ورد يف احلكايات ال�شعبية،فقد كان 
يرمز الثعبان اإىل العدالة مثل ثعبان فرجيل الذي �شكل من النحا�ص الأ�شفر، كاأداة لختبار 
مدى عفة املراأة، اإذ يطلب من التي يراد اختبار مدى عفتها، ب��شع يدها يف فم التمثال، فاإذا 
مل تكن غري عفيفة اأطبق متثال الثعبان على يدها فقطعها، اأما اإذا كانت عفيفة فال ي�شبها 

اأذى)اجل�هري،1981،�ص592/ 593(.
له)املاجدي،    مقرا  ال�شفلي  العامل  يتخذ  ثعبان  ب�شكل  اآم�ن  لالإله  يرمز  وكان 
كما عبد بن� اإ�رصائيل اأفعى نحا�شية، كان�ا ي�شح�ن لها، وقال�ا اإنها من  1998،�ص90(. 
�شنع م��شى)احل�ت، 1955،�ص56( ، وكان العتقاد عند امل�رصيني القدماء اأن الآلهة قد 
حت�لت اإىل جن، فهناك اإلهة قد جت�شدت على �شكل حية، وظلت مت�ارثة يف �شخ�شية اجلنية 
احلية، اأو احلية اجلنية)اجل�هري، 1981،�ص374(. ومن هنا جاء املزج بني احلية واجلان، 

حيث ف�رصت احلية على اأنها جاآن طيب تقم�ص هيئة الثعبان)اجل�هري،1981،�ص197(.
كان للماء ح�ش�ر لفت يف احل�شارة الب�رصية ، فاملاء �رص مقد�ص “فلي�ص غريبا البتة 
اأن جند املاء املبداأ الأول الذي تفرعت عنه جميع الكائنات احلية”)عجينة،1994،�ص137( 
لذا ي�شكل الدور اجل�هري يف جممل الف�لكل�ر يف البالد العربية، ولي�ص هذا فح�شب بل يف 
الأ�شاطري اأي�شا)عبد احلكيم،ب ت ،�ص601(. فه� احلياة، كان وج�ده كافيًا لتقدم الإن�شان 

وا�شتقراره.
طلب  اإح�شاره  فعملية  ال�شعبية  احلكاية  يف  املهمة  العنا�رص  من  احلياة  ماء  يعد 
تعجيزي، يتطلب خ��ص املخاطر ، لكنه �رصورة ملحة ل�شتمرار احلياة ،فل�له ملا اأعيدت 

احلياة لل�شاطر ح�شن كما يف حكاية “ال�شاطر ح�شن”)الراوية �شعدة �شالح،2017(
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وتتجلى اأهمية ماء احلياة يف الأ�شط�رة البابلية، التي حتكي عن ع�شرتوت، فع�شرتوت 
مت�ز)عبد  حلبيبها  و  لبنها  احلياة  لإعادة  املاء؛  هذا  لإح�شار  ال�شفلي،  العامل  اإىل  نزلت 
احلكيم،د ت،�ص607(. وقد اأو�شت عند نزولها وزيرها اإن مل تعد اأن يذهب اإىل الإله “انكي” 
لأنه ميتلك ماء احلياة، القادر على اإعادة الروح لها اإذا ر�شه عليها)فريحه،1989،�ص207(. 
واملاء قادر على تغيري حالة الإن�شان ؛ لأن بع�ص الينابيع والعي�ن امل�شح�رة، تك�ن 
�شكنًا لالأرواح ال�رصيرة، ومن ي�رصب منها يتح�ل اإىل حي�ان اأو طائر، وهذا متامًا ما حدث يف 
حكاية “بكفي احلظ”)الراوية اأني�شة منر،2017( اإذ تتح�ل احلمامات ذوات الل�ن الأبي�ص 
النا�شع، اإىل غربان �ش�د، عند �رصبهن من ماء بحرية م�شح�رة، وحينما وردن ماء البحرية 

عند متام زوال ال�شم�ص، زال عنهن ال�شحر.
وهناك مياه اإذا اأ�شيف اإليها عامل اآخر، اأ�شاف اإىل �شحرها بعدا اإ�شافيا، ففي حكاية    
“بقرة اليتامى”)الراوي اأحمد خليلية ،2017( �رصب ال�لد من مياه راثت بها غزالة، فتح�ل 

ه� الآخر اإىل هيئة غزال. 
فكان  الزاهي؛  احلياة  وجه  على  واملحافظة  واخل�شب  اخلري،  �شفات  املاء  ميلك 
ا�شتخدامه ل�شالح اخلري واخل�شب، وا�شتمرار احلياة، فه� و�شيلة اأمينة حلمل طفل حي داخل 
اأمه، واحلكايات ال�شعبية التي  اأنه يف رحم  �شندوق ت�شري به املياه حمافظة عليه، كما ل� 
تتحدث عن ذلك كثرية، منها حكاية “بليبل ال�شياح”)الراوية اأني�شة منر،2017( ، اإذ عمدت 
اخلالتان حينما اأرادتا التخل�ص من اأولد اأختهما الثالثة، اإىل و�شعهم يف �شندوق خ�شبي، 
اإىل منطقة  اأن حتملهم املياه  الأقدار  النهر، فت�شاء  اإجنابهم مبا�رصة، وقذفهم يف  يف حال 

بعيدة، حيث يلتقطهم �شياد فقري احلال ويربيهم. 
حكاية  يف  كما  غ�ل  اأو  مبارد  م�شك�نة  واآباره  املاء  ينابيع  تك�ن  اأن  وميكن 
وقعت حبة من الف�ل يف بئر من حطاب فقري  اإذ  حممد،2017(  لطفية  “احلطاب”)الراوية 
فاأخذ يبكي ب�شدة قائال: “يا حبة ف�لتي يا رادة ج�عتي “ اأزعج بكاوؤه من يف البئر، فقال�ا 
له: “ولك يا عمي فك عنا. �ش� مالك قرقعتنا” �شكا لهم حالته الفقرية وطلب منهم اإح�شار 
حبة الف�ل التي وقعت منه، فاأعط�ه بدل منها باطية �شحرية �شفقة عليه لتغنيه عن ال�ش�ؤال 
عن حبة الف�ل. وقد ن�شب النا�ص اإىل م�اطن املياه اأ�رصاراً غام�شة عزوها اإىل ق�ى خارقة، 

مما حدا بهم اإىل تقدي�ص م�اطن املياه )القي�شي،1984،�ص46(.
وللماء القدرة ال�شحرية على رد الرعب، و الق�شاء على اأثره، فلي�ص اأف�شل من املاء يف 
الرعبة”)  “طا�شة  ي�شمى  ب�عاء خا�ص،  لتناوله  النف�شي، وذلك  ت�ازنه  اإىل  ال�شخ�ص  اإعادة 
طا�شة الرعبة: وعاء نحا�شي كتب عليه اآيات قراآنية ورم�ز غريبة ي��شع بها املاء وي�شقى 
منها من تعر�ص للخ�ف( ، عليها بع�ص الآيات القراآنية، فاإذا �رصب املاء الذي يف ال�عاء 

�شاعد يف الق�شاء على اخل�ف. 
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اإن حكايات املاء ل تنتهي، لرتباطها باخل�شب، واحلياة واخللق والأ�شاطري، و ق�ش�ص 
اخللق، ومرورا بق�شة الط�فان التي تدل على بداية حياة جديدة، ونهاية باحلكايات ال�شعبية 
التي تربز قد�شية املاء وقدراته اخلارقة، والطق��ص ال�شعبية التي متار�ص يف جمتمعنا اإىل 
�شن�ات اجلفاف على املح�ش�ل،  فت�ؤثر  ال�شماء ماءها،  الأر�ص، وتبلع  الآن، فعندما حتمل 
يخرج النا�ص طالبني الغيث من اهلل، ي�شريون فيما ي�شبه مظاهرة الرجال والن�ش�ة والأطفال، 
بل يخرج معظم اأهل القرية، مبا ميلك�ن من دواب ودواجن، يدورون ح�ل قريتهم دورات 
عدة، مي�ش�ن النهار طالبني الغيث، يف قدا�ص اأقل ما يقال فيه اإنه ك�شف عن حالتهم ال�شيئة 
اأب�اب ال�شماء، وا�شتدرار عطفه حيث الن�ش�ة يحملن الط�احني؛ ويقمن بطحن  اإىل اهلل. لدق 
النا�ص طالبي العطف من  النا�ص بر�شق املاء على  الرتاب، دللة على احلاجة، بينما يق�م 
اهلل )الراوي اأ�شعد �شالح،2017( وهم بهذا يق�م�ن مبا ي�شبه ال�شحر الت�شاكلي لإبراز مدى 

حاجتهم اإىل املطر. 
الأمرا�ص  بع�ص  �شفاء  على  قدرته  يف  تكمن  مميزة،  خا�شة  له  اأن  فيعتقد  الدم  اأما 
الدم مقرا للروح،  اإىل اعتبار  ال�شعبي  1967، �ص78(. كما يذهب املعتقد  اخلطرية)كراب، 
حكاية  يف  الأخ  ت�رصف  يف�رصه  ما  وهذا  اأو جت�شيدا لتلك الروح.)اجل�هري، 198،�ص82( 
“�شماق يا ابن املليحة �شماق“ )لطفية حممد،2017( عند قتل اأخته الغ�لة حماول األ ت�شقط 

اأي نقطة من دمائها على الأر�ص. 
ويف الأ�شاطري القدمية تنفرد عناة يف اأ�شط�رة دم�ية نادرة وجدت يف اأحد الن�ش��ص 
الأوغاريتية حيث جتمع من كل جهات العامل ب�رصا مقاتلني وجن�داً واأبطاًل، ثم تقيم لهم 
واأطرافهم  روؤو�شهم  من  وجتعل  اأو�شالهم،  وتقطع  دمائهم  يف  وتغ��ص  كاأ�شاح،  مذبحة 
قالئد تتزين بها، ثم تقف وتتطهر وترمي ببقية الأ�شالء يف البحر،وقد حريت هذه الأ�شط�رة 
وبع�شهم  واجلفاف،  امل�ت  واإتباع  ر�شل  هم  القتلى  اأن  على  ف�رصها  من  فمنهم  الباحثني 
الآخر راأى يف حمام الدم طق�شا من طق��ص ال�لدة، وتعبريا عن ظاهرة الت�شحية الب�رصية 
طق��ص  من  طق�ص  ه�  ورمبا  اأقدم،  ع�ش�ر  يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  الن�شاء  بها  تق�م  كانت  التي 
احلياة)املاجدي،  دماء  لتجديد  اخل�شب  ف�شل  نهاية  يف  �شن�يا  تقام  كانت  التي  العبادة 

.)87 1999،�ص84/ 
الإن�شان م�ج�دة يف  اأن روح  ،اأي  نف�شها  احلياة  ال�شعبية ه�  الأو�شاط  الدم بني  يعد 
اأخ�ين)البا�ص،د  اأ�شبحا  دمائهما  من  نقطة  �شخ�شان  خلط  اإذا  اأنه  النا�ص  فيعتقد  دمه، 
روح  دخ�ل  من  خ�فا  احلي�ان  دم  �رصب  اأو  اأكل  من  ال�شع�ب  جميع  ،وتنفر  ت،�ص254(. 

احلي�ان يف ج�فهم)اجل�هري، 1981،�ص83(. 
لحظ البدائي اأن حياته تبداأ بدم احلي�ص، وتنتهي بدم القربان، وهنا تاأكيد على اأن 
لأنه  الآلهة  اإىل  الإن�شان  من  اأعظم هدية  ه�  القربان  اأن  وراأى  به  بداأت  تنتهي مبا  احلياة 
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ت�ثيق للعهد الدم�ي بني الآلهة والب�رص)الديك،2010،�ص23(. 
التي  ال�شعبية  احلكايات  يف  لفت  وح�ش�ر  اأ�شط�رية  ودللت  رم�ز  الأبي�ص  لل�ن 
�شبهت وجه املراأة بالبيا�ص،كما يف حكاية جبينة في�شعى الرجل اإليها، و يخ��ص مغامرات 
كثرية حمف�فة باملخاطر ملا تتمتع به الفتاة من جمال وبيا�ص، لذا كان الف�ز بتلك املراأة 
من اأكرب اأمنياته، ويف كثري من احلكايات تك�ن الفتاة اجلميلة ابنة �شلطان اأو ثري كما يف 

حكاية »مترة«)الراوية لطفية حممد،2017(. 
ويف اأحيان اأخرى يعر�ص ال�شلطان على الفتاة البي�شاء جميلة ال�جه الزواج دون اأن 
يعرف عنها �شيئا، �ش�ى اأنها جميلة، كما يف حكاية »حب رمان« حيث كانت الفتاة جميلة، 
»زي القمر« بي�شاء ال�جه ومدهلل، و وحيدة وابنة ثري، ولفرط دللها على اأب�يها، �شنعا لها 
�رصمايه)حذاء( من ذهب. اإل اأنها هربت وتركت ال�رصماية على درج املدر�شة، بعد اكت�شافها 
اأ�شتاذها غ�ل. فجل�شت على ظهر �شجرة، بالقرب من بركة ماء، و�شادف جميء امللك  اأن 
لي�شقي ح�شانه من الربكة، جفل احل�شان ؛ لأن �ش�رة الفتاة البي�شاء فائقة اجلمال انعك�شت 

على �شفحة املاء،فاأخذها وتزوجها لنبهاره بجمالها)الراوية لطفية حممد،2017(.
الأبي�ص ل�ن مقد�ص، تكاد جتمع جل  اأ�شط�رية، فالل�ن  اإىل جذور  الت�شبيه  يع�د هذا 
املقد�شة.  املعب�دة  اجلميلة،  املراأة  ب�ش�رة  الأ�شط�ري  والتحامه  دللته،  على  احل�شارات 
و�شفت  التي  الأوليمب،  جبل  يف  »هريا«  الأم  الإلهة  منها  الإلهات،  من  بعدد  يرتبط  فه� 
بع�شتار  مرتبط  كذلك  وه�  ع�ن،2003،�ص13(.  بي�شاء)اأب�  بقرة  جلد  على  جتل�ص  باأنها 
الزهرة، والزهرة تع�د يف ت�شميتها اإىل الأزهر، الذي يعني الل�ن الأبي�ص امل�رصق ، وكذلك 
فه� رمز الن�ر الإلهي)ن�فل،1995،�ص21( ، وه� ل�ن الأمل واحلياة، والنقاء، والطهارة، 
والنظافة، والتفاوؤل، وه� ل�ن العب�ر فمالب�ص العرو�ص، وكذلك امليت يف خمتلف احل�شارات 

بي�شاء)عمر،1982،�ص166(. 
اخلامتة:

بعد امل�شي يف هذه اجل�لة بني الرم�ز الأ�شط�رية يف احلكاية ال�شعبية ،ل بد من وقفة 
لتلخي�ص اأبرز ما عر�ص فيها من ق�شايا، ونتائج خل�شت اإليها:

ات�شح من ا�شتقراء جمم�عة من احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني اإن هناك �شلة بني 
هذه الرم�ز والأ�شاطري عند الأمم القدمية ،حيث انطلقت الباحثة من الثنائية الك�نية املتمثلة 
يف املراأة والرجل ب�جهيهما الأبي�ص والأ�ش�د، ثم انتقلت لالإحاطة مبا اأ�شمر يف احلكاية 
من رم�ز من خالل ا�شرتجاع الأفق الأ�شط�ري لبع�ص احلي�انات اعتماداً على جمم�عة من 
اأخرى بطرق  لتف�شري رم�ز  اأكرب يف حتديدها  القارئ حرية  التي متنح  الأ�شط�رية  القرائن 

خمتلفة اأوردتها احلكاية ال�شعبية ما هي انعكا�شات ملا ورد يف الأ�شاطري ،
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من خالل تتبع الرم�ز امل�ج�دة يف احلكايات ال�شعبية يف منطقة جنني، تبني بعد هذه 
اجل�لة اأنها انعكا�ص ملا جاء يف الأ�شاطري لذا فالغربة ل تعني  ال�شيء الذي مل تره العي�ن 
ومل ت�شمعه الآذان، اإنها على العك�ص متعلقة ب�شيء معروف وماأل�ف، اإل اأنه من�شي ومدف�ن 
يف اأعماق النف�ص، ووظيفة البحث هي ن�رص هذا املط�ي واإبراز املخفي لن املناطق العذراء 
واملجه�لة يف احلكاية والأ�شط�رة هي يف احلقيقة مناطق �شبق للمرء اأن جال فيها وطاف 

يف اأرجائها.
توصيات الدراسة:

اإبراز دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز اله�ية الفل�شطينية مبا ين�شجم . 1 العمل على 
ال�طنية  باأهدافها  امل�ؤمنة  الفل�شطينية  ال�شخ�شية  واإيجاد  خلق  يف  املت�خاه  الأهداف  مع 

والق�مية يف ظل حماولت الطم�ص والته�يد التي تتعر�ص لها.
نك�ن . 2 ما  اأح�ج  ظروف  يف  لأننا  الفل�شطيني؛  ال�شعبي  بامل�روث  الهتمام  تعزيز 

فيها اإىل تر�شيخ وتثبيت و�شائج ال�شلة بني امل�روث الفل�شطيني والإن�شاين فرتاثنا ي�رصب 
بجذوره يف عمق التاريخ. 

اإبراز دور احلكاية ال�شعبية باعتبارها من و�شائل التعليم ون�رص املعرفة وت�ش�ير . 3
الأدب  بني  و�شيطة  حلقة  تعترب  والتي  اأ�شط�رية  رم�ز  من  حتمله  مبا  الإن�شانية  التجربة 

ال�شعبي الفل�شطيني والأدب الإن�شاين .
املصادر واملراجع :

العربي . 1 الرتاث  يف  ال�شعبية  املعتقدات  ت(:  ت�فيق)د.  حممد  ال�شهلي،  و  ح�شن،  البا�ص، 
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بر�شتيد، جيم�ص هرني)د . ت(: تط�ر الفكر والدين يف م�رص القدمية، ترجمة زكي �ش��ص، . 2
دار الكرنك، القاهرة، م�رص.

البطل، علي)1981(: ال�ش�رة يف ال�شعر العربي”حتى اآخر القرن الثاين الهجري درا�شة . 3
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بيرت، م�نيك)1979(: املراأة عرب التاريخ تط�ر ال��شع الن�ش�ي من بداية احل�شارة اإىل . 4
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املثل الشعيب يف اجلليل الفلسطيين

دراسة نقدية اجتماعية 

  أ. وفاء عياشي بقاعي 
شاعرة وكاتبة/ مجعية السيباط للحفاظ على الرتاث

امللخص:
ما زالت الأمثال ت�شكن الذاكرة اجلمعية، وحتتل مداخلها يف ال�جدان والروح، وهي ما 
زالت متداولة بني النا�ص، ولي�شت قارئة للما�شي فقط، بل هي تعرّب عن حا�رٍص وم�شتقبٍل 

ل�شعٍب ي�شتحق احلياة .   
تت�ارثها  التي  لالأجيال  وخربات  جتارب  ونتاج  حياة،  �شريورة  ه�  ال�شعبي  املثل 
وتتناقلها معرّبة عن وعيها اجلمعي، واأهمية هذا ال�عي يف احلفاظ على هذا امل�روث من 

ال�شياع، ويعّد ذلك رمزاً وطنيًا يرتكز عليه يف معركة الدفاع عن ال�ج�د يف ال�طن. 
اإلينا، تعرب عن وعي  التي و�شلت  املتداولة  ال�شعبية يف �شيغتها  الأمثال  »اإذا كانت 
ال�شعب وثقافته ،فاإن احلفاظ عليها وحمايتها من الن�شيان والندثار يحمل يف طّياته م�قفًا 
وطنيًا وق�ميًا واإن�شانيًا ، معرتفني اأن الف�شل الأول والأكرب يف احلفاظ على هذا املخزون 
الرتاثي يع�د اإىل الذاكرة اجلمعية لل�شعب والأمة ، التي تداولت هذه الأمثال جياًل بعد جيل». 

)حممد م��شى ال�ح�ص + 2016(.
اإن املثل ال�شعبي يف هذه الدرا�شة لي�ص قا�رصاً على منطقة اجلليل وحدها، بل احلديث 
عن املثل ال�شعبي الفل�شطيني يف كل مناطقه، واختالف الّلهجات يف املناطق الفل�شطينية، 
واجلليل جزء من هذا ال�طن الغايل الذي حافظ على انتمائه الفل�شطيني حتى النخاع رغم 

كل املحاولت ال�رصائيلية لزعزعة هذا النتماء. 
هنالك اأمثال م�شرتكة بني الدول العربية، حيث مل تكن يف حينها احلدود التي مزقت 
ال�طن العربي مر�ش�مة، وكان هنالك تداخل جغرايف بني البلدان، وبني املجتمعات العربية 

وخا�شة القريبة، مثل �ش�ريا ولبنان والأردن وم�رص.
ل �شك اأن احلدود اجلغرافية امل�ج�دة الآن، والتي تف�شل بني الدول ومتنع ت�ا�شلها، 
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مل تكن يف املا�شي. ولهذا جند اأحيانا كثرية اأمثال ُن�شبت لأكرث من ُقطر عربّي يف اآن واحد؛ 
فمثال هناك اأمثال من�ش�بة لالأردن ولفل�شطني كق�لهم: احلمار ُحمار، ول� بني اخلي�ل ربى. 
وق�لهم: �شاحب احلق عينه ق�ّية. اأو لفل�شطني ولبنان و�ش�ريا كق�لهم: ه�اٍة املعلِّْم باألْف. 
وق�لهم ابِنْك على ما ربيته، وج�ِزْك على ما عّ�دتيه. اأو لفل�شطني وم�رص كق�لهم: اجري يا 

ابن اآدم جري ال�ح��ص، غري رزقك ما بتح��ص. وق�لهم: ابعد عن ال�رّص وغّنيله“.   
 ، بل ه� خري معرّب عنها   ، الأمة وهّ�يتها  يعرّب عن  والرتاث   الرتاث،  املثل جزء من 
فكل تراث ه� جزء من الأمة الّتي اأجنزته ،  فال ميكن اأن ت�ؤ�ش�ص اأي اأمة نه�شتها على تراث 
زادها  وه�   ، المة  والإبداع يف حياة  النه��ص  اإمكانات  له  الرتاث  لأّن   ، تراثها  اّخر غري 
اأفرزته  ميتًا  �شاكنًا  اأمراً  لي�ص  فه�   ، ويّغنيها  الأمة  تراث  يحت�شنها  فالنه�شة   ، التاريخي 
هزائم وانك�شارات ، واإمّنا ه� تلك احلي�ية الفاعلة املتدفقة يف وجدان المة ،  وه� كل ما له 
�شلة ب�ج�د الإن�شان وو�شائل العي�ص ، واملثل ال�شعبي اأحد مك�نات هذا الرتاث ، واأخذ منابع 

احلكمة ال�شعبية . 
ه� باخت�شار علم الفلكل�ر الفل�شطيني الذي ما زال يناغي جمال جمتمِعنا الفل�شطيني 

يف منا�شباته الجتماعية املختلفة.    
متيز  �شيغة  مبثابة  كان  الذي  ال�شعبي  والرق�ص  الفنية  الث�رات  تلك  ه�  “الفلكل�ر 
حيث   ، والأجداد  األآباء  عن  ُحِمَل  اإرث  وه�   ، ال�شام  بالد  من  غرية  من  الفل�شطيني  ال�شعب 

ا�شتخدم�ه يف الأعرا�ص واحلفالت وال�شهرات الليلية“.
فاإن المثال فرع من �شجرة متتّد جذورها عميقا يف باطن الأر�ص، ومن ال�شعب قلعها 

فهي باقية مهما ع�شفت بنا الرياح.  
اأّنه بحث مكتبي وميداين، اعتمدت فيه على مراجع وم�شادر  يعرف هذا البحث على 
يف  وجغرافية  �شكانية  ملناطق  تطرقت  التي  الأمثال  منها  وا�شتخل�شت  فل�شطينية،  تراثية 
اجلليل، اإ�شافة اإىل ذلك اعتمدت على جتربتي اخلا�شة، ك�ين من الرعيل الثاين للنكبة، وعلى 
الذاكرة ال�شف�ية لل�الدة والن�شاء الل�اتي ي�شكلن حيزاً مهمًا يف احلفاظ على امل�روث الرتاثي.

وقد �شمل البحث اأي�شا ،  تعريف املثل ال�شعبي يف الرتاث الفل�شطيني، املثل يف اللغة 
ذلك  اإىل  1948م.اأ�شف  النكبة  بعد  ما  ال�شعبي  املثل   . ق�شة  مثل  لكل  اجلليل  من  ،اأمثال 
ال�شعبي يف منطقة اجلليل  املثل  البحث عن  لها خالل  التي تطرقنا  والت��شيات  النتائح   ،

الفل�شطيني.
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The Folkloric Proverb in the Palestinian Galilee: 
A Critical Social Study 
Ms. Wafa Ayyashy Bqa'i

Abstract:

a lot of old sayings and proverbs still  live in our collective memory, 
soul and spirit and they are up to date until now. Those old sayings not only 
remind us of the past, but they are also part of the present and future of the 
people who are worthy of life. 

The popular proverb is a story of life, the culmination of experiences 
of the generations which inherited and transmitted them. These proverbs 
express the conscious efforts of the nation in preserving this legacy from loss. 
The popular proverb is a national legacy, which we rely on in our battle to 
defend our existence in our homeland. 

“If the popular proverbs in their current version express the consciousness 
and culture of the people, so preserving this legacy from forgetfulness  is a 
national and humane attitude. We have to admit that the first and greatest 
credit in preserving this legacy returns to the collective memory of the people 
which transmitted these sayings to generations”. (Mohamad Mousa ALwahsh 
2016).

The popular Palestinian sayings are not only limited to Galilee region, 
it is the Palestinian popular sayings of all areas and different accents, not to 
forget that Galilee is part of this beloved homeland in which the people of 
Galilee maintained its sense of belonging despite the Israeli attempts to shake 
this belonging.  

There are many mutual popular sayings among the Arab countries, as 
there were no borders and boundaries that shattered the Arab world; the 
geography of some countries made them near to each other such as Syria, 
Lebanon, Jordan and Egypt. 

There is no doubt that the geographical boundaries nowadays separated 
the countries and hindered connection between them. That’s why we find that 
a lot of popular sayings relate to more than one Arabic country at the same 
time. For example, there are popular sayings related to Jordan and Palestine 
as in: “A donkey remains a donkey even if it is raised among horses”. 
Another example: “A person who owns a right has a bold eye”. Moreover, 
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there are sayings related to Palestine, Lebanon, and Syria as in: “the stroke 
of a professional has no equivalent”, and “your son as you raise and your 
husband as you accustom”. 

The popular proverb is part of the heritage, and the heritage expresses 
the nation’s identity, you cannot build a nation on another nation’s heritage, 
as heritage is the basis of the development and creativity of nations. Heritage 
expresses the history of a nation and its vitality. 

“The Palestinian folklore entails the folkloric dances that distinguished 
the Palestinian people, it is the legacy that our ancestors transmitted and 
used in weddings and parties.”

The popular proverbs are like a deep-rooted tree, it is difficult to take 
them off, and they remain no matter how strong the wind blows. 

This study is a field and office study, relied on Palestinian folkloric 
resources and references and chose popular proverbs related to Galilee 
region. Since I am considered of the second generation of the Nakbah, I relied 
on my mother’s verbal memory and other women who played an important 
role in  preserving this legacy.  

The study also included a definition of the popular proverb in the 
Palestinian heritage, proverbs from Galilee, every proverb has its own story. 
The popular proverb after the 1948 Nakbeh. In addition to this, the results 
and recommendations that we arrived at  in the research. 

املثل الشعيب: 
 ، وحكمة  عربة  اإىل  تخل�ص  ط�يلة  �شعبية  جتربة  نتاج  عن  تعبري  ه�  ال�شعبي  املثل 
اأ�شبه  والأمثال  �شل�ك معني،  للتنبيه من  اأو  �شل�ك معني،  للثناء على  وت�ؤ�ش�ص هذه اخلربة 
�شمات  ذي  �شعبي  فكر  مالمح  تكّ�ن   ، م�جزة  ة  ق�شّ راويها  يق�ص  الذي  ال�ّشعبية  بالرواية 
ومعايري خا�شة  ، فهي جزء مهم من مالمح ال�ّشعب وق�شامته واأ�شاليب حياته ، ومعتقداته 

ومعايريه الخالقية . 
واملثل جملة مفيدة م�جزة مت�ارثة �شفافة تنتقل من جيل اإىل جيل، وه� جملة حمكمة 
البناء بليغة العبارة �شائعة ال�شتعمال عند خمتلف الّطبقات. كما جاء يف »املبني يف اأمثال 
م��ّشاة  �شل�شة،  م�جزة  بليغة   ، مغزى  ذات  جملة  عن  عبارة  )املثل  قال:  حيث  فل�شطني» 
بديباجة بالغّية ، باألفاظ ت�شت�شيغها الآذان ، ول ميجها الل�شان ، تقع يف القلب م�قعًا ح�شنًا 
ملعناها املعرّب واحلكيم ، وملا فيها من م�عظة ح�شنة ون�شيحة قّيمة ، ومل�افقتها املقام . 
ب  ُيطلق املثل عادة يف �شياق الكالم عند م�شابهة احلدث الآين حلدث م�شابه له من قبل ، �رصُ
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يف  )املبني  لرغبته(.  وفقًا  معه  ويتعامل  و�شعه،  على  �شاحبه  فيقي�شه  املذك�ر  املثل  له 
امثال فل�شطني- 2016 (

جاء يف كتاب »من المثال البدوية » ) اإن المثال تعدَّ خال�شة الفكر الن�شاين ، وزبدة 
التجربة الب�رصية التي متر بها يف ع�ش�رها املتالحقة ( . )من المثال البدوية - 1997(

 ، احلديث  عند  فئاتهم  بجميع  النا�ص  عليه  ي�شتند  ترب�ي  ونهج  اأ�شل�ب  هي  المثال 
وي�شت�شهدون به لتعزيز اأق�الهم وللتاأكيد على �شحة اأحاديثهم ، ويك�ن ه� احلكم والفي�شل 
بني املتحدثني حيث ي�ؤمن�ن ب�ش�ابه وكاأنه جزء من عقيدة ما ترب�ا عليها  ، ويعدَّ اإرثًا ثقافيًا 

خمزونًا يف خزائن تراث ال�شع�ب التي ترثها الأجيال كي حتافظ على بقائها ووج�دها . 
ميتاز املثل بخ�شائ�ص منها الإيجاز، واإ�شابة املعنى، والت�شبيه، وال�شدق يف تعبريه 
جمه�ل  وه�   ، واجلنا�ص  ال�شجع   � الأجزاء  بني  والتنا�شب   ، والعتدال  بالإيقاع  ويتميز   ،
الُه�ّية حيث ين�شب لل�شعب اأجمع بق�له . وقد اأكد ذلك ح�شني علي ل�باين يف«معجم الأمثال 
الأمثال  لظه�ر  الأ�شلية  املادة  يظل  اأفراده  مبجمل  :«ال�شعب  اأن  جاء  حيث   « الفل�شطينية 

ون�شاأتها ، عن طريق اأ�شخا�ص متميزين عن �شائر اأفراد اجلماعة » .
والتاريخية،  الّلغ�ّية  م�شادرها  قراءة  اىل  اأي�شا  تق�دنا  ال�شعبية  الأمثال  وقراءة 
لذلك  العربية،  الثقافة  وثقافته، وهي مفردات  العربية  الأمة  الفل�شطيني جزء من  فال�شعب 
كان طبيعيا اأن ياأتي كثري من الأمثال ال�ّشعبية يف فل�شطني مت�شابهًا ومتطابقًا مع مثيالتها 
من المثال ال�شعبية املتداولة يف ال�طن العربي، اأو يف دول اجل�ار يف احلد الأدنى، وذلك 
اأي�شا .  ب�شبب ت�شابه الظروف الجتماعية والقت�شادية وت�شابه م�شادر الثقافة واملعرفة 
حيث ي�ّشكُل القراآن الكرمي والأحاديث النب�ية ال�رصيفة مادتها الدينية ، فيما ت�شتفيد كذلك 
من ال�شعر العربي واحلكايات املتداولة يف الثقافة ال�شف�ية على مّر ال�شنني. )حممد م��شى 

ال�ح�ص+ 2016(.
اإن جمع هذه المثال لي�ص بالأمر ال�شهل ، فاإنه ي�شتغرق من املجه�د والزمن وقتًا ط�ياًل 
وي�ؤكد ذلك �شالح زيادة  حيث قال: » مل تكن طريقي يف جمع هذا الكتاب �شهلة وب�شيطة 
، اأو حمف�فة بال�رد واليا�شمني ، بل كانت من امل�شقة مبكان ، فقد قمُت يف البداية بكتابة 
ما اأحفظه من هذه الأمثال خا�شة، واأنني ولدُت وربيُت وع�شت ظروفها ، وعرفت عاداتها 
ثّم ا�شطحبُت قلمي وق�شا�شات   ، اأحاديثها يف منا�شباتها املختلفة  ، و�شمعت  وتقاليدها 
�شغرية من ال�رق كنت اأدون ما ا�شمُعها من اأف�اه النا�ص ، اأو ما اأتذكره يف بع�ص الأحيان 

من اأمثال مل تكن مدونة » .
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املثل يف اللّغة : 
ثيُل : كاملْثِل  َثُل – وامْلَ امْلَ

اجَلْمُع – اأْمثاٌل  ، وهما يتماثالن ؛وق�لهم ؛ فالن م�شرتاٌد  ملثله وفالنة م�شرتادٌة  ملثلها 
اأي مثله يطلُب وُي�َشُح عليه . 
املثُل : احلديث نف�شه .  

املثُل : جملٌة من الق�ل مقتطفة من كالم  ، اأو مر�شله بذاتها ، تنقل ممن وردت دون 
تغيري .

امتازت الأمثال بلغة جميلة ل تخل� من البالغة كاجلنا�ص والطباق والت�رية ، وب�شاطة 
التناغم بني  الكلمات و�شه�لة حفظها  . هناك اي�شا اأمثال التي مل تخُل من التكلف و�شع�بة 

تكرارها. كما جاء يف مقدمة »معجم المثال الفل�شطينية »
الّطباق،  فيها من جمال  بروعة ما  الأنظار  تلفت  التي  الأمثال  الكثري من  »اإن هناك 
 ، الإيجاز  وروعة   ، ال�شتعارة  ولطف   ، الكناية  ونباهة   ، الت�رية  وذكاء   ، املقابلة  وظرف 
و�شال�شة امل��شيقى الهنّية  املبث�ثة يف حنايا املثل » ) اجلار للجار ل� جار ( )الرجل جنَّه 

ا( )اأعزْب ِدهْر ول اأرمّل �شِهْر( . واملره بنَّ
ال�شكلية، كما يف:  التكلف، والإغراق يف  اأمثال ل تخل� من  اأن هناك  » وهذا ل يعني 

)على قد ف�له، قدّف�ا له( و)كل من على �شكله، �شك�شك له( و)بزمان الل�ل� ما هلل�ا له(.
األفاظ قبيحة تثري حفيظة القارئ وا�شمئزازه،  اأمثلة كانت حتت�ي على  واأي�شا هناك 
والهدف من عدم ن�رصها اأو نقلها عند بع�ص الباحثني حفاظا على الأخالق والقيم  كما جاء 

يف مقدمة »املبني يف اأمثال فل�شطني» 
» وكانت هناك م�شكلة. ت�شاربت ح�لها الآراء، واختلف فيها النّا�شح�ن؛ األ وهي ذات 
التنا�شلية  الأع�شاء  التي ذكرت خاللها  والكلمات  اإليه،  امل�حية  والألفاظ  اجلن�شي  الطابع 
باألفاظها بالت�رصيح ومن غري تلميح؛ فمن م�ؤيد ل�ج�دها واإثباتها وعدم جتاهلها فال حرج 
منها، ومن معار�ص لذكرها والّتطرق اإليها ووج�ب حذفها، فهي خاد�شة للحياء، ول يليق 

وج�دها يف كتاب؛ اإذ تنفر �شاحب الذوق الرفيع »  

خصائص املثل يف اجلليل:
العديد من  ، وي�شم  فل�شطني  �شمال  ، فه� يقع يف  الغايل  ال�طن  اجلليل جزء من هذا 
املدن واأكربها عكا وحيفا و�شفد والنا�رصة والقرى املحيطة بها ، وميتد اجلليل حتى ي�شل 
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ه�شبة اجل�لن  ال�ش�رية املحتلة يف ال�شمال ،ومرج ابن عامر يف اجلن�ب  كل منطقة من 
هذه املناطق واملدن والقرى لها اأ�شل�بها ونهجها  يف حياة خا�شة بها ،  وعادات وتقاليد 
خمتلفة عن الأخرى ، واأي�شا لها لهجتها اخلا�شة . وتتعّدد الّلهجات يف فل�شطني ، بناء على 
مكّ�نات املجتمع الفل�شطينّي ؛ فمنها الّلهجة املدنية ، حيث يلفظ�ن القاف همزة ، والّذال زاء 
اد  اأو دال ...ومنها للمجتمع القروي الّريفي حيث يلفظ�ن القاف كافا والكاف ت�شاًفا  وال�شّ
ذلك  على  ...وبناء  امل�رصّية  وغريها  القاف كاجليم  ؛ حيث جند  البدوية   ....واللهجة  ظاء 
يك�ن لفظ املثل.لي�ص هذا فح�شب، فقد خدم املثل ال�شعبي املجتمع يف اجلليل، و�شاعدهم يف 
املحافظة على اله�ّية الفل�شطينية رغم م�شادرة الأرا�شي وهدم القرى العربية ، وحماولة 
الأر�ص  على  بديلة  يه�دية  ومدن   م�شت�طنات  وبناء  األأ�شليني  �شكانه  من  اجلليل  تفريغ 
الفل�شطينية، املحيطة باملدن والقرى الفل�شطينية، اأو �رصقة البي�ت العربية من اأ�شحابها يف 
املدن مثل عكا وحيفا. )ر�شا احمد اإغبارية + 2016(.هذا الأمر اأدى اإىل اإ�رصار املجتمع 
اجلليلي على احلفاظ على ه�يّته الفل�شطينية ، وذلك من خالل تداوله لالأمثال والت�شبث بها 

، ولدعم اق�الهم وتعزيزها باملثل .    
 »2016 اأمثال فل�شطني -  ي�شري الدكت�ر اأحمد ر�شا اغبارية يف كتابه: » املبني يف 
وه� من منطقة املثلث، وُيدر�ص يف كلية �شخنني يف اجلليل، واأكد يف كتابه على جمال�شة 
كبار ال�شن، واجلل��ص يف املجال�ص، واحلديث مع النا�ص وجمع الأمثال املتداولة بينهم. حيث 
قال: » حني قّررت اأن اأجمع الأمثال املتداولة واحلية وال�ّشارية على األ�شنة النا�ص، وكان هذا 
ي�شت�شهد  اأمثال  من  اأ�شمعه  ما  جانبية  اأوراق  على  اأ�شّجل  بداأت   ، ونيف  �شن�ات  خم�ص  منذ 
بها على ال�ّشليقة يف املجال�ص ، وخالل تداول احلديث ، ومن خالل اجلل�شات اّلتي جمعتني 
ومتعلمني  ومزارعني  فاّلحني   ، ال�شباب  اأو  ال�ّشن  يف  كبار  ؛  الأ�شناف  جميع  من  بالّنا�ص 
اأنا وما  اأحفظه  اإىل ما  اإ�شافة  ؛  ال�شنفني رجال ون�شاء  ، من  ، وعّمال وم�ظفني  ومثقفني 
اأما يف اجلانب الجتماعي، فقد �شاهمت   « 2016 زلت ا�شتعمله ».)احمد ر�شا اغبارية + 
الأمثال م�شاهمة كبرية ، حيث كان لها دور مهم وفّعال واأ�شا�شي يف تنمية القيم والعادات 
الع�ملة  اأكرث يف زمن  اإليها  للع�دة  ، ونحتاج  الزمن  �شارية يف ذلك  التي كانت  والأخالق 

والتط�ر التكن�ل�جي.

احلفاظ على املثل من الّسرقة والّضياع يف ظل االحتالل : 
املثل يعك�ص �ش�رة ملنظ�مة العالقات واحلياة املتداخلة يف املجتمع ، حيث عرّب عن 
جميع الأم�ر احلياتية وجلميع طبقات املجتمع وفئاته، وقراءته ملا كان يدور يف اأروقتها 

من جتارب. 
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املثل عندما ت�شمعه يعيدك اإىل الّزمن اجلميل ، زمن الأجداد واجلّدات ، و ال�طن اخلايل 
من الحتالل ، حيث يرتب�ص لنا ويعمل على �رصقة كل �شيء ، وزعمه باأّنه جاء على اأر�ص 
الفل�شطيني  بالث�ب  بدءا   الفل�شطيني  الرتاث  �رصقة  على  الحتالل  منذ  ،واعتمد  �شعب  بال 
والتطريز ، ول ن�شتطيع اأن نن�شى حينما راأينا وزيرة الثقافة الإ�رصائيلية مريي ريغيف يف 
افتتاح مهرجان كان ،  وهي ترتدي ف�شتانا يتزين من ال�شفل ب�ش�رة القد�ص وقبة ال�شخرة 
، وتتباهى بال�رصقة والحتالل ، وتريد اأن ت�ؤكد للعامل من خالله باأّن القد�ص عا�شمة ابدية 
لإ�رصائيل  ، وقد �شبقتها اي�شا زوجة م��شي ديان بارتداء ث�ٍب فل�شطينيٍ ، ومثلَّت ا�رصائيُل 

يف اخلارج على اأّنه اإ�رصائيلي . 
اأنه زيَّ  الّركاب على  ا�شتقبال  الفل�شطيني يف  الّزي  يرتدين  العال  الّطريان  يف �رصكة 
لها  وو�شع  والقرى،  واملدن  ال�ش�ارع  ا�شماء  تغيري  على  اأي�شا  الحتالل  اعتمد    . ا�رصائيليَّ
احلم�ص  مثل  الفل�شطينية  والأكالت  الأطعمة  ل�رصقة  �شهيته  فا�شت  وقد  عربية.  ا�شماًء 
الأمم املتحدة بان كي م�ن  ل�شكرتري  والفالفل والتب�لة وال�شك�ش�كة حيث قدمها نتنياه� 
باحتفال ا�رصائيل با�شتقاللها باأنها اأكلة اإ�رصائيلية، وغريها من الكالت التي متت �رصقتها 

وت�شجيلها وت�ثيقها على انها اكالت ا�رصائيلية. 
تعمل اإ�رصائيل ليل نهار لطم�ص اأي اأثر يثبت للفل�شطيني احلق يف هذه البالد. ويق�ل 
الدكت�ر حممد بكر الب�جي : » جاء حديثنا متاأخراً مئة عام عن الفعل اليه�دي جتاه الرتاث 
الفل�شطيني�ن  1967م عندما لحظ  ، لكن هناك حركة واعية ظهرت بعد عام  الفل�شطيني 
والعرب اأن ال�رصائيليني قد �رصق�ا كل �شيء تقريبًا من الرتاث و�شجل�ه يف املنظمة الدولية 
للرتاث الإن�شاين  » الي�ن�شك�« با�شم ا�رصائيل كرتاث اإ�رصائيلي ، وقد بداأ اليه�د حتركهم يف 
لدرا�شة  فل�شطني  اإىل  اأوروبيني  وباحثني  ا�شاتذة  باإر�شال  وذلك  ع�رص  التا�شع  القرن  نهاية 
هذا الرتاث متهيدا ل�رصقته ، حيث اأن الدرا�شات التي قام بها امل�شت�رصق�ن يف نهاية القرن 
التا�شع ع�رص وبداية القرن الع�رصين كانت مدع�مة �شهي�نيا يف غالبيتها ، وقد كانت النتيجة 
احلتمية لهذه الدرا�شات هي اأن ما يقال يف فل�شطني عادات وتقاليد اهايل فل�شطني نابعة من 

الت�ارة ، فهم يريدون اأن يربط�ا هذه العادات بال�ج�د اليه�دي يف فل�شطني ذاتها» 
فاحلفاظ على الرتاث ه� اأداة واآلية ملحاربة املحتل، والتاأكيد على حقنا يف ما�شينا 

وحا�رصنا وم�شتقبلنا، واحلفاظ على ن�شيج جمتمع متما�شك له العادات والتقاليد. 
قراءة معمقة حيث   « الفل�شطينية  ال�شعبية  »الأمثال  قدًّم ه�شام ع�ده يف كتابه:  وقد 
اإل  واملثل مل يرتك م��ش�عا  والكنه،  احلماة  الدين حتى  اأثر  ابتداء من  اإىل عناوين  تطرق 

حتدث عنه.
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عندما بداأت بتح�شري هذه الدرا�شة، اأخذين احلنني اإىل اأيام خلت، حيث ح�رصت والدتي 
رحمها اهلل، وكان �ش�تها يدغدغ ذاكرتي، ويهم�ص حنينها �شغف اأذين، وهي من زرعت لديَّ 
ع�شق ال�طن والنتماء له ولكل ذرة تراب فيه، وحفظت منها كثرياً من الأمثال التي كانت 
اأو اتعامل  اأمنع اولدي من الّلعب،  اأو كانت تراين  ت�شت�شهد بها عندما كنت ا�شك� لها هًما. 
معهم باأ�شل�ب غري مر�ٍص، فكانت ت�رصب املثل الذي يدل على احلكمة والفل�شفة، وه� اإيجاز 
عر�ص  ترتبع  زالت  ما  التي  الأمثال  من  والعديد  جتربتها،  خا�شت  قد  كانت  حياة  لفل�شفة 

ذاكرتي ب�ش�تها ومنها. 
Ú  النق�ص يف ال�شغر كالنق�ص على احلجر
Ú مثل م�شيف الغ�ل
Ú  متى عزك يا جحا ، واأنا اأكيل الرتاب بطقيتي
Ú  الكلمة احلل�ة بطّلْع احلية من وكرها
Ú  تيتي تيتي كيف ما رحتي اجتي
Ú  على قد فرا�شك مد اجريك
Ú  طه يا طه طنجرة ولقت غطاها
Ú  ايل بدلل بب�شاعته برتخ�ص
Ú  البيت بيت اأب�نا واأج� الغرب يطردونا
Ú  ما بي�شع حق وراءه مطالب
Ú بعيد عن العني بعيد عن القلب
Ú  ش�فتهن على الدروب ول َح�رْصتهن يف القل�ب�

ي�شتحق  �شعب  وخا�شها  خا�شتها  وفل�شفة  حلكمة  خال�شة  الأمثلة  هذه  من  مثل  كل 
احلياة.  بدون �شك بعد وافاتها نهجت نهجها وكاأن الأمر غدا بالفطرة. 

اذن هكذا يعي�ص الرتاث فينا وننقُله لالأجيال ونحافظ عليه رغم اأنف املعتدي، فت�شبح 
لدينا عقيدة باأن من لي�ص له ما�ص لي�ص له م�شتقبل. 

اإحدى الرحالت  اأثناء عملي هذا، عندما رافقت طاّلبي يف  اأي�شا  ح�رص الرتاث برمته 
ل  ما  راأيت  وهناك   ،« الكابري  منطقة  »يف  اليه�دية  الكيب�ت�شات  احدى  على  املدر�شية، 
ت�شتهيه عني ول يفرح له قلب ،  حيث �شاهدت تاريخي كله ، وتراث اأجدادي - قرانا وحق�لنا 
ودجاجاتنا واأبقارنا  واأدواتنا وتطريزنا وطعامنا وجّداتنا .... معلقا على حيطان قريتهم 



281موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

، وي�رصح�ن لطاّلبنا عن هذا الرتاث يف بالدهم  التي كان�ا م�ع�دون بها من اهلل  ، وحني 
اأْن  �شك رف�شُت  بدون  و   ، �شاخطة  ، وح�رصْت جّدتي  داخلي  النار يف  ا�شتعلْت   ، ذلك  راأيت 
ي�رصح قادم من الغرب  لنا تاريخنا وتراثنا وح�شارتنا ، اأوقفته وقمُت نيابة عنه لأوري 
ه�ّيتنا التاريخية  احلقيقية ، وحينها ا�شتّد غ�شبه، واأدرك اأن هناك من يدرك احلقيقة ويقف 
لهم باملر�شاد  ،  ودونت ذلك بكتابي » قزحّية الل�ن »  .  وم�قف اّخر عندما زرنا م�شنع » 
ة امل�شنع والعائلة التي اأتت  �شرتاو�ص« املقام على اأنقا�ص قرية الربوة، بداأت ت�رصح لهم ق�شّ
من املانيا ومعها بقرتان ، ومن هاتني البقرتني تاأ�ش�ص هذا امل�شنع ، وكنت لها باملر�شاد 
، قلت لها : ملاذا ل ت�رصحني للطاّلب على اأي اأر�ص يق�م م�شنعكم ؟ وهاتان البقرتان لرمّبا 
كانتا جلّد حمم�د دروي�ص الذي عا�ص على هذه الأر�ص ، يف ال�قت الذي كنت اأنت واأ�شيادك 
اأ�شحاب امل�شنع يف املانيا ،  وهنا جّن جن�نها ، وحاولت معرفة تفا�شيل ال�شخ�شية كي 
ت�شتكي علي . اذن كل هذه امل�اقف ت�ؤكد باأن الحتالل يعمل على م�شح ادمغة ابنائنا من 
حقهم يف هذا ال�طن الغايل ، وج�شارة املحتل والعمل الدءوب على �رصقة كل �شيء ، هذا مّما 
باح اأمام التالميذ والأ�شاتذة لال�شتنكار عّما  دفعني اأن اأوثق ذلك ، بل اأقف يف طاب�ر ال�شّ
راأيته ، ونا�شدت روؤ�شاء الأم�ال باأن يبادروا لإقامة املتاحف وحفظ تراثنا به  ، كي ناأخذ 

طاّلبنا اإىل الأماكن  ال�شحيحة ، ولي�ص لدى املحتل ال�شارق   .   
ا�شتطيع اأن اأق�ل باأن هذا النداء قد ا�شتجيب ،  وقد كان هناك من ت�شهر عي�نه ليل نهار 
للحفاظ على الرّتاث  ، حيث ان�شئ  يف النا�رصة متحف الرتاث  مديره الباحث الأ�شتاذ خالد 
ع��ص  ، واأنا ع�ش� به .  ومتحف اقامه منذ زمن الّدكت�ر عي�شى حجاج  يف قرية �شعب يف 
ل  اجلليل ، اق�م بت�جيه طاّلبنا لزيارته واإقامة الفعالّيات الرّتاثية وال�طنية  ، و�رصح مف�شّ

عن تراثنا من قبل الدكت�ر عي�شى حجاج ، الأ�شتاذ خالد ع��ص .

قصص األمثال اليت قيلت يف اجلليل:
ة اأو حادثة اأدت اإىل ن�ش�ء املثل، وهذه الق�شة انتقلت  ل �شك يف اأن وراء كل مثل ق�شّ
ونكهتها  اخلفيف،  بظلها  الق�ش�ص  هذه  زالت  وما  اإلينا،  و�شلت  اّخر حتى  اىل  �شخ�ص  من 

الفل�شطينية متجذرة يف الأعماق ، وتاأبى اأن تغادر الذاكرة. 
وهذه مناذج من االمثال التي تخ�سُّ اأهل منطقة اجلليل .  

Ú . العكاوي اإذا طلع برية ال�ش�ر ، بيحلف بغربته

طلع برية ال�ش�ر :�شار خارج ال�ش�ر ) �ش�ر عكا امل�شه�ر( 
فاذا ما خرج خارج   ، والرتحال  ال�شفر  قّلما يعرف  العّكاوي  اأّن  املثل  يق�شد �شارب 
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ال�ش�ر ، عد ذلك �شفراً ..وقد يق�شد اأّن العكاوي �شاذج يرى يف مثل هذه احلركة الب�شيطة خارج 
ال�ش�ر �شيئًا عظيمًا .

Ú . عكا امَلعك�ِكة ، بالعز َملك�ِكة

امَلعك�ِكة : م�شتقة من عكا ) لتنا�شبها ( ملك�كة : خمل�طة .متداخله .حم�طه 
Ú  يا خ�ف عكا من هدير البحر

ت�شخر اأ�ش�ار عكا من اأم�اج البحر العاتية ...ي�رصب لل�شجاع ال�شابر ، ل يهتم بتهديدات 
اّلخرين وت�ّعداتهم .

مثل عري�ص ميعار .
ميعار : قرية فل�شطينية تقع يف ق�شاء عكا .

ه� عري�ص �شامد ، جامد ل يهتز لأي �شبب ، ول يعري كل ما ح�له اهتمامًا ، وي�شلَّ 
عاب�شًا جاداً مهما ح�شل ح�له من لفت لالأنظار ... 

Ú . برق الزيب ما بخيب

برقها  يك�ن  ما  غالبًا  فل�شطني،  �شمال  اأق�شى  يف  �شاحلّية  فل�شطينية  بلدة   : الزيب 
الزيب وي�رصب  ال�اقعة جن�بي قرية  القرى والبلدان  .ي�رصب املثل من قبل  متب�عًا مبطر 

املثل للتاأكيد ل�شق�ط املطر.
Ú . التجارة لعرابية وال�رشقة ل�شخنني

عرابية و�شخنني بلدتان فل�شطينيتان تقعان يف اجلليل الأعلى ...
َمْدح عرابية مقب�ل ، وقدح اأهل �شخنني مرف��ص ! ن�ع من املزاح الثقيل. 

Ú . ) عزومة �شفدية . اأو ) عزومة ظ�اهرة

عزومة : دع�ة اإىل تناول الطعام الظاهرية :قرية تقع يف ق�شاء �شفد.
يا  )بت�كل   : زائرهم  اأو  ل�شيفهم  يق�ل�ن  الظاهرية  قرية  اأهل  باأّن  ي�شيع  ي�رصب ملن 

�شيفنا ول لأ ؟( وهذا حال اأهل �شفد . 
Ú .العر�س ب�شف�رية والزيت من دب�رية واأهل ملجيدل برتق�س

�شف�رية  ودب�رية  واملجيدل  قرى فل�شطينية تقع يف ق�شاء النا�رصة .
يحكى املثل على جمع من املتناق�شات ، انثالت يف وترية مده�شة .ي�رصب حلب اأهل 
ة .. وي�رصب للتعاون  ، وامل�شاعد بني الهايل لإجناح اأّي  فل�شطني لالأفراح والأعرا�ص خا�شّ
عر�ص طارئ لأحدهم من اأي بلد ، حيث يبادر اأهايل القرى املجاورة مل�شاعدة العري�ص يف 
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ي�م عر�شه.
Ú . مثل ط�يل حيفا

ُعرفت حيفا ط�يال ، لذا �شار ي�رصب املثل ، وقيل عنه كان ط�باًل يف ج�شمه ق�شريا يف 
عقله ، ي�رصب بكل ط�يال مميزا يلفت لالأنظار .  

 يا اأر�ص لي�ص بتعّني قالت : تر�شحاين مارق ف�ق مّني .
ال�شمال  يف  لبنان  حدود  على   ، الأعلى  اجلليل  يف  تقع   ، فل�شطينية  قرية   : تر�شيحا 

الفل�شطيني .
ت�شتكي الأر�ص ، وتئن لأّن اأحد ابناء تر�شيحا مي�شي .

ي�رَصب يف املزاح ما بني اأهل القرى املجاورة واأهل تر�شيحا .
Ú . ي�ْم ِعلمك عكا خ�ْشا�س

خ�شا�ْص : اأخ�شا�ص : اأك�اخ من الق�ص .
، ول  والتاريخ  املا�شي  اأحالمًا �شارت ملك  يعي�ص  الذي  املغّفل  الأحمق  ي�رصب يف 
تنطبق على اأر�ص ال�اقع ..ي�رصب يف اجلاهل الذي ل ي�اكب حركة التغيري والتبديل والّتط�ر.

Ú :ت�رشب القه�ة وال تلحق البا�س

البا�ص كان يقف على  .. لأن  �شفاعمرو  اأهل  ..ي�رصب يف  البخل  يدل على  املثل  هذا 
املحطة يف هذه املدينة بعد اأن يك�ن قد مرَّ بالعديد من القرى الفل�شطينية اأتيا من النا�رصة . 
يف حمطة �شفاعمرو ينتظر امل�شافرون ، وكان قريبًا من املحطة بيتا يجل�ص رجاًل على عتبة 
البيت ، وكان يتحدث ب�شيغة �ش�ؤال : ت�رصب القه�ة ول تلحق البا�ص . وهكذا اأ�شبح ي�رصب 

املثل لهل �شفاعمرو .
Ú . شارب من مية اجلابية�

يقال هذا املثل لل�شخ�ص قليل احليلة .
اجلابية -  م�قع ترد عليه احلي�انات يف القرب من م�شجد ال�شالم يف النا�رصة ، وهي 

امتداد ملياه عني العذراء وهي راأ�ص النبع ، بينما اجلابية هي ترد عليها احلي�انات .
Ú .شباب الرينة كل ع�رشة بقطينة�

ة هذا املثل يتحدث عن اأربعة رجال من قرية الرينة وهم: “حممد احل�شن وابراهيم  ق�شّ
ال�شيخ و�شالح خمي�ص وابراهيم ع�ي�ص “ وتقع قرية الرينة اجلليلية يف ق�شاء النا�رصة .. 
اأهلها يعتا�ش�ن على التجارة، ولديهم ا�شط�ل جّمال ينقل�ن بها ب�شاعة من الرينة  وكان 
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اىل عكا وحيفا وغزه و�ش�ريا ولبنان اأو اأي مكان ... وه�ؤلء الرجال الأربعة حمل�ا العد�ص 
اىل خ�ري لطرون، وكان متفقًا مع جّمال من الرينة ينقل له العد�ص ...واخذوا جماًل حمماًل 
بالعد�ص زيادة من اأجل الرزق.. مروا على بلد ا�شمها قطينة  .. واجلّمال كان معه م�شند اأي 
ع�شا ط�يلة ... تعرَّ�ص ه�ؤلء الرجال من اأهل قرية قطينة من اأجل ال�شتيالء على العد�ص 
... والرجال متكن�ا من اهل قرية قطينة .  وقد حمل�ا قطني وعادوا ..بداأ اهل القرية  يق�ل�ن 
اأربعة بقطينة ..من اخلجل قال�ا نق�ل ع�رصه بدل اربعة ...هيك املثل �شار “ �شباب الرينة كل 

ع�رصة بقطينه “ .
والفل�شفة  باحلكمة  ينب�ص  كان  �شعب  حياة  وترتجم  تعك�ص  التي  الأمثال  من  العديد 

وحب احلياة . وعلى ل�شان الفل�شطيني يف اجلليل وكل جزء من اأجزاء ال�طن الغايل . 
اخلامتة:

الرتاث ه� نتاج اأمة لها تاريخ وه�ية ثقافية ووطنية، وهي ع�شارة جتارب اإن�شانية، 
ثقافة  اإىل  التعرف  الي�شري  ومن  اأنتجها،  الذي  املجتمع  ثقافة  تختزل  اأنها  البديهي  فمن 
جمتمع ما من خالل ر�شد الأمثال ال�شائعة على األ�شنة النا�ص، وه� جزء ل يتجزاأ من هذه 
املنظ�مة على مّر ال�شنني التي دون �شك زرعت بذوراً يف باطن الأر�ص ومن ال�شعب اإتالفها، 
فهي تنبت يف دورتها ال�شن�ية مع اأول هط�ل للمطر. هكذا نحن ابناء ال�شعب الذي ي�رّص على 
كي  والدماء  والإ�رصار  بالتحدي  البذور  هذه  ن�شقى  �رصقتها،  يحاول  من  انف  رغم  احلياة 

تنبت ارثًا ح�شاريًا تت�ارثه الجيال، هذا الرث كنُز ال�شعب الذي �شيعيد احلق لأ�شحابه. 
املثل ه� اأحد تلك البذور التي ما زالت تنبت وتزهر يف اأ�شي�ص وحدائق وطننا الغايل ، 
وه� ال�ش�ت الناطق املغذي لل�عي والنتماء واحلق التاريخي لل�شعب يف حا�رصه  وما�شيه 
وم�شتقبله ، لأنّنا �شعب ي�شتحق احلياة ، و«على هذه الأر�ص ما ي�شتحق احلياة » كما قال 

ال�شاعر حمم�د دروي�ص  .
وه�  وال�شيا�شية،  والدينية  الفكرية  لالأبعاد  العاك�شة  الثقافية  املراآة  ه�  املثل  اذن 
انعكا�ص لل�رصائح الجتماعية التي خ�شها واأ�شهم يف ن�رصها. وما زال كناِي الراعي يعزف 

حنني املا�شي، وي�ؤجج عاطفتنا نح� من رحل�ا عنا وترك�ا بنا ع�شق ال�طن. 
وا�شتئنا�شا مبا تقدم فاإن المثال ال�شعبية يف اجلليل الفل�شطيني تعرب عن نتيجة تاأثر 

�شيا�شة الته�يد التي ما زال يتعر�ص لها املجتمع الفل�شطيني يف اجلليل . 
من خالل البحث ا�شتنتجت اأن املثل ال�شعبي ما زال حًيًا على األ�شنة النا�ص، وه� متداول 
يف اأثناء احلديث للتاأكيد على اأهميته ودعمه باملثل ، وقد لحظت اأن املثل مرتبط بجغرافية 
املكان ، وما زال رغم ما مّر من �شنني واأحداث وتقلبات على حياتهم وانتقالهم من مكان 
.ما زال يف  اأ�شبحت حت�شيل حا�شل  التي  ال�شيا�شية على املجتمع  والتغريات   ، اإىل مكان 
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اجلليل حيًا ومتداوًل بني �رصائح املجتمع ، ولكنه يربز ب�شكل وا�شح بني الفئات التي عا�شت 
يف فل�شطني قبل النكبة . 
النتائج والتوصيات: 

يف �ش�ء النتائج والتحليالت التي ت��شلت لها من خالل درا�شتي للمثل ال�شعبي يف 
اجلليل ، راأيت اأن هناك حاجة ما�شة للت��شيات اّلتية للحفاظ على بقاء هذا امل�روث حَيا 

، حيث هناك ت��شيات عّدة وهي:
اأن نقّ�ي �شبكة الت�ا�شل الثقافية بني اأبناء ال�شعب ال�احد ، واأن ل تك�ن احل�اجز . 1

التي و�شعها الحتالل  على الأر�ص عائقا اأمام هذا الت�ا�شل .
حركة . 2 ن�ؤ�ش�ص  كي  واملدار�ص  اجلامعات  طاّلب  بني  م�شرتكة  عمل  ور�شات  اإقامة 

الحتالل  خطط  اأمام  املنيع  احل�شن  تك�ن  كي   ، ال�احد  ال�شعب  ابناء  بني  وطنية  ثقافية 
الت�ا�شل  ، و�شبكات  التكن�ل�جي  اأدمغة ابنائنا يف ظل الع�ملة ،ويف ظل التط�ر  يف م�شح 

الجتماعي التي تخرتق كل بيت ،واأ�شبح العامل قرية �شغرية .   
املنهاج . 3 اأ�شا�شية يف  كمادة  الرتاث  بتعليم م��ش�ع  واجلامعات  املدار�ص  اهتمام 

التعليمي .
دعم امل�ؤ�ش�شات واجلمعيات التي تعمل على حفظ الرتاث .. 4

واهلل ويّل الت�فيق  
املصادر واملراجع:

1 . 2016  “ اغبارية احمد ر�شا املبني يف المثال ال�شعبية “ج 1 + 2 
ا�شدار مكتبة كل �شيء يف حيفا . – ديانا ماجد ح�شني ندى درا�شة “ال�شط�رة وامل�روث . 2

ال�شعبي يف �شعر وليد �شيف” ا�رصاف د نادر قا�شم .
زيادنه �شالح  من المثال البدوية  الطبعة الوىل 1979 ، ا�شدار املطبعة احلديثة يف . 3

القد�ص .
4 . 2011 “ قراءة معا�رصة” الطبعة الوىل  الفل�شطينية  ال�شعبية  “ المثال  ع�دة ه�شام 

ا�شدار دار دجلة بغداد . 
ل�باين على ح�شني “ معجم المثال الفل�شطينية”  الطبعة الوىل  1999 . 5
�رصقة الرتاث الفل�شطيني  �شفحة على في�شب�ك . 6
7 .www.wahdaislamyia.org

8 . www.almaany.com
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القيم اإلنسانية يف الشعر الشعيب الفلسطيين 

جنني -  اجلليل

أ. جنيب يعاقبه
وزارة الرتبية والتعليم/ مدير مدرسة/ كفر راعي /جنني

ملخص:
تتحدث مقدمة هذا البحث عن القيم الإن�شانية ب�شكل عام، وعن الرتكيز على اأهميتها 
يف ال�رصع والدين. كما تتحدث عن ال�شعراء ال�شعبيني يف فل�شطني، وخا�شة يف حمافظتي 

جنني واجلليل، وعن اهتمامهم الكبري بالقيم الإن�شانية.
ولل��ش�ل ل�شتنتاجات مر�شية ووا�شحة، قام الباحث بدرا�شة الأ�شعار ال�شعبية ل�شبعة 
من �شعراء اجلليل، و�شبعة من �شعراء جنني. واختار من هذه الأ�شعار ن�ش��شا حتمل ب��ش�ح 
القيم الإن�شانية. وقد اكتفى بن�ش��ص معينة لكل �شاعر، وبعدد معني من هذه القيم. �شنف 
الكرم واجل�د،  اّلتي:  النح�  ال�شعرية على  الن�ش��ص  التي حتملها  الإن�شانية  القيم  الباحث 

ال�شداقة وال�فاء، بر ال�الدين وحق�ق اجلار، احلكمة، العدالة الجتماعية واحلنني لل�طن.  
البحث مراحل تاريخية خمتلفة من  الذين وردت لهم ن�ش��ص يف هذا  ال�شعراء  ميثل 
اإما  ولكنهم  الفل�شطيني،  ال�شتات  �شعراء  من  بع�شهم  اأن  كما  الفل�شطينية،  احلالة  مراحل 
باأزجالهم،  اأنهم قد عربوا  ال�شعراء  ل�شعر ه�ؤلء  الدار�ص  اأو من اجلليل. وي�شتنتج  من جنني 
واأ�شهل  الت�ش�ير،  واأجمل  العبارات،  باألطف  الإن�شانية  القيم  عن  واأغانيهم  وق�شائدهم 
املعاين. وهذا ما مييز ال�شعر ال�شعبي عن ال�شعر الف�شيح غالبا. كما يثبت �شعراوؤنا ال�شعبي�ن 
اأنهم اأهل حلمل الر�شالة الإن�شانية وال�طنية، واأنهم قادرون على ن�رصها بذراعهم الإعالمي 

امل�ؤثر يف عامة النا�ص، واملتمثل يف ال�شعر ال�شعبي.
اأن  ميكن  ل  ولكنه  الإن�شانية،  القيم  وذاكرتنا  وعينا  يف  ي�قظ  كهذا،  واحداً  بحثًا  اإن 
يت�شع لها جميعا، اأو جلميع ال�شعراء ال�شعبيني. ولهذا، اأرى اأنه ل بد من ال�شعي ِلَلْمَلَمة ال�شعر 
ال�شعبي، والتاأريخ لل�شعراء ال�شعبيني كي ل نخ�رَص روؤيتهم الفريدة، وطريقة تعاملهم النبيلة 

مع القيم الإن�شانية. 
الأبحاث  يف  ُندرة  هناك  اأن  ال�شعبي،  ال�شعر  يف  وخا�شة  بالرتاث،  املهتم�ن  يعلم 
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َل عليها يف اإعداد درا�شات علمية قيمة. كما اأن اللج�ء  والدرا�شات والكتب واملراجع التي ُيع�َّ
اإىل م�اقع )األإنرتنت( م�شلل غالبا يف مثل هذه الأبحاث. ويع�د هذا ل�شببني رئي�شني. الأول 
اإن البحث يف  ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني.  ه� قلة الأكادمييني امل�ؤهلني للتعامل علميا مع 
ال�شعر ال�شعبي يحتاج متطلبات اإ�شافية. فمن ال�رصوري للباحث اأن تك�ن لديه القدرة على 
اأن هناك  ال�شعر. ولذلك نرى  الل�ن من  واإّل، ف�شيخطئ بقراءة وكتابة هذا  الأداء.  اأو  الغناء 
كثرياً من الأخطاء العلمية يف بع�ص الكتب التي تناولت هذا امل��ش�ع احل�شا�ص. اأن بع�ص 
اأن يك�ن�ا �شعراء  الباحثني معذورون حقا ل�ق�عهم يف الأخطاء لأنه لي�ص املطل�ب منهم 

�شعبيني، ولكن حبذا اأن ي�شتعين�ا بالعارفني منهم ل�شالح ال�شعر ال�شعبي.          
اأن  �شحيح  الباحث�ن.  يحتاجها  التي  اخلارجية  املحفزات  غياب  ه�  الثاين  وال�شبب 
هناك بع�ص الدوائر التي ُتعنى بالرتاث، ولكنها قليلة جدا وفقرية اإىل احلد الذي ل ت�شتطيع 
اأن تدعم فيه اأي باحث يف الرتاث.   فاخلرباء يدرك�ن اأن ما ُحقِّق يف هذا املجال اعتمد على 
اجله�د ال�شخ�شية. فجميع الباحثني اجلادين يت�شاءل�ن عن وج�د دائرة اأو م�ؤ�ش�شة ر�شمية 

جادة ُتعنى بهذا الل�ن من الرتاث. 
واأخريا، ا�شمح�ا يل اأن اأ�شجل �شكري جلامعتكم امل�قرة، التي تاأبى اإل اأن ت�شجل لنف�شها 
ذر ه�ية ثقافتنا ال�طنية.                  هذا ال�رصف ال�طني العظيم بعقدها ملثل هذه امل�ؤمترات التي جُتَ

The Human Values Reflected in the Palestinian 
Folkloric Poetry: Jenin-Galilee

Mr. Najeeb Ya'qoubah 

Abstract:

The introduction of this paper talks about the virtues in general and 
the concentration of religion on their importance. It also talks about the 
Palestinian folk poets in Jenin and Al-Jalil and their great interest in virtues.

To reach clear and satisfactory conclusions, the researcher has studied 
the folk poetry of seven poets from Jenin and seven poets from Al-Jalil. Then, 
he carefully chose the texts that clearly show the virtues. He handled certain 
texts for certain poets. Consequently, he classified the material collected 
into six chapters: generosity, friendship and loyalty, parents obedience and 
considering neighbors’ rights, wisdom, social wisdom and national passion.

The poets mentioned in the chapter represent different stages of the 
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Palestinian case. Some of them are dead and from the Diaspora, but all of 
them are from Jenin and Al-Jalil. Studying the poems and zajal of these poets, 
the researcher concludes that they use highly elegant expressions, beautiful 
and simple images and easy words to express the value of the virtue. Their 
texts also prove that they shoulder the responsibility to convey their humane 
and national message which affects all people.

Shortly, one research can only wake up the meaning of virtue in our 
consciousness and memory, but it absolutely can’t handle all of them, neither 
all the Palestinian folk poets. Therefore, it’s necessary to collect the oral folk 
poetry and historize  the folk poets in order not to lose their unique vision and 
noble approach of virtues.

Those who are interested in heritage, especially in folkpoetry, ;now that 
the researches, studies, sources and references are rare. Moreover, relying 
on Internet is almost misleading. There are two main reasons for this. The 
first is that the highly well-qualified academic persons are few. Searching 
and studying folkpoetry needs additional requirements. It,s essential for 
the researcher to have the capacity to perform and sing. Otherwise, he will 
commit mistakes in reading and writing this kind of poetry. This is why there 
are many mistakes in the books that handled this subject. Researchers are 
really excused if they commit mistakes because they are not entitled to be 
folk-poets, but it’s better to refer to well-knowing folk-poets

For the sake of our heritage only. So, all of us are invited to review, 
rectify and document what has been documented correctly.  

The second reason is the absence of external motivations that researchers 
need. It’s true that there are certain departments that cares about our heritage, 
but they are few and very poor, so that they can’t support any folk-researcher. 
Experts know that most of the achievements in this field depended on personal 
efforts. Many researchers have the same questions about the presence of an 
establishment or a department that is really interested in folk-poetry and it’s 
poets.

Lastly, I am very grateful for your prestigious university which hold such 
conferences yearly. This helps in reserving our national culture I.D.

احملتويات:
مقدمة -
القيم الإن�شانية وال�شعراء ال�شعبي�ن -
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الهدف من البحث -
منهجية البحث -
القيمة الأوىل: الكرم واجل�د -
القيمة الثانية: ال�شداقة وال�فاء -
القيمة الثالثة:بر ال�الدين وحق�ق اجلار      -
القيمة الرابعة: احلكمة -
القيمة اخلام�شة: العدالة الجتماعية -
القيمة ال�شاد�شة: احلنني لل�طن -
امللخ�ص -
ملحق : نبذة عن ال�شعراء املذك�رين يف البحث -
املراجع وامل�شادر -

مقدمة:
فْت بالإ�شارة اإليها يف اأكرث  ل� مل تكِن القيُم الإن�شانيُة روَح احلياِة واإِْك�شرَيها، ملا �رَصُ
من ن�صٍّ قراآين كرمي. ويف هذا التكرمي الإلهي  ُمبتغى الأمر ومنتهاه. فمن هذه الن�ش��ص 
 .)2: والعدوان} )املائدة  االإثم  على  تعاون�ا  وال  والتق�ى،  الرب  على  {وتعاون�ا  ق�له تعاىل: 
ويف هذه الآية دع�ة �رصيحة لالنحياز للخري، والنهي عن ال�رص. ويف ن�ص قراآين قريب يف 
)اآل  املح�شنني}  يحب  واهلل  النا�س،  عن  والعافني  الغيظ،  {والكاظمني  تعاىل:  ق�له  املعنى، 
الن�ش��ص  الأخالق حمم�لة يف كثري من  الإن�شانية ومكارم  للقيم  عمران:134(. فالدع�ة 
القراآنية، ولعلها تتجلى بالثناء الإلهي على ر�ش�لنا الكرمي بق�له تعاىل: {واإنك لعلى خلق 
القلب  فظا غليظ  كنت  ول�  لهم،  لنت  اهلل  {فبما رحمة من  )القلم.4( وبق�له تعاىل:  عظيم} 

النف�ش�ا من ح�لك، فاعُف عنهم، وا�شتغفر لهم و�شاورهم يف االأمر} )اآل عمران:159(   .

العليا.  وامُلُثل  النبيلة،  بالأخالق  للتحلي  داعية  ال�رصيفة  النب�ية  الأحاديث  وجاءت 
فمنها ق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإمنا بعثت لأمتَم مكارم الأخالق”. وق�له: »ما من �شيء 

اأثقل يف ميزان امل�ؤمن ي�م القيامة من ح�شن اخللق، واإن اهلل ليبغ�ص الفاح�ص البذيء«.
واأق�ال  ال�رصيفة،  النب�ية  والأحاديث  الكرمية،  القراآنية  بالآيات  احلنيف  ديننا  حافٌل 
ال�شاحلني التي ت�شل مبكارم الأخالق اإىل حد القدا�شة. ومل يكن ال�شعراء الإن�شاني�ن بعيدين 
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عن هذا اجلمال. فمما باحت به قريحة اأبي الفتح الُب�شتي ق�له:
يا خادم اجل�شِم كْم ت�شقى بخدمته
عليَك بالنف�ـــسِ فا�شتكمْل ف�شائلها

هـــْل تطلب الربَح ممـــا فيه خ�رشاُن
اإن�شــاُن بالنف�ِس ال باجل�شــِم  فاأنت 

من  بكثري  تطفح  ذاكرتنا  ولعل  باملظهر.  النخداع  وعدم  اجل�هر،  اإىل  ال�شب�ة  اإنها 
الأ�شعار ال�ازنة.  فهذا �ش�قي يرى قياَم املاآمت بغياب املكارم فيق�ل:

وع�يــــالواإذا اأ�شيـــب القـــ�م يف اأخالقهـــم ماأمتـــاً  عليهـــم  فاأقـــم 

ال�شاردة التي قال  اأب� متام يف حلظته  ولعل كال منا، ويف حلظة ما، متّنى ما متناه 
فيها:

َمـــــْن ل باإن�شــــــاٍن اإذا اأغ�شــبَتــه
واإذا طربـــَت اإىل امُلـــداِم �رشبَت من
وتــراه ُي�شـغـــي للَحــديـث بقلبـــه

َردَّ ج�اِبـــِه احِللـــُم  كاَن  وجهلـــَت 
اآداِبــــِه مــــن   اأخالقه،و�شــكـــرَت 
ِبـــــِه اأدرى  ولعــلـــُه  وب�شــمعـــه، 

ويف ح�رصة غياب هذه القيم النبيلة ي�شكن الل�ؤل�ؤ يف الأعماق، وتطف� ال�ش�ائب على 
ال�شطح لتنال مال ت�شتحق يف هذه احلياة. في�شتاء �شاعر كابن الرومي من هذه احلال الرديئة 

فيق�ل: 
بـــِه ال��شيـــِع  َقـــْدُر  َعـــال  دهـــرٌ 
ل�ؤُْلـــ�ؤُُه فـيـــِه  َيْنـــِزُل  كاْلَبْحـــــِر 

�رَشَُفـــْه ـــُه  يـــف يحطُّ ال�رشَّ وتـــرى 
ِجـَيـُفْه َفـْ�َقــــُه  َوَتْعلــــ�  �ُشــْفـــاًل، 

القيم اإلنسانية والشعراء الشعبيون:
يف الإ�شارات ال�رصيعة ال�شابقة دللٌت على احل�ش�ِر الباهي جلماليات القيم الإ�شالمية 
والإن�شانية يف امل�رثني الديني والأدبي. ومبا اأن ال�شعر ال�شعبيَّ جزٌء ل يتجزاأ من ه�يتنا 
الثقافية ال�طنية، ومن م�روثنا الزاخر من الأدب، ي�شبح من املعق�ل واملقب�ل اأن نت�قف 
عند بع�ص ن�ش��شه التي ارجتلها �شعراء املحكي. فهل يا ُترى تتجلى هذه القيم كالأمانِة 
واحِللم،  وال�شجاعة  والت�ا�شع  والعف�  والرب  وال�شخاء،  والكرم  والنتماء،  وال�فاء  وال�شدق، 
الدارج  ال�شعبي  ال�شعر  الإن�شانية يف  الأخالق  اإىل ذلك من  واحلنان واحلنني واحلكمة، وما 
وُينظُم  ُيبنى  الأدب  من  الل�ن  هذا  اأن  يف�تنا  ل  اأن  ويجب  ال�شعبيني!  ال�شعراء  األ�شنة  على 

بعف�ية ليعرب ب�شدق  عن املك�نات النف�شية لعامة النا�ص.لقد قلُت فيما قلُت يف مقاٍم ما:
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َلْ� ُكْنْت اأَْقـــَدْر َع النِّفاُق ْوَع الـِْكِذْب               
َب�سِّ امْلَِبْقـــَدْر َعلى اْلِكْذُب ْوَعالنِّفاْق

َق�ّشيْت ُعْمري َمْزَمـــِزه ْوكيُف ْوِلِعْب
بـيـعيـ�ْس ِمـْت�اِعـْد ِبـَجـْلـَطه َع الـَْقِلْب

**
َلْ� ُكْنْت اأَْقَدَر �شيـــْد يف امْلاِء اْلَعِكْر
َب�ـــسِّ اللّي ِب�رْشَْب ِمْن ِمياِه ال�ّشاْفِيه

بْت�ش�ْفني َع ا�ْشمي �َشَبْعطا�رَشْ َق�رِشْ
ْمـليِح اللّي لـَّمـا مْي�ْت ِبـْلق�ُله َقـِبـْر

اإن منابر ه�ؤلء ال�شعراء لي�شت ال�شال�نات الأدبية الفارهة. بل املالعب، وال�شاحات، 
وغالبا  والرباري.  واجلبال  ال�شه�ل  وف�شاءات  والبيادر،  واحلارات،  والأزقة،  وال�ش�ارع، 
النُّخاع. والِفطرّيني حّتى  العف�ّيني  اأمرهم،  الطيبني املغل�ب على  ما يك�ن جمه�رهم من 

الزجلي يف بالدنا  الق�شيد  ابن اك�شال، عن  ال�شلبي،  اإبراهيم  ال�شاعر،  الباحث  وعندما �شاأل 
ارجتل قائاًل:

ظـــاْت ِتْئ�رِشْنا اْلَق�شيِده ْبقيْدهـــا حَلْ
ظاْت ِكْلِمـــه َع الْل�شاِن ْنعيْدهــا ْوحَلْ
ِبْن�شيْدهــا �شـــاْرِده  ِكْلِمه  ظاْت  ْوحَلْ
ِعْر ال�شِّ اْب�اِب  ْبِتقِفِل  َفْجاأَه  ظاْت  ْوحَلْ

ْوِتـْم�ِشـْك َقَلْمـنا ْوِتـْكِتِبـلـْنا ْباإيْدهــا
ْبـعـيـْدهــا ْيـَقـرِِّبْلـنا  َلـِفـْظها  َبْلكي 
ـْب َعـليهـــا اْفـكاْر َحّتى ْنزيْدها ْنـَرتِّ
ْوِتْع�شي اْلَق�شيِده َمْهما ُكّنا ْنريْدها

اهلدف من البحث:
يرمي هذا البحث اإىل الإجابة عن �ش�ؤال وا�شح وحمدد وه�: هل للقيم الإن�شانية جتليات 
عند ال�شعراء ال�شعبيني الفل�شطينيني يف جنني واجلليل، وهل هناك ن�ش��ص �شعرية م�ثقة 

له�ؤلء ال�شعراء يك�ن فيها اجل�اب ال�ا�شح على هذا ال�ش�ؤال؟ 

منهجية البحث :  
بعد حتديد الهدف، قام الباحث بتحديد الكتب، وامل�شادر واملراجع لالإفادة منها يف 
اأن  املنطقي  من  كان  ال�شعبيني،  وال�شعراء  ال�شعر  خّزان  واجلليل  جنني  كانت  وملا  البحث. 
بالغر�ص  القليل  اأن يفي هذا  ، على  القليل من ن�ش��شهم  القليل  منهم، وعند  يت�قف عند 

البحثي، وبتحقيق الهدف املن�ش�د.   
وبعد اأن حدد الأعالم، بداأ با�شتقراء كل ما وثق لهم من النتاج الأدبي ال�شعبي، ثم تناول، 
وبتحليل خمت�رص، النماذج التي تتجلى فيها القيم الإن�شانية. وعذره يف عدم ال�شتفا�شة 
ي�رصَّ عليه  الفهم  مبفرداته و�ش�ره وبنائه. ومما  اإىل  ال�شعبي قريب  ال�شعر  اأن  التحليل  يف 
الأم�ر، اأبحاثه امليدانية التي نتج عنها ثمانية كتب يف ال�شعر ال�شعبي وال�شعراء ال�شعبيني 
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الفل�شطينيني، واأربعة اأخرى يف انتظار الطباعة والن�رص. وقد ارتاأى الباحث اأن يرتب القيم 
الإن�شانية التي جتلت يف الن�ش��ص ال�شعرية ال�شعبية على النح� الذي �شياأتي يف البحث.  

القيمة األوىل - الكرم واجلود:
الفل�شطينيني، وخا�شة يف  ال�شعبيني  ال�شعراء  لأنَّ  الإن�شانيِة  القيمة  بهذه  الباحُث  بداأ 
من  بها  ال�شعبية  الأفراح  و�شهرات  ليايل  ي�شتهل�ا  اأن  اعتادوا  واجلليل،  جنني  حمافظتي 
اأربعينيات القرن املا�شي حتى ي�منا هذا. فغالبًا ما يهّيُء احُلداُة اجلمه�َر للبدء بال�شهرة 
بال�شحجة،  للبدء  احل�ش�ر  يقف  اأَن  َوما  اهلل.  ر�ش�ل  وال�شالة على حممد  اهلل  بذكر  ال�شعبية 
حتى يرجتل احلادي لِزمًة اأو دوراً مْن اأَدوار الفرعاوية )ن�ع من الطلعات، ويغنى، اأكرث ما 
ُيغنى به، يف الزفة عند امل�شري يف م�كب العري�ص لأنه يتطلب احلركة واحلما�ص( )الربغ�ثي، 
يْف(، اأو )يا َهال ْب�شيِف الرحمْن(، اأو )يا َهال ْبُزّواْرنا(،  1994( كق�له: )يا ب� حممد َحيِّ ال�شّ
اأو )�شيْفنا غايل علينا �شيْفنا(، اأو )يا َهال َبْك يا َهال َبْك=يا زاِيْرنا ِمْرَحباَبْك(، ومْن اأ�شهر 
ي�ِف(. ومن اأَْدوار الفرعاوية  ي�ِف= ِبالرَّماُح ْوِبال�شُّ رّدات الفرعاوية ق�لهم: )يا َهال ْوَحّيا ال�شُّ
يفاِن(،  ْد َحلَِّت ال�شّ مَّ ِر اْلِفْنجاِن، ِعْنَد ب� حْمِ بِّ اْلِقهيَ�ه ْوَدوِّ التي �شاعت يف جنني واجلليل: )�شُ
يفاِن(، وما اإىل ذلك من َرّدات الفرعاوية  ْب ِبال�شّ بِّ اْلَقْهَ�ه ِباْلِفْنجاِن، ْوَهلِّ ْوَرحِّ وق�لهم: )�شُ
التي تعرب عن الرتحيب احلار ب�شي�ف احلفل. واإن دلَّ هذا الرتحيب على �شيء، فاإمنا يدل 
على الكرم واجل�د واحلفاوة التي ُيحاط بها �شي�ف احلفل الكرام.وهم بهذه الأدوار ال�شعبية 

ي�شتح�رصون، ب�عي منهم اأو بدونه، ق�ل حامت الطائي:
ْيِف مـــا دام ثاوياً ومـــا يِفَّ اإِالّ ِتْلَك ِمْن �شيَمـــِة اْلَعْبِدواإين َلَعْبـــُد ال�شَّ

واإِخاُلُهم لي�ش�ا ببعيدين عن ق�ل ال�شافعي:
ــخاُءُيَغّطـــى ِبال�ّشـَماَحــــِة ُكــــلُّ َعـيـٍْب َوَكــــْم َعـْيـــٍب ُيَغـّطـيــــه ال�شَّ

باحات اأعرا�شنا الفل�شطينية، داأب �شعراوؤنا ال�شعبي�ن على التغني بالكرم. ومما  ويف �شَ
اإىل  واجلمه�ر مي�شي  ُيغّنى  احلداء،  اأب�اب  من  )باب  املح�َربه  َرّدات  اأو  اأَدوار  من  يرددونه 
ْع َمْنِزَلْك(، اأو )يا ب�  ْحمِن َو�شِّ َعزِِّب الرَّ البيت الذي ُيعزم اإليه العري�ص على احَلّماْم( ق�لهم: )مَيْ
ْع باِب اْلَبّ�اِبه(، وعند اخلروج من بيت العزومة، داأب ال�شعراء على الق�ل: )ِيْخِلْف  حممد َو�شِّ
َعلى داِر اْلَعزوِمه ِواْلَكَرْم( .ومما جادت به قريحة ي��شف ح�ش�ن، اإبن �شعب- عكا، ق�له على 
)ال�رصق( وهذا  الت�شمية من  )رمبا جاءت  ال�رصوقي  الرتاثي، وعلى بحر  ُعي�نُه(  ْل  )�َشبَّ حلن 

القالب اللحني ي�افق حلن الربابة( ) �رصحان، 1998(  اأو البحر الب�شييط: 
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َي اللّي ِمِن ْبعيِد ِت�ْشَحْك َلْك �َشفاِيْفناَحيَّ ْوَهال بيُك َي اللّي اْلي�ِم �شـاِيْفنــا
**

يا مــَْرَحـبا بـيُك يا اأَْغـلى ِمـِن الـْغالـي
ـما مى ِت�ْش�ي جُن�ِم ال�شَّ مَلّا ِتزوِر احْلِ

َي اللّي ِجبيَنْك ِهالِل اْلعيــِد بيــالل
َوْفَتْح ِقليبي، وَعلّي َبرْيَقي اْلعـــالـي

حاِيْفنا َوْعِزْم َعلى الّنا�ِس َوَبيِّ�ْس �شَ
**

ـيِّ َونـادي َلـْعـَمـْل َعــزاِيـْم َودوِر احْلَ
فا �رَشَّْف َحبيبي ْوَلفا عاَدْت َليال ال�شَّ

ْعِن ِواحْلادي �رَشَّْف َحبيبي ِوَحيِّ الظَّ
لِّ واْل�ادي حايا عارا�ِس التَّ َلْنَحـــْر �شَ

يِِّف الّطرِي ُكْرماِل اللّي �شاِيْفنا  وا�شَ
)يعاقبه،2011(

ير�شم اأب� العالء بن�شه هذا �ش�رة جميلة �شاحرة لقيمة الكرم، تبداأ بالرتحيب احلار، 
وتنتهي بذبح احَلالل اإكراما لل�شي�ف. وُيبالغ النا�ص يف كرمهم اإىل احلد الذي ُيكرم�ن به 
اإىل م�شاحة  اأدبية بحاجة  �ر ٌ  الطري ولي�ص ال�شيف فقط. وما بني بداية الن�ص ونهايته �شُ

بحثية اأو�شع لتحليلها، وال�ق�ف على جمالّياتها. 
**

ومن �شخنني، يتغنى ي��شف �شعده اأب� ن�شيم باجل�د واأهله فيق�ل: 
َي اإِْبـــِن اجْلـــ�ْد يا فـــاِتْ )َمنـــاِزْل( )اأ(
اأَّمــــا الـَْقَمــــْر َقــــْد ُقـدِّْر )َمنـــاِزْل( )ج(

ِف َبْحِر اْلَكـــَرْم ما اإِْلُكـــْم )ُمناِزْل( )ب(
َوَهـــــْب ِعـْلـُمــــه  ــــذي  الَّ ِبـَتـْقديــــِر 

)ي��شف �شعده، 2010(
اأ- جمع منزل، بي�ت     ب- مناف�ص     ج- مراِحل، اأط�ار.    

وللقه�ة دللتها يف جمتمعنا الفل�شطيني. وقد وظف ابن ال�شنديانه، حافظ م��شى، والد 
ال�شاعر الكبري م��شى حافظ، هذه الدللة يف ق�له من العتابا: 

)اأ( )ِبَدْلهـــا(  ْمـــَره  ال�شَّ ْقهيـــْ�َة  �ُشـــبِّ 
ِبْنـــِت اْلَكـــَرْم ال ت�ِخـــْذ )َبَدْلهـــا( )ج(

ْخـــِ�ه )ُبَدْلها( )ب( ْوَخلّـــي َنْف�َشـــْك النَّ
وال�ْشحـــاْب َظْهـــرْك  �َشَنـــْد  اإِِبْنهـــا 

)يعاقبه،2007(
اأ- ِدلُل القه�ة     ب- جمع بدلة )بدلة عري�ص مثال(     ج- غريها

على  َع�ٌن  فاأبناوؤها  كرماء.  بنت  بكرمية  يقرتن  اأن  ال�شاب  على  الزواج،  عند  وحتى 
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احلياة.     
�شفات  من  به  يتحل�ن  ملا  القل�ب  لهم  متيل  الذين  للكرام  ع�شقه  اأب�ب�شام،  وِلْلَعّراين 

اإن�شانية عالية. فابت�شامتهم م��ش�لة يف وجه ال�شيف، وب�شا�شتهم ل تنقطع:
َي اأَْهـِل اجْلــــ�ْد انا َقْلبي )َمِلْلُكْم()اأ(
ِبَ�ْجِه ال�ّشيْف ما ِبْظَهْر )َمَلْلُكْم()ج(

َدخـيـــَل اهلْل مـا اأَْكــــَرْم )ِمَلْلُكْم()ب(
ْوَب�ِشْمُكـــْم ِبْغُمـــِر ْجميـــَع الْرحاْب

)يعاقبه، 2007( 
اأ- ماَل القلب لكم، اأحبكم     ب- جماعاتكم     ج- ال�شجر وامللل 
كما اأنه على ا�شتعداد تام لقطع امل�شافات البعيدة ليحظى بلقائهم:

َبَلْدُكْم يا َبَحــــْر ِباجْلـ�ْد )عامي()اأ(
جَليها ِمـــْن َم�شاِفْة ميْت )عامي()ج(

ْد )عامي()ب( ِوِبْنها اإىل ْعيـــ�ِن ال�شَّ
ـَعــــْب ـــه ِوالـتَّ َوال اأَ�ْشـكـــي الـْم�َشـقَّ

)يعاقبه، 2007( 
اأ- امتالأ وفا�ص     ب- اأ�شاب خ�شمه بالعمى     ج- مفرد اأع�ام، �شنة.

امل�رصوبات  من  فهي  العرَّاين.  بال  عن  الطيب  بالهيل  القه�ة  �رصب  دللة  تغب  ومل 
املحبذة اإىل نف�شه، وِبها ي�شتقِبُل الكراُم معازمَيهم:  

لـ�()اأ( )َبـهـا  اللـيِلــــه  زاِيـِد  َفَرْحنا 
)ِبهال�()ج( َم�رْشوُبه و  اْلُبْ  ِحليلي 

ِب ْبَرْبُعه ْو )ِبهال�()ب( ْوَحِفْلُكـــْم َطيِّ
الـْطـيــــاْب لالأَجـاويـــــِد  ِنـَحـّيـــي 

)يعاقبه، 2007( 
اأ- زاد بهاوؤه     ب- ِباأهِله     ج- نبات الهال الذي ي�شاف اإىل القه�ة                                 

**
وكثرياً ما جمعِت الأقداُر الباحَث باأبي الأمني الربقيني، وخا�شة يف جنني. ويف غري 
َن عليها ما فتح اهلل  مرة، كان ُيْخِرُج من جيب دميايته الفل�شطينية ُق�شا�شاٍت من ال�رق دوَّ
به عليه من اأزجال.كان ي�شتمتع بقراءتها له، وكان الباحُث ي�شتمتع بال�شتماع اإليه. كان – 

رحمه اهلل – ذراعًا اإعالميا للقيم. ومما وثقُه الباحث لأبي الأمني:   
)ِوْهدا()اأ(  امْليـــداْن  َي�شاِعْر روْق يف 
يف ِمْنُهـم ِبروحــــ� كـِِرْم )َوْهدا()ج(

مـــرَيْك ُر�ُشْد )َوُهدا()ب( ْوَخلّي يف �شَ
ِبــــالدو َدْم َقــلـُبــــه ِوِلـْعــ�شـــــاْب

)يعاقبه، 2007( 
اأ- من الهدوء، كن هادئا     ب- من الهداية     ج- من الإهداء، هدية.
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لل�طن  املرء  باإهداء حياة  اإذا كان ذلك  ي�شم�  ولكّنه  املعاين.  فاجل�د ممدوٌح يف كل 
)واجل�د بالنف�ص اأق�شى غاية اجل�د(. ومن اأدوار املَعّنى املبني على بحر الرجز:

ــعـــاِده ِواْلـَكـَرْم ْر َعـلـــى داِر ال�شَّ َدوِّ
ِده َع اجْلـ�ْد ِمــــْن َعـْهـِد اْلِقَدْم َع�َّ مِلْ

ِتـْلقـاهـا ِمـْثِل الّنـاْر ِتْلَمـْع عا َعـَلـْم
ننْي َب�ْشــِمـــْة اأََمـْل ِبـْتـَظْل عا مـَرِّ ال�شِّ

 **
َب�ْشــِمْة اأَمـْل ِبْتَظْل عا طـ�ِل امْلَــدى
اإِْن جـيـْت ُتـْدُخـْلـهـا َفـال ْبـِتـْلقى ِعدا

ْبُحـــبُّ ْوَب�شــا�ِشــه مـا ْبِيْكَرْهها َحدا
يِّبنْي خـيـرُ ْوَحـفاِوه ِمـــْن اأَِهْلها الطِّ

**
بـيـِن اْلُبُخــْل ِواْلَكـَرْم يف فاِرِق ْبعيْد
خي َللرَُّجْل َكال�ّشيِف امْلَجيْد اْلَكفِّ ال�شَّ

اإْلُبُخــْل باكي، ِواْلَكـــَرْم ِبْن�ِشْد َن�شيْد
جنْي ـــُد ْوِمْثِل ال�شَّ ْوَكفِّ اْلَبخيِل ْمَقيَّ

)يعاقبه، 2007( 
َدح الكرم، ُيذمُّ البخُل.فالكرماء اأعالم ي�شنع�ن ال�شعادة لينعم بها الآخرون.  فعندما مُيْ

والبخالء �شجناء مقيدون ولكن ببخلهم.
ولعبد اللطيف، اأبي جا�رص احلفريي اأق�اله ال�شعبية اجلزلة يف باب الكرم. وتظهر القه�ة 
بَدلَلِتها مرة ثالثة يف الن�ش��ص.ُيحّيي اأب� جا�رص اأهل اجل�د، ويرف�ص اأن ين�شاع للبخالء. 

فالكرمي جبينه اأبي�ص، والبخيل جبينه اأ�ش�د. اأنظر يف هذين الدَّورين له من العتابا:
هـــال اجْل�ْد )ُبـــْن �شاعْ()اأ( ْلنـــي ِمْن اأَ َو�شَ
اْلـَكرمِي ْجـبيُنـه ُكلـْمـــا �شـاْخ )ِبْن�َشـْع()ج(

ْوالأَْهـــِل اْلُبُخـــْل ما يف يـــ�ْم )َبْن�شاْع()ب(
ـَطـــْب اْلَبخــيـــُل ْجـبـيـُنـــه كاَفـْحـــــِم احْلَ

اأ- �شاٌع من النُب    ب- اأُذِعن واأطيع     ج- يزداد بيا�شا                                         
**

)ِوراها()اأ( اإِ�ْشـــَمـعـْهـا  اْلـَكـَرْم  اأَْهــِل 
ـُته اْخفاها )َوراها()ج( اْلـَكـرمِي اْعـِطـيِّ

ِو�ْشــعى فـي اْلـُعُمــْر ُكلُّه )َوراها()ب(
َلـَحـّتـــى ْيـنـ�ل ِمـْن اأَْجــــَزْل َثـ�اْب

)يعاقبه، 2007( 
اأ- �شاِهْدها     ب- َخْلَفها     ج- من الت�رية، اأخفاها                                     

      ***

القيمة الثانية -الصداقة والوفاء:
الن�شيج  يتهتك  ال�شدق،  ويغيب  واملداهنة،  والنفاق  الكذب  اآفاُت  ت�شت�رصي  عندما 
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الجتماعي، وتنعدم الثقة بني النا�ص. وقف ال�شعراء ال�شعبي�ن على املعنى احلقيقي لل�شداقة. 
وال�شديق احلقيقي من ل يخ�ن ل�شاُنه قلَبه. فاإن كان غري ذلك، اأ�شبح من املنافقني الذين 

قال فيهم ال�شاعر العبا�شي �شالح عبد القدو�ص:
ْعَلُبُيْعطيَك ِمـــْن َطَرِف اللِّ�شـــاِن حالوًة وَيـــروُغ منَك كمـــا َيـــروُغ الثَّ

واإنني اأتفهم احلالة ال�شعرية لي��شف فخر الدين حني قال:
َبـــداِل امْلَْغَمَغـــه، َبْحكـــي ْب�رَشاَحه
َجريـــِح الرّوْح مـــا ِبـــّدو ِجراَحــه
اْقـــرِبوين  ْبعنْيْ َمْلياِنـــه �َشـماَحـه
اأَنـــا ما َبْح�ِشـــِد ْمناِفـــْق َع راَحـــه

ــْدقي امْلَالِمه َحـّتـــى �شــاَدَقـــْت �شِ
ِبـَكـّفـي ْتـلـَْفـِلـِف ْجـروُحه اْبِت�شاِمه
رامي احْلَ ِبْعي�ِن   ، َبْر�شى عي�ـــسْ ما 
َوال َبـْحـ�ِشــــــْد َغـني فـاِقـْد َكـراِمــه

)ي��شف فخر الدين، 1996(
َحّجـــي يـــا  قـــال  وايزمـــْن 
هاحِلّجـــة ام�شـــي  َب�ـــسْ 
دكتـــ�ْر يـــا  قـــال  احلـــاج 
ُبلفـــ�ْر َوِعـــْد  مـــن  �شيبـــك 

ِمرْتّجـــي جناَبـــْك  مـــن 
ممن�نـــني منُكـــْم  وبنكـــ�ْن 
مغـــروْر تكـــ�ن  ال  ماَلـــْك؟  �شـــ� 
ذميـــني عنـــا  وعي�شـــ�ا 

 وقد اأّكد املعنى الذي اأراد يف ن�ص اآخر من ق�شيدة اأخرى بق�له:
اأَنـــا بيـــِت امْلَُ�ْجــَهـْن مـــا ْبـف�تـ�
َظلّي ـــْب  َعاحْلُ مَلْ�شاِعـــري  ْوُقِلـــْت 

ْبـــُكْل غال مـــا ْبف�ت� ديقـــي  ْو�شَ
ــِقـــْد مــ�تـ� احْلِ َبنـــاِت  ْوروح� يا 

)ي��شف فخر الدين، 1996( 
**

عند  جدا  مذم�م  فه�  النا�ص،  عامة  عند  به  مرحب  غري  الكذاب  اأو  املنافق  كان  فاإذا 
ال�شعراء ال�شعبيني. ومن حق فخر الدين اأن ميقت وب�شدة هذا الن�ع من النا�ص، لأنه يظهر غري 

ما يبطن، ويزرع بذور الفتنة والف�شاد باأفاعيله ال�شيئة.
ال�جدان، ونقاء  ال�شمري وطهر  وال�رصاحة، وعفة  ال�شدق  اأب� فرحة ق�ل يف  وملحمد 

ال�رصيرة:
اأَلــلــْه َخــَلْقنـــي ْبـَنـْفـ�ْس �َشــّفاِفــه
ْر قـــــاِع اْلَبْحْر ْبِتْعـِرْف مـَـــكاِن الدُّ
َعـــفِّ ال�ّشمـــرُي ْوطاِهـــِر اْلُ�ْجـــداْن
ـــِدْق اإمياْن ْبِلْمعاَمِلـــه ِعْنـــدي ال�شِّ

ِواخْلـــايف اْلـَمْنـظــــ�ْر  ــــِم  ِبــْتـَقـيِّ
َبـــْد طايف الزَّ ِمـــْن ف�ُقه  ْوبيكـــ�ْن 
ِقـــْد �شايف ْوْبَقْلـــْب خـــال ْمِن احْلِ
اْلـَحــــقِّ اْل َعـَلّيــــي َبـْدَفـُعـه وايف

)ماجد اأب� فرحه، 2000(
                  **
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وللربقيني اأب� الأمني اأْدواٌر من املعنى منها:
ديْق �ُس اْلفاِئـــِده ِمْن َرُجْل عاِملَّْك �شَ
ِوامْلَ�شـاِلْح �ُشــْحِبت� امْلَـــاآِرْب  ِل  جَلْ

راِيُح جـايـــي، فاِتِ ْبَقْلَبـــْك َطريْق
ْك يـــ�ْم َمْبِتْ�َقْع ِب�شيْق ْوِبْتَخلّى َعنَّ

)يعاقبه،2007(
فه� ي�شتدعي لذاكرتنا يف البيت الثاين ق�ل القائل:

ديقـــي مـــن ُيقا�شمنـــي ُهم�مي �شَ
ويحفظنـــي اإذا مـــا غبـــُت عنــــــه

َرمـــاين مـــن  بالعـــداوة  ويرمـــي 
الـزمـــــاِن لنائبـــــة  واأرجـــــ�ه 

وي�شرت�شل الربقيني يف اأدوار املعنى ليق�ل:
�ُس اْلفاِئِده ِمْن َرُجْل ِي�ْشَحْكَلْك َندي
ْوُه�ِّ ِمــْعــتـــاَزْك بـِجـيُك ِبـْمـَدَحــْك

ِواْلَقِلـــْب اأَ�ْشـــَ�ْد ِمِثْل لـــ�ِن امْل�َقِده
ْومَلّـــا ْبِيْق�شي حاْجُتـــه ْيُقلَّْك َردي

)يعاقبه،2007(
**

ثبَت اأب� عرب على الثابت. قراأ وواكب وجاهد يف كل اأحداث ق�شيتنا املقد�شة. كثرياً ما 
قة. متتع ب�شجاعة  قِة وامُل�ؤَرِّ رَّ �شمعنا �ش�ته العري�ص يب�ح بالق�شائد والأغاين وامل�اويل امُل�ؤَ
الفار�ص ال�شاعر، فاأهدى بالده زهرة ال�فاء يف زمن قلَّ فيه الأوفياء. متكن منه الأرُق اإىل 

احلد الذي جعله ي�شدُع مبق�لته:

َتـَذّكــَـــْر يــــا فل�شــطـيـنـــي َتــَذّكـــَـــْر
ــْد ِجراَحـــــْك ْوُكْلـمـــا جـيــــْت َتتـْ�َشمـِـّ
ــــْل ِكفاَحـــــْك ْوُكْل مـــا جيـــْت َتْت�ا�شِ
ْوُكْل مـــا جـيـْت تـــا ِتـْفــــِرْد َجـناَحْك
ــْت ِرياَحـــــْك ـــــْر َهـبـَـّ ْوُكْل مـــا للنَّ�شِ
ُن�اَحـْك ْوِتْظِهــــْر  ِباْلبــُـــكا  َلـِتـْحــــَزْن 
ا�ْشَتِمـــرِّ ْب َهالنِّ�شـــاِل ال�ّشـــاْح �شاَحْك

ِهـــــْر َخـْنَجـــْر اأَماَمـــــْك ُقْنُبِلـــه، ْوِبالظَّ
اأَْكبــــَْر ُجـــــرُْح  ْبِيْطَعَنـــْك يف  اأَخـــ�ِك 
ــــــْر ْرْب ُقـّداَمــــْك َتـ�َشــكَّ ِتـالقـــي الــــدَّ
ـبـــاِن عليْك يـــا خ�يـــي ا�ْشَتْن�َشـــْر اجْلَ
ـــــْر ِتالقـــــي اْلـَجـــــْ� ُقــّداَمــــْك َتـَعـكَّ
َع ُحْزَنـــْك ِيْطَربـــ�، ِواْلَبْع�ـــسْ ِي�ْشَكـــْر
ِواْلُعروِبــــــه اأهلل  َعـلــــى  اْعــِتمــــاَدْك 

ّ�اْن �شيَح اهللُ اأْكرَبْ ْوَعلى اخْلَ
)يعاقبه،2013(

اأب� عرب باأبياته ال�شابقة الفرق بني ال�شعر وبني الكالم العادي. كلنا يريد اأن  اأحدث 
اأب� عرب. ولكنه كان الأقدر على بناء الكالم بالطريقة غري املاأل�فة. فكان  يق�ل ما قاله 
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التاأثري اأبلغ. وكان املعنى اأو�شح وخا�شة يف ال�شطر الأخري من الأبيات. ول �شري اإن اعترب 
ي��شف �شعده اأنَّ الرج�لَة من ال�فاء يف َدْوره من امليجانا: 

ـْك )َمْرَجـلـِه()اأ( َي ْبِن اْلَ�فا ِوّدوْم ُكلَّ
ْق )َمْرجى ل()ج( غاِيْة ُمنايي اأْن اأََحقِّ

َت ِعدُّه )َمْرِج ل()ب( َمْرَجْك َو�شيُع �رشِ
ــنا ـْد وِنْع�َشــْق بْع�شِ َمـْرجاِي ِنـْتـَ�حَّ

)ي��شف �شعده،2010(  
اأ- نخ�ة وعزة نف�ص     ب- املرج، امل�شاحة امل�شطحة اخل�رصاء     ج- رجاء 

ولل�فاء �شاأنه العظيم عند اإبراهيم العراين. فه� واحد من اأولئك امللهمني الذين رحل�ا 
وما رحل�ا.يق�ل يف َدْوٍر من العتابا:

ِن�ش�ِن اْلَعِهْد مـــا بيّنا و )ِبيْنُكْن()اأ(
اإِذا ُخّنا اْلَعِهْد يا نا�ْس )ِبْنكـ�ْن()ج(

ْو�رَشِْبنا ِمْن �رَشاِب اْلُكْم و )ُبْنُكْن()ب(
ــريَعـــه ِوِلـْكتــاْب َخـــــ�اِرْج َع ال�شَّ

)يعاقبه،2007(
اأ- بيَننا وبينكم     ب- قه�تكم     ج- َنك�ن                                  

**
اين اأن الذي يخ�ن العهد يك�ن قد اأتى بكبرية. عرب عن  ومبعنى من املعاين، يرى العرَّ
“اأَيخ�ُن  ال�شّياب  بق�ل  ي�شمع  اأن احلفريي مل  العتابا. ومع  دور  الأخري من  ال�شطر  ذلك يف 
ِكُن اأْن يك�ْن!” اإّل اأنه اأَبلى بالًء ح�شنا يف  اإن�شاٌن بالده! اإْن خاَن َمْعنى اأْن يك�َن     َفكْيَف مُيْ

ال�شطريِن الأخريين من َدْوِر العتابا الذي يق�ل فيه:
اأَنا ْوعـــ�دي اإىل ْبـــالدي )َوفيها()اأ(
َحرامي الـــّدار اذا ِمْنها )َوفيهـا()ج(

َتعي�ِس اْلُعُمـــْر يف ِظْلها )َوَفْيها()ب(
ِلْب�اْب ْنتـــــ�  اإِ ْت�َشــْكـــروا  َللـيـ�ـــسِ 

)يعاقبه،2007(
اأ- لن اأنكث ال�عد     ب- من الأفياء     ج- من اأ�شحاب البيت

      **
فال�فاء ل يك�ن فقط مع الأ�شدقاء. واإمنا ه� �شيمة تبداأ ب�فاء الإن�شان لنف�شه وت�شاحله 

معها، وتت�شع دائرتها لت�شمل العالقة مع كل ما يحيط به من اأ�شياء.
ويرى اإبراهيم ال�شلبي اأن بالدنا فل�شطني وفية لأبنائها، وهم اأوفياء لها. بدا هذا ال�فاء 

ال�طني جليا يف ال�شطرين الأول والثاين من َدْوِره يف العتابا: 
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فل�ْشطـــنِي اْلَ�فا فيـــِك )َوعينــاه()اأ(
فيها ْمـــِن اْلَكَرْم َنْهـــراً )َوَعْينا()ج(

ِنـْفـدي ْتـراْبـها ْبـَقلــْبـاً )َوَعْينا()ب(
ي�ْفهـــا باأَْو�َشع ارحابِ  بْبِت�ْشقي �شْ

)اإبراهيم ال�شلبي، نف�شه( 
اأ- من ال�عي والإدراك     ب- مفرد عي�ن     ج- عني املاء                              

***

القيمة الثالثة - ِبرُّ الوالدين وحقوق اجلار:
كتابه  حمكم  يف  تعاىل  اهلل  يق�ل  ال�الدين.  برُّ  والجتماعية  الدينية  القيم  �َشنام  مْن 
العزيز: )وق�شى ربك األ تعبدوا اإل اإياه وبال�الدين اإح�شانا، اإما يبلغن عندك الكرب اأحدهما اأو 
كالهما فال تقل لهما اأٍف ول تنهْرهما وقل لهما ق�ل كرميا. واخف�ص لهما جناح الذل من 
الرحمة، وقل ربِّ ارحْمهما كما ربياين �شغريا( الإ�رصاء – 23. ويق�ل �شلى اهلل عليه و�شلم 
) اجلنة حتت اأقدام الأمهات(. يتف�ق ال�شعراء ال�شعبي�ن على ذاتهم عندما يجرتح�ن  الكالم 
اجلميل عن بر ال�الدين. وكم كان رائعا �شديقي ال�شاعر ماجد اأب� فرحه عندما تغنى بزوجة 

اأبيه فقال يف اأبيات من ق�شيدة زجلية بعن�ان )اإىل ماما(:
ـــِدْق ِمْن روحـــي اْلَ�ِفيِّه ِبداِفـــْع �شِ
ــبايي َنَدْهِتلّـِـــْك َي مامـــا ِمــــْن �شِ
قـــ�ُل ْوِفِعـــْل را�شـــب ْمـــِن اْلِبداِيه
اْلـِهــداِيـــه ْبــــَربِّ  َبـْحــِلـــِف  اِلأَيّن 
ُمنايي غاِيـــْة  دائــمـــا  ِر�شــاكـــي 
ْ َلـميـــــن اْعـــــزي َهنايـــي ِمْتَحـــريِّ
ــنايي ْوَمـــــرَّه اإِْن َنـَدْهتـــي يـــا �شَ

ـــــه ـــْك ِمـــِن ْجـمـيِلـــْك �ْشَ�يِّ لِّ ْوَترُدِّ
ــه ْوَلَظـــّل اق�ْلهـــا َلـــْ� ِع�ِشــــْت ِميِّ
ُوقـــ�يف ْبِخْدِمِتـــْك واِجـــْب َعلّّيـــي
ــه ِمـْثِلـــْك ما اْنَخَلـــْق بـــنِي اْلبـَِريِّ
�ـــسُ ِبْتـريـــدي َبـُقلِّــــْك ِمـــْن ِعّنّيي
َلـبـَّيـــــي اأَْو  اَلإِّمـــــي  ِوالّ  اإِلــــــــْك 
ْوالِدْك ْوِنْحــنـــا  اإِْمــنـــا  اإِْنــتــــي 

ْوَي ِنّياِل االإِل� اإِّمنْي َزّيي
)ماجد اأب� فرحه،2000(

يف  �شيق�ل  كان  ماذا  نتخيل  اأن  ولنا  اأبيه،  زوجة  يف  ماجد  قاله  ما  بع�ص  هذا 
ال�شتطراد يف  عدم  لنا عن  عذراً  الق�شيدة  من  الأخري  ال�شطر  ولعل يف  اأجنبته!  التي  اأمه 
الكالم. ومْن دالية الكرمل، ترتندح ق�شيدة ي��شف فخر الدين التي يق�ل مما يق�ل فيها 

عن الأم: 
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اإِّمـــــي َبـفـَْتـِخـــــْر اإِّنــــي َوَلــْدهـــا
نان مْبيـــْت وادي َجـــرى فيهـــا احْلَ
اأَنـــا ِمـــْن َدْمهـــا االأَْحَمـــــْر ِمــدادي
ــعاِده ــْنلـــي ال�شَّ ا�ْشــَتماَتـــْت تاْتاأَمِّ
ْوَبـّيـــي يف ِكـفــــاِح اْلعي�ْس غادي
ْوِبَب�ْشــِمْتهـــا اإِلـــ� َمـــْع َوِجه نادي
ِعباِده ْبُعـــْريف  �شـــاَرِت  االأُم�ِمـــه 

ْوَح�شي�ِشـــْة َقْلبها، ْوَفْلـــِذْة َكـِبـْدهــا
َرَوْتـنــــي ُكل مــــا قـلـبـــي َوَرْدهــا
َجـــرى، ْوِباْلعاْفِيه ْعروقـــي َمَدْدها
ْوَحــــدا ِباْلَكْ�ْن غريي مـــا �َشــَعْدها
اْعَتَمْدها ْبـَبْيتـ�  ــْرِبِيــــه  التَّ ِبــَدْوِر 
ِن�شــي ْهـمــــ�ِم الدِّنـي َذّلـَل �ِشَدْدها
ه َعَبــْدها ــه اْلـَبِعـــــْد َربُّ َعــَبــــْد َربُّ

  )ي��شف فخر الدين،1996(
ه  لفخر الدين اأن يتيه ب�شاعريته الفذة. فل� مل يقْل اإل ال�شطر الأخري من الق�شيدة )عَبْد َربُّ
ه َعَبْدها( لكفى. ويف نف�ص اجلغرافيا، ومن دالية الكرمل، بعث ت�فيق احللبي للباحث  اْلَبِعْد َربُّ

ق�شيدته عن الأم. ومن ال�فاء له ولهذه القيمة الإن�شانية ال�شامية اأْثَبّت منها هذه الأبيات:
ِبـْنــهـا اإِ اإِّنـــــي  ْبـِتـْفـِتــِخــْر  اإِّمــــي 
ْل َنـَغــْم َع �ْشــفــــايف َت�َشــلّـَْل َيـــاأَوَّ
ْل َي اأَْبـــَدْع َفِجـــْر ِف ْعـيـــ�ين َتَكحَّ
ــــه َتَر�ْشــَمـْل َي اأَْغنـــى َكْنـــْز ِباْلِعفِّ
َي اأَ�ْشخـــى َكـــِرْم ِبْقط�فـــ� َت�َشْن�َشْل
اإِّمـــــي اللّيـــْل َعْنـهـــا روْح اإ�ْشـــاأَْل
ِجــِفْنـهـــا ريـْم ِمـــْن َن�ْشــِمه ْبِيْجَفْل
ْل َعَلـــيِّ اْن ِغ�ْشَبـــِت ْبِتْهِتـــْف َت�َشــهَّ
اأَنـــا اإِّمي اْلَق�شيـــِد اْل مـــا ْبِتْكَمــْل
ِبنــَْزْل اللّـــي  اْلَغْيِم  َدْمــِعـــَة  الأَْنها 

ـــــْة َلبـَْنــهــا ْعـــِت امْلَْ�ِهِبه ْبِعفِّ ِر�شِ
ْنهــا َي اأَْعـــــَذْب اأُْغِنِيــه خاِلــــْد حَلِ
َي اأَْقَد�ـــسْ َمْ�ِعَظـــْه راِجـــْح َوِزْنهـا
َي اأَْن�َشـــْع َجْ�َهـــَره غـــال َثَمْنــهـا
َياأَْنـــدى َكْف َمْعجـــ�ِن اْبــِمــَنــْنــها
َعـْنــهـا ِبتــْذيـــْع  ْبِت�ْشـَهـــُد  جُن�ُمه 
واعــي َلـــْ� َهـَجــْع بـاقــــي ِجِفْنها
َظـــه ْبَزَمْنها ِر�شـــاِي عليـــْك ُكْل حَلْ
ــْكــِمه لــََبـْنــها ِباحْلِ َمْهما ْيطـــ�ْف 
َلْ� َم جْتـــــ�ْد َع الدُّْنيا ْب�َشـــخـــاها

بيَعه ال�ّشاْحِره ْبِتْفِقْد ُح�ُشْنها الطَّ
)ت�فيق احللبي، نف�شه(

ت�شيق م�شاحة البحث عن ال�ق�ف عند املعاين وال�ش�ر التي ر�شمها اأب� كنان يف هذه 
الق�شيدة. فالأم يف وجدان ال�شاعر هي الق�شيدة التي لن تكتمل مهما حاولت اأن تفيها حقها. 
كيف ل وهي – كما يرى – املاء الذي يعطينا احلياة، ويهدي الطبيعَة �شحَرها وجماَلها. 
ول يف�ت الباحث اأن يلتفت اإىل الأب التفاتته اإىل الأم. فهما قمران متالزمان. يق�ل جنيب 

يعاقبه من ق�شيدة بعن�ان )يا ب�ي(:
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يا بـــ�ي، يا ُجْرحـــي، َي ُكلِّ الّنا�ْس
يــــا اآه، يا َنــْغـِمـــــْة َوَتـْر َح�ّشــا�ْس
َحـّبــيــْت فيـــــِك اْلــَبْي يـا َبــّيـــي

يـــا ذات ذاتي، يـــا اأنـــا االإح�شـا�ْس
يا ُحْلـــم اأَْخ�رَشْ يف ْعيـــ�ِن ْنعا�ْس
َلْفل�ْشــطيــْن ـــْب  احْلُ فيـــِك  ْوَحّبيْت 

**
َبـّيـــي يـا  اْلـَبــــْي  َحـّبــيــْت فـيـِك 
ْتك�ْن امْلََحــبِّه  كــيـــِف  َعــلـَّْمـْتـني 
ــُتـــه مْتــاَيَلْت ِلْغ�شــ�ْن َللّطــرْي حِتْ
َلْلَبْيــَدِر اللــّـــي ْبِحــْلــت� َمــْزيــ�ْن
َلْعــيـــ�ْن اإِّمــي اْلـمــا َبِعـْدها ْعي�ْن
َحــّبــيــيــــْت فـيــِك اْلـَبي يـا َبـّيــي

يـــــا زاِرِع ْبــــــذوِر اْلـَ�فــــا ِفــّيـي
ـــــــــه لـَْلـَمـيِّ َللـْـــَ�ْرداْت،  َللـــــّداْر، 
يِّه ْوعا ُكـــــْل �َشـــْجـــَره ْتقـــ�ْل ِغنِّ
ـــه ِعْطِريِّ ْتِهـــــْب  َلـّما  ْنــ�شـــــاْم  َل 
ــــه َي اللّــــي َبِعـْدها مْتـــ�ْت عيَنيِّ
لْفل�شـــطنْي ـــــــْب  احْلُ فيِك  ْوَحّبيْت 

)يعاقبه، نف�شه(
**

ومن ميعار، َتهادى �ش�ت اأبي ع�شام، وَمالأَ ف�شاءاتٍ  رحيبة باحلب الكبري لل�الدين. 
ومما ُي�ْشِعُد ت�ثيقه هنا:  

يا واْلـــدي ِع�ْشِت ااْلُعُمْر ُكلُّه ْبِر�شاْك
ِوْبِحـــْب اأَ�ْشَتْهدي َطريقـــي ِمْن ُهداْك
ْة َنعــيْم ــياه َجــنِّ اإْلَ�َلْد زينــِه، ِواحْلَ

را�شي َعَليِّي ْومـــا اإل ْمَرّبي �ِش�اْك
تا ِتْرَت�يـــي َزْهــِرْة �َشبابي ِمْن َنداْك
ْر ِر�شـاْك ِتْبقـــى َجحيِم اْن كاْن ِبْتَعكَّ

)حممد هيبي،2005(
   **

فبال�شعراء ال�شعبيني تكرب القيم، وتنفرج اأ�شاريرها. وَدْور واحد من اأدوار العتابا التي 
وثقتها للحفريي ي�ؤكد �شدق الكالم: 

اأَْحــلى َم�شـــــا َبْعِترْبُه )َم�َشـــّمي()اأ(
ِبغرِي اهلْل ط�ل ُعْمـــري )َم�َشّمي()ج(

ـــي()ب( ْبِره)ُم�ِشمِّ اإِ ْغياْبهـــا  َواأَّمـــا 
اأنَكَتـــْب َبعـــدو  امْلامـــا  ْواإِ�ْشـــِم 

)يعاقبه،2007(
اأ- امل�شاء الذي تك�ن فيه اأمي م�ج�دة     ب- �شامة

ج- ل اأذكر اإل ا�شم اهلل )بداية العمل بال�شيء(                                   
    **
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واأما يف حق�ق اجلار، يق�ل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )ما زال جربيل ي��شيني 
باجلار حتى ظننت اأنه �شي�رثه(.ولنا حّتى يف ف�شيح ال�شاعر اجلاهلي، عنرتة العب�شي اأ�ش�ة 

ح�شنة يف احرتامه العايل للجار حيث يق�ل:
َماأْواهـــاواأَُغ�ـــسُّ َطْريف ما َبـــَدْت ل جاَرتي جاَرتـــي  ُيـــ�اري  حّتـــى 

فكيف اإذا لم�ص الأمُر �شغاف �شاعر �شعبي كمحمد اأب� فرحه الذي يق�ل يف َقرادية له:
ِوْت�شـــ�ْم ْت�َشــلّـــي  َمْهمـــا  َلـــــْ� 
اإميـــــان ناِقــ�ـــسْ  ـــــْك  ِبْتـــَظلَّ

اْلَقّيــــــ�م َلْلَحـــــيِّ  ْوُت�ْشـــُجـــْد 
ـــروْم ْوحَمْ تـــاُج  حِمْ ْوجـــاَرْك 

**
اأَْعطـــاْك اللّـــي  ِتْن�شـــى  اإِْوعـــى 
َمـعــــاْك ـــه  َحقُّ ِبْعَلـــْم  ْوجـــاَرْك 

اأَْغنـــــاْك َفْقـــــَرْك  ِمـــْن  ِواللّـــي 
امْلَــْعلـــ�ْم ــــــقِّ  احْلَ اإِْعطــيلـــ� 

**
ْتــَقـــــرَّْب َظــــلِّ  َلــجـــــاَرْك 
ِوامْلَ�ْشــــَرْب امْلَـــاأَْكْل  غـــــرِي 

َمطـَلـــْب ِمـــــْن  اأَْكــَثـــــْر  ِتْلــقـــى 
َم�ْشــــــقــــ�ْم َعـّيــــــاُن  ـِكـــْن  مِيْ

)ماجد اأب� فرحه، 2000(
                                          **

براأيي اأن اأبا فرحه مل يجانب احلقَّ وال�ش�اب حني َقَرَن الإميان احلق بتح�ش�ص حاجات 
اجلار وتلبيتها. وتتجلى اإن�شانية امليعاري اأبي ع�شام بق�له يف هذا ال�شياق:

اَرك يـــا جاْرنـــا منْي ِبْعـــِرِف ا�ـــرشْ
اجْلــرِيه ِنْحــَفـــِظ  َعلينـــا  واِجـــْب 
جـــاري َعلّيـــي ْبتــ�ْخــــُذه اْلغرِيه
يـــا جاْرنـــا خـــرَيْك ِمِثـــْل خـريي
اأَهلْل َو�ّشـــى َعلـــى ُحـــبِّ اجْلــــــاْر

غيـــــر األــلـــــه وبـيتـــك ْوجـــاَرك
ِمـــْن جاَرْك بـــاِح اخْلري  ِحْلـــِ�ه �شَ
داَرْك �َشـــِكْل  ِمـــْن  داري  بيقـــ�ْل 
باْخباِرْك اْلغـــرْي  اْْخبـــاْر  َوا�ْشَمـــِع 
غاَرْك َعلِّـــِم �شْ ُحـــْب جـــاَرْك  َعلى 

)حممد هيبي، 2005(
                **

فاجلار الإن�شان ه� الذي ي�شارك جاره الآمال والآلم. ويزرع ب�عيه العايل يف نف��ص 
اأطفاله حب اجلريان، فيحفظ�ن اأ�رصارهم، ول يف�ش�ن اأخبارهم.  

ومل تِغِب الفطنة عن الربقيني اأبي الأمني حيث وظف املثل ال�شعبي )اإ�شاأل َعِن اجلار 
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َقْبِل الّداْر( يف بناء القّرادي اجلميل كغريه من ال�شعراء.فها ه� يخاطبنا �شعرا بق�له:
ِتـْبـنـيــهـــــا داَرْك  َقـِبـــــْل 
َمليـــــــْح جـــاَرْك  َكّنــُـــه  اإِْن 

َحــ�اليـــهـــا �شـــ�  اإِْعـــــرف 
ْوَعــلّــيهـــا الـــّداُر  اإِبــْنـــــي 

**
ْمــليـــْح جـــــاَرْك  ـــــه  َكـنُّ اإِْن 
الــرّيـــْح ْبــَهّبـــــاِت  نــــاِر  َلـــْ� 

بـِْت�ْشــرَتيـــْح الــــّداِر  اإِْبنــــي 
ْتـالقيهـــا ْوِعـــــزِّ  راَحـــــــه 

**
حــ�اليـــــْك ـــْب  يِّ الطَّ جـــاِر 
فيـــْك ْوُب�ْشُعـــْر  فيـــِه  ِت�ْشــُعـــْر 

َعـليـــْك ْر  ِوْم�َشــــــ�ِّ �شـــــ�ْر 
اهـالــيهـــا الـــــدار  ْوِعــــــزِّ 

**
ْكــثـيــــِره نـا�ـــسِ  ِبـْتـالقــــي 
ْزغـــرِيه ـــه  ُخ�شِّ َلـــْ�  َحــّتـــى 

جـــرِيه هـــي  مـــا  جــرِيْتُهـــْم 
ِتْبنيــهـــا ال  ْبــَمــْقَرْبــُهـــــْم 

)يعاقبه، 2007(
**

�شكراأ لأبي الأمني على ت�ش�يره للجار احل�شن بال�ش�ر الذي يحمي البيت من الل�ش��ص. 
حيث  املمتنع  لل�شهل  ا�شتخدامه  على  اأي�شا  له  و�شكرا  الت�ش�ير!  هذا  من  اأجمل  هناك  فهل 
اأبداعية من  لفتة  ال�شيء.هذه  بالقرب من اجلار  ه �شغريه(  ُخ�شِّ ل�  بناء )حتى  ين�شح بعدم 

�شعرائنا ال�شعبيني.

القيمة الرابعة - احلكمة:
من  كثري  و�شل  حلكمة(.  ال�شعر  من  واإن  ل�شحرا،  البيان  من  )اإنَّ  ال�رصيف:  احلدث  يف 
�شعرائنا ال�شعبيني ُذروة التجربة واخلربة. فجاءت حكمة ال�شي�خ العقالء، ولكن على األ�شنة 

ال�شعراء. هيا بنا نتلم�ص جمال احلكمة يف ق�ل فخر الدين: 
ْومـــا َهْمنـــي هذا َغنـــي ْوهـذا فقري
ديقـــي مْبَْع�رَشو بيِهْمنـــي القـــي �شَ

ْف ُمــْبَتـدي، ْوهذا ُمدير ْوهــذا ُمــَ�ظَّ
ْع، �شاْر يف ْعي�ين ْكبرْي ُكْل ما ْت�ا�شَ

)ي��شف فخر الدين، 1996(
      **

عليه  تق�م  اأن  يجب  الذي  اجلميل  الإن�شاين  املبداأ  وير�شخ  الأم�ر،  �شاعرنا  يزن  هكذا 
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عبي ،وبني ما رمى  العالقات ين النا�ص. ول اأُراين اأجد فرقًا بني ما رمى اإليه فخر الدين بال�شَّ
اإليه القائل بالف�شيح:

ٌء َهْيهـــاَت ي�َجُد يف �ِشـــ�ى اجُلهالِءيـــا �شـــاِح اإِنَّ اْلِكـــرْبَ ُخْلـــٌق �شيِّ

يف  احلكمة  م��شى  حافظ  ر  ي�شطِّ اجلميع،  من  قريبة  ومعاٍن  ب�شيطة،  �شهلة  ومبفردات 
كثري من نتاجه ال�شعبي. ومن اأ�شهر اأْدواره  من العتابا :

)َعَلــْمـها()اأ( َعــلّي  ـــَرْف  ِبال�شَّ داَرْك 
ْواإِذا ِرْدِت اْلِبِنْت اإِ�ْشاأَْل )َعلى اْمها()ج(

)ِعِلْمهـــا()ب( ْد  َزوِّ ِبْنَتـــُك  ْوَعلِّـــْم 
�َشـــْب النَّ ِثْلثـــنِي  اخْلـــاْل  ـــه  الأنُّ

)يعاقبه، 2007(
ها اأ- مفرد اأعالم، بيارق     ب- الِعلم     ج- عن اأمِّ

. وهذا يدل على  ال�لد خلاله( خري ت�ظيف  ال�شعبي )ثلثني  وظف حافظ م��شى املثل 
ذكاء ال�شاعر و�رصعة بديهته. وينتقل اإىل َدْوٍر اآخر:

َيَنْف�شـــــي ِباْلَ�فا َظلِّـــْك ) َوِفيِّه()اأ(
َجـــره امْلاْلها َثَمـــَره )َوَفيِّه()ج( ال�شَّ

َتِيْبقى اخْلـرْي هـــ� فيُكْم )َوِفيِّه()ب(
اْقَطع�هـــا ْوَرْيحـــ� ِمْنهـــا الـــرْتاْب

)يعاقبه، 2007(
اأ- من ال�فاء     ب- يف نف�شي اأنا     ج- ِظالل
      **

ومن منا مل ي�شمع بالثل ال�شعبي )�َشَجَره َبال َثَمره، َحالْل َقِطْعها(. ت�ظيف م�فٌق اآخر 
للمثل ال�شعبي من ِقَبل حافظ م��شى. ولإِبراهيم العراين باع ط�يل يف �رصد احلكمة يف كل 

املنا�شبات. وارتاأيت اأن اأقف على هذه الأدوار له من املعنى: 
ْبنـــي ْبِتْطَعَمْك اإالأْر�ـــسْ اإِْطَعْمهـــا َياإِ
اإِْجَتِهـــْد ال ِتْك�َشـِل�ْس ْوَع امْلَعي�ِشـــه 

ْوِتْخِدَمْك اأَكيـــُد  ِبْتقيَتـــْك  اإِْخِدْمهـــا 
اإِْلَك�َشـــــْل ِعلِّـــه ْبُتْقُتَلـــْك ِوْبِتْحِرَمْك

وا�شح جدا اأن العراين تفياأ ظالل الأمثال ال�شعبية ال�شائعة عن الأر�ص كق�لنا: )الأَْر�ْص 
ّراْع، ِوالأَِر�ْص َل�شاحْبها(. ويردف العراين: ِرْع َللزَّ كالَعْر�ْص(، وق�لنا )اإِلزَّ

امْلَْعروْف يف اأَْهلـــ� �رَشوري ِتْعَمل�
ــدي ْوَلْتقــاِبِل�ْس اإِالّ اأَبــ� اْلِ�ْجــِه النَّ

ْوَحّقـــي َدخيَلْك لي�ْس اإِْنـــِت ْبِتْجَهل�
اأَّما اللّي ِوْجـــــُه ِن�ِشْف لي�ِس ْتقابل�

ْور من امُلَعّنى  اين – كغريه – من الأمثال ال�شعبية. وقد ا�شتفاد يف هذا الدَّ وي�شتفيد العرَّ
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من املثل: )لقيني َول ْتَغّديني(. ويتابع:
حاِب اْلُعق�ْل عا�رِشْ اأَهال اْلِعِلْم َو�شْ
م�ْل هاِله ِواخْلُ حاِب اجْلَ ِوْبِعْد َعن �شْ

َلْك ِحَكـــُم ْوَن�شاِئْح ِتْكَت�ِشـــْب ِمْنُهْم اإِ
ْتُهْم َعلـــى ُم�ْشَتْقَبَلْك ِتْق�شـــي ِبِع�رْشِ

ديٍق جاِهْل(. وللتاأكيد على م�شاحة احلكمة عند  و�شدق املثل )عُدوٌّ عاِقْل، خرٌي من �شَ
العرَّاين:  

ديْب ـــذي َطْبُعه اأَ ْخ�ِس الَّ عا�رِشْ اإِىل ال�شَّ
ـِلـــــْق راِجــْل اأَديْب ـــــْل ِبْعيــ�ِن اخْلَ ِبظَّ

زاْح ذي َيْه�ى امْلِ ْخ�ـــسِ الَّ ِوْبِعْد َعِن ال�شَّ
ـماْح ْوِتْنَعـــْد ِمــْن اأَْهــِل الرُّجــ�ِله ِوال�شَّ

)يعاقبه، 2007(
          **

وُيروى عن علي ابن اأبي طالب كرم اهلل وجهه اأنه قال )من كرث مزُحه، َقلَّْت هيَبُته(. 
وي�رص الربقيني على احل�ش�ر يف باب احلكمة يف هذه الأدوار من املعنى:

ُخـــْذ َهالنَّ�شــيَحه ُكْلها اْر�شـــاُد ْوِحَكْم
َفْر ِء ْرفيَقـــــْك َقِبـْل ما ِتْبـــدا ال�شَّ َهـــــيِّ

َوْمــثـاْل َم�ْشــروِبــه َلنــــا ُمْنــُذ اْلِقـَدْم
ديْق ْك َوال ْتخـــ�ِن ال�شَّ ـــْك ِباإِْخال�شَ ْوَظلَّ

**
ـديـــِق امْلُْخِل�ـــسِ اْل ِعْنـــُده َوفا اإِنَّ ال�شَّ
ـفا يِّه ال�ّشـَليِمـــه ال�ّشاْفِيه فيها ال�شَّ النِّ

ـــــْك َمـِبـْتَخـلّـــى َوال ِبـْعـطي َقـفــــا َعنَّ
ـريــْق ْوِنيِّه َخبيِثه ْبرِتْمـــي يف ناِر احْلَ

**
ـــدِّ ال�ّشيْف َحّتـــى اْن ِيْجَرَحْك راِفـــْق حَلَ
دُّْنيا ِتــجــــاَره ْوال ْيُغــــرَّْك َمْرَبَحــْك الُّ

مْبَْعنـــى االأُ�شـــ�ِل ْبَظْل عـــال ُمْطَرَحْك
ُبْكرى الرِّيـــاِح ْتِهْب ِمْن ثـــاين َطــريْق

)يعاقبه، 2007(

القيمة اخلامسة - العدالة االجتماعية:
اأكرث.  الإن�شانية  اأوجاعهم  اقرتبت من  اأكرث، كلما  ال�شعبيني  ال�شعراء  اقرتبت من  كلما 
الثقايف  اهلل  رام  ق�رص  يف  احتفالية  يف  قدمنا  كان  الذي  اخلليلي  علي  �شاعرنا  اهلل  ورحم 
قائال: اأنتم �شمري ال�شعب احلي. هل �شحيح ما و�شف به اخلليلي �شعراءنا ال�شعبيني؟ اآمل اأن 
تك�ن النماذج التالية ج�ابا �شافيا كافيا على هذا ال�ش�ؤال. فلنا اأن نعي�ص احلالة ال�شعرية 

عند احل�ش�ن وه� يق�ل يف اأبيات من ق�شيدة لبنته: 
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�شريي اْرَجعي مـــا عـــاْد ِتْ��شـــاِع احْلَ
اْرَجعــي يـــا اْبَنيِّتـــي اأَْحــلى مْتــ�تي

َق�شـــريي ْوال  َط�يِلـــه  ال  َمِبْدهـــا 
َفقـــريي ـــْك  َبيِّ ِمِثـــْل  ْتعي�شـــي  َوال 

**
جــيتـــي عاِدنــــي َمـْلـهــــا اأَمــاِنــــــه
َمـكاِنـــه ْوال  ِكــيـــــاُن  ال  َمــفــيهـــــا 

ياِنـــه اخْلِ �ش��ـــسِ  ِبْعروْقهـــا  َنَخـــْر 
اْلَع�شـــــريي ِواْبـــِن  َلْلـَغنـــــي  اإِالّ 

**
ِنيِّه ْنيـــا الدَّ لــَ�شـــــ� جـيتـــي َل َهالـدُّ
ـــه امْلَِنيِّ كا�ـــسِ  ِت�ْشـــَربـــي  َيـريِتـــــْك 

َغِنّيـــه ْوال  عيِلـــه  ِبْنـــْت  اإِْنـــِت  ْوال 
ْكبـــريي ِتْبقـــي  مـــا  َقِبـــْل  ْزغـــريي 

)يعاقبه،2011(
وملا كان حتليل ال�شعر ال�شعبي ُيف�شده وينال من عذوبته، فاإنني اأكتفي بالإ�شارة اإىل 
البيت الأخري من هذه الأبيات التي اختطفتها من ق�شيدة له بعن�ان )ارجعي(. ولنا اأن نطلق 
ال�شاعر  ال�شاعر. لقد عانى هذا  التي كان يكت�ي بها  النار  العنان لتلفحنا حرارة  لأخيلتنا 
الذي ميثل ظاهرة ت�شتحق ال�فاء لعنَة النزوح، وزمهرير الغربة، واأنياب الفقر، واإل ملا اأتته 
الق�شيدة حمق�نًة بهذا احلمل الكبري من الطاقة ال�شعرية. ومل يكن اأب� عرب باأح�شن حال من 
احل�ش�ن. فقد كان )لزينك� ( و�ش�ادر خميمات �شعبنا يف ال�شتات وقع م�جع للق�شيدة. �شتمع 

اإليه يق�ل: 
ّيــاْم ــــرُِق االأَ �َشْهـــرُ ْو�َشِنـــه َعـــْم مُتْ
ْد َعـــــْم ِبْتناْم ِت اْلـــرَبْ ْواأَْطفـــاْل حِتْ
�ْشقاْم ْوَجـــّدي َمري�ـــسِ ْبت�ْكلُـــه االأَ
اأَْرقاْم ْدم�ْعـهـــا  َحــزيِنـــه  ْواإِّمـــي 
َيـّمـــي َكـفانــــا ْنـعي�ـــسْ ِباالأَْوهاْم
الْم لُـــْم للظُّ حاِجْتنـــا ِنـ�ْشـكـــي الظُّ

ِواللّيـــــْل بــاكـــي فـــ�ْق خيِمْتنـــا
ْلـــْم َع�ْشَفْتنـــا ْبخيِمـــه ْوريـــِح الظُّ
اأُْختـــي ْواأَنـــا ِبـْنلــــ�ْك َدْمــِعـْتنـــا
ــكـــي ُبـْعــــْد َنْكِبْتنــــا اأَْرقـــــاْم حِتْ
ِكـــْذُب َدَجـــْل ِوْوعـــ�ْد حاِجْتنــــــا
�ـــسِ االأيـــِد اللّـــي َذْبَحــْتنـــــا ِوْنَب�ِّ

)يعاقبه، 2013(
ُذِبَحْت �شعاراُت احلرية والعدل وامل�شاواة باأيدي رافعيها واملتغنني بها. وجثم الظلم 
على �شدور اأبناء �شعبنا، ومنهم ال�شعراء ال�شعبي�ن. فكان�ا �شادة الكلمة والتعبري عن غياب 

العدل، وعربدة الظلم والطغيان.وي�شعفنا يف هذا ال�شياق، ال�شاعر لطفي اليا�شيني بق�له:
ُجْثماَنـــه عـــ�ا  و�َشيَّ ال�شمـــرُي  مـــرٌي ُيْذَكـــرُمـــات  ْنيـــا �شَ مـــا عـــاد يف الدُّ

   **
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وللربقيني اأب� الأمني �رصخة يف وجه التجار الذين ا�شتعبدتهم الدنيا، ومتلكهم الطمع. 
فه� يق�ل يف اأبيات من ق�شيدة على البحر ال�افر:  

ــَلـْع ال ِت�ْشــَتـِغـلّــ�ا َي ُتـّجـــــاِر ال�شِّ
َمـــْع ال ُتْنُظروا ُلـــه، اْلُعُمْر فاين الطَّ
ـْلُكــــِم اْبِنــْعِرْفــهـــا َمــالين َحــ�ا�شِ
َجــعانــي ِبْتقا�شــي  الّنا�ْس  ْوُقل�ِب 
قـــــاروْن ثاين َغــدا  َلْ�  اأََحــْدُكـــــْم 
ماِنـه ْواأَ َبــال َتــْقـــ�ى ْوبـاَل ديـــــِن 

لّ� ـــْك حَمَ ِعـــْب، هـــذا اْلَغـــال َربَّ ال�شَّ
لّ� ْح�َشـــْن حَمَ اأَ ْف  َ ِوال�ـــرشَّ ْقـــ�ى  التَّ
ْوَعلّـــ� ا�ِشـــــْتف�هـــا  ْوُرْز  ْطحـــنُي 
لّ� راِهـــْم ِعِنــــْدُكـــْم َرْحِمـــه خَمَ الدَّ
ِكـــْثوا ِبالرِّبـــا اْمـــ�اُلـــه ْوَغلّــــ�ا
َمــَظلّ� ْوطـــــاَرْت  راَحـــــُت  َهبـــاًء 

)يعاقبه، 2007(
كان اأب� الأمني �شعبيًا جدا يف ت�ش�يره للتجار. اإل اأن هذه ال�شعبية مل تقلل من جمال 
الت�ش�ير. واإن ت�ظيفه )لقارون( �شكل اإ�شافة على جمال الن�ص. وللحفريي اأْدواٌر كثرية من 

العتابا حتدث فيها عن العدل، وقد اخرتت دْوَره الذي يق�ل فيه:
لُـــْم يـــا �شاحـــْب )َمِن�ْشــــفيه()اأ( بيِت الظُّ
في()ج( ْوِميـــاْه اْلَعـــِدْل َقـــْد �شـــاَرْت )َمَن�ّشْ

ــْكـــِمه )ِمِن�ْشـــفيه()ب( ـِف�ْس ِباحْلِ ْوَمــري�ِس النَّ
ــــحاْب                 ْبِتْجـــري اْن كاْن يف اإِْلـــهـــــــا ا�شْ

)يعاقبه، 2007(
اأ- ل اأقيم يف بيت الظلم )اأهله ظامل�ن(     ب- من ال�شفاء، ن�شفيه من ال�شقم     

ج- جاّفة                                  
***

القيمة السادسة - احلنني للوطن:
وقف ال�شعراء ال�شعبي�ن مع �شعراء الف�شيح على امل�شافة  نف�شها من ال�طن. فال�طن 

بالن�شبة اإليهم جميعًا ميثُل ِقبلة اأ�شعارهم، ومهبط اأفئدتهم. اأبدع �ش�قي بق�له:
وطني َلْ� �ُشغلُت باخُللِد عنه نازعتني اإليه باخللد نف�شي

وا�شَتَفزَّ اأب� عرب، وما زال، م�شاعر املاليني من الأمة العربية واأحرار العامل باأغانيه 
واأنا�شيده املثقلة باحلنني اإىل فل�شطني التي انُتزَع منها كما ُينتزُع طفل عن �شدر اأمه. ُحقَّ 

َر يف هذا البحث ببع�ص اأ�شعاره يف احلنني اإىل ال�طن: لُه اأن ُنَذكِّ
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اأَْهـلــــــي داْر  يــــا  َمْن�شيـــِتـــْك 
ْوُجْرحـــي َدّمـــي  َبْن�شـــى  َكّنـــي 

داْر يــــــا  َمــْنــ�شــيـِتـــْك 
داْر يــــا  َبــْنـ�شـــــــــــاِك 

**
ْبـــالدي َربـيـــــِع  َبْن�شـــــى  مـــا 
اْلـــَ�ّراِده اْلــَحـــــــيِّ  ــبايـــا  �شَ
احْلـــادي ـــْ�ِت  �شَ ْزمـــاُر  ِوامْلِ
ِمْتهـــادي �شـــي  مِيْ ِوالرّاعـــي 

اْلـــِ�ْديـــــاْن ْكـتـــــاِف  َع 
اْلــُغـــــْدراْن َع  ِتـــــْ�َرْد 
الرِّْعــيـــــاْن ْو�َشــْليـــاِت 
ْزمـــــاْر امْلِ �شـــ�ِت  َعلـــى 

)يعاقبه،2007(
دقا وطنيا لفتا �ش�رة فل�شطني بتف�شيٍل �شعرٍي  خلَّد اأب� عرب باأ�شعاره التي تفي�ص �شِ
فريد. ومل يَنْل َكرُّ ال�شنني املريرة من ذاكرة اأبي عرب �شيئا. فحّتى �شجرة الت�ت التي كانت 
يف �شاحة بيتهم يف ال�شجرة بقيت م�رصئبة يف روحه القلقة. اإنه يلهبنا بحنينه اإليها اإذ يق�ل:

رْبِْك َع الزَّماِن اْن جاْر يا ت�ِتِة الـــّداْر �شَ
ْفِتــْك ِبـُفْرقـِـْتنــــا يا تــ�ِتــِة الــّداْر َحــلَّ

�ْش�اْر ِل امْلِ ال ُبـــْد َم ْنعـــ�ْد َمْهما َطـــــ�َّ
ـــِب اْلَغّداْر         َخلّي َجنـــاِك ِحَمْم َع اْلغا�شِ

)يعاقبه،2013(
**

ت�يف اأب� عرب وه� يحلم بالع�دة اإىل فل�شطني، وباعتبار ما �شيك�ن قال: 
ْبـــالدي َع  راِجـــْع 
ِوْوالدي اأنـــــــــا 

ا، راِجْع َع ْبالدي �ـــرشْ َع االأَْر�ِس اخْلَ
ِوْوالدي اأنـــا  ـــْ�َره،  الثَّ ِب�ْشفـــ�ِف 

**
اْلَعري�ِشـــــه ْبَفـــيِّ 
اْلعي�ِشـــه َبْن�شـــى  مـــا 

اْلَعريـ�ِشــــــه ْبَفـــيِّ  ْلنـــا،  ْتَعلَّ ياما 
ِومْبَناِزْلنـــا، ما َبْن�شـــى اْلعي�ِشـــــه

**
اْلَقْهـــِ�ه ْدالِل  َع 
ِي�ْشـــ�ي ِواْلَقَمـــْر 

ـــال �َشْهِرْتنـــا، َع ْدالِل اْلَقْهـــــِ�ه حَمْ
ْر حاِرْتنـــا، ِواْلَقَمـــْر ِي�ْشـــــ�ي َنـــ�َّ

)يعاقبه،2013(
ال�شعراء  من  كثري  الأحالم  هذه  �شاطره  اجلميلة.  اأحالمه  �شجن  يف  عرب  اأب�  ت�يف 

ال�شعبيني. ومن غري املمكن اإ�شاحة الطرف عن حادي فل�شطني ي��شف احل�ش�ن.ومن اأق�اله:
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يا طيــر يـــا طاِيْر َعلـــى ْفل�شـطنْي
ْوُقْلــهـا جايــيـْن َعــليــهـــا  �َشــلِّـْم 

ْوَم�ّشـــــــيها ــبِّْحهـــا  �شَ ِباخْلـــــرْي 
اأَرا�شــــــيهـــا َتْنَحــــــــرِّْر  جايـــنْي 

**
يا طيـــــْر �َشلــِّْمــلــــي َعليها ْوق�ْل
جايــنْي َلـــْ� َمْهما اْلِغيـــاِب ْيطـ�ْل
َتْنفـ�ْتهـــــــا َلْلغيــــْر م�ْس َمْعقــ�ْل
َلـــْ� َملَّك�نـــا االأَْر�ْس َعْر�ـــسُ ْوط�ْل

َي ْبالْدنـــا ُبْكـــَرى االأَِهـــــْل جاينْي
جــايـــنْي ِبْدنـا ْنَحـــــرِِّر فِل�ْشـــطنْي
ِنــْر�شـــــى ِبغيـــــِر ْبالْدنـــا َتْ�طنْي
ِوالـكــــــ�ْن ِوالدُّنيــــــا ْومــا فيـهــا

)يعاقبه،2011( 
اطمئّني يا حبيبة )زريف الط�ل(. فزريفك يرف�ص الت�طني والتمليك اإل يف فل�شطني. 

واْق�رِصي من ق�ِلِك:
ْف تـــا ُقلَّْك يـــا )َزريَف الّطـــ�ْل( َوقِّ
ب�ِب ْتـــروُح ْوِتْتَملَّْك خاِيْف يـــا حَمْ

راِيـــْح َع اْلُغْرِبه ِوْبـــالَدْك اْح�َشْنَلْك
اأَنا ِوْتعا�شـــــِر اْلغـــرُي ْوِتْن�شـــــاين 

ي�ؤكد �شعراوؤنا ال�شعبي�ن على اأن دار الفل�شطينيني هي فل�شطني فقط. فال معنى للحياة 
اإل فيها، ول �شعادة لفل�شطيني ول هناء اإل يف مرابعها:

كــــاْن اللّـــي  داِرنـــا  يـــا 
ِوالرُّّمــــــاْن ِوالّتيـــــْن 

فيـهـــــا اْلــَهــنـــا  ُكـــــلِّ 
َحــ�ا�شـــيـــــهـــا ـــْج  �َشيَّ

**
داْر يـــا  َتـــرى  َهـــْل  يـــا 
اْنـــداْر الزَّمـــــاِن  ِوالّ 
فيكـــي ُكّنـــا  اللّـــي  اأَّيـــاِم 
ْزغـــاْر اْطفـــاْل  ِوْحنـــا 

حاِلــــــْك َعـلـــى  َبـْعـــــِدْك 
ْحـ�اِلـــــــــْك ــــــِر  َغيَّ تـــا 
َلياليــكـــي ْر  ْمَنـــ�ِّ ِواخْلـــرِي 
َحـــــ�اليـهـــــــا ِنْلَعـــــْب 

**
ْبعيـــْد َزمـــاِن  ل  ْ �ـــرشَ
اْلعيـــْد يــــــ�ِم  داِر  يـــا 
ْجديـــْد ْمــــِن  ِوْنعـــاِوِد 
َمْلَعْبنـــا اْلَبيـــاِدْر  فـــ�ِق 
ْيـعيــــــْد َعلينـــا  َواهلل 

تاجـيكـــــــي ِمــ�ْشــــــتـــاْق 
ِنــْلفيكـــي اللّــــــــــي  يـــــــ�ِم 
َنــ�احــيــكــــــي ـــــْر  ْنــَعــمِّ
َم�رْشَْبنـــا اْلــَحــنــــاين  ِوْمـــــِن 
َلـيـالــيــهــــــــا َزْهــــــــــِ�ْة 

)يعاقبه،2011( 
      **
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وبالرغم من العي�ص الرغيد يف الك�يت، مل تنطفيء جمرة احلنني اإىل فل�شطني يف مهجة 
حًا خمتلفا على ل�شان  اأبي اأ�رصف: اأبي اأ�رصف العرابي. وكان للعيد يف الغربة ُمَ��شَّ

ــــــْد ْتــَعيِّ الّنــا�ـــسِ  ُكـــــلِّ  َلـــْ� 
ـــْد �َشـــيِّ ْبـــالدي  يف  عيـــدي 

عيــــــْد ِعْنـــدي  مـــا 
ِبال�ّشـــيـــْد َوْر�ُشـــْق 

**
�شــاِبـــْر ْعـــَدْك  ابُّ عيـــــِد  يـــا 
�اِطـــْر اخْلَ ْبَجـــــرْبِ  َحــّتـــى 
ناِطـــْر ْبـــالدي  ْفـــراِق  ْوَع 
بْنـغــاِمــــــــْر ِل�ـــسَّ  عـــاُم 

�ْشـــــــنـــنْي َعـــدِّّل 
ْمعيــــْن اإِْلنـــــا  مـــــا 
َخْم�شـــنْي ل  ْ �ـــرشَ
ْنعيــــْد االأَْر�ـــسِ  َت 

**
اْلَبيـــــــاِدْر َع  ـــْر  َبْتَذكَّ
اْلَعماِيـــْر َعلـــى  ِنْنـــِزْل 
اّناِطـــْر اْلعيـــِد  ليِلـــــِة 
ْ ْنحا�ـــرشِ اْلعيـــِد  َكْعـــِك  عـــا 

ِنــْلــَتـــــــــْم ُكـــّنــــــــا 
َهــــْم  ِنـْهـِمــــــْل  مــــــــا 
َكـــــْم َلــل�ّشــــــاَعــــــه 
اْلعيــــــْد ـــــبايــــا  �شَ

**
امْلُْرجيَحـــــه ْنـــروِح  ُكّنـــا 
�ْشحيَحـــه َم�شـــاري  َمْعنـــا 
اْلَف�شيَحـــــه ال�شاَحـــه  ِجـــّ�ا 
ْمليحـــــه ِوه  ْ �ـــرشَ ِن�ْشـــرَتي 

َبّكيـــــْر ــــِبـــْح  ال�شُّ
ْكثـــيــــْر ِواخْلــــــرِي 

ْكبـيـــــْر  ـغيـــــِر  ِو�شْ
زيــــــد ِوْنـُقـلّـــــــ� 

)يعاقبه،2007( 
***

ملحق - نبذة عن الشعراء املذكورين يف البحث:

شعراء شعبيون من اجلليل:

ي��شف علي ح�ش�نه. ولد يف �شعب ق�شاء عكا عام 1927، وت�يف يف لبنان عام 1979. . 1
ا�شتهر با�شم ي��شف احل�ش�ن اأو اأب� العالء. لقب بحادي فل�شطني. وه� �شاحب برنامج 

�ش�ت فل�شطني- �ش�ت الث�رة الفل�شطينية.
ال�شجرة، ق�شاء طربية عام . 2 . ولد يف قرية  بابي عرب  املعروف  اإبراهيم حممد �شالح 

.2014 1931، وت�يف يف خميم حم�ص يف �ش�ريا عام 
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اأحمد حممد قا�شم الهيبي، املعروف باأبي ع�شام امليعاري. ولد يف ميعار عام 1928، . 3
وت�يف يف كاب�ل عام 2004.

له . 4 �شدر   .1937 عام  الكرمل  دالية  يف  ولد  كمال.  باأبي  العروف  الدين  فخر  ي��شف 
دي�انان= وادي النحل، وحجر البد. وله اأبحاث قيمة يف الزجل.

عام . 5 الكرمل  دالية  يف  ولد  كنان.  اأب�  احللبي،  بت�فيق  املعروف  حلبي  م�شع�د  ت�فيق 
1968. وه� من �شعراء الزجل املنربيني بالإ�شافة مليدانيته يف احلداء.

ي��شف �شعده. من م�اليد  �شخنني عام 1950. �شدر له دي�ان ال�شعر ال�شعبي يف العر�ص . 6
الفل�شطيني عام 2010.

اإبراهيم حممد اإبراهيم ال�شلبي، اأب� حممد.من م�اليد اك�شال عام 1979. �شاعر زجلي. . 7

شعراء شعبيون من جنني:

حافظ م��شى حاج اإ�شماعيل اأب� لبده، امللقب بحافظ ال�شندياين اأو اأب� م��شى. من م�اليد . 1
مت  جنني.  خميم  يف   1978 عام  وت�يف   –  1910 عام  ولد  حيفا.  ق�شاء  ال�شنديانه، 
ال�شاعر  والد  امليداين كان يف جنني. وه�  الفني  �ش�اد م�ش�اره  لأن  اعتباره من جنني 

الكبري م��شى حافظ، اأب� حافظ.
حممد مرعي اأب� فرحة. ولد يف قرية اجللمة عام 1920 وت�يف فيها عام 2004. وه� . 2

�شاعر قلم ولي�ص من ال�شعراء امليدانيني. جمع ابنه ماجد  بعد وفاته اأعماله ال�شعرية يف 
دي�ان اأ�شماه )ح�شاد ال�شنني( عام 2000م.

قرية . 3 يف  ولد  العرَّاين.  ب�شام  اأب�  اأو  اين  بالعرَّ املعروف  خالدي،  اإبراهيم  حممد  اإبراهيم 
انه عام 1923، وت�يف عام 1996. من �شعراء الرعيل الأول امليدانيني. عرَّ

ت�فيق عبد منر �شبح ، املعروف باأبي الأمني الربقيني، ولد يف قرية برقني عام 1927، . 4
وت�يف فيها عام 1992. وه� �شاعر ميداين.

عبد اللطيف حممد م�شطفى ال�شيباين، املعروف باأبي جا�رص احلفريي . ولد يف احلفرية، . 5
قرب بلدة عرابه عام 1931، وت�يف فيها عام 1999. من ال�شعراء امليدانيني .

)حممد خالد( عارف م�شطفى اجلرب، وامللقب ب�رصيف.ولد يف بلدة عرابه عام 1934، . 6
وت�يف يف مدينة الزرقاء يف الأردن عام 2008.

ال�شعبي . 7 ال�شاعر  ابن  وه�   .1963 عام  كفرراعي  بلدة  يف  ولد  يعاقبه.  �شربي  جنيب 
�شربي جنيب يعاقبه. 
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بري زيت، 1994.
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املثل الشعيب يف مدينة جنني: دراسة موضوعية

د. مسرية ستوم
كلية اآلداب / قسم اللغة العربية / جامعة القدس املفتوحة / فرع غزة

ملخص:
تراثنا ال�شعبي قيمة اأدبية يعك�ص روح ال�شعب وثقافته و ن�شالته ،فاأمة بال ما�ص هي 
اأمة بال م�شتقبل ول حا�رص . واملثل ال�شعبي عندما ت�شتمع اإليه ن�شعر بالفخر وال�رصور لأنه 
ميثل ال�اقع ويعمق النتماء واله�ية والتجذر ، والأمثال ال�شعبية الفل�شطينية هي مراآة الأمة، 
نتاج جتارب حمددة  ال�شعبية هي  .فالأمثلة  والإيجابية  ال�شلبية  وقيمها  م�شاعرها  تعك�ص 
جمه�ل  غالبا  ال�شعبي  واملثل  مماثلة  م�اقف  اأو  جتارب  وق�ع  مبنا�شبة  ا�شتعمالها  �شاع 

القائل والفرتة الزمنية .
يتناول هذا البحث »املثل ال�شعبي يف حمافظة جنني درا�شة م��ش�عية » حيث �شتق�م 
الباحثة بدرا�شة املثل من اأبعاد عدة: البعد الجتماعي والبعد الأخالقي والبعد النف�شي والبعد 
الديني والبعد العلمي والتعليمي والطبيعة. ولكل منطقة جغرافية يف فل�شطني لها اأمثالها 
ال�شعبية التي متيزها بلغتها ال�شعبية )اللهجة( عن بقية املدن الفل�شطينية. وقد ا�شتخدمت 

الباحثة املنهج ال��شفي التحليلي لعر�ص امل��ش�ع واإبراز الأهداف املرج�ة منه  

The Folkloric Proverb in in the City ofJenin: 
An Objective Study 

Dr. Samira Stoom 

Abstract:

Our folklore is a literary value that reflects the people’s spirit, culture 
and struggles. A nation without a past is a nation without a future or a 
present.The popular proverb is when you listen to it, we feel proud and happy 
because it represents reality and deepens belonging, identity and deep-
rootedness, and popular Palestinian proverbs are the mirror of the nation, 
reflecting their feelings and negative and positive values. Popular proverbs 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 314
ُهِويَّة وانتماء

are the result of specific experiments commonly used on the occasion of 
similar experiences or situations. The teller and the time of the popular 
proverb is often anonymous. This study deals with «the popular proverbs 
in the province of Jenin, an objective study». The researcher will study the 
proverbs from several dimensions; the social , the moral , the psychological 
, the religious dimension , the scientific , the educational dimension  and 
nature. Each geographical region in Palestine has its own popular proverbs 
which characterizes it in its popular dialect from the rest of the Palestinian 
cities.The researcher tackled the analytical descriptive approach to present 
the topic and highlight the desired objectives.

املقدمة:
هذا البحث يتناول املثل ال�شعبي يف مدينة جنني دار�شة م��ش�عية ، حيث يعد املثل 
ال�شعبي اأداة ات�شال ق�يل عند العرب ب�شفة عامة والفل�شطيني ب�شفة خا�شة ، اإذ ه� تعبري 
 ، عن ال�شعب بكل طبقاته الجتماعية ، وه� الثقافة التي تتلقاها الأجيال جياًل بعد جيل 
وه� من اأن�اع الرتاث التي تربط الفل�شطيني باأر�شه وتدفعه للتم�شك بحقه  ووطنه وعروبته 

وانتمائه .
واملثل ال�شعبي يعد من اأهم فن�ن الأدب ال�شعبي �شي�عًا يف املجتمع، لأنه يعرب عن كل 
الطبقات الجتماعية: املثل ه�: الق�ل املخت�رص الذي يلخ�ص حكاية اأو حادثة من احل�ادث 
اأو احلادثة ،ويختلف  باختالف  باإيجاز �شديد، وكلمات قليلة، ويقال على �شاكلة احلكاية 

النا�ص والبيئة وتعني الأمثال خمتلف جتارب النا�ص. 
تهدف الدرا�شة اإىل:

بهدف . 1 دللت  من  عليه  تنط�ي  ما  واإدراك  ال�شعبي   باملثل  والهتمام  احلر�ص 
اإبرازها .

تاأكيد اله�ية الفل�شطينية والتم�شك بالث�ابت ال�طنية .. 2
اإبراز امل��ش�عات املختلفة التي تناولتها الأمثال ال�شعبية الفل�شطينية . 3

لأنه  ال��شفي؛  التحليلي  املنهج  الباحثة  اتبعت  املرج�ة  لالأهداف  ال��ش�ل  لغر�ص 
اأقرب املناهج خل��ص هذه الدرا�شة .

وت��شلت الدرا�شة اإىل النتائج التالية:

املثل ال�شعبي الفل�شطيني عرب عن ال�شعب الفل�شطيني من كل ج�انب حياته ، . 1
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كما عرب عن اله�ية الفل�شطينية ب�شه�لة وي�رص ،. 2
ال�شعبي يف باقي مدن وقرى . 3 ال�شعبي يف مدينة جنني ل يختلف عن املثل  املثل 

فل�شطني، وان اختلفت يف حرف اأو يف كلمة ولكن امل�شم�ن نف�شه ،
املثل ال�شعبي يف معظم احلالت تعبري عن نتاج جتربة �شعبية ط�يلة تخل�ص اإىل . 4

�شل�ك  للتنبيه من  اأو   ، �شل�ك معني  للح�ّص على  وت�ؤ�ش�ص على هذه اخلربة   ، عربة وحكمة 
معنّي..
و يت�شم املثل ب�شفات وا�شحة اأهمها : ال�شي�ع والنت�شار والإيجاز والعامية وُمعرب . 5

عن قيم الأفراد و اجلماعة وال�شجع  املت�ارث 
ويف اخلتام ت��شي الباحثة مبا ياأتي :

م�ش�ؤولية . 1 حتت  املثل  اأ�شل  معرفة  وحماولة  ال�شعبية  الأمثال  بتدوين  الهتمام 
وزارة الثقافة.

جمعه . 2 مب  والفل�شطينية  العربية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  مراكز  اهتمام 
امل�شت�رصقني من اأمثال وترجمتها لك�شف ما دون�ه وال�شتفادة منه والرد عليه.

اإقامة م�ؤ�ش�شة تخت�ص بالرتاث الفل�شطيني حلفظه من ال�شياع.. 3
تدري�ص مقرر املاأث�رات ال�شعبية بكافة اأن�اعها يف املراحل الدرا�شية املختلفة. 4

مدخل: 
الرتاث ال�شعبي ه� اأداة ات�شال وجداين عند العرب ،يف كل البيئات وكل الع�ش�ر ، وه� 
التي  اأو  يتلقاها جيل عن جيل  التي  والثقافية  الجتماعية  بكل طبقاته  ال�شعب  تعبري عن 
انتقلت من جيل اإىل جيل اآخر »)1( ، الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني يعرب عن ال�شخ�شية الفل�شطينية 
ال�شعب  ، وه�يتها وانتمائها وثقافتها بالع�دة وتراثنا يعك�ص روح  ،اإن�شانيتها وعروبتها 
ون�شالته، وتعد فل�شطني من اأقدم الدول اهتمامًا بالرتاث حيث بداأ الهتمام به عن طريق 
جملة اجلمعية الفل�شطينية ال�رصعية ، وهي اأقدم جملة ف�لكل�رية يف العامل �شدرت 1920 
وا�شتمرت يف �شدورها حتى حزيران 1948 م يف حني بداأ الهتمام بالرتاث ال�شعبي يف 
م�رص يف الثالثينيات من القرن الع�رصين ، ويف الك�يت  يف اأوائل اخلم�شينيات ويف العراق 
بعد ث�رة 14/مت�ز /1958م  ويف �ش�ريا عام 1985م ويف الأردن يف ال�شتينيات »)2(. 
والرتاث ال�شعبي يت�شمن فروعا كثرية منها : املثل ال�شعبي واحلكاية والأ�شاطري واخلرافات 
واملعتقدات والأغاين ال�شعبية والأق�ال واحلكم والهتافات وال�شعارات ال�شعبية ، حيث نظر 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 316
ُهِويَّة وانتماء

باأنه  له  ، كما نظروا  اأدبية يجب املحافظة عليها  باأنه قيمة  ال�شعبي  الفل�شطيني�ن للرتاث 
ك�شعب  بال�شعب  اعرتاف  ه�  الرتاث  اأن  وعرف�ا   ، بالأر�ص  ومت�شك  ال�طنية  باله�ية  مت�شك 

وه�ية ووطن . 
يق�ل ت�فيق زياد »اإننا ننظر اإىل الأدب ال�شعبي من وجهة نظر احلا�رص وامل�شتقبل ، 
ففي م�شريتنا نح� احلرية ال�شيا�شية والجتماعية ، نحن باأم�ص احلاجة اأن ن�شحذ ذلك ال�شالح 
فيها«)3(. وطيب  خري  ه�  ما  كل  يزدهر  حتى  نف�شيتنا  به  ،لن�شقل  لنا  لزم  اإنه   ، الأ�شيل 

الأمثال ال�شعبية هي ذاكرة ال�شع�ب، وحافظة جتاربهم وخربة اأجيالهم وهي ترجمة عميقة 
لالأحا�شي�ص ال�شعبية الذي ي�شاغ باللهجة املحلية. واملثل ال�شعبي ه� ن�ع من اأن�اع الأدب 
ال�شعبية، ولكن ما مييز  والنكتة  ال�شعبية واحلكاية والأ�شط�رة  ال�شعبي املتن�عة كالأغنية 
املثل ال�شعبي عن باقي اأن�اع الفن�ن الأخرى ه� �رصعة جريانه على ل�شان العامة ،واملثل 

ال�شعبي ينت�رص بني العامة واخلا�شة ، بني املتعلم  وغري املتعلم.
واملثل ال�شعبي يعد اأكرث الأ�شكال انعكا�شًا لأ�شل�ب حياة النا�ص ومعا�شهم ومعتقداتهم 
واأخالقهم ،فه� تعليق �رصيع قد يحمل انطباعًا �رصيعًا. وتعدُّ الأمثال الذاكرة احلية لل�شع�ب 
وال�شجل احلقيقي الذي من خالله ميكن معرفة تاريخ اأمة وح�شارتها. اهتم العرب بالأمثال 
ال�شعبية واأدرك�ا القيمة البالغية لها منذ القدم ،فاهتم�ا بجمع الأمثال وترتيبها وت�شنيفها 
وو�شعها يف كتب خا�شة ،نذكر من هذه الكتب كتاب )جمهرة الأمثال( لأبي هالل الع�شكري 
،وكتاب )جممع الأمثال( للميداين، وكتاب )الأمثال( للمف�شل ال�شبي. وقدميًا قالت العرب:� 

»الأمثال م�شابيح الكالم«.
فاملثل العربي ق�ل �شائر بني الأفراد وال�شع�ب م�رصى النار يف اله�شيم ،حيث قام بدور 
حاكم يف الثقافة وتاريخ ال�شع�ب ، يتحرك يف حدود عرفهم وتقاليدهم ،وقد نظمت الأمثال 

�شل�ك الفرد واجلماعة، وحددت عالقة اجلماعة مبجتمعها وببيئتها .

تعريف املثل الشعيب عند العرب:
عن  �شادق  وتعبري  جتاربهم  وخربة  ال�شع�ب  جتارب  حافظة  هي  ال�شعبية  الأمثال   
كان  وان  �ش�اء،  حد  على  والغرب  العرب  عند  كبري  باهتمام  الأمثال  حظيت  ،ولقد  ح�شهم 
اهتمام العرب بهذا الفن ب�شكل وا�شح ، يق�ل ابن الأثري م�شرياً لأهمية الأمثال »احلاجة اإليها 
،ف�شار  اقت�شتها  اأوجدتها وح�ادث  لأ�شباب  اإل  الأمثال  ت�شنع  العرب مل  اأن  وذلك  �شديدة، 

املثل امل�رصوب لأمر من الأم�ر عندهم كالعالقة التي ل يعرف بها ال�شيء«.
لقد ورد تعريف »املثل« يف ل�شان العرب مادة مثل: )مثل: كلمة ت�ش�ية، يقال هذا مثله 
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وَمثله كما يقال �شبهه و�َشَبهه(«)4(
وعرف القدماء املثل يف كتبهم فعرفه ابن عبد ربه املت�قي �شنة 321 هجري فقال: 
-)الأمثال هي و�شي الكالم، وج�هر اللفظ ،وحلي املعاين ،التي تخري بها العرب وقدمتها 
العجم ونطق لها يف كل زمان وعلى كل ل�شان،فهي اأبقى من ال�شعر واأ�رصف من اخلطابة ،مل 

ي�رص �شيء ك�شريها ، و..... عم�ما حتى قال�ا )اأ�شري من املثل(«.)5(
وعرف الّنظام املثل : »يجتمع يف املثل اأربعة ل جتتمع يف غريه من الكالم هي اإيجاز 

اللفظ ، واإ�شابة املعنى ،وح�شن الت�شبيه ،وج�دة الكتابة ، فه� يف نهاية البالغة«.)6(
الأمثال  العرب  عرفت  »وملا  ق�له:  يف  �شماته  وبني  املثل،  الع�شكري  وعرف 
اأوقاتها  يف  اأخرج�ا  الق�ل،  اأ�شاليب  جل  يف  وتدخل  الكالم،  وج�ه  اأكرث  يف  تت�رصف 
واأ�رصفه  واأنبله  الكالم  اأجل  من  فهي  تداولها،  وي�شهل  ا�شتعمالها  ليخف  الألفاظ  من 
عنايتها  كثري  من  املتكلم  على  مئ�نتها  وي�شري  معانيها  وكرثة  األفاظها  لقلة  واأف�شله، 
روعة  ولها  الإطناب،  عمل  تعمل  اإعجازها  مع  اأنها  عجائبها  ومن  عائداتها،  وج�شيم 
املعنى«)7( من  وندر  اللفظ  من  راع  مبا  امل�كل  واحلفظ  اخلطاب  اأثناء  يف  برزت   اإذا 

ة يف  واأدىل الفارابي اأي�شا بدل�ه يف تعريف املثل  بق�له: »املثُل ما ترا�شاه العاّمة واخلا�شّ
لفظه ومعناه، حّتى ابتذل�ه فيما بينهم وفاه�ا به يف ال�رّصاء وال�رّصاء، وا�شتّدروا به املمتنع 
ية، وتفّرج�ا به عن الكرب واملكربة، وه� من اأبلغ  من الّدر، وو�شل�ا به اإىل املطالب الق�شّ
احلكمة لأّن الّنا�ص ل يجتمع�ن على ناق�ٍص اأو مق�رّصٍ يف اجل�دة اأو غري مبالٍغ يف بل�غ املدى 
يف الّنفا�شة« )8( و يق�ل ال�ّشي�طي يف تعريف املثل نقاًل عن املرزوقي �شاحب كتاب »�رصح 
الف�شيح« اإّنه: »جملٌة من الق�ل مقت�شبٌة من اأ�شلها اأو مر�شلٌة بذاتها، فتّت�شم بالَقب�ل وت�شتهر 
بالّتداول فتنتقل عّما وردت فيه اإىل كِلّ ما ي�شّح ق�شده بها، من غري تغيرٍي يلحقها يف لفظها 
وعّما ي�ّجه الّظاهر اإىل اأ�شباهه من املعاين، فلذلك ُت�رصب واإن ُجهلت اأ�شبابها الّتي خرجت 
 عليها، وا�شُتجيز من احلذف وم�شارع �رصورات ال�ّشعر فيها ما ل ُي�شتجاز يف �شائر الكالم« )9(. 
تعريف الُكتاب املحدث�ن املثل ال�شعبي يف كتاباتهم، »املثل ال�شعبي جملة ق�شرية بليغة 
جاءت تعبرياً عن جتربة حمددة، و�شاع ا�شتعمالها مبنا�شبة وق�ع جتارب اأو م�اقف مماثلة 
للتجربة الأ�شلية ، وبع�ص هذه التجارب اختفت ق�شتها اأو تفا�شيلها ، وبع�ص هذه التجارب 
اإميل بديع  التداول«)10( وعرّف  اأو تفا�شيلها وا�شتمر املثل املعرب عنه يف  مازالت ق�شتها 
�شكال  النا�ص  ي�شتح�شنها  م�جزة  )عبارة  باأنه  املثل  العرب  اأمثال  م��ش�عة  يف  يعق�ب 
وم�شم�نًا فتنت�رص فيما بينهم ، يتناقلها اخللف عن ال�شلف دون تغيري متمثلني ل غالبًا يف 

حالت مت�شابهة ملا �رصب لها املثل اأ�شاًل وان جهل هذا الأ�شل(«)11(
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واقعية  لتجربة  خال�شة  ال�شعبي  املثل  )ي�شكل   -: املثل  م��شى  منر  اإبراهيم  وعرف 
ح�له  من  وللعامل  ولالآخرين  لنف�شه  الإن�شان  معرفة  ثناياه  يف  يحمل  الإن�شان  عا�شها 
،وه� وجه م�رصق من وج�ه الرتاث ال�طني املعرب عن �شخ�شية الأمة واأخالقها وهم�مها 

وتناق�شات حياتها “)12(
وعرفت الدكت�رة نبيلة اإبراهيم املثل:- )ه� الق�ل اجلاري على األ�شنة ال�شعب ،والذي 
يتميز بطابع تعليمي وب�شكل اأدبي ي�شم� على اأ�شكال التعبري املاأل�ف ،فاملثل ق�ل م�جز اأو 
حكاية رمزية �شائعة يتمثل بها الإن�شان يف حالة يعي�شها اأو م�قف يقفه ،في�شبه به �شمينًا 

احلالة التي مر بها املثل “)13(
ويعرف ي�رشي ج�هرية عرنيطة املثل بق�له :

“الأمثال عادة هي جمل ق�شرية ،ولكنها نتجت عن خرية ط�يلة ،وقد ثبت �شحتها 
لأذى  وانتقاداً  لل�شارع  حكمة  املنا�شب  ال�قت  يف  لي�شدرها  �شجالته  يف  َوَدونها  الزمن 

احلياة” )14(
وعرف د. حممد كمال جرب املثل الفل�شطيني باأنه اأذن املثل ال�شعبي: “ه� ق�ل ل�شخ�ص 
جمه�ل �شدر نتيجة جتربة ما انت�رصت مع مرور ال�قت والأيام ومماثلة ورد فيها حالت 
النت�شار بني  ووا�شعة   ، املعنى  ،بليغة  البناء  ك�نه جملة م�جزة حمكمة  واملثل  م�شابهة. 
ويت�شم   )15(“ فردية” ،  ولي�شت  جمعية  فل�شطينية  حياتية  جتربة  من  تنبع   ، ال�شعب  فئات 
املثل ال�شعبي ويتميز ب�شمات عدة : اخت�شارها يف كلمات عدة “جملة اأو جملتني، و�رصعة 
انت�شارها وتداولها من جيل اإيل جيل اآخر ، ومن لغة اإيل اأخرى عرب الأزمنة و الأمكنة.   كما 
يعرف د. حممد ت�فيق اأب� علي املثل بق�له “ املثل فيه احلقيقة الناجتة عن التجربة تلك 
 : اإن يف املثل عمقًا خا�شًا ويفيد املثل معنيني   ، اأن�اع املعرفة  اأمًا جلميع  التي نعتربها 
ظاهراً وباطنًا ، اأما الظاهر فه� ما يحمله من اإ�شارة تاريخية اإىل حادث معني كان �شبب 

ظه�ره ، واأما الباطن فه� ما يفيد معناه من حكمة و اإر�شاد وت�شبيه وت�ش�ير “ )16(
العربية وجمعها يف م�ؤلفات خا�شة  ال�شعبية  اأي�شا بالأمثال  وقد اهتم امل�شت�رصقني 

قبل اأن يدرك اأبناء العرب اأهميتها ب�شن�ات ومن اأبرز ه�ؤالء امل�شت�رشقني :
الأملاين األربت �ش��شني )1844 - 1899( وله كتاب يف الأمثال واحلكم الدارجة . 1

�شنة 1878.                
ال�ش�يدي كارل�لند برج )ت 1924( وله كتاب فيه كثري من الأمثال )اأمثال اأهل . 2

ال�شام( طبع يف ليدن �شنة 1883.
اله�لندي �شن�ك ه�رخرونية )1857 - 1936( وله كتاب عن الأمثال عند اأهل . 3
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مكة املكرمة طبع يف هاج �شنة 1886. واحلقيقة اأن الكتاب يحت�ي على درا�شة لالأمثال 
واحلكم احلجازية التي قام بجمعها خالل اإقامته يف احلجاز �شنة 1884م، واأ�شاف اإليها 
اإ�شافات عديدة. ويعّد من الدرا�شات اجليدة لالأمثال واللهجات يف منطقة احلجاز عامة، 
ويف مكة املكرمة خا�شة، وقد طبع الكتاب اأكرث من مرة يف ليدن عام 1925 حتت ا�شم 

            »mekkenisch  sproch wortey  unfbed  ensyrten«

ال�ش�ي�رصي ب�ركهارت )1784 - 1817( له كتاب بالعربية مطب�ع ا�شمه “اأمثال . 4
عربية مع ترجمتها للغة الجنليزية”.

واهتم كثري من امل�شت�رصقني بدرا�شة اللهجات والأدب ال�شعبي اإجمال. وم�ؤلفات ه�ؤلء 
الكتاب تعطى اأهمية كبرية للمثل العربي الذي �شعى امل�شت�رصق�ن اإىل درا�شته وال�شتفادة 

منه، ومن الأ�شباب التي دفعت امل�شت�رصقني لالهتمام بالأمثال ال�شعبية اأم�ر عدة منها :
الرتكيب اللغ�ي الب�شيط للمثل ال�شعبي.. 1
العادات والتقاليد والطق��ص واملاأث�رات . 2 التي تعك�ص مزيجًا من  ال�شعبية  الأمثال 

ال�شعبية كاملالب�ص واملقتنيات التي تخت�ص بكل بيئة فهي ت�شكل معينًا للباحثني.
ال�شع�ب، وهذه تكت�شب . 3 اأخالقية عند كل �شعب من  ال�شعبية قيمًا  الأمثال  تت�شمن 

اأهمية كبرية للدرا�شات الجتماعية.
يف الأمثال دللت نف�شية للعادات التي يعي�شها املجتمع من املجتمعات يف مراحل . 4

تاريخية معينة.
الأمثال من اأكرث الطرق التي ي�شتخدمها ال�شعب للتعبري عن وجهة نظره يف الأح�ال . 5

ال�شيا�شية والقت�شادية فكثري من الأق�ال التي قيلت اأمثال ل يُعرف قائل�ها رغم ما فيها 
من �شخرية ونقد لذع”.)17( والأمثال ال�شعبية ب�شفتها جزءاً من الأدب ال�شعبي جندها م�ؤثرة 
يف غريها من فن�ن النرث الأخرى،  فال�شاعر ي�شمنها يف �شعره وكاتب احلكاية ي�شتدل بها 

على حكايته .

األهداف العامة لضرب األمثال :
ذكر حادثة اأو جتربة مرت بال�شياق نف�شه. . 1
لتاأكيد راأي ولتربير م�قف معني.                                                 . 2
اإقناع الآخرين بال�ش�اب والراأي ال�شديد.                                             . 3
ُعب حلها. . 4  حماولة حل م�شكلة �شَ
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خصائص املثل الشعيب : 
لغة املثل ال�شعبي لغة ب�شيطة �شهلة بلهجة �شعبية، فه� يعك�ص لهجة املنطقة التي . 1

قيل فيها ، فمعظم الأمثال بالعامية ول يعنى ذلك عدم وج�د اأمثال بالف�شحى »رب اأخ لك 
مل تلده اأمك«  .

ال�شعبي مبني على الخت�شار والإيجاز ،فه� يتك�ن من كلمات . 2 : فاملثل  الإيجاز 
عدة ت�شم معاين كثرية »جناح الإم بلم » .                                              

تخاطب كل العق�ل على اختالف ثقافتهم وتفكريهم .                                            . 3
�رصعة انت�شارها وتداولها بني النا�ص من لغة اإىل اأخرى عرب الأزمنة والأمكنة .            . 4
5 . ، تعليمية   ، اأخالقية   ، قيمية   ، تهذيبية   ، حتذيرية  �شيغة  على  حتت�ي  الأمثال 

اجتماعية ،اقت�شادية ،�شيا�شية ، دينية .                                                      
6 . ، اأنها ذات طابع �شعبي  متتاز الأمثال باأنها ذات �شم� على الكالم العادي ، رغم 

وهي تعي�ص يف اأف�اه  ال�شعب .
ومتتاز بربط اجليل املا�شي باجليل احلايل .. 7

مصادر األمثال الشعبية  :
وال�شعب الفل�شطيني له جتاربه وراأيه ال�شائب يف كثري من الأم�ر، وقد عرب عن ذلك 
باأمثال كثرية لها اأ�ش�ل بالتاأكيد يف اللغة العربية قدميا �ش�اء يف العالقات الجتماعية يف 
الزواج وعالقة النا�ص بع�شهم ببع�ص وارتباطهم باأر�شهم وكرههم لأعدائهم اأو الأخالق اأو 

املزروع اأو ال�شيا�شة اأو يف احلرب اأو يف ال�شلم. ومن هذه امل�شادر: 
ما ا�شتمد من حادثة اأو ق�شة معروفة حدثت بالفعل »اللي بيعرف بيعرف واللي ما . 1

بيعرف بيق�ل كف عد�ص “.
ما اخذ من نكتة �شعبية مثل »م�شمار جحا » .                                   . 2
ما اأقتب�ص من الف�شحى بن�شه اأو ب�شيء منه »دوام احلال من املحال » ، »ال�شاكت . 3

عن احلق �شيطان اأخر�ص » . 
ما ا�شتمد من الرتاث الأدبي ال�شعبي مثل: �شرية عنرتة. والزير �شامل »عامل حاله . 4

عنرت »   
»ظل . 5 والأمطار«  الزلزل  اأب�  »اأذار  مثل:  والزراعة  الطبيعة  عنا�رص  من  امل�شتمدة 
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احلجر ول ظل ال�شجر« .
بل هي  ال�شجع،  على  تعتمد   ، كلمات وجمل مرتابطة  لي�شت جمرد  ال�شعبية  والأمثال 
تعك�ص حياة ال�شع�ب وت�شهم يف ت�شكيل ثقافة املجتمع، ولهذا كان املثل ال�شعبي يبحث يف 
العربي،  التاريخ  اأعماق  الفل�شطيني املمتدة جذوره عرب  . وال�شعب  الأفراد ون�شاطهم  �شل�ك 
ي�شكل نقطة فارقة يف التاريخ العربي يف خمتلف امليادين ، لأن هذا ال�شعب عا�ص املعاناة 
وه�يته  كيانه  عن  يدافع  ومازال  ط�يلة،  �شنني  والن�شال  املقاومة  طريق  و�شلك  والعنف 

ووج�ده .

املوضوعات اليت تناولتها األمثال الشعبية الفلسطينية :
Ú .البعد الجتماعي
Ú . البعد الأخالقي
Ú البعد النف�شي
Ú .البعد الديني
Ú .البعد العلمي والتعليمي
Ú الطبيعة 

أوالً - البعد االجتماعي:

يف  م��ش�عاته  مبختلف  الجتماعي  البعد  اإبراز  يف  مهمًا  دورا  ال�شعبي  املثل  يلعب 
املجتمع الفل�شطيني من خالل تداوله ي�شعى العامة اإىل تعميق وتر�شيخ معايريهم الأخالقية 
و�شل�كه  وفل�شفته  املجتمع  ثقافة  ت�شكيل  يف  املثل  ي�شهم  حيث   ، الجتماعية  ونظراتهم 
تناوله«  اإل  �شيئا  املثل  يرتك  مل  »)18(.حيث  الآخرين  مع  والتفاعل  اليجابية  اإىل  ويدفعه 
فاأتى على  الظروف والأح�ال والق�شايا،  اأنه عالج جميع  اأي   « ا�شي تق�ل�ا  املثل ما خّلى 

احلياة  مبناق�شاتها الفرح واحلزن وامل�ت واحلياة والفراق واللقاء ...الخ  
و�ش�ف نتناول اأهم امل��ش�عات التي تناولها البعد االجتماعي:

املراأة : هي ن�شف املجتمع وهي حامية الديار ومربية الأجيال ، املثل الفل�شطيني . 1
ذلك   « املراأة  يغفل  الفل�شطيني مل  واملثل  فيه،  وله ق�ل  اإل  �شيئًا  النا�ص  مل يرتك يف حياة 
خري  فكان  ومرها   ،حل�ها  احلياتية  اأم�رها  ج�انب  تغطي  التي  الأمثال  من  الهائل  الكم 
اأك�شبها ذاتية متميزة  ال�ا�شحة، ما  معرب ب�شكل وا�شح عن �شماتها اخلا�شة ذات املالمح 

وا�شتطاعت اأن حتافظ عليه عرب �شنني ط�يلة »)19( .
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التي  الأمثال  فهناك  املختلفة،  احلياة  مناحي  يف  املراأة  ال�شعبية  الأمثال  وت�ش�ر 
اأظهرت ال�ش�رة الجتماعية والتي تتمثل ب:

Ú  عالقة املراأة باأهلها، وزوجها، واأهل زوجها، و�رصتها، وحميط اأ�رصتها، وتربيتها
لأبنائها، وحث زوجها على العمل والجتهاد.

عالقة املراأة بزوجها ، ووق�فها اإىل ج�اره »املرة املليحة بتعمل من الهامل زملة  -
» اأي املراأة تقف اإىل ج�ار زوجها وم�شاركته يف كل اأعباء احلياة حتى واإن كان الرجل ل 
ي�شاوي �شيئًا »وراء كل عظيم امراأة » املراأة الفل�شطينية وفية لزوجها يف كل الأوقات »نار 

ج�زي ول حمبة اأهلي » .
Ú  تناولت الأمثال اأي�شًا �شالح املراأة وع�شيانها لزوجها يق�ل املثل »يف مرة ويف

مرمرة ويف بل�ى م�شربة » اأي ي�جد امراأة واعية ق�ية ال�شخ�شية معتدة براأيها ،وي�جد امراأة 
ت�شارك  ل  التي  ال�شيدة  هي  امل�شربة  والبل�ي  ال�شاحلة  وغري  ال�شاحلة  املليحة  بني  و�شط 
زوجها يف اأي �شيء، بل هي �شلبية يف كل الأم�ر، وبيان تف�ق الرجل على املراأة ، بل حق 
املراأة يف ادوار الكيد والتحايل والتمركز، و�ش�ف نعر�ص باإيجاز خالل هذه الدرا�شة لالأمثال 

التي بينت ذلك.
كما تناولت الأمثال تربية املراأة لأبنائها، يق�ل املثل »ما بربي ال�ش��ص اإل اأمه« اأي 
اأن الأم هي املربي الأول و هي الداعمة لأبنائها »بحط ابني يف ُكمي ول بخليه عند اأمي« 

اأي ل ائتمن اأحد  على اأبني حتى واأن كانت عند اأمي.
Ú  »حب املراأة لأبنائها وتف�شيلها لهم عن كل املخل�قات »القرد يف عني امه غزال

»قال�ا للب�مة مني اأحلى النا�ص جابت ابنها«. هذه الأمثال تعك�ص عاطفة الأم�مة ........ لالأم 
...... اأبنائها .

Ú  اأي  « بيفهم رطني  »ابن بطني  ابنائها  التعامل مع  الأم يف  اأي�شًا حالة  وعر�شت 
البن يفهم ما تق�له الأم »الأم بتع�ش�ص والأب بطف�ص » اأي الأم جتمع اأبناءها وحتافظ عليهم 
وجتعلهم ح�لها دائمًا اأما الأب ل يهمه ، الأم رمز احلنان واحلب »اإيل ماله اأْم حالته ِبتُغم » 

اأي اأن من فقد اأمه فه� حزين وحالته يرقى لها.
Ú  وتناولت الأمثال اأي�شًا البنات وولدتها من الأول ونظرت اإليها نظرة اإيجابية »وان

كنتي م�شع�دة و�شعدك ق�ي بكري ببنت و ثني ب�شبي« اأي اأن البنت عندما تك�ن بكرية اأمها 
اإخ�تها وت�شاعدها يف  البنت الكربى ت�شاعد الأم يف تربية  واأبيها تك�ن �شعادة لالأم ،لأن 

اأعمال البيت »اللي ب�شعدها زمانها بتجيب بناتها قبل �شبيانها ».     
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ويف املقابل تنظر نظرة �شلبية اجتاه البنات ويق�ل املثل »هم البنات للممات« اأي اأن 
ال�الدين يحمالن هم البنات منذ ال�لدة اإيل املمات .

واأي�شا املثل يق�ل« اإيل بتم�ت وليته من ح�شن نيته« اأي من مت�ت اأخته اأو بنته تك�ن 
نيته �شليمة واأن املراأة همَّ وفقر يجب التخل�ص منهما .

اأي من كرثة خلفة   « واآخرهم ح�شد  �شماته  اأولهم  »البنات  املثل:  يق�ل  املقابل  ويف 
البنات ي�شمت باملراأة من يكرهها ، ثم عندما يكربن ي�شبحن نا�شجات ،�شابات متميزات 

يح�شدهن اجلميع .
الت  - اأي�شًا املراأة التي تنجب البنات اأف�شل من املراأة التي ل تنجب: »البنات ول البطَّ

.«
Ú  هذا يف  لالإناث  الإيجابية  بالنظرة  وي�شي  �شائع  غري  ه�  ما  التايل  املثل  ويحمل 

كرثت  اإذا  اأنه  يعني  وهذا  نبات«،  البنات  و�شنة  حُم�ل..  الْفُح�ل  »�شنِة  الذك�ري:  املجتمع 
ولدة ال�شبيان يف تلك ال�شنة فاإن امل��شم �شيك�ن حماًل، اأما اإذا كرثت ولدة البنات فنك�ن 

على م�عد مع م��شم خ�شب وخري
وي��شح املثل دور املراأة يف بيتها، واأنها عماد البيت: »البيت معم�ر و�شاحبته يف  -

الدور« اأي ان املراأة تدور يف بي�ت اجلريان والأ�شحاب وبيتها مليء بالنا�ص .
Ú  وعر�شت الأمثال اهتمام الزوج بزوجته يرفع املراأة » اللي ج�زها بقلها يا هامن

اأي   « بتلعب فيها ك�رة  النا�ص  يا ع�رة  بقلها  ، وايل ج�زها  ال�شالمل  النا�ص بتحطها على 
قدرها  ، ويحط من  النا�ص  اأمام  وتقديرها  احرتامها  �شاأن زوجته عند  يرفع من  الزوج  اأن 
حتى تدخل عي�ن الآخرين فيها اإذا اأهانها اأو �شتمها اأمام الآخرين .يق�ل املثل »الفر�ص من 
الها«، يقال هذا املثل للرجل الذي ترك احلبل على الغارب لزوجته  َخيَّالها و احلرمة من رجَّ
تفعل ما ت�شاء ، اأو للمراأة املت�شلطة املتعجرفة التي يك�ن زوجها طيبًا ووديعًا ل ي�قفها عند 

حدها
وعر�شت اأي�شًا الأمثال ال�شعبية العالقة الإيجابية بني ال�لد واأمه حتى ل� فارقها:  -

»ال�لد ولد اأمه والهم على ايل بيلمه » اأي�شا ال�ش�رة والعالقة ال�شلبية: »قلبي على ابني انفطر 
وقلب ابني عليا حجر« الأم تتعب وينفطر قلبها وهي ت�شاأل عن ابنها والبن ل ي�شال عن الأم 

دليل اجلفاء والق�ش�ة.
Ú  اأي�شًا عالقة املراأة باملجتمع واأن الأم هي التي تربي ال�شعبية  وو�شحت الأمثال 

الطفل ولي�ص من تنجبه« الأم ايل برتبي اأح�شن من اإيل بتخلف » .
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وو�شحت الأمثال اأي�شًا العالقة بني املراأة والأهل وخا�شة الأخ�ة الذين يحب�ن اأختهم 
وي�دونها »الأم من ر�شاها والأخت من دعاها« وهذا املثل اأعطى �ش�رة جميلة للعالقة بني 
الأخت واأخيها ،وهي عالقة طيبة مفعمة بالدعاء.  وو�شح املثل اأن الزواج عند الأهل غاية 
ل�شرت البنت »�شرتة البنت جيزتها » »�ش� عملت احلرة جت�زت« وهذا املثل يطلق على ال�شيدة 

التي تتزوج مرة اأخرى اأي اأنها مل تعمل �شيئا حمرمًا بل تزوجت على �شنة اهلل ور�ش�له .
Ú  بطريقة الزوجية  وبيت  الزوج  واأهل  الزوجة  مع  للعالقة  عر�ص  ال�شعبي  واملثل 

وا�شحة وركزت على العالقة الجتماعية مع اأهل الزوج كثرياً »بيت �رصوك و بيت باع�ك« 
و يق�شد اأهل الزوج اللذين ا�شرتوها وهذا دليل النتماء لبيت الزوجية » اأب�ي رباين وج�زي 
ا�شرتاين » اأي اأن الأب يربي ط�ل عمره والزوج ه� ياأخذ الفتاة يف النهاية ،وعندما تغ�شب 
الزوجة من زوجها تق�ل »بيت رباين ما هرب وخالين » اأي بيت اأبيها مفت�ح لها  ي�شتقبلها 

يف كل وقت.
اأهلي » وه� يركز على العالقة الطيبة مع الزوج  ويق�ل املثل » نار ج�زي ول جنة 
واأهله ، » املرة العاطلة بتجيب لأهلها امل�شبة« اأي على املرة احرتام عائلة زوجها حتى ل 

تت�شبب يف م�شاكالت بني عائلتها وعائلة زوجها .
Ú  كما وي��شح املثل العالقة بني الأهل والزوج واجلريان » اأهلك يحب�ك غنية و زوجك

يحبك ق�ية، و جارتك حتبك �شخية« فاأهلك يحب�ك كثرية اخلري واملال لتعطيهم،  وزوجك 
يحبك ق�ية دائمة الن�شاط بال كلل ول ملل، وجارتك حتب من يقدم لها اخلري بال مقابل .

Ú  وت�ش�ر الأمثال العالقات الجتماعية بني احلماة و الكنة وتعطي �ش�رة �شيئة عن
ال�ش�رة اختلفت، يق�ل املثل »احلماة حمة وبنتها  الآن  العالقة بني احلماة والكنة، ولكن 
العقربة امل�شمة » وهذه �ش�رة �شيئة ونظرة �شلبية للعالقة بني اأم الزوج والزوجة  الفل�شطينية.

Ú  الأمثال ال�شعبية تعدُّ �ش�رة وا�شحة للمجتمع و العالقات الجتماعية املت�ا�شلة
داخل املجتمع الفل�شطيني » ك�ن ن�شيب ول تك�ن قريب » فهذا يظهر العالقة بني زوج البنت 

اأو العمة، و الن�شيب الذي يك�ن اأقرب ايل اأهل الزوجة من العائلة والأقارب والأعمام .
باأهلها  عالقتها  وو�شح  الفل�شطينية  املراأة  �ش�رة  ر�شم  ال�شعبي  املثل  نالحظ  وهكذا 
املراأة  �ش�رة  و�شحت  كما  والتقاليد،  والعادات  واملجتمع  واأبنائها  وحماتها  وزوجها 

اليجابية وال�شلبية .
ال�ش�رة الإيجابية - ت�شجيع الرجل ودفعه لالأمام »وراء كل عظيم امراأة« ويق�ل اأي�شًا 
الهامل زملة » - وتق�مي �شخ�شية الرجل وحثه على العالقات  :«املرة املليحة بتعمل من 
الطيبة مع اأهله ،يق�ل املثل: »اإن ق�شت القل�ب عليكم باملحننات » اأي اإذا كان الرجل قا�شيًا 
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على اأهله واأخ�اته، فالزوجة حتاول تهدئته وتذكريه بالرحم و�شلة الرحم .
ال�ش�رة ال�شلبية للمراأة »هي والزمن عليك » اأي املراأة واحلياة القا�شية على الرجل ، 
ويق�ل املثل: »بخت املليحة ف�شيحة ، وبخت العفنة باحلفنة » اأي اأن املراأة تتميز ب�شفات 
جميلة يك�ن حظها �شيئًا ، يف حني اأن املراأة التي تتمتع بعدم النظافة والرتتيب يك�ن حظها 
ق�يًا وجيداً عند عائلتها وزوجها الذي يعاملها اأح�شن معاملة .يقابلها �ش�رة �شلبية للرجل 
»يا ماأمنه للرجال يا ماأمنه للمية يف الغربال »ي�شبه املثل الرجل بالغربال الذي ل يحمل 
�شيئًا. كما  ت��شح الأمثال �ش�رة الثقافة ال�شائدة يف املجتمع الفل�شطيني �ش�اء يف حمافظات 
ال�شمال اأم يف  املحافظات اجلن�بية، فمقيا�ص اأخالق املراأة من خالل اأمثاله يق�ل املثل: 
» البنت اإن �شحكت وبني نابها ،اإجري وراها ول تهابها »اأي اإذا ابت�شمت البنت يف ال�شارع 
وظهر �شنها ،وكاأنها تدع� ال�شباب ملالحقتها وهي لي�شت على خلق �شليم بابت�شامتها  و هذا 
يدل على �ش�ء نظرة املجتمع للمراأة ،يقابل ذلك �ش�رة ايجابية للمراأة وخمالطتها للرجال 
»بنت الرجال ما بت�شتحي من الرجال » اأي اأن املراأة تتمتع بق�ة ال�شخ�شية التي يفتخر بها 

الآخرون، وبخا�شة الرجال بق�ل هذا املثل . 
حلياته  الرجل  عنها  يبحث  اأن  يجب  التي  ال�شاحلة  املراأة  معايري  الأمثال  وو�شحت 
الأ�شل،  اأي تزوج بنت  الأ�شيلة ول� على احل�شرية«  الطْيّب »خذ  الأ�شل  امل�شتقبلية:ومنها، 
اأي�شًا: »اللي ما بحليها خدودها  اأف�شل من املال، ويق�ل املثل  واإن كانت فقرية فالأ�شل 
بحليها جدودها« اأي اأ�شلها الطيب اأجمل من ال�شكل ومن جمال الب�رصة .- املراأة املطيعة 
للزوج »بارك اهلل يف الدار ال��شيعة والفر�ص ال�رصيعة واملرة املطيعة » وهذا يتفق مع ق�ل 
ر�ش�ل اهلل _�شلى اهلل عليه و�شلم _ :- قيل يا ر�ش�ل اهلل اأي الن�شاء خري ؟ قال: »الذي ت�رصه 
املثل  يتحدث  اأي�شا   .« يكره  مبا  ماله  ول  نف�شها  يف  تخالفه  ول  اأمر  اإذا  وتطيعه  نظر  اإذا 
»اأي كثري اخلري والكرم واجل�د  الأجاويد  »الن�شاء وديعة  ال�شالح يق�ل:  الزوج  اختيار  عن 
باأخالقه وماله ومعاملته احل�شنة، وهذا املثل يتفق مع ق�ل الر�ش�ل – �شلى اهلل عليه و�شلم 
–«اإذا خطب فيكم من تر�ش�ن دينه وخلقه فزوج�ه ،اإل تفعل�ا تكن فتنة يف الأر�ص وف�شاد 
كبري« )20(– املراأة التي تتمتع برجاحة العقل وق�ة ال�شخ�شية »ما حالة اإل حالة العقل » 
اأي اأن املراأة تقا�ص بعقلها ورجاحته ول اأهمية للجمال .                                                            

Ú  املراأة خفيفة »اأي  ودف�شة  بي�شة  ول  ونق�شة  »�شمرا  الدم  بخفة  تتمتع  التي  املراأة 
الظل التي تتمتع بروح جميلة اأف�شل من املراأة البي�شاء التي  تتعامل ب�شل�ك فظ وخ�ش�نة 
مع الآخرين . –ال�ش�رة القت�شادية للمراأة :«خيط املعدلة ذراع وخيط املايلة باع«، املراأة 
تقت�شد يف البيت حتى يف اخليط، »ريت املعدلة ما مت�ت ول يخلن منه البي�ت » * )املعدلة 
وتك�ن  بيتها  تدير  ل  التي  :املراأة  املايلة   ، بتدبري  بيتها  �شئ�ن  تدير  التي  النظيفة  :املراأة 
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مهملة فهي ك�ش�لة غري نظيفة (
ويق�ل  -  « اأدبه  واأح�شن  ابنك  »ربي  باأ�رصته:  وعالقته  الرجل  الأمثال  تن�شى  ول 

املثل اأي�شا »من �شابه اأباه فما ظلم » اأي اأن البن ي�شبه اأب�ه حتى يف ت�رصفاته . ويق�ل 
»ابن احلفار حفار« وي�رصب ملن يعمل بنف�ص مهنة اأبيه .ويق�ل املثل »اللي خلف ما مات 

»وي�رصب ملن مي�ت ويخلف خلفه اأطفال ،فالأولد امتداد لالأب 
عالقة القرابة واأبناء العم�مة: عر�ص املثل ال�شعبي لعالقة الإن�شان مع اأقاربه »اأهلك . 2

ول تهلك« اأي اأن الإن�شان بعائلته واأقاربه . والإن�شان الذي يبتعد عن اأهله كمن يخرج من 
ث�به »اللي بطلع من ث�به عريان » .«اللي من دمك ما يخل� من همك » اأي اأن ابن عائلتك 
الغريب »غالبا ما  واأنا وابن عمي على  ابن عمي  واأخ�يا على  »اأنا  يحمل همك وي�شاندك، 
يتفق الإخ�ة على اأبناء عمهم ،لكن اإذا تعر�ص ابن العم لأي �شيم من اأي غريب يقف اأبناء 
عمه اإىل ج�اره رغم عداوتهم له .فاملثل ال�شعبي الأ�شيل يحافظ على م�شم�نه .ول تخل� 
الأمثال من الناحية ال�شلبية لعالقة الأقارب يق�ل املثل :« الأقارب عقارب »ب�شبب ال�شغينة 
بني الأهل اأي�شًا« العرق د�شا�ص » اأي ل� كان اأب� ال�شخ�ص اأو عمه له حكاية اأو ق�شة قدمية 
وحدثت م�شكلة مع ابنه ُيقال هذا املثل . و« البن الهامل يجيب لأهله امل�شبة » »�شيف الأهل 

من خ�شب »وهذه نظرة �شلبية لالأقارب .
اجلار : تناولت الأمثال ال�شعبية يف مدينة جنني املعروفة بطيبة اأهلها وعف�يتهم . 3

و�شفاتهم الأخالقية العالية التي ميتاز بها اأهل الريف اجلار » اجلار قبل الدار » اأي ا�شاأل 
عن اجلار قبل الدار ، لأن اجلار الطيب القدير تاأمن جريته  ،ويق�ل مثل اآخر »اجلار جار ول� 
. وهذه �ش�رة  اإن كان جاره ظاملًا  اأذاه حتى  اأن اجلار عليه م�شايرة جاره وحتمل  جار » 
يا  اخلري  »�شباح  املثل  لهذا  �شلبية  تظهر �ش�رة  املقابل  النا�ص ويف  للج�ار بني  ايجابية 
اجلريان  مع  التعامل  لعدم  ال�شلبية  ال�ش�رة  »وهذه  حايل  يف  واأنا  حالك  يف  انت   ، جاري 
– �شلى اهلل عليه و�شلم  والبعد عنهم »ال�حدة عبادة » وهذا املثل يخالف ق�ل ر�ش�ل اهلل 
–«ظل جربيل ي��شيني باجلار حتى ظننت اأنه �شي�رثه« ، ويخالف مثل اآخر، »جارك القريب 
اأخ�ك فه�  .اأما  اأخ�ك البعيد« لأن جارك ه� املطلع عليك والذي يراك �شباحًا وم�شاًء  ول 
بعيد عنك ول يراك با�شتمرار. »قال مني اأدرى بحالك ، قال ربك وجارك »اأي اجلار ه� اأقرب 

لك ، ويق�ل اأي�شا » النبي و�شى على �شابع جار« 

ثانياً - البعد األخالقي :

يعد املثل ال�شعبي الفل�شطيني ركنًا مهمًا من اأركان الرتاث الفل�شطيني لبالغة تعبريه 
عن خمتلف جتارب املجتمع الفل�شطيني، والتي تعرب عن ثقافته وطرق معي�شته ، والأمثال 
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ما  »ومنها   ، الفل�شطينية  لغتنا  ، ويرثي  النف��ص  املبادئ يف  ويغذي  القيم  يزرع  ما  منها 
�شاور  اأي   « »�شاوروهن وخالف�هن  مثل  الفل�شطيني  بها  يتحلى  التي  اجلميلة  للقيم  يفتقر 
املراأة ول تعمل براأيها ، واأي�شا »بالفل��ص على كل �شيء بتدو�ص« اأي باملال ت�شتطيع عمل 

اأي �شيء .)21(
اأفعال  وت�جيه   ، احلميدة  الأخالق  اإىل  بالدع�ة  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  تتمثل 
النا�ص ، واإر�شاد الإن�شان اإىل الن�شيحة  وال�ش�اب، وبالتايل املثل ال�شعبي ن�شيحة اأخالقية 
، اأو قاعدة �شل�كية لالإن�شان »ول تختلف رغبات الإن�شان وهم�شات روحه يف اأمة من الأمم 
التجربة  و  العامة  الثقافة  و  الطبيعية  البيئة  عن  الناجت  الختالف  مبقدار  اإل  غريها  عن 
الفردية ،ويف الأمثال تعبري وا�شح عن النف�ص الب�رصية وتط�ر حياة املجتمع »)22(وغالبا ما 
تر�شدنا الأمثال اإىل القيم النبيلة والأخالق احلميدة الإيجابية وحتاول اإبعادنا عن الأخالق 
»اإن  ذلك  التي تعرب عن  ال�شعبية  الأمثال  ، ومن  والعداوة  واحلقد  واحل�شد  ال�شلبية كاجل�شع 
كان �شاحبك ع�شل ما تلح�ش��ص كله« هذا املثل يدع�نا اإىل ح�شن املعاملة باختيار ال�شل�ك 

الأمثل 
اخل�شال احلميدة التي تناولتها االأمثال ال�شعبية : ◄

وتدع� االإن�شان للتحلي بهذه ال�شفات مثل: ال�شرب واالأمانة وال�شماح والرتفع عن الدنايا 
والرحمة وحب االآخرين وال�شالمة والتاأين 

ال�شرب : الأمثال ال�شعبية حتث على ال�شرب »ووجدت معظم تعابري ال�شرب والفرج يف . 1
الأمثال والأق�ال النرثية ، ولعل ذلك يرجع اإىل اأن هذا الفن ه� ق�اعد اأخالقية ومثالية اأكرث 
اأ�شاليب بالغية.)23( ال�شرب مفتاح الفرج »على الإن�شان ال�شرب حتى يفرجها اهلل عليه  منه 
، ويق�ل املثل اأي�شا: »اللي بي�شرب بن�ل » اأي من يتحمل وي�شرب ينال ما ي�شب� اإليه واهلل 
اإليه  اإنا هلل واإنا  اأ�شابتهم م�شيبة قال�ا  اإذا  �شبحانه وتعاىل يق�ل »وب�رص ال�شابرين الذين 
راجع�ن« .    »�شرب اأي�ب » وي�شتعمل هذا املثل يف ال�شرب على ال�شدائد كما �شيدنا اأي�ب عليه 
اأي�شا: »�شاأ�شرب حتى يعجز ال�شرب عن �شربي » دليل �شدة ال�شرب . »ا�شرب  ال�شالم. ويق�ل 

على حكم الزمان » »ا�شرب على املكت�ب »
االأمانة : والأمانة من ال�شفات احلميدة التي نادت بها جميع الأديان ، يق�ل املثل . 2

»من اأمنك ل تخ�نه ول� كنت خاين »اأي من حملك الأمانة ل تخ�نه مهما حدث . 
ال�شماح والعف� : «العف� عند املقدرة« ويق�ل املثل اأي�شا: »اأهل ال�شماح مالح« ، من . 3

يت�شف بال�شماح والعف� اإن�شان مميز باأخالقه، ويق�ل اأي�شا« ال�شلح �شيد الأحكام »                
ال�شالمة والتاأين : تعر�ص الأمثال ال�شعبية للتاأين وعدم الت�رصع يف الرد حتى ل يقع . 4
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الإن�شان يف الندم يق�ل : »يف التاأين ال�شالمة ويف العجلة الندامة »، ويق�ل اأي�شا »اللي اأوله 
�رصط اآخره �شالمة« يدع� اإىل التفاهم يف اأي عمل حتى تك�ن ال�شالمة يف النهاية ، ويق�ل: 

»كرث ال�شد بريخي » يدع� هذا املثل للت�شامح التعامل بلطف .
يق�ل املثل »نبح الكالب ما باأثر يف ال�شحاب » الكلب الذي . 5  : ال�شغائر  الرتفع عن 

ينبح يف الأر�ص مهما عال �ش�ته ل ي�شمعه من بالأعلى  ، ويق�ل املثل »احلجر يف مطرح�ا 
قنطار واإذا تزحزح �شار وقية » اأن الإن�شان يحفظ قيمته وم�شت�اه واإذا لحق اجلهالء يقلل 
من �شاأنه .ويق�ل املثل: »اإيل بدو ي�شتغل جمال ، بدو يعلي باب داره .« ويق�ل اأي�شًا »هني 

قر�شك ول تهني نف�شك« 
النا�ص يف �شيء معني يقال  . 6 »اجلنازة حامية» عندما يبالغ   : ال�شيء  املبالغة يف 

بهذا املثل. ويق�ل املثل اأي�شا :اأهل امليت �شربوا واملعزين كفروا« اأي املبالغة فيمن ياأتي 
ويحاول يكرب امل�ا�شيع اأو امل�شكلة من خارج اأ�شحاب امل�شكلة . 

ويق�ل اأي�شا » القرد يف عني اأمه غزال« يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي يتغنى و يتغزل 
مبا له مبزيد من املبالغة ، مع عدم روؤية العي�ب وما يعرتيه ، و كاأنه ل �شاكلة له ، على 
اأنه مل يخلق مثلهم  و  ، كما  باأبنائها على وجه اخل�ش��ص  الأم تغنت  اإذا  و   ، العم�م  وجه 

بالأو�شاف اجلميلة  و هكذا هي تراهم و كاأنهم غزلن
الب�شا�شة واحرتام ال�شيف :«لقيني ول تغديني » ويق�ل: »وجهه ما بي�شحك للرغيف . 7

ال�شخن »ي�رصب لالإن�شان العب��ص دائما .
الأخالق . 8 من  اأي   « لنف�شك  حتبه  ما  لغريك  حب   « املعاملة:  ُح�شن  و  االآخرين  حب 

احلميدة حب الآخرين واحرتامهم  ، ويق�ل اأي�شا يف  ُح�شن املعاملة: »اإن كان حبيبك ع�شل 
ما تلح�ش��ص كله »ومن الأمثال التي حتث على ح�شن املعاملة ،معاملة الأبناء: »اإن كرب ابنك 
خاويه« مبعنى اإذا اأ�شبح ابنك �شابا عامله كاأخ وا�شمع منه ووجهه بطريقة ح�شنة مهذبة . 
ويق�ل »وين زمان هالقمر ما بان »وي�رصب هذا املثل يف عتاب ال�شديق على تاأخر زيارته 

عن �شديقه . »اللي بيته من قزاز ،مابرمي�ص النا�ص بالط�ب » احلث على احرتام الآخرين .
جندة املله�ف : » الغرقان بيتعلق بق�شة » امل�شاب ب�شيق و�شدة الأمل  يحتاج من . 9

ينجده ويقف اإىل ج�اره، حتى ل� كان اإن�شانًا �شعيفًا .
احلث على العمل : » الإيد البطالة جن�شة« اأي الذي ل يعمل كمن ه� جن�ص، ويق�ل . 10

اأي�شا: »ال�شماء ل متطر حجار » اأي الرزق ل ينزل من ال�شماء ، ويق�ل اأي�شا: »الرزق بحب 
اخلفية« اأي طلب الرزق يحتاج اأن ي�شعى الإن�شان لرزقه. ويق�ل اأي�شا »ا�شَع يا عبدي واأنا 
ب�شَع معك« اأن اهلل يحب من ي�شعى يف طلب رزقه ، »قلة ال�شغل بتعلم التطريز« ي�رصب املثل 
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ملن يعمل اأي عمل حتى يتخل�ص من فراغ قلة العمل .
: » ا�رصب ابنك واأح�شن اأدبه »  »ابنك ل تربيه ، الدهر بربيه«ويق�ل . 11 تربية االأبناء 

والإخ�ة  الأبناء  منى  حقه  حق  كل  اإعطاء  وج�ب  ولأخ�ك«   اإلك  اأب�ك  خلف�ا  »اللي  املثل 
وخا�شة يف املرياث.

حماربة الفقر : »اللي قل ماله ،اأ�شحاب ماله« اأي الإن�شان قليل املال ل اأ�شدقاء له . 12
لأنه فقري .

: يق�ل املثل: »يا اأر�ص ا�شتدي ما عليك قدي« ي�رصب لل�شخ�ص . 13 ال�شجاعة واالإقدام 
املعتد بنف�شه .ويق�ل املثل اأي�شا: »فالن �شبعان من حليب اإمه« ي�رصب لل�شخ�ص ال�شجاع 
اأو احُلر اجل�ش�ر .يق�ل »يا جبل ما يهزك ريح« ي�رصب املثل يف حلظات التحدي  واملقدام 

وعدم املبالة .
خمالطة النا�س : حتث الأمثال على خمالطة النا�ص ومعا�رصتهم يق�ل املثل: »اجلنة . 14

من غري نا�ص مابتندا�ص« اأي الإن�شان ل ي�شتطيع اأن يعي�ص بدون النا�ص . ويف مقابل ذلك 
كثري من الأمثال تدع� اإىل ال�حدة والبعد عن النا�ص اإذا كان�ا �شببًا مل�شكلة ما، يق�ل املثل 
»ال�حدة عبادة » اأي كلما جل�شت وحدك اقرتبت من اهلل . ويق�ل اأي�شا : »البعد عن النا�ص 

غنيمة »اأي يف البعد اخلري الكثري .
تقدير ال�شخ�س واإعطاوؤه حقه باالحرتام : » مثل �شمعة بني العميان » وي�رصب ملن . 15

يعي�ص يف و�شط من ل يقدرونه حق قدره . ويق�ل اأي�شا:« ج�هرة يف مزبلة » ي�رصب املثل 
يف الإن�شان ال�شالح الذي يعي�ص يف بيئة �شيئة .

:ويق�ل :« اللي ب�رصب من بري ما يبزق فيه« الدع�ة . 16 ال�رش   حفظ املعروف وكتمان 
لعدم اإنكار املعروف و�رصورة احرتام املكان الذي تعي�ص فيه. »ال�احد بريتبط من ل�شانه 

»ي�رصب لالإن�شان ال�يف الذي يفي مب يتعهد به .
اخل�شال القبيحة التي تناولتها االأمثال ال�شعبية الفل�شطينية : ◄

بع�ص الأمثال تفتقر للقيم اجلميلة التي يتحلى بها �شعبنا الفل�شطيني ، وهي مرف��شة 
التم�شك بها »ت�شتقبح  اإىل عدم  النا�ص  �شلبية حتاول حث  من وجهة نظرنا وتدل على قيم 
الأمثال الرذيلة وتعلي من �شاأن الف�شيلة ، فهي بهذه ال�شفات ذا قيمة تهذيبية»)24( مثل : 
الرثثار والر�ش�ة واملح�ش�بية والكذب وال�قيعة بني النا�ص واملتمرد الظامل والت�شيب وعدم 

احلر�ص وعدمي ال�شخ�شية .
الرثثار: » يا م�شتعجل وقف تقللك« يقال عندما تك�ن على عجل لفعل ما، وترى . 1
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على  اأفعال«ويطلق  ام  غلبت  ل�شان  »ام  اأي�شًا:  املثل  .ويق�ل  عملك  ويع�ق  ي�قفك  اإن�شانًا 
�شاحب الباطل الذي يتحدث كثرياً وبالتايل ي�ؤثر على �شاحب احلق لأنه ي�شتطيع اأن ي��شل 
كالمه بن�ع من الرثثرة الق�ية.« بنق�له ث�ر ، بيقلك احلب�ه  » يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي 
اأ�شبح النقا�ص معه عقيمًا ، و متم�شك بفكرة و هي خاطئة غالبا ، ولكنه ل يرغب بتغيري راأيه 
، و قد يك�ن ل يعرف �شيئًا عن ماهية امل��ش�ع جمال النقا�ص مبعنى اأنه غري متمكن من 
املعل�مات التي يقدمها، و يت�شّبث براأيه و ل� كان خاطئًا . ويق�ل املثل: »فالن ل�شانه مثل 

مق�ص ال�شكايف » ي�رصب هذا املثل ل�شليط الل�شان بذيء الق�ل .
 الر�ش�ة واملح�ش�بية : »الرباطيل  بتحل ال�رصاويل » ، »الطمع �رص ما نفع » ،«بع�م . 2

على �شرب مية »
الكذب والنميمة  : »حبل الكذب ق�شري«، » ببني عاليل يف اله�ا » من �شدة الكذب  ،« . 3

خياله وا�شع« »ب�جهني« اأي يتحدث اأمامك ب�جه وخلفك ب�جه اآخر .  »ما ه� احنا دافنين�ا 
�ش�ا » يقال هذا املثل لالإن�شان الذي يكذب الكذبة وي�شدقها ويريد من الآخرين ت�شديقها. 
ويق�ل اأي�شا » �شاير العيَّار لباب الدار« اأي ا�شتمع له رغم اأنك تعرف كذبه، ويق�ل املثل: » 

اإذا بدك تغ�شه قله يف وجهه« يقال للنميمة 
- ال�قيعة بني النا�ص: »بحط على امللح �شكر »اأي يحاول ي�شبك ويزيد من امل�شاكالت . 4

، ويق�ل:« يا داخل بني الب�شلة وق�رصتها ما نابك اإل ريحتها » اأي من يتدخل بني النا�ص ل 
ين�به اإل الريحة العاطلة ، »من تدخل فيما ل يعنيه وجد مال ير�شيه«  ويق�ل اأي�شا: »مثل 
الب�م ما بينعق اإل للخراب« ومعروف اأن الب�مة ل تعي�ص اإل باخلراب، وه� يقال ملن يحاول 
ال�قيعة بني النا�ص، »عدوك م�ص اللي حكى عليك ، عدوك اللي بلغك »، يقال هذا املثل للتنفري 
من ال��شاية و ال�شري بني النا�ص بالقيل و القال، و يدع� الإن�شان لعدم ال�شتماع اإىل اأولئك 
الذين ي�شريون بالهمز و اللمز و ال��شاية، و اإظهارهم باأنهم هم الأعداء، ويق�ل املثل  اأي�شا 
» يف ال�جه مراآية ويف القفا مذراية »  ويقال ملن يتحدث اأمام ال�شخ�ص بكالم طيب وخلفه 

بكالم قبيح .
املتمرد الظامل : يق�ل املثل »يا فرع�ن مني فرعنك ؟ من قلة اإيل بردك » اأي مترد . 5

خياله«   »بالط�ص   . �ش�ابه  اإىل  ويرده  وجهه  يف  اأحد  يقف  مل  فرع�ن  كما  الظامل  الإن�شان 
الظامل عبادة«  »ن�م  اأي�شا:  ويق�ل  بتمرده  اأي عامل حاله عنرتة  اأي�شا: »معنرت«  ويق�ل   ،
ويطلق هذا املثل لالإن�شان امل�شتبد لأن يف ن�مه راحه و �شعادة لغريه و لأنه بابتعاده و 
ن�مه يكف باله و �رصه عن النا�ص و لذلك يك�ن ن�مه كالعبادة التي يجني منها ه� وغريه 

اخلري الكبري
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الت�شيب وعدم احلر�ص : »املال ال�شايب بعلم النا�ص ال�رصقة » اأي الإن�شان املهمل . 6
ي�شجع النا�ص على �رصقته . »ه� كل من نفخ طبخ » ي�رصب هذا املثل حني ل يت�قع الإن�شان 

اخلري من الآخرين .
خيبة الأمل  : »ل� يف خري ما رماه الطري » ،ويق�ل اأي�شا »تيتي تيتي زي ما رحتي . 7

زي ما جيتي » دليل خيبة الأمل ، ويق�ل املثل »املتع��ص متع��ص ول� علق�ا ببابه فان��ص » 
�ش�ء حظ وخيبة اأمل . ويق�ل املثل: »ل� فيها خري ل�ش�ت » دليل خيبة الأمل .

عدمي ال�شخ�شية : »�رصابة خرج ، ل بعدل ول مبيل »، »يف رجل ويف رجرج« اأي ل . 8
ميت للرج�لة ب�شيء �ش�ى اأنه ذكر فقط . »وجهه ما ب�شحك لرغيف اخلبز«ي�رصب املثل ملن 

يك�ن دائمًا عب��شًا. 
9 . « نية  ال�شفر  على  مايل  وجمل�ين  »حمل�ين  الأمثال:  لها  عر�شت   : واخل�ر  الك�شل 

الإن�شان الك�ش�ل والذي ل رغبة عنده للجد والجتهاد مهما عمل�ا له ه� نف�شه ك�ش�ل . ويق�ل 
اأي�شا » راح على باب اجلامع لقاه م�شكر قال :اأجت منك ما اأجت مني » الإن�شان الك�ش�ل 
الذي يغلب الآخرين، وهم يدفع�ه اإىل �شيء ما فيجده انتهى، فيقال هذا املثل ، »الك�شل ما 
يزيدك غنب”،  امليت  و   ، يحييك  “احلي  يعمل  ل  لأنه  يبقى ج�عان  »الك�ش�ل  ع�شل  بيطعم 
هذا املثل معناه اأن ال�شخ�ص الفطني الذكي يريحك ويزيل همك، وكاأنه يعيد احلياة لك، اأما 

ًا. ال�شخ�ص الك�ش�ل الأحمق فيزيدك تعبًا وهمَّ
الأذى وال�رصر: حماولة اإيقاع الأذى وال�رصر بني الآخرين “يا حافر ج�رة ال�رص يا . 10

واقع فيها”. ويق�ل املثل: “الطاقة اللي بيجيك منها الريح ، �شدها واأ�شرتيح” اأي البتعاد 
عن كل �شيء ممكن ياأتي بال�رص وامل�شكالت لالإن�شان . 

الذي . 11 العنيد و  “ يقال هذا املثل لل�شخ�ص  “ عنزة ول� طارت  العنيد: يق�ل املثل: 
يت�شبث براأيه، و حتى بعد الربهان على خطاأ راأيه ل يغري ما قاله

ثالثاً - البعد العلمي التعليمي:

العلم  تناولت  ال�شعبية  والأمثال   ، والتعليم  بالعلم  مكان  كل  يف  الفل�شطيني  اهتم 
والتعليم ب�ش�رة وا�شحة جلية »هي اأمثال ذات طابع �شعبي �شائر على فطنة ال�شعب، وي�شم� 

عن الكالم العادي مبا فيه من اإيجاز وبالغة وبعد نظر »)25(
حتث الأمثال ال�شعبية على العلم والتعليم ،يق�ل املثل: »اطلب العلم ول� يف ال�شني« . 1
احلث على اجلد والجتهاد يف طلب العلم ، يق�ل املثل : »من جد وجد »، ويق�ل اأي�شا . 2

»َمْن زرع ح�شد ، وَمْن �شار على الدرب و�شل » بالجتهاد واملثابرة والتفاوؤل ي�شل الإن�شان 
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اإىل ما يريد . »الأمثال من الناحية العلمية تريح النف�ص وت�شخر ومتدح ثم تهزل يف ال�قت 
اأي�شا يف تربية الأبناء »ابنك ل تربيه ،  اأفكاراً حادة.«)26( ويق�ل املثل  الذي تت�شمن فيه 

الدهر بربيه » اأي الزمن وجتارب الإن�شان كفيلة برتبيته .
التحذير من فعل �شيء ما: »ل ت�كل من البري وترمي فيه حجر« يحثنا املثل على . 3

عدم الإهمال واملحافظة على الع�رصة . يق�ل املثل: »بني حانا و مانا �شاعت حلانا »يقال 
هذا املثل لل�شخ�ص الذي ي�رط نف�شه يف اأكرث من اأمر اأو عمل اأو وعد ، و يحمل نف�شه ما ل 

طاقة له ، و بالنهاية يجد نف�شه مل يحقق اي �شيء.

رابعاً - البعد الديين :

 ، ال�شحيح  اإىل  والدع�ة  والإر�شاد  للت�جيه  الإ�شالمي   الدين  تتناول  الأمثال  جند 
وتدع�نا اأي�شا اإيل احرتام الدين وتعاليمه » -  الإميان بالق�شاء والقدر يق�ل املثل: » اهلل 

اأعطى ،اهلل اأخذ ،اهلل عليه الع��ص« كل �شيء باإرادة اهلل .       
الرحمة »اهلل بي�رصب باأيد و بيلقى بالثانية ».                                       . 1
التكال : »اللي عليك اعمله ، والباقي على اهلل »                                . 2
اأي�شا » من قال . 3 الأمل : » من ت�كل على م�له ما خاب رجاه » ويق�ل: ، ويق�ل 

يارب ما خاب ».        
الث�اب والعقاب : »اهلل ميهل ول يهمل ». . 4

خامساً - البعد النفسي :

مبا اأن املثل ت�ؤدي دورا اأخالقيًا ودينيًا، فه� كذلك ي�ؤدي دورا نف�شيا ذلك عن طريق 
تهدئة النف�ص الب�رصية، والتفريج عن هم�مها واأحزانها ، والتعبري عن النف�شية التي يعي�شها 
الإن�شان واملجتمع ،ومن الأمثال ال�شعبية التي تلعب هذا الدور النف�شي الأمثال التي تعرب عن 

نف�شية الإن�شان من حب وكره وتفاوؤل وت�شاوؤم .
احلب  : الأمثال التي تنادي باحلب كثرية يق�ل املثل :«ب�شلة املحب خروف« الذي . 1

يحب اإن�شانًا يتقبل منه كل �شيء حتى ل� كان تافها . ويق�ل اأي�شا » من لقى اأحبابه ن�شى 
الزلط  ببلعك  »حبيبك  اأي�شا:  ويق�ل  يحب،  مبن  الإن�شان  اهتمام  �شدة  على  يدل  اأ�شحابه« 
�شيء  اأي  على  يحا�شبك  يكرهك  ومن  معك  يت�شامح  يحبك  من  الغلط«  على  وقفلك  وعدوك 
تفعله ويق�ل اأي�شا: »�رصب احلبيب زي اأكل الزبيب« ويق�ل اأي�شا: » ما حمبة اإل بعد عداوة  » 
ممكن ياأتي احلب بعد اخل�شام والزعل اإذا ات�شح امل�قف ، ويق�ل اأي�شا »املحبة بعد العداوة 

اأحلى من احلالوة » .
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الكره :« ال�رص بال�رص والبادي اأظلم ، واخلري باخلري والبادي اأكرم: » اأي اأن الإن�شان . 2
الذي يبداأ بال�رص ه� الظامل، والذي يبداأ باخلري ه� اإن�شان كرمي. ويق�ل اأي�شا » احلبيب حبيب 
ل� عاديته ، والعدو عدو ل� �شفيته« ،الذي يحب اإن�شانًا ي�شفح عنه لأنه حبيبه والذي يكره 
اإن�شانًا ل� عاملته بكل خري ل يتقبل ذلك. ويق�ل املثل: »عدو جدك ما بحبك« يقال ملن  يكره 

اأجدادك واأب�ك ل تاأخذ منه �شحبة . 

سادساً - الطبيعة:

ارتبط الإن�شان الفل�شطيني ارتباطًا وثيقًا بالطبيعة وحاول من خالل اأمثاله ال�شعبية 
اأن يعزز هذا الرتباط »العالقة بني الإن�شان وبيئته عالقة وطيدة ، ومبدى تفاعل الإن�شان 
مع عنا�رصها ت�شخرياً وحتاياًل وتكيفًا يك�ن »ال�رصاع« ثم الإبداع فبمقدار حتايله وتكيفه 
ومرونته التي ل تتعدى املادة اخلام لبيئته مبقدار ما ي�شنع تراثه املتميز مع منط بيئته 
�شكاًل وج�هراً »    حيث تناول املثل ال�شعبي الفل�شطيني الطبيعة يف كل الأح�ال املناخية 
،والنباتية ، واحلي�انية ، فكان خري ُمعرب عن هذه الطبيعة ، كما ربط الفل�شطيني مدل�لت 

الأمثال ال�شعبية بالأر�ص املتجذر فيها حبًا وعمقًا . 
الف�ش�ل وال�شه�ر يف االأمثال ال�شعبية يف جنني:. 1

مل�شكلة  املثل  هذا  »وي�رصب  وبتم�شي  �شيف  »�شحابة  املثل:  يق�ل  ال�شيف:  ف�شل 
ب�شيطة بني الأحباب، ويق�ل املثل :« ب�شاط ال�شيف وا�شع » اأي يف ال�شيف ي�شتقبل الإن�شان 
كثري من الب�رص بكل ب�شا�شة، لأنه يف اأي مكان ينام ، ويق�ل اأي�شا :« يف ال�شيف حريق ويف 
ال�شتا غريق » اأي حر ال�شيف و�شدة املطر يف ال�شتاء . ويق�ل: »�شنة ال�ش�ب بتلب�ص ث�ب » 
واملق�ش�د باملثل اإذا كان ال�شيف �شديد احلرارة فال�شتاء يك�ن �شديد الربودة فتدفئ نف�شك 

وتلب�ص ث�بًا . 
ف�شل ال�شتاء : يق�ل املثل الفل�شطيني » ال�شتا �شيق ول� فرج« لأنه يف ال�شتاء يحتاج 
الإن�شان اإىل تدفئة وغطاء ثقيل وهذا يعار�ص املثل »ب�شاط ال�شيف وا�شع« ويق�ل املثل: » 
ال�شتا بع�د وال�شيف بعم�د« ويقال هذا املثل يف وقت حراثة الأر�ص ففي ال�شتاء الأر�ص 
ر املياه من الأر�ص  ت�شقى وتتفكك الرتبة وتتغلغل املياه داخل الرتبة، اأما يف ال�شيف فتتبخَّ

»فتزداد �شالبة وتتما�شك حبيباتها، وحتتاج يف هذه احلالة اإىل جهد وم�شقة ل�شقها .
ال�شه�ر يف املثل ال�شعبي :. 2
يق�ل املثل: » يف اأيار احمل منجلك وغار« وي�رصب هذا املثل لبيان م��شم ح�شاد  -

احلب�ب يف بالدنا .ويق�ل: »اأيار �شهر الرياحني والأزهار«فه� م��شم الربيع الذي تتفتح فيه 
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الأزهار وال�رود .
ويق�ل املثل: »اآذار اأب� الزلزل والأمطار » يق�شد كرثة املطر يف �شهر اآذار. -

ويق�ل: »خبي فحماتك الكبار لعمك اآذار«، ويعنى �شدة الربد يف �شهر اآذار                                
ويق�ل: »اأيل�ل طرفه يف ال�شتا مبل�ل » يق�شد املطر الكثري.                                     -
اآب اقطف العنب ول  - – ويق�ل » يف   . اآب اللهاب » يق�شد �شديد احلرارة  ويق�ل :« 

تهاب » مبعنى من �شدة احلرارة ين�شج العنب ، فيتم قطفه بق�ة . ويق�ل »بع�رصين اآب ادخل 
الَكِرم ول تهاب ».                                      

اأي املياه يف �شهر ني�شان تك�ن نقية  - الإن�شان«  ويق�ل املثل: »مية ني�شان حتيي 
جديدة اأثر الأمطار. ويق�ل اأي�شا: » �شت�ية ني�شان ج�اهر ما اإلها اأثمان«، يق�شد تعطي اخلري 

الكثري وتروي الأر�ص وت�شقي الإن�شان.
ويق�ل املثل: »�شباط ما عليه رباط » مبعنى يتقلب اجل� يف هذا ال�شهر.  -
ويق�ل اأي�شا »�شباط �شبط ولبط وريحة ال�شيف فيه » ويق�شد تقلب اجل�.  -
ويق�ل املثل: » يف ت�رصين ينتهي العنب والتني » اأي يف �شهر ت�رصين ينتهي م��شم  -

اأي�شا »ت�رصين برده يبكي امل�شارين » من �شدة الربد لياًل يتعر�ص  العنب والتني . ويق�ل 
ال�شخ�ص ل�شطراب مع�ي ي�شبب له الأذى وي�شميه الفالح »بكاء امل�شارين«.

ويق�ل »خيار ت�رصيني �شمني وارميني » مبعنى يك�ن رائحته جميلة وطعمه بدون  -
فائدة لكرثة الألياف فيه    - ويق�ل املثل »بكان�ن ك�ن يف بيتك وكرث من حطبك وزيتك«                                          

ويق�ل :« يف مت�ز تغلي املية بالك�ز » من �شدة احلرارة املياه ت�شخن بدون نار . -
ويق�ل املثل :«يف مت�ز اإقطف الك�ز« و يق�شد ال�شرب املغطى بال�ش�ك من �شدة احلرارة 

ين�شج ويق�ل املثل :« 
املطر يف املثل الفل�شطيني:. 3

مل يرتك املثل ال�شعبي الفل�شطيني ناحية يف حياتنا اإل ت�قف عندها باأق�اله واأمثاله 
وجدنا  وفعال  ال�شعبية  لالأمثال  عدنا  املاطرة   والأج�اء  ال�شتاء  م��شم  بدء  مع   ، املاأث�رة 
 ، وقراها  جنني  يف  خا�شة  الفل�شطينيني  حياة  مالمح  تر�شم  جمتمعة  الأمثال  من  في�شا 
وحاول املثل  ال�شعبي التنب�ؤ باملطر ، وي��شح اأثره على الفالح الذي ي�شعد باملطر ،. يق�ل 
املثل ال�شعبي: »اإن �شلبت خربت« مبعنى اإذا نزل املطر مبكرا قد يخرب م��شم الزراعة لعدم 
ا�شتعداد الفالح له . ويق�ل »اإن اأجا ال�شليب روح يا غريب » املق�ش�د هنا اإذا بداأ م��شم املطر 
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على الفالح الذي يق�م بالتعزيب يف حقله اأن يرجع اإىل بيته . ويق�ل » اإن �شلب ال�شليب ل 
تاأمن ال�شبيب » ويق�شد بال�شبيب هنا : املطر ال�شديد ويق�ل املثل: »�شنة الزرزور اأحرث يف 
الب�ر« اأي اأن املح�ش�ل �شيك�ن وفريا حتى يف الأر�ص اجلرداء يف حال وفدت طي�ر الزرزور 
يف م��شم الهجرة اإىل اجلن�ب. اأما »�شنة القطا بيع الغطا« فيعني اأن امل��شم �شيك�ن �شحيحا 

لدرجة اأنه ل حاجة للغطاء لنحبا�ص الأمطار.                
االأج�اء املاطرة:. 4

الربد  يف  الإن�شان  حالة  وي�شف  في�شفها  املاطرة  لالأج�اء  ال�شعبي  املثل  ويعر�ص 
ال�شديد يق�ل املثل : »امل�ت ول فراق امل�قدة » من �شدة الربد والثلج اإذا ترك اإن�شان امل�قدة 
كانت  نف�شه  ودفاأ  الإن�شان  لب�ص  كلما   : عفا  »الدفا  اأي�شا  ويق�ل   . �شحية  ل�عكة  يتعر�ص 

�شحته جيدة وب�شحة وعافية . ويق�ل املثل:« يف امل�شتقر�شات عند جارك ل تبات ».
وي�شتعني الفالح الفل�شطيني بالفلك ل�شت�رصاف امل��شم فيقال: »دار القمر قماره، ودار 
ال�شم�ص مّطارة«.. فاإن ظهرت الهالة ح�ل القمر فال ي�شقط املطر، اأما اإذا ظهرت الهالة ح�ل 
ال�شم�ص فاإن املطر اآت. كما ي�شت�رصفه الفالح يف قراءة �شل�ك احلي�انات ومنها: »اإذا تن�ّشق 
ال�عر  على  الأغنام  هجمت  واإذا  باملطر…  يب�رص  فهذا  اأعلى  اإىل  راأ�شه  رافعا  اله�اء  البقر 
تاأكل وتخّزن فاملطر قريب… واإذا حمل العنكب�ت �شغاره على م�ؤخرته يف اخلريف فهذا 
م�ؤ�رص بتاأخر املطر«. وميكن التكهن باملطر ب��شائل اأخرى تت�شل بالأعياد وامل�اعيد كما 
ه� احلال مع ما يعرف ب� »ال�شتة الآبيات« اأي الأيام ال�شتة يف �شهر اآب/اأغ�شط�ص، والتي متتد 
من الي�م الأول حتى الي�م ال�ش��اد�ص يف �شهر اآب/اأغ��شط�ص ح��شب التق�مي الغربي اأو ال�رابع 
ع�رص حتى التا�شع ع�رص من ال�شهر نف�شه يف الت�قيت ال�رصقي. ويعتقد اأن كمية الندى التي 
تهطل كل �شباح من هذه الأيام ال�شتة ت�شي بكمية املطر يف ال�شتاء القريب، فاإن زاد الندى 

زاد املطر والعك�ص �شحيح
املح�ش�الت الزراعية واملثل ال�شعبي :. 5

يهتم الفالح الفل�شطيني مبا تنتجه الأر�ص من خريات وقد »اأ�شبح للفالح الفل�شطيني 
فرا�شة خا�شة يف التنب�ؤ مبا �شيك�ن عليه اإنتاج حم�ش�لته الزراعية ، منحتها اإياه ال�شن�ن 

وه� مزروع يف اأر�ص يتابع ال�شماء باأن�ائها واأمطارها را�شدا ميقاتها )28(
زيت  - وخا�شة  خريات  من  عنها  ينتج  وما  الزيت�ن   باأ�شجار  :الهتمام  الزيت�ن 

الزيت�ن ، يق�ل املثل »الزيت عماد البيت »مبعنى اإذا وجد الزيت ل حتمل املراأة همَّ للطعام، 
ويق�ل املثل: »ك�ل زيت وانطح احليط« مبعنى اأن الزيت يعطيك الق�ة والطاقة . 
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النخل  : متكنت �شجرة النخل من نف�شية الفل�شطيني ووجدانه ، الذي يعتربها »�شجرة  -
البلح  اأن حب امل�شيح لأمه َمرده  احلياة« وارتبطت بكثري من معتقداته وعاداته ،« فريون 
الذي تغذَّى عليه، ويع�د هذا العتقاد ملا جاء يف القراآن الكرمي يف �ش�رة مرمي » وهزي اإليك 
بجذع النخلة ت�شاقط عليك رطبا جنيا«.)29( ويعتقد الفل�شطيني�ن اأن قبة ال�شخرة يف بيت 
املقد�ص تقع على نخلة ، اإميانا منهم بحديث ر�ش�ل اهلل –�شلى اهلل عليه و�شلم – »ال�شخرة 
�شخرة بيت املقد�ص على نخلة ، والنخلة على نهر من اأنهار اجلنة ، وحتت النخلة اآ�شية امراأة 
املثل:   »)30( يق�ل  القيامة  اإىل ي�م  اأهل اجلنة  �شم�ط  فرع�ن  ومرمي بنت عمران ينظمان 
»الط�ل ط�ل النخلة والعقل عقل �شخلة« ي�رصب املثل لالإن�شان الط�يل الطيب ويك�ن ب�شيطًا 

يف تفكريه«. 
ويق�ل املثل: »ظل احلجر ول ظل ال�شجر« وغالبًا ما يقال هذا املثل يف ال�قت �شديد 
احلرارة؛ لأن احلجارة تقي الإن�شان من �شدة احلرارة . ويق�ل املثل اأي�شا:« اأول الثمار بط�ل 
الأعمار« ، مبعنى الثمرة الأوىل من اأي �شيء تطيل عمر الإن�شان كما يعتقد الفالح الفل�شطيني 
.ويق�ل املثل »زي حبة العد�ص ما بتعرف ظهرها من وجها »ي�رصب هذا املثل لالإن�شان كامت 
الأ�رصار .-- ويق�ل املثل: »يا قلة العقل تزرع يف الرب�ص بطيخ »وي�رصب لالإن�شان الذي 
ال�رص ل  اأي من يزرع  . ويق�ل »اللي بزرع �ش�ك يجني مرار*«  يتدخل يف م�شاكالت غريه 

يجني اإل ال�رص .
ويق�ل املثل: »ارم احلب وت�كل على الرب« اأي على الفالح اأن يبذر البذور ثم يت�كل 

على اهلل ، الذي يرزقه .
الطي�ر واملثل ال�شعبي:. 6

يق�ل املثل: »الطي�ر على اأ�شكالها تقع » اأي اأن الإن�شان ي�شاحب من ي�شبهه.  -
ويق�ل :«الديك الف�شيح من البي�شة ب�شيح »اأي الطفل الذي يتحدث مبكراً .                    -
اأو  - ب�رصعة،  َيْغنى  ملن  وي�رصب   « وقع  طار  كما  اإل  وارتفع  طري  طار  »ما  ويق�ل: 

ي�شل اإىل رتبة ل ي�شتحقها ويق�ل :«قال�ا للديك �شيح قال كل �شيء يف وقته منيح »ي�رصب 
لالإعراب اأن حالوة ال�شيء تك�ن يف ال�قت املنا�شب.  ويق�ل املثل »فرخ البط ع�ام« اأي البن 

ي�شبه اأب�يه يف جدهما ون�شاطهما اأو العك�ص.
ويق�ل »قيم�ا بيادركم اأجا ال�شفاري » وال�شفاري طائر مهاجر اإىل فل�شطني يف  -

�شهر �شبتمرب؛ لأنه مغرم باأكل العنب والتني.                                                               
ويق�ل »اللي ما بعرف ال�شقر ب�ش�يه«يقال هذا املثل لل�شخ�ص الذي يفعل �شيئًا ل  -

يعرفه اأو لل�شخ�ص الذي يق�م بفعل �شيء غريب يف حرفة اأو عمل ل يدري عنه �شيئًا » ل� كان 
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فيه خري .. ما رماه الطري ».
يقال هذا املثل للذي يريد اأن ياأخذ �شيئًا قد تركه اأحد قبله فال�شيء املرتوك ل خري فيه، 

ولذلك ا�شتغنى عنه �شاحبه
االأر�س يف املثل ال�شعبي الفل�شطيني :. 7

كل ما تناولته يف هذه الدرا�شة يخدم الأر�ص ، الأر�ص النتماء واله�ية ،فاملثل ه� 
وهي  الإن�شان  بها  يعتز  التي  اله�ية  هي  الفل�شطيني  ال�جدان  يف  والأر�ص  الكبار  جتربة 
كالعر�ص بحاجة ملحة للحفاظ عليها حتى و�شعها يف كفة مقابل العر�ص  يق�ل املثل :« 
بياع اأر�شه �شاع عر�شه؛ » اأي من يفرط باأر�شه يفرط بعر�شه؛ لأن الأر�ص م�شدر اخلري 
والرثاء الكثري .   يق�ل : »الأر�ص كالعر�ص » ويق�ل :«ما اأغلى من العر�ص اإل الأر�ص »                        

ويق�ل املثل: » اللي بيطلع من داره بينقل مقداره » واملق�ش�د هنا من يرتك اأر�شه  -
اإذا  واملق�ش�د هنا  عليك«  تتعب  اأر�شك  على  اتعب  املثل:«  ويق�ل   . النا�ص  عند  قيمته  تقل 

اهتممت باأر�شك تعطيك اخلري الكثري .
الأر�ص هم من  - اأ�شحاب  اأن  اإل عج�لها »واملق�ش�د  الأر�ص  :« ما بيحرث  ويق�ل 

اإن�شان  اأي  النا�ص على زراعتها وهذا املثل املق�ش�د به رف�ص تدخل  اأقدر  يعرف�نها، وهم 
يف الأر�ص الفل�شطينية ويف ال�شاأن الفل�شطيني . »يا زارع يف غري بلدك ل ه� اإلك ول ل�لدك 

ويق�ل: »الأر�ص اإن ما اأغنت �شرتت » فهي ت�شرت الإن�شان وت�شد حاجته من اخلري 

اخلامتة: 
ويف نهاية هذه الدرا�شة ، هذا غي�س من في�س وت��شلت الدرا�شة اإىل ما ياأتي :

املثل ال�شعبي الفل�شطيني عرب عن ال�شعب الفل�شطيني من كل ج�انب حياته ،  -
كما عرب عن اله�ية الفل�شطينية ب�شه�لة وي�رص ، -
فاملثل ال�شعبي يف مدينة جنني ل يختلف عن املثل ال�شعبي يف �شائر مدن فل�شطني  -

وقراها، واإن اختلفت يف حرف اأو يف كلمة، ولكن امل�شم�ن نف�شه.
املثل ال�شعبي يف معظم احلالت تعبري عن نتاج جتربة �شعبية ط�يلة تخل�ص اإىل  -

عربة وحكمة، وت�ؤ�ش�ص على هذه اخلربة للح�ّص على �شل�ك معني، اأو للتنبيه من �شل�ك معنّي.
و يت�شم املثل ب�شفات وا�شحة اأهمها: ال�شي�ع والنت�شار والإيجاز والعامية و ُمعرب  -

عن قيم الأفراد و اجلماعة وال�شجع املت�ارث 
ويف اخلتام ت��شي الباحثة مبا ياأتي:
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م�ش�ؤولية . 1 حتت  املثل   اأ�شل  معرفة  وحماولة  ال�شعبية  الأمثال  بتدوين  الهتمام 
وزارة  الثقافة.

جمعه . 2 مب  والفل�شطينية  العربية  اجلامعات  يف  العلمي  البحث  مراكز  اهتمام 
امل�شت�رصقني من اأمثال وترجمتها لك�شف ما دون�ه وال�شتفادة منه والرد عليه .

اإقامة م�ؤ�ش�شة تخت�ص بالرتاث الفل�شطيني  حلفظه من ال�شياع .. 3
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* املرار :نبات مر الطعم.  
31 ./https://ar.wikipedia.org/wiki

مالحق:

نبذة عن مدينة جنني )31(:
�شمال ال�شفة  يف  تقع  مدنها،  جنني واأكرب  ومركز حمافظة  جنني مدينة فل�شطينية، 
اإحدى مدن املثلث يف �شمال فل�شطني،  الغربية التابعة لل�شلطة الفل�شطينية. تعترب تاريخيا، 
وتبعد عن القد�ص م�شافة 75 كيل�مرتا اإىل ال�شمال. تطل جنني على غ�ر الأردن من ناحية 

ال�رصق، ومرج بن عامر اإىل جهة ال�شمال.
»عني  مدينة  عليها  تق�م  كانت  التي  الأر�ص  على  جنني  مدينة  تق�م 
جنيم« وتعني بالكنعانية عني اجلنائن. لذلك �ُشميت بهذا ال�شم ب�شبب اجلنائن التي حتيط 

بها.
الالوي�ن  �شكنها  التي  املدن  اإحدى  اأنها  يف الت�راة على  جنيم«  »عني  مدينة  كرت  ًذُ
املنتمني لقبيلة »اإ�شحقكر«،والذين غريوا ا�شمها اإىل »جّنت« بعد ب�شع �شن�ات من ا�شتقرارهم 

بها. ويف كتابات اأخرى ُيرمز اإىل املدينة با�شم »جيني«،
الفل�شطينية  باملدن  النكبة  مقارنة  وق�ع  تاريخ  حتى  �شكانها  عدد  قلة  من  بالرغم 
الأخرى، اإل اأن لها ثقال اقت�شاديا اأكرب بكثري من حجمها ال�شكاين. يبلغ عدد �شكان املدينة 

256،0000 ن�شمة. اأما املحافظة فيقطنها ح�ايل  39،000 ن�شمة، 
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ت�شل م�شاحة مدينة جنني وحدها اإىل 21،000 دومن، مما يجعلها ثالث اأكرب مدينة 
فل�شطينية يف ال�شفة الغربية بعد اخلليل ونابل�ص، بينما تبلغ م�شاحة حمافظة جنني 583 
املدينة خميم  يتبع  الإجمالية.  الغربية  ال�شفة  م�شاحة  من   %  9،7 اأي  مربعا  كيل�مرتا 
مبعدل  البحر  �شطح  عن  املدينة  وترتفع  لجئ.   16،000 وي�شكنه  غربها  يقع  جنني الذي 

1755 مرتا.
م�شادر  يف  املدينة  ا�شم  ورد  وقد  الزمن،  عرب  الأ�شماء  من  بعدد  جنني  ُعرفت 
فاإن الكنعانيني هم  الآثار  لعلماء  ف�فًقا  القدماء والبابليني والآ�ش�ريني،  واآثار امل�رصيني 
ل  التي  العامل  مدن  اأقدم  من  تعترب  وبهذا  امليالد،  قبل   2450 �شنة  حدود  يف  اأ�ش�شها  من 
ارتبط  حيث  اجلنائن،  جانيم وتعني  قدمًيا عني  ت�شمى  بال�شكان.]3[ كانت  ماأه�لة  تزال 
ويف عهد  التاريخية،  فل�شطني  اأرا�شي  اأخ�شب  يعترب  عامر الذي  بن  املدينة مبرج  ا�شم 

الرومان كان يف بقعتها قرية ذكرت با�شم »جيناي« من قرى �َشَب�ْشطية.
�شيطرت على جنني الكثري من الق�ى، فكانت تارة تنه�ص وتارة اأخرى تنتك�ص، اإل اأن 
املدينة ازدهرت يف اأواخر احلكم العثماين وتاأ�ش�ص فيها اأول جمل�ص بلدي يف عام 1886. 
تط�رت احلياة يف جنني ب�ش�رة مت�شارعة عرب ما يزيد عن القرن بازدياد عدد الالجئني 

اإليها، حتى بلغت منزلتها املهمة بني املدن الكربى بال�شفة الغربية يف الع�رص احلديث.
كان ملدينة جنني �شاأن عظيم يف الن�شال ال�طني الفل�شطيني منذ بداية ال�رصاع الفل�شطيني 
الإ�رصائيلي، وظلت هاج�شا بالن�شبة لإ�رصائيل ب�شبب قربها من مدن الداخل وم�شاركة عدد كبري 

من اأبناءها يف العمل امل�شلح �شد اإ�رصائيل، خ�ش��شا بعد النتفا�شة الثانية.

مدينة جنين بريشة رحالة هولندي عام 1880م
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خارطة تبين محافظة جنين وقراها
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Ú جامع مدينة جنني الكبري

اأقامته فاطمة خات�ن ابنة حممد  الذي  التاريخية يف مدينة جنني  املعامل  اأهم  يعدُّ 
يف  التاريخية  املعامل  اأبرز  من  ه�  الغ�ري بل  قان�ش�ة  امللك الأ�رصف  ال�شلطان  بن  بك 
احل�شارة الإ�شالمية يف  فل�شطني. ويعد هذا امل�شجد من اأقدم التحف املعمارية العثمانية 

يف البالد.

مكتبة بلدية جنين
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سوق اخلواجات يف الناصرة 

ودوره يف احلفاظ على املالبس واألزياء الشعبية

أ. حسني منصور
 باحث/ مجعية السيباط للحفاظ على الرتاث. 

ملخص:
املالب�ص  على  احلفاظ  يف  النا�رصة  يف  اخل�اجات  �ش�ق  دور  الدرا�شة  هذه  تناولت 
والأزياء ال�شعبية يف فل�شطني عامة وق�شاء النا�رصة خا�شة يف حقبة زمنية حمددة الأبعاد 
تبداأ من اأوائل القرن 19 حتى اأوائل القرن 20. وتركز يف ذلك على اأهمية املالب�ص والأزياء 
ال�شعبية الفل�شطينية الذي �شاهم يف اإحياء الرتاث الفل�شطيني واحلفاظ على الذاكرة والرواية 

الفل�شطينية من الن�شيان.
والأزياء  املالب�ص  على  احلفاظ  يف  ودوره  اخل�اجات  �ش�ق  تتبع  �شبيل  ويف 
ملناق�شة  الأول  املح�ر  وخ�ش�ص  حماور،  اأربعة  يف  الدرا�شة  عر�ص  مت  فقد  ال�شعبية، 
والتا�شع ع�رص، يف حني خ�ش�ص  الثامن ع�رص  القرنني  النا�رصة خالل  القطن يف  جتارة 
بتجارة  يتعلق  فيما  اخل�اجات  �ش�ق  يف  القت�شادية  الن�شاطات  لعر�ص  الثاين  املح�ر 
على  وج�ارها  النا�رصة  �شكان  حاجات  وت�فري  وم�شتلزماتها  واملن�ش�جات  الأقم�شة 
املح�ر  كر�شت  بينما  والقت�شادية،  والجتماعية  والدينية  ال�شكانية  فئاتهم  اختالف 
النا�رصة  وق�شاء  عامة  الفل�شطيني  املجتمع  لدى  والتقاليد  العادات  لعر�ص  الثالث 
الرابع  املح�ر  وكر�ص  ال�شعبية.  الأعرا�ص  يف  املت�ارثة  العادات  على  والرتكيز  خا�شة، 
عن  كثرياً  يختلف  الرجل  لبا�ص  اأن  اأظهرت  والتي  واملراأة  الرجل  لبا�ص  مك�نات  لعر�ص 
مالب�ص املراأة من حيث الن�ع والل�ن وال�شعر. وهناك اختالف بني مالب�ص �شكان املدن 
هذه  وتبتاع  امل�شيحيني.  الدين  ورجال  امل�شلمني  الدين  رجال  وبني  القرى  و�شكان 
يحتاج�نه  ما  كل  ل�رصاء  النا�ص  ويرتادها  النا�رصة  يف  اخل�اجات  �ش�ق  يف  املالب�ص 

ول�ازمها. واملن�ش�جات  والأقم�شة  املالب�ص  من 
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 Rums (Khawagat) Market in Nazareth and Its Role in
  Preserving Folkloric Clothes and Costumes

 Mr. Hussain Mansour

Abstract 

This study deals with the role of Alkhawajat Market (Souq ALkhawajat) 
in Nazareth in preserving the national costumes in Palestine in general and 
in Nazareth district in Particular especially in a specific time period which is 
from the beginning of the19th century until the beginning of the 20th century. 
The study concentrates on the importance of Palestinian fashions and national 
costumes in preserving and reviving the Palestinian heritage, narrative and 
memory from being lost.

For this purpose, the study was divided into four domains. The first one 
dealt with the discussion of cotton industry in the 18th and 19th centuries 
while the second one dealt with displaying the economic activities in 
Alkhawajat Market regarding cloth and textile industry and its accessories 
and how it provided all the needs of Nazareth citizens and the neighboring 
places from all social, political and religious  classes. The third domain 
was designed for the display of the customs and traditions of the Palestinian 
people in general and in Nazareth in particular focusing on the inherited 
customs in popular weddings. The fourth domain was dedicated to 
displaying  the constituents of the outfit of men and women .It showed how 
the men’s outfit  was different from that of women  . There was also a 
big difference between the clothes of villagers and residents of the citiesas 
well as between the Moslem and Christian  clergy men. All these clothes 
were sold at Alkhawajat Market which people visit to get all they need from 
clothes textile and other things 

أهداف البحث وأسئلته:
تهدف هذه الدرا�شة اىل بيان اهمية �ش�ق اخل�اجات يف النا�رصة ودوره يف احلفاظ 
النا�رصة  �شكان  على  ال�ش�ق  هذا  انعكا�ص  �شمن  وذلك  ال�شعبية  والزياء  املالب�ص  على 
وج�ارها كما يعك�ص مدى التط�ر القت�شادي وعالقته بالنتاج الزراعي وال�شناعي وعليه 

فاإن حم�ر هذه الدرا�شه متثل يف الجابه على الت�شاوؤلت التالية: 
اإحداث حت�لت جذرية على املالب�ص . 1 ما تاأثري �ش�ق اخل�اجات يف النا�رصة على 
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والزياء ال�شعبية؟ 
ما الدور الذي لعبه �ش�ق اخل�اجات يف تط�ر �شناعة املالب�ص والزياء ال�شعبية؟. 2
ل�شكان . 3 التي قدمها �ش�ق اخل�اجات  القت�شادية والجتماعية  ما حجم اخلدمات 

النا�رصة وج�ارها؟ 

الناصرة وجتارة القطن:
“..... فت��شط احلا�رصون دع�اهم بال�شلح على قب�ل اخل�اجا للغالل.... وخم�شة ع�رص 
قنطار)1( قطن ق�ص ثمن كل قنطار ماية وخم�شة وع�رصون قر�شًا.... فقبل اخل�اجا احل�الة 
وقب�ص كامل ما ا�شتده من الغالل والقطن.... و�شدر �شداد الغلة والقطن للخ�اجا على �شبيل 

البيع ال�رصعي...”.

سجل حمكمة الناصرة الشرعية، 1238هـ/1822/، ص77 – 78:

كان�ا  ذلك  ولأجل  وعكا  ال�شام  م�رد  لأنها  للنابل�شية؛  البندر  هي  النا�رصة  اإن  “ ثم 
ي�شرتون منها جميع احتياجاتهم فكان�ا اأوًل لهم ع�ائد على حاكمها، ثانيا كان ال�احد منهم 

ل�شدة عت�ه اإذا نزل ا�شرتى من تاجر �شيئًا ودفع له ثمنه، كان يرى ذلك الف�شل العظيم....”
ميخائيل ال�شباغ، تاريخ �شاهر العمر )خمط�ط يف اجلامعة الأردنية ميكروفيلم رقم 

1329، �ص14(.
كانت النا�رصة خالل القرن الثامن ع�رص لها دور كبري يف جتارة القطن خا�شة خالل 
فرتة ظاهر العمر الزيداين، بعد اأن هزم اأهايل جبل نابل�ص يف معركة املن�شي �شنة 1735م 
على اأرا�شي مرج ابن عامر. اأ�شف اإىل ذلك م�قع النا�رصة عند الطرف اجلن�بي من جبال 
اجلليل الأ�شفل ما بني الدرجتني من خط�ط الط�ل )15 و 30( درجة، والدرجتني من خط�ط 
العر�ص )32 و 44( درجة)2(، ومتتد على ه�شاب عدة متقابلة م�رصفة على �شهل مرج ابن 

عامر.
ال�شعبة، وم�قعها اجلغرايف �شاعدا يف احلفاظ على  النا�رصة اجلبلية  اأر�ص  فطبيعة 
اأمنها وجعلها م�قعًا ا�شرتاتيجيًا للتجارة الداخلية والإقليمية، وكانت يف م�قع مت��شط بني 
الطريق التجاري من خان التجار اإىل مينائي حيفا وعكا، وكانت الب�شائع والتجار ت�شافر 
وعكا.  مينائي حيفا  واإىل  من  ال�اردة  للب�شائع  و�شكلت خمزنًا  الطريق،  هذا  بانتظام عرب 
فل�شطني على  لت�زيع جتارة  اقت�شاديًا مهما  م�شت�دعًا ومركزاً  اأنها كانت  ذلك  اإىل  اأ�شف 

اأ�ش�اقها يف ال�شمال)3(.
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وخ�ش�بة  القت�شادية  لأهميتها  1735م  �شنة  العمر  ظاهر  عليها  ا�شت�ىل  اأن  وبعد 
اأرا�شيها باعتبارها اأهم م�شدر للرثوة وازدهار التجارة املحلية والإقليمية واندماجها يف 
وفرن�شا  عام  ب�شكل  اأوروبا  اإىل  القطن  وت�شدير  اإنتاج  الأوروبي خا�شة يف  القت�شاد  فلك 

ب�شكل خا�ص)4(.
بعد مقتل ظاهر العمر ت�شلم اأحمد با�شا اجلزار ولية �شيدا وكانت النا�رصة تابعة لها، 
التي مرت  ال�شيا�شية  الظروف  اإذ تراجعت فرتة الزدهار القت�شادي ب�شكل ملح�ظ ب�شبب 
بها املنطقة كما �شهدت الزراعة تده�راً كبرياً، وبخا�شة حم�ش�ل القطن الذي يعدُّ املح�ش�ل 

الرئي�ص الذي قّل اإنتاجه وارتفعت اأ�شعاره، وعانت املنطقة من ك�شاد اقت�شادي)5(.
اتبع اأحمد با�شا اجلزار �شيا�شة الحتكار القت�شادي، وخا�شة حم�ش�ل القطن، الذي 
�شبقه اإليه ظاهر العمر. وا�شتطاع اأحمد با�شا اجلزار اأن يجني ثروة هائلة واأ�شبح امل�شرتي 
ال�حيد والبائع ال�حيد للقطن وحتديد اأ�شعاره وهذه ال�شيا�شة خمالفة متامًا ل�شيا�شة ظاهر 
العمر الذي �شجع الفالحني على زراعة القطن ومل يرغمهم على ذلك، بينما كان اجلزار �شديداً 

يف تعامله مع الفالحني)6(.
اأدرك اأحمد با�شا اجلزار اأهمية النا�رصة ال�شرتاتيجية والقت�شادية والتجارية، وه� 
التزام  مناطق  فتح�لت  العمر،  لظاهر  وريثًا  باعتباره  نف�ذه  منطقة  اإىل  ل�شمها  حفزه  ما 
التامة على �شمال فل�شطني  ال�شيطرة  الدولة العثمانية، وا�شتطاع  اإليه مب�افقة  ظاهر العمر 
مبا فيها النا�رصة. واهتم باأرا�شيها الزراعية يف مرج ابن عامر وجعلها ملكًا له طيلة حياته 

وه� ما يعرف ب� )املالكانه()7(.
اجلزار  با�شا  اأحمد  بعد وفاة  والتجارية  القت�شادية  النا�رصة على مكانتها  حافظت 
)1804( وتعيني �شليمان با�شا العادل )1804 - 1819( ومتيزت فرتة حكمه با�شتقرار 
والتجاري  القت�شادي  الن�شاط  تط�ر  يف  ذلك  �شاهم  لل�شكان،  الأمن  وا�شتتباب  الأو�شاع 
والإقليمية  املحلية  التجارة  لتن�شيط  مت�شاهلة  �رصيبية  �شيا�شة  واتبع  فل�شطني،  �شمال  يف 
وت�شهيل ال�شتهالك املحلي والإقليمي للمحا�شيل التي تدر اأرباحًا طائلة خا�شة حم�ش�ل 
القطن، وهذا ما دفع عدداً من التجار ل�شتثمار اأم�الهم يف النا�رصة، وكان لعائلة كتافاك� 
من جن�ة، يف اإيطاليا، دور كبري يف انتعا�ص الأح�ال القت�شادية يف �شمال فل�شطني ب�شكل 
عام، ول�شكان النا�رصة خا�شة امل�شيحيني ب�شكل خا�ص حيث جنى بع�ص التجار امل�شيحيني 

اأرباحًا طائلة لتفاعلهم مع عائلة كتافاك�، ما اأدى اإىل حت�لهم لأ�شحاب نف�ذ)8(.
تقلد اأنط�ن كتافاك� قن�شل النم�شا يف عكا، واأقام فيها مع اأخيه فيليب كتافاك�   
19. وظهر اخل�اجا فيليب كتافاك� مقرت�شًا  وانتقل الإثنان اإىل النا�رصة مع بداية القرن 
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من  )م�شيحيان  قع�ار  واإليا�ص  ب�ل�ص  خليل  املعلم  منهم:  النا�رصة  جتار  من  لعدد  املال 
والذرة  واحلنطة  القطن  من  الغالل  �رصاء  يف  الأم�ال  ا�شتثمرت  الأرث�ذك�ص(.  الروم  طائفة 
بعد عجز التاجران عن �شداد الأم�ال، وح�شل اخل�اجا فيليب كتافاك� بدل املال على غالل 
والتي نقلت اإىل املخازن التابعة لعائلة كتافاك� يف النا�رصة، ومت تخزين القطن يف حمل 
اآبار  دار ال�شلبي ودار الفار، واحلنطة يف عقد خليل ب�ل�ص والذرة يف قرية يافا يف اأربعة 

زيت)9(.
اإن م�شاهمة عائلة كتافاك� كان لها دور كبري يف انتعا�ص الأح�ال القت�شادية ل�شكان 
النا�رصة خا�شة امل�شيحيني، حيث جنى بع�شهم اأرباحا طائلة لتعاملهم مع عائلة كتافاك�، 
رحلته  خالل  النا�رصة   ”Burckhardt“ اأ�شحاب نف�ذ، وقد و�شف بركهارت  اإىل  وحت�ل�ا 
ي�م 28 حزيران �شنة 1812 م اأنها من املدن الرئي�شة يف با�شاوية عكا، واأن امل�شيحيني 
اأبرز رجل يف  اأحد. واأن  اأن يعرت�شهم  يتمتع�ن بحرية كبرية فهم ينتقل�ن، ويعمل�ن دون 
النا�رصة اأثناء زيارته ه� ال�شيد اأنط�ن كتافاك�، وه� تاجر اإفرجني من م�اليد حلب وكان 

نف�ذه ال�شيا�شي والقت�شادي كبرياً)10(.
اأرا�شي مرج  ا�شتغالل  19 نتيجة  القرن  بداية  اقت�شاديًا منذ  النا�رصة حت�ًل  �شهدت 
ابن عامر اخل�شبة، وهذا ما اأتاح اإنتاج حما�شيل زراعية متن�عة اأدى اإىل ا�شتثمارات مالية 
كبرية قام بها التجار، وبع�ص ال�جهاء من ذوي النف�ذ الذين ركزوا اهتمامهم على �رصاء 
الأرا�شي وامتالكها يف مرج ابن عامر لتلبية الطلب املتزايد على القطن، وقد ا�شتهر بج�دة 

قطنه باعتباره من اأخ�شب �شه�ل فل�شطني)11(.
برزت النا�رصة كمركز ديني مهم يف فل�شطني، وحت�لت اإىل مركز اقت�شادي وجتاري 
حمليًا واإقليميًا ودوليًا، واندجمت يف فلك القت�شاد الأوروبي، واأ�شبحت ال�شلع الأوروبية 
عقدت  التي   ”Bulta Limani“ بالطاليمان  التجارية  التفاقية  بعد  النا�رصة  اأ�ش�اق  تغزو 
كل  حظر  على  تن�ص  والتي   .1838 �شنة  العثمانية  واحلك�مة  الربيطانية  احلك�مة  بني 
الحتكارات، و�شمح للتجار الربيطانيني ب�رصاء الب�شائع من اأي مكان يف الدولة العثمانية 

بدون دفع �رصائب با�شتثناء ر�ش�م ال�شترياد والت�شدير)12(.
�شمحت املعاهدة بدخ�ل جميع الب�شائع الأجنبية اإىل اأ�ش�اق الدولة العثمانية، وزادت 
يف  امل�شيحيني  التجار  بني  التجارية  العالقات  وت��شعت  فيها،  الأوروبية  التجارة  اأن�شطة 
اقت�شادي  حت�ل  وحدث  الأوروبيني،  القنا�شل  من  بدعم  الأوروبيني  والتجار  النا�رصة 
لتدفق  ال�ش�ق  اقت�شاد  اإىل  م�شتهلك  اقت�شاد  من  اأ�ش�اقها  وحت�لت  النا�رصة  يف  وجتاري 
وناف�شت  اخل�اجات،  �ش�ق  اأغرقت  التي  واملن�ش�جات  الأقم�شة  خا�شة  الأوروبية  الب�شائع 
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الب�شائع املحلية، وكانت �ش�قًا ل�شكان �شمال فل�شطني)13(.
العمر،  ظاهر  فرتة  منذ  عامر  ابن  مرج  اأرا�شي  يف  القطن  بزراعة  النا�رصة  ا�شتهرت 
علي  حممد  عهد  ويف  عدة،  اأوروبية  ودول  فرن�شا  اإىل  منه  كبري  ق�شم  ي�شدر  كان  والذي 
اأجل تن�شيط عمليات الإنتاج  با�شا )1831-1840( قامت حماولت لت��شيع الزراعة من 
الزراعي، وا�شتخدمت الآلت احلديثة يف عملية الزراعة بعد حرب القرم )1856-1853(، 
و�شهدت فل�شطني ازدهارا كبرياً يف جمال ت�شدير القطن، مما اأحدث انتعا�شًا اقت�شاديًا ب�شبب 
عملية التحديث. ودخ�ل التكن�ل�جيا الغربية، ولكن ذلك اأثر �شلبًا على ال�شناعات واحلرف 
املحلية من خالل تدفق ال�شلع الأوروبية اإىل اأ�ش�اق فل�شطني ب�شكل عام، و�ش�ق اخل�اجات 

ب�شكل خا�ص)14(.

سوق اخلواجات وجتارة األقمشة واملنسوجات:

ن�شطت النا�رصة بفعاليات واأن�شطة اقت�شادية خمتلفة منذ بداية القرن 19. وتعددت 
ذلك  اإىل  ي�شاف  التجار،  خان  دم�شق-  التجاري  الطريق  من  لقربها  فيها  الأ�ش�اق  اأ�شماء 
م�قعها على اأطراف مرج ابن عامر وحيفا، كما جعلها �ش�قا ملنطقة كبرية حتيط بها. وقد 
ذكر �شجل حمكمة النا�رصة ال�رصعية عدداً من الأ�ش�اق فيها تدل اأ�شماوؤها على اأن�اع ال�شلع 

املتداولة فيها، واأ�شهر هذه الأ�ش�اق، �ش�ق اخل�اجات.

سوق اخلواجات والصناعات النسيجية:

التقاء  ال�اقعة بني نقطة  اأ�ش�اق النا�رصة يف املنطقة  يقع �ش�ق اخل�اجات يف مركز 
الأبي�ص-  اجلامع  جن�ب  ال�شكافية-  �ش�ق  مع  اجلن�بي  ال�ش�ق  مدخل  احلدادين-  �ش�ق 

وحتى كني�شة الكاث�ليك امللكيني )املجمع()15(.
جميع  على  والثياب  )اجل�خ(  والبز  واملن�ش�جات  املالب�ص  ببيع  ال�ش�ق  هذا  اخت�ص 
متعددة  باأل�ان  واجل�خ  الأقم�شة  ال�ش�ق  هذا  يف  جند  كما  واأ�شنافها.  واأجنا�شها  اأن�اعها 
وزاهية كالل�ن الأ�ش�د والأزرق والأحمر. وغالبًا من يبيع ذلك الن�شارى، وي�شمى اخل�اجا 
اأو اخل�اجكي الذي يبيع الثياب والأقم�شة واأمتعة البيت غري املخيطة من جميع الأجنا�ص 

والأ�شناف حتى من اأجنا�ص احلرير املن�عة)1(، وه� لفظ فار�شي معناه املعلم اأو التاجر.
تعدَّ النا�رصة من املدن املهمة يف فل�شطني يف �شناعة املن�ش�جات القطنية، واأ�شبحت 
مالب�ص �شكانها تظهر التمايز الطبقي. فن�ع املالب�ص واأ�شل�ب احلياكة واملادة امل�شن�عة 
الأغنياء  بني  والقت�شادي  والجتماعي  الطبقي  التمايز  معايري  من  اأ�شا�شي  معيار  منها 
والفقراء والعلماء والأعيان وامل�ظفني الإداريني والفالحني، وكان الأغنياء يلب�ش�ن الثياب 
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الأنيقة وزاهية الأل�ان وتتاألف من ث�ب ط�يل م�شن�ع من خليط من القطن واحلرير املقلم 
بخط�ط رفيعة جدا، جتمع بني الل�نني الأحمر والأرج�اين اأو الأ�شفر والبنف�شجي اأو الأخ�رص 
والأزرق)16(، امل�شن�عة من اجل�خ املمتاز وباأل�ان متعددة، وال�ش�ف والقطن ذي اجل�دة 
اأو  القما�ص  من  م�شن�عة  �شيقة  طاقية  من  ويتاألف  الراأ�ص  غطاء  الن�شاء  وتلب�ص  العالية، 
الكتان، وتغطي اجلزء العل�ي من اجلبهة وتثبت عرب ربطها ب�رصيطني حتت الذقن مبا�رصة. 
بالكامل من  واأث�ابا ط�يلة مفت�حة  بي�شاء  �رصاويل ف�شفا�شة وقم�شانا  الن�شاء  وترتدي 
الأمام من قما�ص قطني مقلم اأو من احلرير الدم�شقي، وحتاط بزنار م�شدود حتت اخلا�رصة، 
واملالب�ص الأوروبية التي يتم جلبها عن طريق اأ�ش�اق دم�شق وبريوت، بينما الفقراء وعامة 
النا�ص يلب�ش�ن املالب�ص والثياب امل�شن�عة من اجل�خ العادي وال�ش�ف والقطن ذي اجل�دة 
ال�شعيفة، واللباد الذي ي�شنع من ال�ش�ف املندوف وي��شع يف قطعة قما�ص، وير�ص مبحل�ل 
ال�شمغ املخل�ط باملاء، وي�شاف اإليه الأ�شبغة الثابتة، وي��شع يف بيت النار، وي�شاف اإليه 
املاء احلار ويدلك�نها حتى تبلغ حدها، فين�رصونها يف منا�رص حتت ال�شم�ص واله�اء، فتجف 
وتدين  الطبقي،  التمايز  اإىل  ي�شري  وهذا  الربد.  �شد  ف�قية  واألب�شة  للراأ�ص،  اأغطية  وي�شتعمل 
م�شت�ى الطبقة العامة الجتماعية من خالل املالب�ص والثياب التي يرتديها الأغنياء وعامة 

النا�ص والتي تبني مكانتهم الجتماعية والقت�شادية)17(.
كانت �شناعة الن�شيج وحياكة املالب�ص من ال�شناعات امل�شه�رة يف النا�رصة لت�افر 
اليدوية  والأن�ال  املغازل  وا�شتخدمت  املاعز.  وال�ش�ف، و�شعر  القطن،  الأولية مثل:  امل�اد 
)جمع ن�ل وهي الآلة التي تن�شج اخلي�ط من غزل اأو حرير اأو �ش�ف اأو كتان(، و�شانعها 
يقال له حائك، وال�شنعة- احلياكة- التي تنتج اأك�شية ت�شنع �رصابيل )األب�شة( وال�رصا�شف 
اخل�شب  من  املك�ن  الن�ل  احلائك  وي�شتعمل  الأقم�شة.  من  ذلك  وغري  والأث�اب  وال�شالت 
واحلديد واملك�ك الذي ت��شع فيه اللفائف، والنرية التي متر خاللها اخلي�ط والرّوا�شات من 
اخل�شب واحلبال لف�شل طبقتني من اخلي�ط ملرور املك�ك باخلي�ط املل�نة لعمل الر�ش�مات، 
وحتليجها  ذبحها  بعد  الأغنام  جل�د  من  ت�شنع  التي  للرجال  واملعاطف  العباءات  وعمل 
الفراء لأكمال  ال�ش�ف واإح�شاره ملحالت  ال�شيف وتنظيفه من  ال�شم�ص يف  ون�رصها حتت 

ت�شنيعه)18(.
كان عدد الأن�ال يف النا�رصة بعدد اأيام ال�شنة، وبعد عملية التحديث يف فرتة احلكم 
الأن�ال ومل  هذه  انقر�شت  اخلياطة  وماكينات  الآلت  ودخ�ل   )1840-1831( امل�رصي 
يبق منها �ش�ى ن�ل اأو ن�لني حتى عام 1924م. وكانت الن�شاء ين�شجن املالب�ص بعد حلج 
القطن وحياكته با�شتخدام الن�ل، بالإ�شافة اإىل �شنع ال�شجاد والب�شط واملفار�ص والفر�شات 
ل ال�ش�ف والقطن اإىل غزل. وبعد ذلك ُي�شبغ باأل�ان عدة يف  واملخدات واللحف بعد اأن يح�َّ



351موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

حمالت الن�شيج وتق�شم على �شكل لفائف لي�شهل العمل به.
الألب�شة  حلياكة  كتان  اأو  �ش�ف  اأو  حرير  اأو  غزل  من  الن�شيج  حمالت  انت�رصت 
واملن�ش�جات يف النا�رصة، وبلغ عدد الن�شاجني )احلاكة( يف �ش�ق اخل�اجات �شنة 1880 م 

اأحد ع�رص ن�شاجًا واخلياطني �شتة وال�شباغني ع�رصة)19(.

جتارة األقمشة:

الجتماعية  مكانتهم  وتبني  لل�شكان،  بالن�شبة  مهمة  واملالب�ص  الأقم�شة  تعدَّ 
كالأعياد  املختلفة  املنا�شبات  يف  املركزي  التجاري  ودورها  والثقافية،  والقت�شادية 
والحتفالت الدينية والجتماعية وال�طنية والأعرا�ص. وكان يتم �رصاء املالب�ص والأقم�شة 
ه�ية  يحدد  الذي  وال�شكل  والل�ن  الن�ع  واختيار  منا�شبة،  كل  ح�شب  وحت�شريها  اجلديدة 
املرتدي لهذه املالب�ص والأقم�شة ودوره الجتماعي اأو القت�شادي اأو الثقايف)20(. وم�ؤ�رصاً 

على املكانة الجتماعية والقت�شادية والثقافية والدينية.
كان لتجار الأقم�شة اأهمية اقت�شادية واجتماعية، وي�شار اإىل امل�شلمني بتجار الأقم�شة، 
�ش�ق اخل�اجات  الط�ائف احلرفية يف  اأكرب  و�شكل�ا  امل�شيحيني باخل�اجا،  اإىل  ي�شار  بينما 
بالنا�رصة، وامتالأت دكاكينهم باملالب�ص والأقم�شة ومنت�جات مدن بالد ال�شام والب�شائع 
الأوروبية امل�شت�ردة عن طريق مدن ال�شاحل ال�ش�ري: بريوت، عكا، حيفا)21(. – ل �شيما – 

قما�ص الدميا )القمباز( الذي كان ي�شتعمل يف �شناعة لبا�ص الرجل.
تكمن اأهمية �ش�ق اخل�اجات بعالقته ال�ثيقة باأ�ش�اق النا�رصة)22( وم�قعه املت��شط 
فيها، الذي ق�شم املدينة ق�شمني: احلارة الغربية وتعرف بحارة الالتني، وغالبية �شكانها من 
الإ�شالم ومعظم �شكانها  ال�رصقية وتعرف بحارة  امل�شيحيني )كاث�ليك وم�ارنة(، واحلارة 
من امل�شلمني، وي�شم ال�ش�ق عدداً كبرياً من التجار غالبيتهم من امل�شيحيني، وعدد قليل من 

امل�شلمني، ومن بني التجار:
ال�شيخ ي��شف اأفندي بن اأمني اأفندي الفاه�م، عبد اهلل اخل�ري، خليل خ�ري ال�ش�مر، 
م�شباح اأفندي رم�شان، اخل�اجه نا�رص بن اإبراهيم اأ�شيله، اإليا�ص بن داوود اللحام، خ�اجه 
الكردو�ص، خ�اجه عبد اهلل بن اخل�ري  اإ�شحق  عازر بن ي��شف حبيب، خ�اجه من�ش�ر بن 
بطر�ص �ش�مر، خ�اجه ق�شطه ا�شعيد حرج�ره، اخل�اجة ذياب ال�شامل، ي�ن�ص ب�ل�ص دانيال)23(. 
نالحظ اأن احلرفيني الذين ا�شتغل�ا بالأقم�شة كان�ا اأكرث عدداً من احلرفني الآخرين واأغلبهم 

من امل�شيحيني.
يف  رئي�شًا  عن�رصاً  متثل  التي  ال�شلع  مع  يتعامل�ن  اأنهم  التجار  ه�ؤلء  اأهمية  تكمن 
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التجارة املحلية والإقليمية والدولية، ومن اأ�شهر هذه ال�شلع: املعاطف ال�ش�فية، اجلاكيتات 
الب�شيطة  الن�شيجية  املنت�جات  الغنية،  للطبقات  ت�شنع  ومذهبة  حريرية  بخي�ط  املطرزة 
التي ت�شنع للطبقات ال��شطى والفقرية، فمن خالل ال�شلعة التي يرتديها ال�شخ�ص ن�شتطيع 

اأن نتعرف اإىل مكانته وم�شت�ى عائلته الجتماعي والقت�شادي.
يف  تركزت  التي  الداخلية  التجارة  تط�ر  يف  واملالب�ص  الأقم�شة  جتارة  �شاهمت  كما 
الآلت  ا�شتخدام  بعد  القت�شادية  والفعاليات  الن�شاط  مركز  باعتباره  اخل�اجات  �ش�ق 
احلديثة والتكن�ل�جيا يف جمال املن�ش�جات احلريرية ب�شناعة الأن�شجة والغزل، مما �شاعد 
املراأة  الأ�رصة وخروج  الآلة خارج نطاق  ا�شتخدام  يف تط�ر احلياة الجتماعية من خالل 
للعمل يف م�شانع الغزل والن�شيج واأ�شبح لها نظام خا�ص حتكمه الق�انني والأنظمة وعالقة 
الدولة، مما �شاعد على انتعا�ص  الر�شمي يف  العمال وامل�ظفني والفنيني والتجار بالنظام 
جتارة الأقم�شة وال�شناعات الن�شيجية وا�شتمرارها وزيادة اإنتاجهم وت��شيع عالقاتهم مع 
فالحي القرى املجاورة واحلرفيني واأ�شحاب املهن والعائالت ذات النف�ذ الديني وال�شيا�شي 

والتجاري يف املدينة)24(.

العادات والتقاليد واألعراس:

تركزت العادات والتقاليد لدى املجتمع الفل�شطيني على الفكر الذي يعدَّ اأعلى خ�شائ�ص 
من  ويطرد  النف�شية،  الراحة  له  يجلب  الذي  اإميانه  يحدد  اأن  ي�شتطيع  وبه  املميز،  الإن�شان 
بالغيبيات  الفل�شطيني  املجتمع  يف  الإن�شان  ي�ؤمن  املجه�ل.  امل�شتقبل  من  اخل�ف  داخله 
التي وردت يف الكتب ال�شماوية، لذلك فاإن الدين كان - وما زال لدى �رصيحة من املجتمع 

- مادة الفكر وه�يته و�شبغة ال�شل�ك ملعظم النا�ص.
لغريها  امتداد  هي  الفل�شيطيني  املجتمع  يف  املت�ارثة  والتقاليد  العادات  ظاهرة  اإن 
الأفراح، والأحزان، والأعرا�ص،  ال�شام، مثل:  العادات والتقاليد امل�ج�دة يف مدن بالد  من 
والأزياء، واملالب�ص، والأعياد واملنا�شبات الدينية، واملاأك�لت، واحلكاية ال�شعبية، واللهجة 

ال�شعبية، وزيارة الأولياء ال�شاحلني.
تر�شخ العادات والتقاليد وظائف اجتماعية كثرية داخل املجتمع الفل�شطيني فهي تدع� 
اإىل الرتابط العائلي والق�مي وال�طني، وحتث على القيم الجتماعية والثقافية والرتب�ية، 

والحتفال بالأعياد واملنا�شبات ال�طنية وال�شعبية.

األعراس:

اأقم�شة  من  واحللبية  ال�شامية  امل�شن�عات  اأجمل  على  حتت�ي  فيه  احل�انيت  “كانت 
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)القطنية(  والدميا  احلريرية  القنابيز  و�شايات  احلرير  اللحف  واأغطية  و�رصا�شف  الربوكاد 
وحرائر ثياب العرائ�ص ]....[ كانت هذه احل�انيت حمط اأنظار اأهل العري�شني ل�رصاء ما يجب: 
القما�ص على التخريج ]...[ كانت تبتاع املنا�شف التي حتملها ال�شيدات اإىل احلفالت وهي مل 

تكن تقل اأناقة عن الثياب ]...[”.
نق�ل زيادة، اأيامي، �ص21

هناك عادات مرعية مت�ارثة يف الأعرا�ص ال�شعبية تتميز بها النا�رصة وج�ارها تبداأ 
العني، يف  اأن يرى فتاته: عند  ال�شاب  ي�شتطيع  الفتاة، وهناك منا�شبات كثرية  اختيار  يف 
يق�م  اأو  والأ�ش�اق،  والتع�شيب،  التحطيب  الزيت�ن،  قطف  احل�شاد،  مثل:  الزراعية  امل�ا�شم 
باإر�شال  العري�ص  والد  يق�م  حيث  اخلطبة  اإجراءات  وجتري  له،  عرو�ص  بانتخاب  والده 
اجلاهة، وتتك�ن من كبار ال�شن اإىل طلب يد العرو�ص ر�شميًا من اأهلها، ويف حال امل�افقة 
املهر، وه�  بعد حتديد  العر�ص  والزواج وجتهيز متطلبات  التح�شريات لإجراء اخلطبة  تبداأ 

طبعًا يختلف باختالف املقام والظروف)25(.
كثرياً ما اأ�شار �شجل حمكمة النا�رصة ال�رصعية اإىل عق�د الزواج فمثاًل: مبجل�ص ال�رصع 
ال�رصيف مبحرو�شة النا�رصة قد �شح اأنا اأجرينا عقد البنت امل�ش�نة هديل ابنت ]ابنة[ اأحمد 
من  وبيانه  قدره  مبهر  �شاذيل  اآغا  علي  احلاج  دار  بريق  �شليمان  احلاج  اأخ  اأحمد  اهلل  عبد 
القرو�ص الأ�شدية)26(، اأربعماية قر�ص احلال منها 250 وقب�ص وامل�جل ]امل�ؤجل[ 150 وقد 

بقي يف ذمت ]ذمة[ الزوج واملت�يل لزواجها علي احلاج اأحمد �شباح...”)27(.
يالحظ من خالل عق�د الزواج اأن املهر ه� م�ؤ�رص على املكانة الجتماعية ويرتاوح 
ما بني ت�شعماية قر�ص لدى بنات الأعيان مثل: زواج بنات نا�رص �شليبي الظاهر)28(، وبني 

ثالثمائة قر�ص لدى املراأة املطلقة واخلالية من امل�انع ال�رصعية)29(.
هناك م�ؤ�رصات اأخرى لختيار الزوجة عالوة على �شكلها اخلارجي وعمرها و�شحتها 
ف�شل  خالل  مرمي  باعت  كم  مبعرفة  اهتمامًا  ال�شائل�ن  اأظهر  فقد   ...“ املختلفة،  وقدراتها 
ال�شيف من اأ�شغال التطريز املزرك�شة وال�رصا�شف املحيكة بالإبر، بعد اأن ذكرت الأم بال�شدفة 
باأن قيمة كل �شغل التطريز واملزرك�ص التي قامت به مرمي وباعته... اأن يتم ا�شتثمار املال 

الذي ربحته مرمي ب�ا�شاطة �رصاء اأ�شاور وخ�امت ذهبية...”)30(.
ي�شري ذلك اأن الن�شاء يتفرغن يف خياطة املالب�ص لأهل البيت وتطريز ما يحتاج�نه من 
�رصا�شف اأو وج�ه م�شاند للبيت، ول يحتاج�ن اإىل خياط ل�شناعة مالب�شهم اإل عند منا�شبة 

مهمة يف البيت مثل حفالت الزفاف.
اإن مهنة اخلياطة والتطريز منت�رصة بكرثة بني ن�شاء النا�رصة، جميعهن ميلكن اأ�شابع 
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ماهرة ومتمر�شة يف التطريز، ول ي�شتعملن يف �شناعة املالب�ص �ش�ى املق�ص والأبر اليدوية، 
فاأكرث ال�شكان هنا ميلك�ن القدرة املادية على �رصاء اآلت اخلياطة التي تعدَّ عند كثري من 

الأ�رص كماليات.
تق�ص املراأة اأية قطعة قما�ص تريدها ل�شناعة املالب�ص بدقة متناهية، ودون اأي تعرج، 
وت�شتعمل كف يدها لقيا�ص الط�ل والعر�ص، ودائمًا يك�ن عملها دقيقًا جداً، وتظهر مهارتها 
اإذا كنت خبرياً يف  اإل  عند رتق املالب�ص املمزقة، حيث ل ميكن روؤية مكان ت�شليح الرتق 
للطاولت  �شغرية  دائرية  اأقرا�ص  �شنع  اأو  املالب�ص  بتطريز  الفتاة  تق�م  كما  اخلياطة، 
ط�يلة،  خلربة  بحاجة  التطريز  فن�ن  من  الن�ع  هذا  واحلرير،  القطن  خي�ط  من  والأدراج 

و�شرب كبري لإنهاء قطعة منه، وبع�شهن يقمن ببيعه لل�شياح الأجانب يف املدينة)31(.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن �شناعة احلياكة وال�شناعات املتعلقة بها ت�شمل: ن�شج الأقم�شة، 
الإبرة،  و�شغل  الراأ�ص(،  )لبا�ص  العقالت  و�شنع  واحل�رص،  وال�شجاد،  والب�شط،  والعباءات، 
والزرك�شة )التخريج والتطريز، �شغل )الدنتيال(، وكل هذه ال�شناعات تقريبًا كانت �شناعات 

يدوية بيتية اأو متار�ص يف دكاكني العمل)32(.
وهناك �شناعات الألب�شة التي ت�شنع يف م�شانع كبرية اأو م�شت�ردة من خارج البالد، 
ك�شناعة البل�زات والقبعات والقم�شان والبيجامات والألب�شة الرجالية وف�شاطني الأولد 

والن�شاء وامل�شدات والألب�شة الداخلية الن�شائية والكل�شات والكف�ف وربطات الرقبة)33(.
النا�رصة والقرى  ال�شناعات جتدها يف دكاكني �ش�ق اخل�اجات، ويق�م �شكان  هذه 

املجاورة لها ب�رصاء الألب�شة واملن�ش�جات يف املنا�شبات العديدة خا�شة الأعرا�ص.
كان �رصاء املالب�ص والأقم�شة لالأعرا�ص مهمة اجتماعيًا باعتبارها واحدة من الطق��ص 
الأم  الجتماعية، ومظهراً من مظاهر املكانة الجتماعية والقت�شادية والثقافية، وتق�م 
واأخ�ات العرو�ص باختيار الأقم�شة واملالب�ص من �ش�ق املدينة، ولدى ع�دتهن يقمن بعر�ص 
قبل  بارتدائها  املالب�ص  جتهيز  بعد  العرو�ص  وتق�م  الأغاين،  ين�شدون  وهن  م�شرتياتهن 

الحتفال بالعر�ص)34(.
ومن املتفق عليه بني العائلتني )العري�ص والعرو�ص(، اأن العري�ص �شيهدي  اأربع بدلت 
بعد �رصائها من  العرو�ص  لبدلت  اخلياطة مقابل جتهيزها  اأجرة  تكاليف  ويدفع  للعرو�ص، 
الأطل�شي  واحلرير  احلرير،  ات  لغَّ من  حتتاجه  وما  النا�رصة،  يف  اخل�اجات  �ش�ق  دكاكني 
األ�ان  تطابق  مزرك�شة  ومناديل  واأو�شحة  املختلفة،  باأل�انه  املخمل  والقما�ص  امل�شق�ل، 

القما�ص واأ�رصطة خمرمة واأزرار.
ويف ي�م العر�ص كانت العرو�ص جاهزة ببدلتها من احلرير امل�شق�ل الأ�ش�د، وت�شع   
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ف�ق، وجهها �شميكة من احلرير املربع، وترتدي الطرحة والربقع ف�قه عند دخ�ل العري�ص 
لياأخذها اإىل بيته)35( ، وتغطى باإزار بعد اأن ت�ّدع اأهلها واأقاربها ال�داع الأخري)36(.

مكونات مالبس الرجال والنساء:

رجال  “اإن   ”Domestic life in Palestine“ كتاب  يف  روجرز  اليزا  ماري  و�شفت 
من  م�شن�ع  ط�يل  ث�ب  من  تتاألف  الأل�ان،  وزاهية  اأنيقة  مالب�ص  يلب�ش�ن  النا�رصة 
خليط من القطن واحلرير املقلم بخط�ط رفيعة جداً، جتمع بني الل�نني الأحمر والأرج�اين 
حزام  اأو  للخ�رص  كنطاق  ي�شتخدم  �شال  بالث�ب  ويحيط  والأزرق،  الأخ�رص  اأو  والبنف�شجي 
جلدي عري�ص خمطط يحت�ي جي�بًا وجزادين ت�شتخدم الك�فية بالل�نني الأحمر والأ�شفر 

كعمامة للراأ�ص داخل املدن وكاأنها عادة ما ت�شتخدم كغطاء اعتيادي للراأ�ص خالل ال�شفر.
اأما الن�شاء في�شعن كميات كبرية من الكحل على جف�نهن، وغطاء الراأ�ص يتاألف من 
اأ�شط�انية  ع�شبة  املقدمة  من  بها  وحتيط  الكتان،  اأو  القما�ص  من  م�شن�عة  �شيقة  طاقية 
حم�ش�ة و�شميكة قطرها اإن�ص اأو اإن�شان، تغطي اجلزء العل�ي من اجلبهة وتثبت عرب ربطها 
بجانب  مر�ش��شة  ف�شية  عمالت  الأ�شط�انة  بهذه  تعلق  مبا�رصة،  الذقن  حتت  ب�رصيطني 
العمالت  فتتدىل  اجلبني،  ب�شيط غري مغطى من  ترك جزء  الإمكان، مع  قدر  بع�شًا  بع�شها 
لهذا  اأمامية جانبية  اأجزاء  لتبدو من بعيد وكاأنها  ال�جه  ف�ق بع�شها بع�شًا على جانبي 
الغطاء، تك�ن مناديل اأو براقع الن�شاء من املر�شلني املتعدد الأل�ان اأو بالل�ن الأ�ش�د فقط، 
ال�جه بحيث ل تظهر �ش�ى عي�ن  ال�شفلي من  الن�شف  وتط�ى عند اجلبني و�ش�ًل لتغطي 
املراأة عندما تك�ن خارج املنزل، ترتدي الن�شاء �رصاويل ف�شفا�شة وقم�شانًا بي�شاء واأث�ابًا 
ط�يلة مفت�حة بالكامل من الأمام من قما�ص قطني مقلم اأو من احلرير الدم�شقي وحتاط 

بزنار م�شدود حتت اخلا�رصة)37(.
ما نالحظه من خالل هذا ال��شف اأن املالب�ص والأزياء تن�عت اأ�شكالها واأل�انها، وه� 
يعك�ص ال�اقع الذي كان �شائداً يف النا�رصة وج�ارها خالل القرن 19، وكانت مالب�س الرجال 

عبارة عن)38(:

Ú  العمامة ا�شتبدلت  ثم  للم�شيحي،  ال�شفراء  اأو  وال�ش�داء  للم�شلم  البي�شاء  العمامة 
بالطرب��ص املغربي ثم ا�شتبدل بالطرب��ص ال�شالمب�يل، وهناك من ارتدى احلطة والعقال.

Ú .ال�رصوال اأو اللبا�ص وه� �شيق ق�شري ي�شمى ورباأ ثم اأ�شبح يلب�ص بدون قنباز
Ú  القنباز ي�شنع من اأقم�شة واأل�ان خمتلفة م�شق�ق من اأمام بط�له ويرد اأحد ال�شقني

على الآخر ويربط ببن�د.
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Ú  كاملنتيان اإمنا بدون اأكمام وبدون رد وتزرر باأزرار. ويلب�ص اللبا�ص – ال�شدرية 
على ال�شدرية بدون قنباز، وي�شد ال��شط بزنار من قطن، اأو �ش�ف.

Ú  اأحد الرجل يف  على حميط  مزدوجًا  يك�ن  عري�ص من جلد  �شري  – هي  ال�رصيحة 
الطرفني اأبازمي ت�شد ب�شي�ر يف طرف الثنية الداخلية ويك�ن ما بني الثنيتني مفرغًا ت��شع 

فيه النق�د.
Ú .الكمر: ه� كال�رصيحة اإمنا لي�ص من اجللد
Ú .اجلبه: تك�ن غالبًا من اجل�خ بط�ل الرجل
Ú .العباءة
Ú .شدرية: �شال �ش�ف حرايري�

امل�شه�رة  والأوروبية  التقليدية  املالب�ص  بني  والفرق  التناق�ص  جتد  اأن  وت�شتطيع 
اإىل  ال�افدين  وال�شكان  وج�ارها  النا�رصة  يف  الجتماعية  ال�شكان  حياة  يف  بالأماندر 

اأ�ش�اقها من اأماكن خمتلفة ويرتدون مالب�ص منها مدنية واأخرى قروية.
وجتدر االإ�شارة اإىل اأن لبا�س املراأة كان خمتلفاً ومتن�عاً من حيث الن�ع وال�شكل والل�ن 

وال�شعر وكان لبا�شها عبارة عن)39(:

Ú  ال�شمادة هي كي�ص اأ�شط�اين حميطه نح� 10 �شم، يح�شى مب�اد لينة كالقطن، ثم
يحنى حتى يحيط بالراأ�ص، ويتدىل قلياًل حتت الذقن.

Ú  الزربند: وه� �شقه من احلرير خمططة ومل�نة تط�ي املراأة اأعاله مزدوجًا وت�شعه
ف�ق ال�شمادة وتع�شبه مبنديل وتر�شله على ظهرها وت�شده على و�شطها بزنار وترتك منه 

جزءاً مهدوًل ف�ق الزنار حتى يغطيه وتر�شل ما حتت الزنار اإىل القدمني.
Ú  الع�شبة: ه� منديل تط�يه املراأة طيًا عري�شًا وتتع�شب به حتى يك�ن اأعلى ال�شمادة

وتر�شله اإىل خلف حتى يك�ن اأحد طرفيه اأط�ل من الآخر.
Ú  اجلالية: هي جبة ط�يلة م�شق�قة من الأمام ق�شرية الكمني، وغالبًا ما تك�ن من

املن�ش�جات القطنية.
Ú .الدامر: هي جبة ق�شرية ت�شل اإىل الزنار، وغالبًا ما تك�ن من ج�خ معلم بالق�شب
Ú  ما ال�رصوال  اأ�شفله ف�ق  اجللد ويك�ن  يلب�ص حتت اجلالية مبا�رصة على  القمي�ص: 

حتت الركبتني.
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Ú .ال�شنتيان ويعرف باللبا�ص اأو ال�رصوال ي�شبه البنطال ال�ا�شع ول�نه اأبي�ص اأو نيلي
Ú .العباءة: هي جلباب ق�شري الأكمام من ج�خ مطرز

بقي اللبا�ص التقليدي �شائداً حتى نهاية القرن 19 عندما اأغرقت الب�شائع والأقم�شة 
املحلية  الأ�ش�اق  على  و�شيطرت  خا�شة  والنا�رصة  عامة  فل�شطني  يف  الأ�ش�اق  الأوروبية 

فانت�رص اللبا�ص املدين اأو الأوروبي مثل: الكب�ت واجلاكيت والف�شطان والبالط�)40(.

اخلامتة:
املالب�ص  على  احلفاظ  يف  النا�رصة  يف  اخل�اجات  �ش�ق  دور  الدرا�شة  هذه  عاجلت 
بدرا�شة  بداأت  واملكان،  الزمان  حمددة  رئي�شة  حماور  اأربعة  خالل  من  ال�شعبية  والأزياء 
مرحلة  تعد  التي   20 القرن  واأوائل   19 القرن  خالل  النا�رصة  لق�شاء  التاريخية  اخللفية 
في�شلية يف تاريخ النا�رصة وج�ارها، نظراً ملا �شهدته من حت�لت اجتماعية واقت�شادية 
اأ�شهمت يف اإحياء الرتاث الفل�شطيني واحلفاظ على الذاكرة والرواية الفل�شطينية من الن�شيان.
تناولت الدرا�شة تط�ر �ش�ق اخل�اجات يف النا�رصة، وما يت�شم به من تن�ع ب�شائعه 
والقرى  ال�شكان  حاجات  وت�فري  وم�شتلزماتها  واملالب�ص  والأقم�شة  املن�ش�جات  من 
املجاورة على اختالف فئاتهم ال�شكانية والدينية وال�شيا�شية والجتماعية، هذا التن�ع بنّي 
الدور الذي قام به ال�شخ�ص �ش�اء كان دوراً اجتماعيًا اأم �شيا�شيًا اأم اإداريًا اأم اقت�شاديًا اأم 
اأدواراً خمتلفة التي متيز بني رجل الدين وبني امل�ظف الإداري اأو بني الرجل واملراأة وتعك�ص 
مكانه ال�شخ�شي وت�شري اإىل ال�جاهة والهيبة وارتفاع املكانة الجتماعية اأو القت�شادية 
اأو الإدارية اأو احلرفية، وتتجلى اأبهى �ش�ر ال�جاهة والهيبة عادة يف الأعرا�ص ويف حت�شري 

م�شتلزماتها والإعداد لها من �ش�ق اخل�اجات يف النا�رصة.

النتائج:
يف  دورها  اعتبار  على  بالهتمام  جديرة  النا�رصة  يف  اخل�اجات  �ش�ق  درا�شة  اإن 
ومكان  القت�شادي  للن�شاط  مهم  مركز  وانها  و�شيانتها  ال�شعبية  والزياء  املالب�ص  حفظ 
لالحتكاك الجتماعي وتلبية لحتياجات �شكان النا�رصة وج�ارها من املالب�ص والأزياء، 
ونظراً لأهمية ال�ش�ق القت�شادية واملالية يف حياة ال�شكان على اعتبار اأنه م��شع التعامل 
واملبادلت فيما بينهم، وعن طريقه يح�شل كل �شخ�ص على احتياجاته وم�شتلزماته من 
املالب�ص والأزياء املتعلقة به، وخا�شه يف الأفراح والأتراح واملنا�شبات املختلفة يف �ش�ق 

اخل�اجات يف النا�رصة. 
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ل �شك يف ان املالب�ص والأزياء ال�شعبية حتتاج اإىل كثري من الإي�شاح والتحليل خالل 
فرتة احلكم العثماين لفل�شطني عامة وق�شاء النا�رصة خا�شة. 

لقد عك�شت حالة املجتمع الفل�شطيني بعاداته وتقاليده ومعتقداته بالإ�شافة اإىل تاأثره 
باملتغريات الجتماعية والقن�شادية وال�شيا�شية التي اأثرت على املالب�ص والأزياء ال�شعبية 
ال�شكان واأثرت على مك�نات  الفل�شطينية خالل القرن الع�رصين، وكانت مراآه عك�شت حياة 

املجتمع الفل�شطيني. 
واجه �ش�ق اخل�اجات حتديات كبرية خالل القرنني 19 و 20 للحفاظ على املالب�ص 
العربية لتحل حمل  الأ�ش�اق  الأوروبية يف  انت�شار املالب�ص والأزياء  ال�شعبية بعد  والأزياء 
املالب�ص التقليدية وبداأ يظهر البنطال واجلاكيت والقمي�ص وربطة العنق والربنيطه، واختفاء 

القمباز واحلطه والعقال والث�ب والعباءه وال�رصوال ...، �شيئًا ف�شيئًا خالل القرن 20. 
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وقفيات بعض النساء يف جنني

د. طالب الصوايف
وزارة السياحة واآلثار 

ملخص: 
تعدُّ فل�شطني من اأكرث البالد اأوقافا، حيث اإن وقفياتها �شملت معظم اأن�اع ال�قف، وما 
ته يف بناء املجتمع الإ�شالمي  زال هذا الإرث الرتاثي الديني �شاهداً على الدور العظيم الذي اأدَّ
يف فل�شطني حتى الي�م، واأن ا�شتمرار هذه الأوقاف ط�ال الفرتات الإ�شالمية ي�ؤكد على الدور 
ته م�ؤ�ش�شة ال�قف يف احلياة القت�شادية والجتماعية والعلمية والدينية.  احل�شاري الذي اأدَّ
مل يقت�رص حتبي�ص الأوقاف يف فل�شطني على ال�شالطني واملل�ك والأمراء من الرجال 
فقط، بل �شاركت الن�شاء يف ذلك اأي�شًا وبق�شط وافر من هذا الرتاث حتى هذا ال�قت وت�شهد 

على ذلك �شجالت املحاكم ال�رصعية ودوائر الطاب�.
والتي  جنني،  مدينة  يف  الن�شاء  بع�ص  اأوقاف  على  ال�ش�ء  �شنلقي  الدرا�شة  هذه  ويف 
احلياة  يف  الأوقاف  هذه  �شاهمت  وكيف  واأ�شهم،  وعقارات  وبي�ت  اأم�ال  بني  ما  تن�عت 
للم�ؤ�ش�شات  دعمها  خالل  من  اأخرى  ومناطق  املدينة  يف  والثقافية  والدينية  الجتماعية 
بال�قف  املتعلقة  العامة  املفاهيم  بع�ص  اإىل  �شنتطرق  ذلك  وخالل  والجتماعية،  العلمية 
عام، وجنني  ب�شكل  فل�شطني  ال�قف يف  الن�شائية يف  التجارب  وبع�ص  كتعريفه و�رصعيته 

ب�شكل خا�ص. 

Endowments (Waqf) by Some Women in Jenin
 Dr. Taleb Alsawafi

Abstract : 

Palestine is considered one of the most famous Waqaf countries, and  of 
the waqf are still in existence. Some of them are still witness to the great role 
they played in developing  the Islamic society in Palestine to this day. The 
continuation of these endowments throughout the Islamic periods emphasizes 
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the cultural role played by the Waqf Foundation in enhancing  Social, 
scientific and religious  life .

The endowments in Palestine(Waqaf) is not restricted  to the sultans, 
kings and princes of men only, but women also participated in  a large number 
of endowments until this time and this action could be  traced in the records 
of the courts of Sharia and Tabu circles.

In this study we will focus on the endowments of some women in the city 
of Jenin, which varied between money, houses, real estate and shares, and 
how these endowments contributed to the social, religious and cultural life in 
the city and others through their support of scientific and social institutions. 
And some women’s experiences in the Waqf in Palestine in general and 
particularly  Jenin city .

أسباب اختيار املوضوع وأهميته:
اإن من اأهم اأ�شباب درا�شة الأوقاف يف فل�شطني عامة، اأ�شالة ارتباط الأوقاف الديني 
وال�طني مع م�شرية التك�ين التاريخي لل�شعب الفل�شطيني عرب تاريخه احلافل والعريق، اذ 
الأ�شباب  ومن  لها،  ال�شالمي  الفتح  بعيد  اإىل  فل�شطني  يف  ال�شالمية  الأوقاف  بداية  تع�د 
الجتماعية  احلياة  يف  الوقاف  اأدته  الذي  البارز  الدور  نتيجة  اأي�شا  جاء  ما  الأخرى 
والقت�شادية والدينية والثقافية، ومن هنا كانت الأوقاف م�شدراً من م�شادر ق�ة املجتمع 
لإعادة  الفل�شطينية  احلالة  يف  الأوقاف  ا�شتمرار  يف  ال�رصورة  تلك  وتتزايد  معًا،  والدولة 
واملنافع  اخلدمات  جمال  يف  امل�شتقلة  الجتماعية  واملبادرات  الهلية  لالأن�شطة  العتبار 

العامة وتناميها. )1(
وقد مت اختري هذا امل��ش�ع ملا لهذه الأوقاف من دور كبري يف احلياة الجتماعية 
ال�ش�ء  اإلقاء  يف  �شت�شاهم  اأنها  كما  جنني،  مدينة  يف  والدينية  والثقافية  والقت�شادية 
يف  اأي�شا  واأهميته  خا�شة،  وجنني  عامة  الفل�شطيني  املجتمع  يف  ال�قف  اأهمية  على 
الجتماعية  امل�ؤ�ش�شات  لبع�ص  ومت�يل  الجتماعية  الفئات  لبع�ص  اإنفاق  م�شدر  ت�فري 
ال�شعب  يعي�شه  الذي  ال�شعب  والقت�شادي  ال�شيا�شي  ال��شع  ظل  يف  وخا�شة  والتعليمية، 

الفل�شطيني حتت الحتالل.

املبحث األول:

تعريف الوقف ومشروعيته وأنواعه وأهدافه ودوافعه يف النظام االسالمي
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أ- تعريف الوقف ومشروعيته: 

خ�ش�ص  ما  وه�  معن�يًا،  اأم  ماديًا  كان  �ش�اء  مطلقًا  واملنع  احلب�ص  ه�  لغة:  ال�قف 
من اأر�ص اأو عقار لالإنفاق على م�ؤ�ش�شة ما اأو جماعة بعينها، وه� ب�شكل عام و�شع اأم�ال 
وا�شتثمارها ومنافعها  ريعها  ال�شخ�شي، وتخ�شي�ص  الت�رصف  واأ�ش�ل منتجة مبعزل عن 
اأو عامة تبعًا حلاجات  اأو علمية  اأو اجتماعية  اأو دينية،  لأغرا�ص خريية حمددة �شخ�شية 

املجتمع الإ�شالمي الدينية والدني�ية.)1(
اأما ا�شطالحًا: فه� -ب�شكل عام- منع الت�رصف يف رقبة العني التي يدوم النتفاع 
بها، و�رصف املنفعة جلهة من جهات اخلري ابتداًء وانتهاًء)2(، وهناك من عّرفه باأنه: »حب�ص 
العني عن اأن يتملكها اأحد من العباد، والت�رصف مبنفعتها على الفقراء وعلى وج�ه الرب« )3(. 

وبالتايل ل يج�ز الت�رصف بها بالبيع والرهن والهبة، ول تنتقل باملرياث.
اأما م�رصوعية ال�قف ، فقد اتفقت اآراء الفقهاء على اأن ال�قف جائز �رصعًا، واأن اأ�شله 
على  حتث  التي  والأحاديث  الآيات  عم�م  من  وذلك   ، والإجماع  وال�شنة  القراآن  يف  ثابت 
الإنفاق والإح�شان اإىل النا�ص، وبالتايل فاإن ال�قف جزء من اأعمال الرب وفعل اخلري)4(، وتبدو 

احلكمة من م�رشوعية ال�قف فيما ياأتي: )5(

عدم تركيز الرثوة يف يد اأحد من ال�رثة .. 1
تاأمني �شدقة جارية ي�شتمر خريها واأجرها لل�اقف اإىل مدة ط�يلة. . 2
وامل�شنني . 3 والفقراء  املحتاجني  من  الجتماعية  للجهات  دائم  مايل  م�رد  تاأمني 

وامل�شاكني امل�شتفيدين من ال�قف. 
تلبية رغبة ال�اقف يف نقل ال�شتفادة من اأم�اله امل�ق�فة ملن يريده ويحبه. . 4
تف�يت الفر�شة على اجلاهلني من ال�رثة امل�َقْف عليهم يف اإ�شاعة ما ورث�ه ب�ش�ء . 5

ت�رصفهم، حيث مينع�ن من بيع امل�ق�فات والت�رصف باأعناقها.
واملدار�ص، . 6 امل�شاجد،  مثل  العامة  والدينية  اخلريية  للجهات  دائم  م�رد  تاأمني 

وامل�شايف وغريها. 
ت�رث،  ول  ت�هب  ول  ت�شرتى  ول  تباع  ل  �شدقة  الإ�شالمية  ال�رصيعة  يف  وال�قف 
وي�رصف ريعها اإىل جهات الرب، و�رصعت الأوقاف يف الإ�شالم مبعناها الدقيق ليك�ن ريعها 
اأن  �شدقة جارية، ولذلك ارتبطت الأوقاف منذ ن�شاأتها يف �شدر الإ�شالم بال�شدقات، كما 
ال�شدقة  كلمة  اقرتنت  ولذا  امل�ق�فة«،  »ال�شدقات  باأنها  الأوقاف  عرف�ا  والفقهاء  الأئمة 
طبقًا ملا  ال�شدقة للفقراء امل�شاكني واملحتاجني)6(  اأن تخ�ش�ص  الطبيعي  بالأوقاف، ومن 
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َدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َوامْلَ�َشاِكنِي ...})7( َا ال�َشّ جاء يف القراآن الكرمي {اإِمَنّ
وقد و�شع العلماء والفقهاء بع�ص ال�رصوط ال�اجب ت�افرها يف ال�اقف بغ�ص النظر عن 

جن�شه وهي اأن يك�ن عاقاًل، بالغًا، غري حمج�ر ل�شفه اأو غفلة اأو َدْين. )8(

ب- أنواعه: 

اأوقافها،  وتن�عت  الإ�شالمية  الع�ش�ر  مر  على  فل�شطني  يف  ال�قف  م�ؤ�ش�شة  ازدهرت 
وات�شعت اأمالكها ، وبناًء عليه، نظمت االأوقاف وت�زعت يف االأغلب على ثالثة اأن�اع هي:

اإىل جهة من . 1 ريعه  ال�قف منه �رصف  يق�شد  والذي  العامة:  اأو  الأوقاف اخلريية، 
جهات الرب التي ل تنقطع، وخ�ش�شت لالإنفاق على احلرمني ال�رصيفني يف مكة واملدينة ويف 

القد�ص واخلليل، وخمتلف جهات الرب الأخرى كال�قف على املدار�ص وامل�شايف وغريها)9( 
الأوقاف الأهلية )الذرية(: وهي التي خ�ش�شت منافعها على �شخ�ص اأو اأ�شخا�ص . 2

اأ�شا�ص حب�ص العني  عدة وذريتهم من بعدهم، ثم اإىل جهة من جهات الرب، وه� يق�م على 
يحددها  ب�رصوط  غريهم  اأو  بعده،  من  وذريته  نف�شه،  ال�اقف  على  بريعها  والت�رصف 

ال�اقف)10(، وتق�شم هذه الوقاف اإىل ق�شمني: )11(  
Ú  اأوقاف �شحيحة: وهي اأرا�ص قليلة امل�شاحة وحمدودة وقفت وفق ال�رصع، وحق�ق

الت�رصف بها عائد اإىل جانب ال�اقف.
Ú  اأوقاف غري �شحيحة: وينط�ي حتتها م�شاحات �شا�شعة من الأرا�شي التي حب�شها

ال�شالطني واحلكام على وج�ه اخلري، وذلك لهتمام امل�شلمني بالأماكن املقد�شة يف مكة 
واملدينة ويف القد�ص واخلليل.

ال�قف امل�شرتك: وه� خمتلط بني الأمرين، اأو قد يبداأ ك�نه وقفًا اأهليًا، ثم ينتهي به . 3
الأمر وقفًا خرييًا بعد انقطاع من ي�شتفيد منه من ذرية ال�اقف، ومرد ذلك كله اإىل �رصوط 

ال�اقف)12(

ج- أهدافه ودوافعه يف النظام اإلسالمي: 

يحقق ال�قف ال�شالمي ب��شفه عماًل من اأعمال الرب واخلري اأهدافا ميكن اإجمالها يف 
التعاون والتكاتف والرتاحم  اأوجب على امل�شلمني  هدفني: الأول: عام، ذلك ان امل�رصع قد 
فيما بينهم يف اآيات قراآنية واأحاديث نب�ية عدة منها ق�له تعاىل: {وما تقدم�ا الأنف�شكم من 
خري جتدوه عند اهلل...})13( وق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: ))اذا مات ابن اآدم انقطع عمله ال من 
ثالث: �شدقة جارية )اأي م�شتمرة( وهي ال�قف، وعلم ينتفع به، وولد �شالح يدع� له((، ول 
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�شك  يف اأن اأهم ن�احي اختبار امل�شلم يف هذا املجال، جانب النفاق يف �شبيل اهلل خدمة 
بها  التي  بال�شتمرارية  ال�قف  بينهم، وميتاز هذا  التعاون فيما  ب�اجب  للجماعة، وقياما 

يحفظ لكثري من جهات اخلري العامة دمي�متها.)14(
ه�  مما  خا�شة،  رغبة  حتقيق  يف  مهمًا  دوراً  ي�ؤدي  ال�قف  اأن  ذلك  خا�ص،  الثاين: 
مغرو�ص يف الطبيعة الب�رصية، باأن يدفعه اإىل فعل اخلري دوافع عديدة ل تخرج يف جمملها 

عن مقا�شد ال�رصيعة الإ�شالمية وغاياتها، ومن اأهم ذلك ما ياأتي:)15(
الدافع الديني: ويك�ن ذلك عماًل للي�م اّلخر رغبة يف الث�اب والأجر، اأو التكفري عن . 1

الذن�ب.
الدافع الغريزي: اإذ تدفع الإن�شان غريزته اإىل التعلق مبا ميلك واحلفاظ عليه، لكنه . 2

والتمليك  التملك  على  العني  بحب�ص  ذريته  وم�شلحة  الغريزة  هذه  الت�فيق بني  على  يعمل 
واإباحة املنفعة، ول يك�ن ذلك اإل مبعنى ال�قف. 

الدافع ال�اقعي: وينبعث من واقع ال�اقف وظروفه، كاأن يك�ن غريبًا عمن يحيط به . 3
من النا�ص، اأو مل يخلف عقبًا، ومل يرتك اأحداً يخلفه يف اأم�اله، في�شطره واقعه هذا اإىل اأن 

يجعل اأم�اله يف �شبيل اخلري بالت�رصف بها يف اجلهات العامة.
الدافع العائلي: اإذ تغلب العاطفة على الرغبة وامل�شلحة ال�شخ�شية فيندفع ال�اقف . 4

بهذا ال�شع�ر اإىل اأن ي�ؤمن لذريته م�رداً ثابتًا، حماية لهم عند احلاجة والع�ز. 
فيدفعه . 5 اجلماعة،  جتاه  بامل�ش�ؤولية  ال�شع�ر  نتيجة  ويك�ن  الجتماعي:  الدافع 

املرافق  اأحد  اإدامة  اإ�شهامًا منه يف  تلك  اأو  لهذه اجلهة  اأم�اله  �شيئًا من  اأن ير�شد  اإىل  ذلك 
الجتماعية اأو القت�شادية اأو الدينية اأو التعليمية. 

عليه،  وامل�ق�ف  وامل�ق�ف،  ال�اقف،  اأربعة:  فهي  ال�قف  لأركان  بالن�شبة  واأما 
وال�شيغة)16(

املبحث الثاني:

تطور وقف املرأة يف العصور اإلسالمية مع أمثلة واقعية من فلسطني:
اإن ا�شهام املراأة يف الأوقاف ترجع اإىل حماولة الإ�شهام يف مراجعة دورها يف احلياة 
والدينية  القت�شادية  الآثار  متابعة  خالل  من  عامة،  ب�شفة  والجتماعية  القت�شادية 
كنظام  ال�قف  مع  املراأة  تعامل  ومدى  الن�شاء،  على  لالأوقاف  والجتماعية  والثقافية 

اقت�شادي واجتماعي، ف�شاًل عن خ�ش��شية و�شعها بالن�شبة لال�شتحقاق من ريع ال�قف. 
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ت املراأة امل�شلمة دوراً مهمًا يف  وقد �شاركت الن�شاء يف الأوقاف منذ بداية ظه�ره، واأدَّ
الإ�رصاف على نظارة الأوقاف. حيث اأ�رصف بع�شهن على نظارة اأوقاف والدها اأو جدها، هذا 
بالإ�شافة اإىل الإ�رصاف على اأوقافها نف�شها، لي�ص هذا فح�شب، بل اإن كثرياً من الن�شاء كانت 

تعالج ق�شايا ال�قف وم�شاكالته مع الق�شاء اأو امل�شتاأجرين وغريهم.)17( 
اأنها  فاإننا نالحظ  الإ�شالمية،  الدولة  الن�شاء يف  اأوقاف  على ظه�ر  نظرة  القينا  واإذا 
ال�شدقات  من  اأنها  اعتبار  على  الإ�شالمية،  الدولة  ظه�ر  بداية  منذ  الوقاف  يف  �شاركت 
الن�شاء  �شدقات  من  كثرياً  الأوقاف«  »اأحكام   « كتابه  يف  اف  اخل�شّ اأورد  فقد  اجلارية، 
واأوقافهن، وبخا�شة زوجات الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم ، ومن الأمثلة على ذلك ما روي 
عن عائ�شة بنت اأبي بكر اأنها ا�شرتت داراً لأحد الأ�شخا�ص وجعلته م�شكنًا له ولعقبه ما بقي 
بعده اإن�شان، وكذلك فعلت اأختها اأ�شماء)18(، كما اأوقفت �شفية بنت حيي على اأحد اأهل الذمة 
على اعتبار اأن الإ�شالم اأجاز النتفاع من ال�قف لغري امل�شلمني)19(، واأوقفت كل من اأم �شلمة 
واأم حبيبة بنت اأبي �شفيان –وهن من اأمهات امل�ؤمنني-  على م�اليهن واأعقابهن، وجعلن 

وق�فهن �شدقة ل ت�رث ول ت�هب)20(
الوقاف،  اإن�شاء  يف  وافر  ن�شيب  امل�شلمة  للمراأة  كان  الأول،  العبا�شي  الع�رص  ويف 
وبالتحديد اأمهات وزوجات اخللفاء، وفيهن ال�شيدة زينب بنت جعفر زوجة اخلليفة هارون 
جديد  دور  برز  ال�شلج�قي  الع�رص  ويف  طائلة.)21(  ثروات  جمعن  الل�اتي  وغريها  الر�شيد. 
خمتلفة.  اأ�ش�ل  من  واقفات  ن�شاء  ظهرت  حيث  والجتماعية،  ال�شيا�شية  احلياة  يف  للمراأة 
وانت�رص يف تلك الفرتة لقب » خات�ن« الذي كان ي�شتخدم للدللة على ال�شيدة ذات املكانة، 
ثم �شاع يف الدولة الأي�بية للدللة على اأمريات ال�رصة وال�شلج�قية والأي�بية.)22( اأما يف 
للمراأة يف هذا املجال وبالتحديد لبع�ص زوجات  الفاطمي، فقد ظهر دور ملم��ص  الع�رص 

اخللفاء الل�اتي �شاركن يف بناء بع�ص املن�شاآت الدينية والتعليمية.)23( 
ابن  الرحالة  اأخربنا  الأي�بي، فقد  الع�رص  ال�شام يف  الن�شاء يف بالد  اأوقاف  وازدادت 
جبري من خالل رحلته اإىل دم�شق عن م�شاركة املراأة ب�شكل ملح�ظ يف الأوقاف حيث قال: 
» ومن الن�شاء اخل�اتني – مفردها خات�ن – ذوات الأقدار من تاأمر ببناء م�شجد اأو رباط اأو 
مدر�شة، وتنفق عليها الأم�ال ال�ا�شعة، وتعني من مالها الوقاف«)24(، وخالل هذا الع�رص 
وغريها  والعلمية  الجتماعية  احلياة  يف  ملح�ظ  ح�ش�ر  الأي�بية  ال�رصة  لأمريات  اأ�شبح 
الأي�بي  الدين  الدين خات�ن زوجة �شالح  اأ�شهرهن وقف ع�شمة  على ذوي احلاجة، ومن 

)567 - 588 ه� /1171 – 1192 م( وغريها.)25( 
رجالت  وكبار  والأمراء  ال�شالطني  مع  الن�شاء  �شاركت  فقد  اململ�كي  الع�رص  اأما يف 
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الدولة يف حب�ص الأوقاف على امل�ؤ�ش�شات املختلفة يف العديد من املدن الفل�شطينية، ومنهن 
ا�شماعيل  مثاًل طن�شق بنت عبد اهلل املظفرية، وعائ�شة خات�ن بنت عبد اهلل، وفاطمة بنت 
1460م()26(،   –  1453/ )856-858ه�  اإينال  الأ�رصف  ال�شلطان  بنت  وزينب  احللبي، 
ومن الأمثلة الن�شائية الأخرى يف مدينة القد�ص قيام ال�شيدة اأغل خات�ن بنت �شم�ص الدين 
الغازانية وال�شيدة خديجة خات�ن زوجة اأحد الأمراء من بالد الروم ب�قف مدر�شتني �شميت 
العثمانية  الدولة  ظه�ر  ومع  الغادرية)27(  واملدر�شة  اخلات�نية  املدر�شة  وهما  باأ�شمائهما 
برزت م�شاركة املراأة الق�ية يف الأوقاف التي عربت عن املكانة التي و�شلتها يف املجتمع 
والدولة، و�ش�ًل اإىل عهد ال�شلطان �شليمان القان�ين ) 1520 - 1566م( الذي و�شلت فيه 
اأعظم ق�تها، وقد �شهد هذا الع�رص اقباًل من املراأة على ال�قف، واأخذت الن�شاء  اإىل  الدولة 
الن�شاء  اأوقاف  اأ�شهر  ومن  اخلري)28(،  عمل  يف  اهلل  اإىل  تقربًا  وعقاراتهن  اأمالكهن  ي�قفن 
�شليمان  ال�شلطان  زوجة  �شلطان  خا�شكي  ال�شيدة  وقف  فل�شطني،  يف  العثماين  الع�رص  يف 
املدينة،  يف  با�شمها  �شخمة  خريية  من�شاآت  بنت  من  اأول  تعدُّ  والتي  القد�ص،  يف  القان�ين 
وما زالت وتق�م بدورها الجتماعي والقت�شادي حتى الآن)29(، وقد اأن�شاأ هذا ال�قف �شنة 
959ه�/ 1566م، واأ�شبح اأكرب م�ؤ�ش�شة خريية يف فل�شطني يف الع�رص العثماين، وت�شكلت 
اأوقافها من جملة كبرية من العقارات امتدت يف معظم املدن الفل�شطينية وبالد ال�شام)30(، 
وت�شتمل على م�شجد ومطبخ وفرن وخمازن للم�ؤونة، وملحقات �شحية وخان لإقامة اأبناء 
ال�شبيل وغريها، واأوقفت بجميع مرافقها على الفقراء وابناء ال�شبيل وال�شعفاء واملحتاجني 

وغريهم.)31( 
اأما املثال الآخر لأوقاف الن�شاء يف فل�شطني يف الع�رص العثماين فه� يف مدينة جنني 
م��ش�ع الدرا�شة، وه� وقف فاطمة خات�ن بنت حممد بك بن ال�شلطان اململ�كي قان�ش�ة 
الأوىل،  العثمانية  الفرتة  يف  عا�شت  وقد  1516م(،   -  1501 922ه�/   - الغ�ري)906 
�شنة  من  دم�شق  ووايل  الأ�شل،  الب��شني  با�شا  م�شطفى  لل  العثماين  القائد  من  وتزوجت 
1563 - 1569م)32(، وال�قفية مك�نة يف الأ�شل من م�شجد ي�شمى »بجامع فاطمة خات�ن« 
والذي اأطلق عليه فيما بعد »جامع جنني الكبري«)33(، وم�ؤرخه يف 26 ذي احلجة 974ه�/ 
فل�شطني  يف  بل  فح�شب،  املدينة  يف  لي�ص  ال�قفيات  اأكرب  من  ويعترب  1566م،   /  6/  14
كلها بعد وقف خا�شكي �شلطان، بحيث انت�رصت اأوقافها يف اأكرث من 35 بلدة وم�قعًا يف 
فل�شطني وبالد ال�شام)34(، واإىل جانب امل�شجد اأقامت فاطمة خات�ن تكية مع مطبخ لإطعام 
ال�قت حتى تقل�شت  ال�شبيل والغرباء، وا�شتمرت خدماتها منذ ذلك  النا�ص، وحمام لأبناء 

خالل فرتة الحتالل الربيطاين، ثم انتهت بعد احتالل فل�شطني يف �شنة 1948.)35( 
ا�شتمرت اأوقاف الن�شاء يف فل�شطني يف القرن الع�رصين بالرغم من فقدان العديد من 
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ال�قفيات الن�شائية وغريها من ال�قفيات بعد الحتالل الإ�رصائيلي لفل�شطني الذي �شيطر ثم 
الفل�شطينيات �ش�اء  الن�شاء  العديد من  ال�قفية فيها، ومع ذلك قامت  �شادر معظم الأمالك 
واجلمعيات  وامل�شاجد  املدار�ص  على  الأوقاف  بتخ�شي�ص  اأم خارجها،  فل�شطني  داخل  يف 
�شنتحدث عنه يف  ما  الع�رصين، وه�  القرن  الثاين من  الن�شف  امل�ؤ�ش�شات يف  وغريها من 
وفل�شطني  وانح�شارها يف جنني  الأوقاف  لقلة  الأخرى  الأ�شباب  القادمة، ومن  ال�شفحات 
عامة خ�ف ال�اقفات وال�اقفني من �شياع ممتلكاتهم بعد وفاة امل�قف من خالل العتداء 
عليها اأو انتقالها اإىل اأ�رص اأخرى)36( وخا�شة بعد زواج الإناث، والعتداءات املتكررة على 
الأمالك ال�قفية من قبل بع�ص امل�ؤ�ش�شات وخا�شة البلديات، وبع�ص اأ�شحاب املال واجلاه 

والنف�ذ)37(

املبحث الثالث:

األهمية االجتماعية والدينية والعملية ألوقاف النساء يف جنني من خالل 
احلجج الوقفية:

يعد ال�قف باأ�شكاله كافة �شدقة جارية يق�شد بها التقرب اإىل اهلل عز وجل طمعًا يف 
نيل الث�اب يف الدنيا والآخرة، وقد اأدت الأوقاف ال�شالمية دوراً اأ�شا�شيًا يف ت�فري اخلدمات 
الجتماعية والدينية والقت�شادية والتعليمية يف املجتمعات الإ�شالمية قدميًا، وما زالت 
حتى الآن تق�م بالدور نف�شه)38(، وعلى ذلك اأ�شبح للفقراء وامل�شاكني والأيتام وطلبة العلم 
وغريهم ن�شيب حمدد من ثروة الأغنياء عن طريق الأوقاف، اإذ اإن من اأركان نظام الأوقاف 
الأ�شا�شية اأن ت�ؤول يف النهاية اإىل جهة بر ل ينقطع)39(، ومن خالل ال�رصوط التي و�شعتها 
اعتربوا  بحيث  ال�رصعي،  اللزام  �شفة  عليها  الفقهاء  اأ�شفى  والتي  ودقة  بعناية  ال�اقفات 
اأهم  ن�شتخل�س  اأن  ن�شتطيع  به)40(،  العمل  ووج�ب  لزومه  يف  ال�شارع  كن�ص  ال�اقف  �رصط 
النتائج واالآثار التي عك�شتها احلجج ال�قفية على ج�انب متعددة يف املجتمع يف حمافظة جنني 

وغريها نذكر منها:

Ú  هذا ومن  بال�شدقات،  ن�شاأتها  منذ  الأوقاف  ارتبطت  االجتماعي:  اجلانب  اأوالً- 
املنطلق قامت بدور كبري يف جمال الرعاية الجتماعية وال�شمان الجتماعي يف املجتمع 
للم�ؤ�ش�شات  رعايتها  يف  عظيمة  بر�شالة  الأوقاف  نه�شت  فقد  عامة،  ب�شفة  الإ�شالمي 
ر�شالتها  اأداء  يف  ط�ياًل  وال�شتمرار  البقاء  ا�شتطاعت  التي  العديدة  واخلريية  الجتماعية 
ا�شتمرارية  كفل  الذي  ال�قف  نظام  بف�شل  وذلك  تت�قف،  اأن  دون  والجتماعية  الن�شانية 
الإ�شالمي  ال�قف  اأن نظام  الأغرا�ص والأهداف)41( كما  ودمي�مة تلك امل�ؤ�ش�شات املتعددة 
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وتر�شيخ  الجتماعي،  التكافل  لقيم  حي  وجت�شيد  وفاعليته،  املجتمع  حلي�ية  مهم  م�شدر 
ملفه�م ال�شدقة اجلارية برفدها احلياة الجتماعية مبنافع م�شتمرة تنتقل من جيل اإىل اآخر، 
ومن خالل هذه النظرة لالأوقاف تبني دورها يف بنية املجتمع، والأثر الذي قامت بتاأديته 
الرعاية  جمال  يف  كبري  دور  ولل�قف  املت�الية)42(،  والقرون  والعق�د  ال�شن�ات  مدى  على 
الأن�شطة الجتماعية، وكان  العديد من  الجتماعية يف املجتمع، حيث �شاهمت يف مت�يل 
واإذا  باأ�شكال خمتلفة،  ودعمهم  وامل�شاكني  الفقراء  بفئة  الهتمام  الأن�شطة  راأ�ص هذه  على 
ال�اقفات بتخ�شي�ص  اهتمام  للدرا�شة ندرك مدى  ال�قفية م��ش�ع  اإىل هذه احلجج  نظرنا 
ت�فريها  على  يقدرون  ل  للذين  بخا�شة  احلياة  لت�فري �رصوريات  اأوقافهن  ريع  جزٍء من 
اإليها يف �ش�رة طعام  بتقدميها مبا�رصة  الفقراء وامل�شاكني، وذلك  لأنف�شهم من  باأنف�شهم 
وك�شاء واإي�اء، اأو بطريق غري مبا�رص عرب م�ؤ�ش�شات خا�شة لهذا الغر�ص كاملالجئ وامل�شايف 
وغريها)43(، هذا ف�شاًل عما اأمر به الدين الإ�شالمي من العطف على الفقراء وامل�شاكني، والرب 
على  ومكافئتهم  الآخرة  ث�اب  من  لهم  اأعد  مبا  ذلك  يف  النا�ص  وترغيب  اإليهم،  والإح�شان 
اأعمالهم الطيبة)44(، كما نرى اأن ثالثًا من احلجج ال�قفية الأربع م��ش�ع الدرا�شة اأ�شارت 
اإىل �رصط ال�اقفة باأن يع�د وقفها على الفقراء وامل�شاكني –يف مرحلة من املراحل- �ش�اء 
انقرا�ص ذريتها)45(، وهناك جانب  اأي مكان ي�جد فيه فقراء بعد  اأو يف  يف مدينة جنني 
اجتماعي اآخر تطرقت اإليه ال�قفيات –وخا�شة الذرية منها-، حيث ا�شرتطت ال�اقفة فيها 
احلق  بال�اقف  �شلة  له  من  اأو  الأبناء  اأبناء  اأو  الأبناء  �ش�اء  الذك�ر  من  لذريتها  يك�ن  اأن 
على  ماًل  اأو  عقاراً  ال�اقفة  ت�قف  حينما  اأنه  ذلك  وقفتها)46(،  التي  املباين  يف  ال�شكن  يف 
ذريتها، فاإنها بذلك حتر�ص على �شمان م�شتقبلهم، وحمايتهم من احلاجة والفاقة التي قد 
تلم باأحدهم م�شتقباًل)47(، كما اأن هذه ال�ق�ف حتافظ على ممتلكات الأ�رصة، اأو العائلة من 
اأو  الرثوة  الأ�رصة عن طريق وقف  اأبناء  الأرا�شي والعقارات املبنية، وحتافظ على متا�شك 

ق�شمًا منها)48(.
اأما اجلانب الجتماعي الثالث، فقد اأو�شت بع�ص ال�اقفات يف حججهن ال�قفية باأن 
اجلمعية  ومنها  املدينة  يف  اخلريية  امل�ؤ�ش�شات  بع�ص  على  اأوقافهن  ريع  من  جزءاً  يك�ن 
اخلريية)49(، وجمعية بيت امل�شنني اخلريية)50( التي تق�م بدور اجتماعي مهم يف املجتمع، 
عرب رعاية من ل عائل لهم، والعاجزين عن الك�شب، وكبار ال�شن واملنقطعني والأرامل)51(
وثمة حكمة بالغة الأهمية يف حر�ص ال�اقفني على امل�شاركة يف ت�فري املاأوى وامل�شكن 
وامل�رصب وغريها من ال�رصوريات لهذه الفئة، والتي حتفظ حياتهم، وهذه احلكمة جندها 
يف مقا�شد ال�رصيعة التي دعت اإىل �ش�ن النف��ص عامة، ويف حالت العجز والمالق »الفقر« 

خا�شة.)52( 
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كما جتلت م�شاهمة ال�اقفات يف جنني يف حتقيق حفظ الن�شل كغريها من ال�قفيات 
الفقراء  مب�شاعدة  ال�اقفات  اأحكام  يف  وذلك  الإ�شالمية،  الع�ش�ر  مدى  على  الن�شائية 
واملع�زين من الذك�ر والناث، حيث اأ�شهمت هذه ال�ق�ف الذرية يف املحافظة على الأ�رصة 
بحفظ ممتلكاتها من ت�رصفات بع�ص ال�راثني، ومن ثم كانت هذه الأوقاف عاماًل ل�شتقرار 

اللبنة ال�شا�شية يف املجتمع.
وبذلك تتحقق الدوافع التي من اأجلها اأوقفت ه�ؤلء الن�شاء يف املدينة من مق�شد الث�اب 
والقربى من اهلل تعاىل، والرغبة يف املحافظة على ممتلكات الأ�رص والعائالت، وال�شتمرار 

يف متا�شك ال�رصة وترابطها واحلفاظ عليها من خالل وقف املال اأو ق�شم منه.
Ú  ،الديني: ويكمن يف رغبة الإن�شان يف احل�ش�ل على الأجر واملث�بة ثانياً-اجلانب 

واأن يرج� اأن يك�ن عمله هذا �شببًا يف مغفرة ذنبه، وعل� �شاأنه، لذا ا�شرتط الفقهاء اأن يك�ن 
ال�قف للرب واأعمال اخلري)53(، والأ�شل يف نظام الأوقاف مبعناه العام اأنه ارتبط بدور العبادة 
باإن�شاء امل�شاجد وال�قف عليها، ل  ارتبط  الإ�شالم  الأوقاف يف  اأن نظام  دون حتديد، ذلك 
لق�له  امل�شاجد وتعمريها)54(،  اإن�شاء  اإىل  امل�شلمني  اأن يدع�  الإ�شالم حر�ص على  اأن  �شيما 
ِ َواْلَيْ�ِم ااْلآِخِر})55(، ويف هذا املجال قام ال�قف  ِ َمْن اآَمَن ِباهلَلّ َا َيْعُمرُ َم�َشاِجَد اهلَلّ تعاىل: {اإِمَنّ
ر�شالتها،  اأداء  من  لتمكينها  واجل�امع  امل�شاجد  دعم  يف  كبري  بدور  اخلريي-  – وخا�شة 
�شحبها  الإ�شالمية  الع�ش�ر  مدى  على  النا�ص  عند  الديني  ال�شع�ر  ق�ة  اإن  الق�ل  وميكن 
ازدهار الأوقاف وانت�شارها، ولهذا عني جلميع من يعمل�ن يف امل�شاجد وما يحتاج�ن اإليه 
الإ�شالمية  ال�رصيعة  اأقرته  مبا  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  ال�قف  وهذا  الأوقاف)56(،  طريق  عن 
يف حفظ الدين، لذلك انت�رص كثرياً يف البالد الإ�شالمية – ومنها فل�شطني- وقف امل�شاجد، 
وتناف�ص الأمراء وال�زراء والأغنياء على بناء امل�شاجد، ووقف�ا عليها اأم�اًل كثرية لعمارتها 
وقف  لدرا�شة  وا�شعة  اأب�ابًا  والفقهاء  العلماء  واأفرد  فيها،  بالعاملني  والهتمام  ورعايتها 

امل�شاجد وو�شع ال�ش�ابط الكافية حلماية مثل هذه الأوقاف ومنع اأي تالعب بها)57(.
ومن هنا اهتم امل�شلم�ن بال�قف على امل�شاجد، فكان�ا ي�شارع�ن اإىل حب�ص اأم�الهم 
ريعًا  ت�فر  اإليه، حتى  على جتهيزها مبا حتتاج  والعمل  وت�شييد،  بناء  من  عليها  لل�رصف 

ّكن امل�شاجد من اأداء ر�شالتها الدينية والثقافية)58(. كافيًا مُيَ
انت�رصت يف املدن والقرى الفل�شطينية م�شاجد كثرية اأ�شهرها امل�شجد الأق�شى وم�شجد 
وما   – ال�شالمي  ال�قف  وكان  اخلليل،  يف  الإبراهيمي  وامل�شجد  القد�ص  يف  ال�شخرة  قبة 
من  فيها  العاملني  وعلى  عليها،  وال�رصف  امل�شاجد  لبناء  والرئي�ص  الأول  امل�شدر  زال- 
العلماء  و�شع  وقد  عليها،  املرتتبة  ال�ظائف  وكافة  والقّ�ام  وامل�ؤذنني  واخلطباء  الئمة 
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والفقهاء ال�ش�ابط الكافية حلماية مثل هذه الأوقاف، ومنع اأي تالعب فيها)59( كان ي�قف 
على كل م�شجد ما يق�م به من اأرا�ص وحمالت ودور، ويلحق يف وقف امل�شاجد كل ما يعني 
امل�شلني على اأداء فرو�شهم)60(، وميكن الق�ل اإن امل�شجد يعد من اأهم الأوقاف التي اعتنى 
بها امل�شلم�ن، بل ه� اأول وقف يف ال�شالم، ولعل من اأبرز تلك ال�ق�ف ه� وقف احلرمني 

ال�رصيفني يف مكة واملدينة ويف القد�ص واخلليل.)61( 
و�شكلت وقفيات اجل�امع وامل�شاجد عن�رصاً اأ�شا�شيًا يف ال�قف اخلريي، وح�شلت على 
ن�شبة عالية بني الأوقاف اخلريية يف مدينة جنني، وذلك من خالل انت�شارها داخل املدينة 
وخارجها، وخا�شة امل�شاجد التي تقام فيها �شالة اجلمع بالدرجة الأوىل، ثم تاأتي امل�شاجد 

الأخرى)62(.
ثالثًا  اأن  نالحظ  فاإننا  الدرا�شة،  م��ش�ع  الأربع  الن�شائية  ال�قفيات  اإىل  نظرنا  واإذا 
اأو�شت  امل�شاجد، فمثاًل  اإىل  النهاية  ت�ؤول يف  اأن  اأوقافهن  ريع  اأو�شني بجزء من  قد  منها 
احلاجة ي�رصى مطيع عثمان الأ�شري يف حجتها ال�قفية اأن ي�ؤول وقفها بعد انقرا�ص ن�شلها 
اإىل م�شجد املرح�م والدها مطيع عثمان دروي�ص الأ�شري)63( ال�اقع يف املدينة، اأما وقفية 
احلاجة وجدان م��شى عبد الهادي فقد اأو�شت هي الأخرى اأن يع�د ريع وقفها الذي اأوقفته 
على بيت امل�شنني اإذا ما ت�قف عمله اإىل م�شاجد حمافظة جنني ب�شكل عام)64(، كذلك اأو�شت 
احلاجة وديعة اأحمد عبد الهادي اأنه اإذا تعرث وقفها على دار الأيتام الإ�شالمية يف القد�ص 

ل�شبب اأو لآخر)65(، اأن ينقل ريع ال�قف املذك�ر اإىل بي�ت اهلل اأي�شًا.)66( 
Ú  من الدينية  بالعل�م  الإ�شالم  يف  العلمي  الن�شاط  ارتبط  التعليمي:  ثالثاً-اجلانب 

العلم، واعتربوا  ال�قف على طلبة  الفقهاء  اأجاز  اأخرى، وقد  ناحية، وبامل�شاجد من ناحية 
ذلك من وج�ه الرب، ويعادل اجلهاد يف �شبيل اهلل ا�شتناداً لالآيات القراآنية والأحاديث النب�ية 
التي ت�شع مرتبة العلم اأعلى مرتبة من اجلهاد، وبالتايل فاإن ال�قف على املدار�ص والنفقة 

على طالبها تعادل النفقة على اجلهاد يف �شبيل اهلل)67(.
الإ�شالم،  ظه�ر  بعد  مبكر  وقت  يف  ظهر  قد  املدار�ص  على  الأوقاف  حتبي�ص  وكان 
هذه  على  ال�اقف�ن  ي�شجلها  كان  التي  الأوقاف  على  املدار�ص  مت�يل  يعتمد  ما  وعادة 
امل�ؤ�ش�شة التعليمية، والتي تغطي جزءاً من النفقات اجلارية عليها وعلى مرافقها املتعددة 
)68(، وارتبط التعليم بال�قف ارتباطًا وثيقًا عرب الفرتات التاريخية التي مرت بها فل�شطني 

وخا�شة مدينة القد�ص، ثم اأ�شبحت يف الع�ش�ر التاريخية الالحقة تنت�رص يف معظم املدن 
التي كانت  ال�اقف�ن بها املدار�ص  التي اهتم  التعليمية  اأهم امل�ؤ�ش�شات  الفل�شطينية، ومن 
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مدار�ص  تاأ�ش�شت  والنتدابية  العثمانية  الفرتة  ويف  والأدبي،  الديني  التعليم  بن�رص  تق�م 
قام  ملا  ا�شتمراراً  مهنيًا، وهي  تعليمًا  تعليمهم  الإيتام عن طريق  برعاية  القيام  مهمتها 
مدار�ص  على  الأوقاف  ال�شابقة يف حتبي�ص  الإ�شالمية  الع�ش�ر  والأمراء يف  ال�شالطني  به 
تن�عت م�شادر هذه  وقد  لهم)69(،  والغذاء  الك�شاء  وت�فري  تعليمهم،  باأمر  للعناية  الأيتام 
الأوقاف التي كانت تر�شد للمدار�ص ما بني مزارع واأرا�ٍص اأو عقارات اأو اأ�شهم اأو �شك�ك، 
اإدامة عينها والرتميم  املدر�شة من حيث  الإنفاق على و�شع  انعك�ص هذا  وبطبيعة احلال 
عليها  الأوقاف  و�شاركت  تقدمها)70(،   التي  اخلدمات  كافة  على  والإنفاق  لها،  امل�شتمر 
الطالب  ال�قفية على  اليدوي املحلي من خالل تركيز  ال�شناعي  النتاج  اأي�شًا يف زيادة 
الدار�شني يف مدار�ص دار اليتام وخا�شة امل�ج�دة يف القد�ص، من خالل تعلمهم املهن 
واحلرف مثل: احلدادة والنجارة وال�شناعات اخل�شبية والرتاثية يف املدر�شة، بحيث تزيد 
من الإنتاجية ب�ش�رة مبا�رصة)71(، كما �شاهمت الوقاف على املدر�شة يف ايجاد وظائف 
ال�قفيات  ا�شتعر�شنا  واإذا  وغريها،  وعاملني  واإدارة  مدر�شني  من  املدر�شة  يف  متعددة 
الأربع م��ش�ع الدرا�شة، نالحظ مثاًل اأن وقفية ال�شيدة اآمنة �شليمان علي ع�شاف قد اأو�شت 
)26 �شهمًا( ل�شالح  الأردنية  البرتول  التي متلكها يف �رصكة م�شفاة  اأ�شهمها)72(  بن�شف 
خدماتها  تقدم  كانت  التي  القد�ص،  يف  الإ�شالمية  ال�شناعية  الأيتام  دار  مدر�شة  طالب 
لأيتام امل�شلمني يف فل�شطني لتعليمهم املهن اليدوية وغريها)73(، كما اأو�شت يف ال�قفية 
نف�شها اأن يك�ن الن�شف الآخر من الأ�شهم )26 �شهمًا( ل�شالح اجلمعية اخلريية يف جنني، 
ان  )74(، كما  املدر�شة  لنف�ص  ال�قف  اأو لآخر  ل�شبب  العمل  ت�قفت عن  اأو  تعذر عملها  واإذا 
احلاجة وديعة اأحمد عبد الهادي، اأو�شت يف وقفيتها ان يك�ن ريع اأوقافها ل�شالح طالب 
تغفل  مل  ال�قفيات  هذه  فاإن  وبهذا  اأي�شًا)75(،  ال�شالمية  ال�شناعية  الأيتام  دار  مدر�شة 
الطلبة  دفع  يف  كبرياً  دوراً  اأدت  الأوقاف  اأن  وبخا�شة  التعليمية،  العملية  حم�ر  الطلبة 
ال�شمان  من  ن�عًا  لهم  هياأت  فقد  التعليم،  على  الإقبال  اإىل  منهم  املحتاجني  وخا�شة 

الجتماعي مبا خ�ش�شته من الأرزاق الدائمة من طعام وك�شاء واإقامة.
فل�شطني  يف  الأيتام  من  فئة  رعاية  على  ال�اقفات  من  الكبري  احلر�ص  جند  وهكذا 
حلديث  وتطبيقًا  واملث�بة،  لالأجر  طلبًا  الأوقاف  خالل  من  مهنية  مدار�ص  يف  وتعليمهم 
الر�ش�ل » اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة...«،  وبالتايل �شاعد هذا ال�قف الن�شائي يف دعم العديد 
الفل�شطينية،  املدن  والدينية يف جنني وغريها من  والتعليمية  الجتماعية  امل�ؤ�ش�شات  من 
مما يدل على عبقرية نظام ال�قف الإ�شالمي؛ لأنه جنح يف تعزيز التكافل الجتماعي بني 
النا�ص، وحفظ للعديد من ال�رصائح الجتماعية كرامتها، وكان عاماًل فاعاًل يف حفظ الت�ازن 
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داخل املجتمع وحمافظًا عليه ق�يًا متما�شكًا ومنتجًا، وبذلك اأدى هذا ال�قف دوراً يف تثبيت 
اأركان هذه املدر�شة، ومكنها من اأداء ر�شالتها وا�شتمرار عملها. 

املبحث الرابع: 

دراسة حتليلية للوقفيات:

ال�قفية االأوىل: وقفية احلاجة ي�رشى مطيع عثمان دروي�س اأحمد االأ�شري من جنني )76(
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

وقف ذري             الرقم ------------  املحكمة ال�رشعية يف نابل�س 
                                                         التاريخ : -----------

يف املجل�ص ال�رصعي املعق�د يف حمكمة نابل�ص ال�رصعية لدي اأنا وا�شف عبد الرحمن 
الأ�شري  اأحمد  دروي�ص  عثمان  مطيع  ي�رصى  �رصعًا  املكلفة  ح�رصت  ال�رصعي  قا�شيها  عبده 
من جنني وبعد التعريف عليها من قبل املكلفني �رصعًا ح�شن �شليم �شبع العي�ص ون�ر الني 
قائلة  �رصعًا  املعتربة  احلالة  يف  وهي  بح�ش�رها  قررت  نابل�ص  من  كالهما  دروزة  ر�شاد 
اأرا�شي جنني  20093 من  8 من ح��ص املنازل القبلية رقم  اأر�ص رقم  اأملك قطعة  اأنني 
مب�جب �شند ت�شجيل رقم 21 تاريخ 4/8/1955م والبالغة م�شاحتها دومن واحد ومائتان 
واأربعة وت�شع�ن مرتاً مربعًا واحلدود �شماًل اأر�ص ل�رثة املرح�مني ال�شيخ مطيع دروي�ص 
احمد ال�شري واحلاجة منرية ا�شماعيل �شاكر ال�شري وغربًا اأر�ص اأختها احلاجة منرية مطيع 
دروي�ص احمد ال�شري وجن�بًا ال�شارع العام و�رصقًا اأر�ص ل�رثة املرح�م مطيع دروي�ص احمد 
�شقتني  من  مك�ن  الأول  الطابق  طابقني  من  م�ؤلف  بناء  الأر�ص  هذه  على  ومقام  ال�شري 
من  برنده  مع  ومرحا�ص(  )مطبخ وحمام  ومنافع  و�شال�ن  اأربع غرف  من  م�ؤلفة  الأوىل 
اجلهة اجلن�بية وال�شقة الثانية من الطابق الأول م�ؤلفة من غرفتني و�شالة ومنافع )مطبخ 
وحمام ومرحا�ص( مع برندة من اجلهة ال�شمالية وحتت هذه الربندة غرفتان تقعيدة الأوىل 
املربع  املرت  من   )2.5×3( م�شاحتها  والثانية  املربع  املرت  من   )1.75 ×  4( م�شاحتها 
)مطبخ  ومنافع  و�شالة  غرف  اأربع  من  م�ؤلفة  الأوىل  �شقتني  من  مك�ن  الثاين  والطابق 
م�ؤلفة من  الثانية  وال�شقة  ال�رصقية  اجلهة  م�شق�فة من  برندة غري  وحمام ومرحا�ص( مع 
اأربع غرف وعمالة ومنافع )مطبخ و حمام و مرحا�ص( مع برندة من اجلهة ال�رصقية ، واأن 
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م�شاحة الطابق الأول )16 × 13.75( من املرت املربع وكذلك الطابق الثاين ، واأن هذا البناء 
من احلجر الطبزة على ا لطراز احلديث واأنني اأن�شاأت العقار املذك�ر وقفته على نف�شي وعلى 
زوجي ف�زي كامل عثمان دروي�ص احمد ال�شري ما دمنا على قيد احلياة وبعد وفاتنا تك�ن 
ال�شقة ال�شمالية من الطابق الأول وقف على ابني اأ�شامة فقط ومن بعده على اأولده ثم اأولد 
اأولد املذك�ر اأما البنات فلهن حق يف ال�قف م�شاٍو للذك�ر طاملا هن على قيد احلياة وبعد 
ال�فاة ينتقل ن�شيبهن اإىل اخ�تهن الذك�ر وهكذا اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص وما عليها ، ويك�ن 
باقي العقار املذك�ر وقفًا علّي وعلى زوجي ف�زي كامل عثمان دروي�ص احمد ال�شري ما 
دمنا على قيد احلياة جمتمعني اأو منفردين ومن بعدها يك�ن وقفًا على اأولدنا �شعد ووجدي 
واأ�شامة و�شعاد و   و�شهام و�شهاد بالت�شاوي وبعد وفاة بناتي املذك�رات تع�د ح�ش�شهن 
لأولدهم  الذك�ر  اأولدي  بعد  ال�قف من  ويك�ن   ، املذك�رين  اخ�تهن  اإىل  ال�قف  ريع  من 
واأولد اأولدهم اأما بناتهم فلهن احلق بال�قف طاملا هن على قيد احلياة وهكذا اإىل اأن يرث 
اهلل الأر�ص وما عليها على اأن من مات منهم عن ا�شتخالف انتقل ن�شيبه اإىل اأولده ومن 
مات منهم دون وارث ذكر انتقل ن�شيبه اإىل اأقرب امل�شتحقني لل�قف واذا انقر�ص هذا الن�شل 
ال�شيخ مطيع عثمان دروي�ص احمد ال�شري يف  اإىل م�شجد املرح�م  ال�قف  ل �شمح اهلل عاد 
جنني واذا تعذر ذلك يع�د وقفًا على فقراء امل�شلمني ، ومن �رصوطي : 1 - اأن ي�رصف من 
ريع هذا ال�قف على بقائه واإ�شالحه ول� ا�شتنفذ ذلك جميع الريع 2 - اأن تك�ن الت�لية على 
هذا ال�قف يل ولزوجي جمتمعني اأو منفردين وبعد وفاتنا تنتقل الت�لية لالأر�شد فالأر�شد 
من امل�شتحقني وهي اأن يك�ن لبنات اأبنائي الذك�ر وبنات اأبناء اأبنائي الذك�ر وبنات اأبناء 
اأبناء ذريتي الذك�ر احلق يف ال�شكن يف هذا ال�قف ما دمن خاليات من الأزواج، واإمكانية 
 3 3 جمادى الثانية �شنة  اأمر بت�شجيله لالعتماد حتريراً يف  ت�شييد بناء على العقار ، فقد 

جمادى الثانية �شنة 1399 ه� / وفق 30 /4/ 1979. )77( 
قا�شي نابل�س ال�رشعي  �شدره املراقب      

�شجل : 212 �شفحة 112 عدد: 137

حتليل الوقفية
ن�ع ال�قف: ذري ♦

تاريخ ال�قفية: 3 جمادى الثانية �شنة 1399ه�/ امل�افق 30 /4/ 1979م، وامل�شجلة 
يف املحكمة ال�رصعية يف نابل�ص.
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طبيعة امل�ق�ف: قطعة اأر�ص مقام عليها بناء م�ؤلف من طابقني:

اأربع غرف و�شال�ن ومنافع: . 1 الأوىل م�ؤلفة من  �شقتني:  الأول: مك�ن من  الطابق 
)مطبخ وحمام ومرحا�ص( مع برندة من اجلهة اجلن�بية، اأما ال�شقة الثانية فهي م�ؤلفة من 
غرفتني و�شالة ومنافع: )مطبخ وحمام ومرحا�ص( مع برندة من اجلهة ال�شمالية، وحتت 

الربندة غرفتان. 
ومنافع . 2 و�شالة  غرف  اأربع  من  م�ؤلفة  الأوىل  �شقتني:  من  مك�ن   الثاين:  الطابق 

اأما ال�شقة الثانية  )مطبخ وحمام و مرحا�ص( مع برندة غري م�شق�فة من اجلهة ال�رصقية، 
فهي م�ؤلفة من اأربع غرف و�شالة ومنافع )مطبخ وحمام و مرحا�ص( مع برندة من اجلهة 

ال�رصقية، وم�شاحته هي م�شاحة الطابق الأول نف�شه. 
جهة ال�قف )امل�ق�ف عليها(: 

Ú  اأوًل: على نف�شها وعلى زوجها ما دام�ا على قيد احلياة. وبعد وفاتهما تك�ن ال�شقة
ال�شمالية من الطابق الأول على ابنها واأولده من بعده، ومن ثم على ذريته. 

Ú  .ثانيًا: البنات لهن حق يف ال�قف للذكر مثل حظ الأنثيني ما دمن على قيد احلياة
Ú  ثالثًا: اإذا انقطع الن�شل، عاد ال�قف اإىل م�شجد املرح�م ال�شيخ مطيع عثمان دروي�ص

الأ�شري والدها، واإذا تعذر ذلك يع�د ال�قف على فقراء امل�شلمني.
و�رشوط ال�اقفة واإدارة ال�قف 

Ú .ًي�رصف من ريع ال�قف على ال�قف حتى يبقى م�شتمرا
Ú .اأن تك�ن الت�لية على هذا ال�قف لها ولزوجها
Ú .بعد وفاتها تنتقل الت�لية لالأر�شد فالأر�شد من امل�شتحقني من اأبنائها
Ú  )ا�شرتطت اأن يك�ن لبنات ذريتها من الذك�ر احلق يف ال�شكن يف هذا ال�قف )البناء

ما ُدمن خاليات من الأزواج )غري متزوجات(.  

ال�قفية الثانية : وقفية احلاجة اآمنة �شليمان علي ع�شاف )78(
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم  

الرقم 37 /15/ 17 املحكمة ال�رشعية يف جنني     
التاريخ : 22 �شفر 1395 هـ         

وفق 5 /3/ 1975 م         
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بناء على املعذرة ال�رصعية انتقلت اأنا وا�شف عبد الرحمن عبده القا�شي ال�رصعي يف 
جنني اإىل اجلهة امل�شماة بجبل اأبي �شهري يف جنني يف بيت ال�شيدة اآمنة �شليمان علي ع�شاف 
من جنني وهناك عقدت فيه جمل�شا �رصعيا وح�رصت ال�شيدة اآمنة املذك�رة وبعد التعريف 
الهادي وال�شيد حمم�د حممد �شعيد الطاهر  ا�شكندر �شليم حممد عبد  عليها من قبل احلاج 
كالهما من �شكان جنني قررت ال�شيدة اآمنة املذك�رة قائلة اأنني اأملك اثنني وخم�شني �شهما 
يف �رصكة م�شفاة البرتول الأردنية يف عمان، وذلك مب�جب ال�شهادة رقم 79998 تاريخ 
25 /2/ 1975 املربزة، واأنني ابتغاء ث�اب اهلل تعاىل ور�ش�انه قد اأو�شيت ب�شتة وع�رصين 
�شهما من هذه الأ�شهم وما ينتج عنها من اأرباح للجمعية اخلريية يف جنني اأي جمعية جنني 
اخلريية، ما دامت هذه اجلمعية قائمة وما دامت هذه اجلمعية تق�م مبهمتها الإن�شانية على 
اأمت وجه، فاإذا فقدت هذه اجلمعية اأو حلت اأو اأ�شبحت ل تق�م باملهمة النبيلة التي اأن�شئت 
من اأجلها حت�ل هذه ال��شية ملدر�شة الأيتام الإ�شالمية ال�شناعية يف القد�ص، كما قررت 
ال�شيدة اآمنة املذك�رة باأنها اأو�شت اأي�شا ب�شتة وع�رصين �شهما من الأ�شهم التي متلكها يف 
هذه ال�رصكة ملدر�شة الأيتام الإ�شالمية ال�شناعية يف القد�ص وقررت ال�شيدة اآمنة املذك�رة 
قائلة اأنها اأقامت الدكت�ر ها�شم عبد الهادي يف جنني لتنفيذ هذه ال��شية ول�رصف اأرباحها 
يف ال�ج�ه امل��شى اإليها ح�شب راأيه وتدبريه على اأن ل يحق لل�رصكة املذك�رة واأي م�رصف 
اأيا كان بيع هذه الأ�شهم ما دامت هذه ال�رصكة قائمة بل عليه اأن يحافظ عليها لتدر الأرباح 
للجمعية واملدر�شة املذك�رتني، فاإن تعذر قيام امل�رصف بذلك لأي �شبب من الأ�شباب يف��ص 
اآمنة املذك�رة ت�شجيل  ال�شيدة  ال�رصعي يف جنني، وقد طلبت  القا�شي  ال��شية  لتنفيذ هذه 
هذه ال��شية لالعتماد عليها، وعليه وحيث �شدر هذا الإقرار منها وهي يف احلالة املعتربة 
�رصعًا بح�ش�ر املعرفني املذك�رين فقد قررت ت�شجيلها لالعتماد عليها حتريراً يف 22 �شفر 

اخلري/1395 وفق 5 /3/ 1975 . 
�ش�رة طبق االأ�شل املحف�ظ يف �شجل 37 �شفحة 15 عدد 17 

اأخرجت وق�بلت ح�شب االأ�ش�ل 
الكاتب 

م�شفاه من الر�ش�م والط�ابع لال�شتعمال الر�شمي)79(              قا�شي جنني ال�رشعي
القا�شي ال�رشعي
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حتليل الوقفية

Ú ن�ع ال�قف: خريي
Ú  يف وامل�شجلة  1975م،   /3/  5 امل�افق  1395ه�/  �شفر   22 ال�قفية:  تاريخ 

املحكمة من ال�رصعية يف جنني
Ú .طبيعة امل�ق�ف: اثنان وخم�ش�ن �شهمًا يف �رصكة م�شفاة البرتول الأردنية
Ú  اأرباح ت�قف على اجلمعية )الن�شف( وما ينتج عنها من  26 �شهمًا  ال�قف:  جهة 

اخلريية يف جنني.
الإ�شالمية  الأيتام  دار  مدر�شة  على  فت�قف  متلكها  التي  الأخرى   )26( الأ�شهم  اأما 

ال�شناعية يف القد�ص. 

شروط الواقفة وإدارة الوقف: 

Ú .ت�قف ن�شف الأ�شهم على اجلمعية اخلريية يف جنني
Ú  من اأن�شئت  التي  مبهماتها  تق�م  ل  اأ�شبحت  اأو  خلت  اأو  اجلمعية  هذه  فقدت  واإذا 

اأجلها، حت�ل هذا ال�قف ملدر�شة دار الأيتام ال�شناعية الإ�شالمية يف القد�ص.
Ú  اأما الن�شف الآخر من الأ�شهم فقد اأوقفتها على مدر�شة دار الأيتام الإ�شالمية، واإذا

تعذر ال�رصف عليها لأي �شبب يف��ص القا�شي ال�رصعي يف جنني لتنفيذ هذه ال��شية. 

ال�قفية الثالثة: وقفية احلاجة وجدان م��شى عبد الهادي من جنني )80(
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شجل     �شفحة    عدد الرقم   املحكمة ال�رشعية يف جنني      
  29     170        33                                                          

التاريخ : 19 /6/ 1974م .        

جنني  قا�شي  عبده  الرحمن  عبد  وا�شف  اأنا  انتقلت  فقد  ال�رصعية  املعذرة  على  بناء 
الهادي  عبد  م��شى  وجدان  احلاجة  بيت  يف  جنني  يف  القدمية  البلدة  م�قع  اإىل  ال�رصعي 
وجدان  احلاجة  �رصعا  املكلفة  فيه  ح�رصت  �رصعيا  جمل�شا  فيه  وعقدت  جنني  �شكان  من 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 388
ُهِويَّة وانتماء

م��شى عبد الهادي املذك�رة وبعد التعريف عليها من قبل احلاج �شعيد را�شد عبد الهادي 
الهادي جميعهم من �شكان جنني وقررت احلاجة  والدكت�ر ها�شم احلاج حممد �شليم عبد 
وجدان املذك�رة بح�ش�رهما حال نفاذ ت�رصفاتها ال�رصعية وحال متتعها بكامل الأو�شاف 
امل�شجل يف  العقار  الأول  تاليا.  املذك�رين  العقارين  اأوقفت وحب�شت  اأنني  قائلة  ال�رصعية 
�شهادة الت�شجيل رقم)9/ 65ق( ورقم العقد) 13/ 65( �شجل )6 /ع( رقم ال�شفحة )94( 
وه� من ن�ع امللك يف البلدة القدمية يف جنني وه� عبارة عن طابق اأر�شي مك�ن من اأربع 
غرف عق�د ومنافعها )دون اأن ي�شمل الطابق العل�ي املك�ن من ثالث غرف عق�د و�شال�ن 
ومنافع ومطلع درج( اأما العقار الثاين املبني يف �شهادة الت�شجيل رقم الطلب ) 9/ 65ق( 
�شادرتان  ال�شهادتان  وهاتان   )95( �شفحة  )6/ع(  ال�شجل  رقم   )65  /14( العقد  ورقم 
عقد  واحدة)  غرفة  من  م�ؤلف  بيت  عبارة عن  هذا  الثاين  والعقار  ت�شجيل جنني  دائرة  عن 
ومنافع( وقررت احلاجة وجدان املذك�رة قائلة اأنها اأن�شاأت هذا ال�قف املذك�ر على نف�شها 
مدة حياتها. تنتفع به �شكنا واإ�شكانا وغلة وا�شتغالل ثم من بعدها على زوجها احلاج �شعيد 
را�شد عبد الهادي ثم من بعدهما يع�د هذا ال�قف اإىل الأوقاف العامة الإ�شالمية يف جنني 
على اأن ي�رصف ريع هذا ال�قف على بيت امل�شنني يف جنني ما دام  هذا البيت ي�ؤوي امل�شنني 
ويق�م برعايتهم وما دامت جمعية بيت امل�شنني يف جنني قائمة بالإنفاق عليهم والعتناء 
بهم وخدمتهم على اأمت وجه وعلى اأن ي�رصف على هذا ال�رصف على بيت امل�شنني الأوقاف 
ب�اجبها  تق�م  ل  اجلمعية  اأ�شبحت  اأو  امل�شنني  بيت  جمعية  حلت  فاإذا  جنني  يف  العامة 
بالن�شبة للم�شنني والعجزة على اأمت وجه وابتعدت اجلمعية املذك�رة عن املهمة النبيلة التي 
اأن�شئت اجلمعية املذك�رة من اأجلها يع�د ال�قف املذك�ر على م�شاجد ل�اء جنني فاإذا تعذر 
اأينما كان�ا  ال�رصف بعد ذلك ي�رصف الريع املذك�ر على الفقراء وامل�شاكني من امل�شلمني 
واأينما وجدوا ابد الأبدين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها وه� خري ال�ارثني وقد �رصطت 
ال�اقفة املذك�رة اأن يبداأ ال�اقف من غلة ال�قف مبا فيه البقاء لعينه والدوام لنف�شه حتريرا 

يف 29 جماد الوىل �شنة 1394ه� وفق 19 /6/ 1974م.)81( 
�شجل     �شفحة    عدد                                       قا�شي جنني ال�رشعي 
 33       170      29                                       مائة وخم�ش�ن فل�س 

االأ�شل اأجيز وق�بل                                               الط�ابع 
الكاتب                                                              159146        19 /6/ 1974 

�شتمائة فل�س
حجة ال�قفية 
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1974 /6/ 19              179146

حتليل الوقفية
Ú ن�ع ال�قف: خريي
Ú  تاريخ ال�قفية: 9 جمادى الأوىل �شنة 1394ه� وفق 19 /6/ 1974م. وامل�شجلة

يف املحكمة ال�رصعية يف جنني 
Ú  .طبيعة امل�ق�ف: عقاران يف البلدة القدمية من املدينة
عل�ي  - ومنافعها، وطابق  عق�د  اأربع غرف  من  اأر�شي مك�ن  الأول: طابق  العقار 

مك�ن من ثالث غرف عق�د و�شال�ن ومنافع ومطلع درج.
العقار الثاين: بيت م�ؤلف من غرفة واحدة )عقد ومنافع(. -

شروط الواقفة وإدارة الوقف.
Ú .اأنها اأن�شاأت هذا ال�قف املذك�ر على نف�شها طيلة مدة حياتها تنتفع منه
Ú .اإذا ماتت ينتقل هذا ال�قف اإىل زوجها
Ú  اإذا مات زوجها يع�د ال�قف اإىل دائرة الأوقاف الإ�شالمية يف جنني على اأن ي�رصف

ريعه على جمعية بيت امل�شنني اخلريي ما دام هذا البيت ي�ؤدي دوره يف رعاية امل�شنني على 
اأكمل وجه، وما دامت هذه اجلمعية قائمة بالإنفاق عليهم والعتناء بهم.

Ú  اإذا ُحلت هذه اجلمعية واأ�شبحت ل تق�م ب�اجبها اجتاه امل�شنني والعجزة وابتعدت
عن مهمتها النبيلة التي ن�شاأت من اأجلها، يع�د ريع ال�قف اإىل م�شاجد ل�اء جنني. 

Ú  من وامل�شاكني  الفقراء  على  ال�قف  ريع  ي�رصف  ذلك،  على  ال�رصف  تعذر  واإذا 
امل�شلمني اأينما كان�ا، واأينما وجدوا اأبد الآبدين اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن عليها.

Ú  .اأن يبداأ بال�رصف من غلة ال�قف على ال�قف نف�شه لبقاء دوامه

ال�قفية الرابعة: وقفية احلاجة وديعة اأحمد عبد الهادي من جنني )82(
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

دي�ان قا�شي الق�شاة – املحاكم ال�رشعية         حجة وقف  الرقم 37/ 184 /67
املحكمة ال�رشعية يف جنني                                     التاريخ : 22 /5/ 1397 هـ 

                                                                     وفق 10 /5/ 1977م
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يف املجل�ص ال�رصعي املعق�د يف حمكمة جنني ال�رصعية لدي اأنا عبد اهلل ابراهيم اأب� 
فرحة وكيل قا�شيها ال�رصعي ح�رصت املكلفة �رصعًا احلاجة وديعة اأحمد عبد الهادي من 
جنني و�شكانها وبعد التعريف عليها من قبل جائزي التعريف �رصعًا: حمم�د عبد الهادي 
ابراهيم واحلاج �شعيد را�شد عبد الهادي كالهما من �شكان جنني وقررت بح�ش�رهما حال 
وحب�شت  وقفت  اأنا  قائلة  العقلية  ق�اها  بكامل  متمتعة  وهي  ال�رصعية  ت�رصفاتها  نفاذ 
)مطبخ  ومنافع  و�شال�ن  غرفتني  من  وامل�ؤلفة  متلكها  التي  الدار  تعاىل  هلل  وت�شدقت 
ومرحا�ص وحمام( ال�اقعة يف الق�شم الغربي من الطابق الثالث من العمارة ال�اقعة غرب 
بناية ح�شبة جنني القدمية بالقرب من م�شجد جنني اجلديد. وذلك مب�جب عقد البيع امل�قع 
بني غالب حممد خلف واحلاجة وديعة اأحمد عبد الهادي امل�ؤرخ يف 7 /1/ 1962م والذي 
م�شى على ت�قيعه مدة تزيد على خم�شة ع�رص عامًا مع حق املرور من مطلع الدرج امل�شرتك 
للعمارة بكاملها حتى الطابق الثالث. وطلبت ت�شجيلها وقفًا خرييًا �شحيحًا على نف�شها مدة 
الأيتام الإ�شالمية  حياتها ومن ثم على الأوقاف الإ�شالمية لينفق ريعها على مدر�شة دار 
ال�شناعية يف القد�ص ما زالت قائمة ومن بعدها على بي�ت اهلل اإىل اأن يرث اهلل الأر�ص ومن 
عليها وه� خري ال�ارثني. والعقار املذك�ر يقع يف منطقة م�شتثناة من الت�ش�ية يف مدينة 
جنني. و�شجل لدى دائرة مالية جنني. رقم احل��ص 20056 رقم القطعة 173/ 1 �شجل 17 
�ص 69 و�رصطت ال�اقفة اأن يبداأ من غلة هذا ال�قف ما فيه البقاء لعينه والدوام ملنفعته. 
ول� ا�شتغرق هذا جميع الغلة وجعلت النظر على وقفها هذا لنف�شها ط�ل حياتها ومن بعدها 
ملدير الأوقاف العام اأو من يقيم من قبله. وقررت اإ�شعار حما�شب مالية جنني بت�شجيل هذا 
ال�قف والإ�شارة على ذلك يف �شجله اخلا�ص حتريراً يف 22 جمادى الأوىل �شنة 1397ه� 

وفق 10 /5/ 1977م. 
�ش�رة طبق االأ�شل اأخرجت وق�بلت عن: قا�شي جنني ال�رشعي

�شجل     �شفحة     عدد             م�شفاة من الر�ش�م               عبد اهلل ابراهيم اأب� فرجة
67    )184(     )37(

الكاتب 

حتليل الوقفية

Ú ن�ع ال�قف: خريي
Ú  ،1977م  /5/  10 وفق  1397ه�/  �شنة  الوىل  جمادى   22 ال�قفية:  تاريخ 

وامل�شجلة يف حمكمة جنني ال�رصعية. 



391موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

Ú  ومرحا�ص )مطبخ  ومنافع  و�شال�ن  غرفتني  من  م�ؤلفة  دار  امل�ق�ف:  طبيعة 
وحمام(. ويقع يف الق�شم الغربي من الطابق الثالث من العمارة ال�اقعة غرب بناية احل�شبة 
القدمية)83( بالقرب من م�شجد جنني اجلديد)84(، وذلك مب�جب عقد البيع امل�قع بني احلاجة 

وديعة و�شاحب العمارة بتاريخ 7 /11/ 1962م. 
Ú  :رصوط ال�اقفة�
اأن يتم ت�شجيل الدار وقفًا خرييًا �شحيحًا على نف�شها طيلة حياتها. -
يف  - ال�شناعية  الإ�شالمية  الأيتام  دار  على  لينفق  ال�قف  ريع  ينتقل  وفاتها  بعد 

القد�ص.
واإذا تعذر ال�رصف على دار الأيتام، ينتقل ريع ال�قف املذك�ر على بي�ت اهلل.  -
كما ا�شرتطت ال�اقفة املذك�رة اأن يبداأ بال�رصف من غلة ال�قف على ال�قف نف�شه  -

لبقاء عينه)لال�شتفادة منه(، ول� ا�شتغرق ذلك جميع ريع ال�قف. 
Ú  الأوقاف ملدير  ينتقل  بعدها  ومن  حياتها،  ط�ال  لنف�شها  يك�ن  اأن  ال�قف:  اإدارة 

العام يف جنني، اأو من ين�ب عنه، واإ�شعار حما�شب مالية جنني بت�شجيل هذا ال�قف. 
من خالل درا�شة هذه ال�قفيات نالحظ اأنها ت�شمنت ما يلي : 

فيه  - تعلن  القا�شي  بح�ش�ر  ال�رصعي  املجل�ص  انعقاد  اإىل  م�شتهلها  يف  الإ�شارة 
اإدارة  ب�شاأن  لزمة  يراها  �رصوط  اأي  وي�شع  ما،  جهة  على  غريه  اأو  ما  عقار  وقف  ال�اقفة 

العقار اأو الت�رصف يف ريعه. 
يظهر ا�شم ال�اقفة يف اأول حجة ال�قف بالكامل.  -
يلي ذلك ذكر ال�شيء امل�ق�ف ذكراً مف�شاًل بدقة، مع تاأكيد ملكية ال�اقفة لالأ�شياء  -

امل�ق�فة. 
ثم حتدد ال�اقفة اأهداف ال�قف وامل�شتحقني منه، وطريقة �رصف ريعه، وواجبات  -

من يدير ال�قف، و�رصوط ال�قف. 
اإمكانية حت�يله  - ويف نهاية ال�قفية يتم التاأكيد على حجة ال�قف، وثباته، وعدم 

وتبديله، واأنه باٍق اإىل ما �شاء اهلل. 
كما يتم كتابة تاريخ ت�شجيل ال�قفية يف املحكمة ال�رصعية.  -

اأما بالن�شبة حلجم وط�ل ال�قفية فهي من الن�ع ال�شغري ول تتجاوز ال�شفحة ال�احدة. 
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النتائج والتوصيات:
اأن ن�شع بني يدي  الن�شائية يف مدينة جنني ال بد  بعد هذا العر�س عن بع�س ال�قفيات 

القارئ اأهم النتائج والت��شيات التي ت��شل اإليها الباحث

أوالً - نتائج البحث:

بع�ص . 1 اإىل  ذلك  تعدى  واإمنا  جنني،  يف  فقط  اأوقافهن  ريع  ي�قفن  مل  ال�اقفات  اإن 
املدن الفل�شطينية الأخرى، وخا�شة مدينة القد�ص.

اإىل م�شاجد اهلل يف . 2 اأوقافهن كانت لي�ص-فقط -على م�شاجد جنني واإمنا  اأن  كما 
اأي مكان.

وكذلك بالن�شبة للفقراء وامل�شاكني، فلم ي�شمل فقراء املدينة وم�شاكينها، واإمنا على . 3
الفقراء وامل�شاكني اأينما كان�ا واأينما وجدوا.

اأدى ال�قف الن�شائي يف جنني دوراً يف مت�يل بع�ص امل�ؤ�ش�شات الثقافية والدينية . 4
اجلمعية  مثل:  و�شم�دها  املدينة  يف  اجلمعيات  بع�ص  وا�شتمرار  دعم  ويف  والجتماعية، 
اخلريية، وجمعية بيت امل�شنني وغريها، وكذلك املدار�ص مثل: مدر�شة دار الأيتام الإ�شالمية 

يف القد�ص.
على . 5 اجتماعية  خدمات  من  قدمته  فيما  املدينة  يف  الن�شائية  الأوقاف  اأثر  ظهر 

الطعام  ت�فري  من  ال�شن  وكبار  وامل�شنني  واملحتاجني  وامل�شاكني  الفقراء  م�شاعدة  �شعيد 
والك�شاء والعالج واملاأوى لهذه الفئات.

اإن جميع هذه ال�قفيات يع�د تاريخ وقفها اإىل الن�شف الثاين من القرن الع�رصين.. 6
اأن ال�قفيات الأربع التي در�شت، ثالثة منها وقف خريي والرابعة وقف ذري، ما . 7

ي�ؤكد على اهتمام املراأة بالأجر والث�اب مثل الرجل، ويبني على قدرة املراأة القت�شادية 
داخل املجتمع ال�شالمي ومنه املجتمع الفل�شطيني .

ريع . 8 من  كبرياً  ن�شيبًا  القد�ص  يف  الإ�شالمية  ال�شناعية  الأيتام  دار  مدر�شة  نالت 
الأوقاف الن�شائية يف املدينة. 

لحظنا خالل الطالع على ال�قفيات التي ح�شلنا عليها من املحكمة ال�رصعية يف . 9
جنني وهي �شت ع�رصة وقفية اأن ن�شفها تقريبا واقفات من اآل عبد الهادي.

كان هناك اهتمام وا�شح من ال�اقفات بتحبي�ص الأوقاف على ال�قفيات القدمية، . 10
وخا�شة وقفية فاطمة خات�ن يف املدينة. 
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مل يقت�رص اإيقاف الأوقاف على الذك�ر فقط، بل �شاركت الن�شاء يف ذلك عرب التاريخ . 11
الإ�شالمي. 

ايقاف الأوقاف مت بعقد جمل�ص �رصعي �ش�اء داخل املحكمة اأم خارجها يف البي�ت، . 12
وه� ي�شري اإىل عدم قدرة ال�اقفة على الذهاب للمحكمة. 

ا�شتفادة البنات )الإناث( من ال�قف مثلهن مثل الأولد )الذك�ر( ما دمن على قيد . 13
اأن ي�شتفيدوا من  اأولدهن ل ميكن  اإذا ت�فني فقد �شقط حقهن، ومعنى ذلك ان  اأما  احلياة، 

ال�قف. 
يف . 14 ال�شائد  املذهب  وه�  حنيفة،  اأبي  الإمام  مذهب  على  مت  ال�قفيات  يف  ال�قف 

فل�شطني يف الفرتة العثمانية وما بعدها. 
اأما الت��شيات فيمكن اإجمالها بعد ال�ش�ؤال االّتي: كيف ميكن تط�ير نظام ال�قف يف ال�اقع 

الراهن من منظ�ر املقا�شد ال�رشعية؟ واالإجابة عن هذا ال�ش�ؤال ميكن عمل ما ياأتي: 

اإعادة النظر يف كثري من ال�قفيات الن�شائية وغريها يف املدينة، واإعادة درا�شتها . 1
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وخا�شة وقفية فاطمة خات�ن.
دع�ة املجتمع اجلنيني خا�شة والفل�شطيني عامة وت�شجيعه على حتبي�ص الأوقاف . 2

باعتبارها �شدقة جارية ينتفع فيه ال�اقف وامل�ق�ف عليه يف الدنيا و الآخرة.
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�شمانات املراقبة كافة من ال�قف واملحكمة ال�رصعية، وباإ�رصاف وزارة الأوقاف الفل�شطينية
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�رصورة تنمية ال�قف وتط�يره يف املدينة عن طريق زيادة حجم الأم�ال امل�شتغلة . 5

لل�قف، وا�شتثمارها ب�شكل �شحيح.
اأ�شحاب روؤو�ص الأم�ال على تقدمي ال�شدقات اجلارية مل�ؤ�ش�شات املدينة . 6 ت�شجيع 

الجتماعية واجلمعيات اخلريية.
اأداء دوره الفاعل يف خدمة . 7 اإزالة الع�ائق القان�نية التي تعرقل نظام ال�قف عن 

املجتمع، وتط�ير الت�رصيعات القان�نية اخلا�شة به. 
وقفيات . 8 بتاأ�شي�ص  بالدنا  يف  الأعمال  ورجال  الأم�ال  روؤو�ص  اأ�شحاب  يبادر  اأن 

جماعية مل�شاعدة امل�اطنني يف كل املدن الفل�شطينية.
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القرن . 79 ع�رصينيات  يف  جنني  يف  ولدت  الهادي:  عبد  م��شى  وجدان  احلاجة 

املا�شي)الع�رصين(، وت�فيت يف بداية ال�شبعينيات، اهتمت خالل حياتها برتبية الأيتام 
وخا�شة اأبناء ال�شهداء وهي زوجة �شعيد را�شد عبد الهادي. مقابلة مع اأحد اأقاربها وه� 

اأجمد ها�شم عبد الهادي يف 10 /8/ 2017م.
بداية . 80 يف  وت�فيت  الع�رصين  القرن  بداية  يف  ولدت  الهادي:  عبد  اأحمد  وديعة  احلاجة 

الثمانينات منه، عا�شت بدون زواج، وكانت متلك عقارات واأم�ال كثرية. تربعت واأوقفت 
اأجزاء منها لالأوقاف وامل�ؤ�ش�شات الأخرى. مقابلة مع اأحد اأقاربها وه� اأجمد ها�شم عبد 

الهادي يف 10 /8/ 2017.
قرب . 81 ال�شغري  اجلامع  امل�ج�دة غربي  احل�شبة  بها  ويق�شد  القدمية يف جنني:  احل�شبة 

�ش�ق  بعد عمارة وحتتها  فيما  واأقيم عليها  للبلدية،  اآلت  واأر�شها وقف  ال�شهداء،  دوار 
جتاري، انظر: خمل�ص حمج�ب، جنني، املرجع ال�شابق، �ص 221.

اأي�شًا . 82 م�شجد جنني اجلديد: ه� ثاين م�شاجد املدينة بعد جامع فاطمة خات�ن، وعرف 
"ال�شغري" منذ عهد ال�شلطان عبد املجيد الأول �شنة 483م، ثم هدم واأعيد بناوؤه، و ي�جد 
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انظر: خمل�ص   . 589م2  1958، وتقدر م�شاحته  العام  اأ�شفله حمالت جتارية منذ  يف 
حمج�ب، جنني، املرجع ال�شابق، �ص 155

اهلوامش:
طالب ال�ش�ايف ، »دور املماليك يف دعم اأوقاف امل�ؤ�ش�شات التعليمية يف القد�ص املدار�ص . 1

من�ذجًا “ ، م�ؤمتر بيت املقد�ص الدويل الرابع ،رام اهلل، ج1 ، 2013 ، �ص 110 - 111 . 
حممد اأب� زهرة، حما�رصات يف ال�قف، القاهرة: دار الفكر العربي، 1972، �ص5 ، 39. . 2
اإبراهيم غامن، جتديد ال�عي بنظام ال�قف الإ�شالمي، القاهرة : دار الب�شري ، ط2 ، 2016، . 3

�ص9. 
عرفة . 4 اأب�  وكالة   : القد�ص  واأحكامه،  ال�قف  ال�شايف يف  املنهل  احل�شيني،  اأ�شعد  حممد 

الع�رص  الإ�شالمية يف فل�شطني يف  الأوقاف   ، 13، حممد اخلطيب  ، �ص8،  للن�رص، د.ت 
اململ�كي ، ر�شالة دكت�راة غري من�ش�رة ، اربد ، جامعة الريم�ك ، 2007 ، �ص 6 . 
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د.ت، �ص67 - 68. 

املصادر واملراجع:
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بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1999م. 
ثانياً - املراجع العربية:

اإبراهيم غامن، جتديد ال�عي بنظام ال�قف الإ�شالمي، القاهرة: دار الب�شري، ط2، 2016م.. 1
2 . ، اأحمد الكردي، ال��شايا وال�قف والرتكات، من كتاب »الأح�ال ال�شخ�شية« د.م: د.ن 

د.ت. 
حمد ي��شف، ال�قف الإ�شالمي يف فل�شطني، ج1، فل�شطني: وزارة الإعالم، ط2، 2010.. 3
راغب ال�رصجاين، روائع الأوقاف يف احل�شارة الإ�شالمية، القاهرة: دار النه�شة م�رص، . 4

ط4، 2012م.
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زيارة “سيدنا اخلضر” يف حيفا – اإلنسان واملكان

د. روزالند كريم دعيم
الكلية األكادميية العربية للرتبية / حيفا

ملّخص:
لدى  ُن�شجت ح�لها ق�ش�ص عديدة، وهي تثري جدًل  اأ�شط�رية  اأزلية  اخل�رص �شخ�شية 
اخل�رص،  �شيدنا  اخل�رص،  اأ�شمائه:  من  وغريهم.  امل�شلمني  من  والعاّمة  الدين  رجال  بع�ص 

اخل�رص اأب� العّبا�ص.
تطّ�رت �شخ�شّيته يف الإ�شالم وتقاطعت مع �شخ�شّيات من ح�شارات اأخرى؛ اإلياه�، 
ب�شخ�شية  العربية  احل�شارة  يف  الأ�شماء  وجتتمع  جري�ص.  ج�ارجي��ص،  اإليا�شني،  اإليا�ص، 

اخل�رص.
ينت�رص يف فل�شطني ل�حدها واحد و�شبعني مقاًما للخ�رص بت�شمياته املختلفة، ي�شمل 
اجلليل وال�شاحل واللد والقد�ص وبيت حلم وغزة و�شائر رب�ع البالد. هذا عدا عن تعّدد الأماكن 

يف �ش�ريا الكربى، ويف الدول العربية والإ�شالمية. 
املداخلة املطروحة تتطّرق اإىل مغارة اخل�رص ال�اقعة حتت �شفح الكرمل واملطّلة على 
حّي امَل�ْشَلك واملعروفة بلغة الكني�شة مدر�شة الأنبياء وبلغة اليه�د مغارة الياه�. ي�شل بينها 
وبني دير مار اليا�ص للرهبان الكرمليني يف �شتيال مار�ص م�شاٌر جبلّي امتداده ثمامنائة مرت. 

يقطع جبل مار اليا�ص �شع�ًدا حتى راأ�ص الكرمل.
واإيقاد  النذور  وتقدمي  والن�م  للزيارة  ومتاحة  مفت�حة  املا�شي  يف  املغارة  كانت 

ال�شم�ع وال�شالة، اأما الي�م فلزيارتها م�اعيد ولطق��شها ق�انني.
نالحظ يف ال�شن�ات الأخرية تراجًعا يف زيارة العرب امل�شلمني اإىل املغارة ويع�د ذلك 
لأ�شباب بع�شها دينية وبع�شها �شيا�شية، وهذا ما �ش�ف اأتداوله يف مداخلتي املطروحة، من 
خالل عر�ص ت�ثيقي لعادات العرب امل�شلمني وممار�شاتهم يف مغارة اخل�رص، وربطها مع 

التطّ�رات الناجمة يف احليِّز العام الآيّن. 
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A Visit to “al-khadir” in Haifa: The Man and the Place
Dr. Roseland Karim D'eam

Abstract:

Alkhader  is an eternal mythical figure around whom many stories 
which caused a lot of controversy among Muslim clerics  and the general 
public  have been woven.  He is called by many names such as Alkhader, 
our lord Alkhader , & Alkhader Abu Alabbas. His character developed in 
Islam and intersected with figures from other civilizations such as Elias, 
Eliyahu,Elyasin,Georgeus & Grace. 

In the Arab civilization, they are all combined in the character of 
Alkhader. 

There are ( 71) shrines for Alkhader with his different names  in 
Palestine alone scattered in many places such as Galilee, the coast, Lud, 
Jerusalem, Bethlehem and Gaza. in addition to Syria and other Arab and 
Islamic countries.

This present paper talks about Alkhader cave which lies at the foot of 
Alkarmel mountain overlooking Almaslak neighborhood known by the church 
as the Prophet’s School and by the Jews as Eliyahu’s cave and  which is  linked 
with Elias Monastery for the Carmelites by a mountain path 800 meters long. 
It crosses mount Mar Elias up to the top of Alkarmel mountain.

In the past, the cave was open for visits, sleeping, making vows, 
lighting candles and praying but these days, there are laws and rituals for 
its visits. Thus  in the last years there is noticeable decline  in the Arab 
Muslims visits for this cave due to many religious & political reasons. 
This is what the presentation will discuss by giving a documentary for the 
Arab customs and practices at AlKhader cave and linking this with the 
present developments.

مقدمة:
تعتمد هذه ال�رقة على م�اد علمية وم�شاهدات اإثن�غرافية ووثائق �شف�ية،)1( تهدف 
كما  حيفا،  يف  اخل�رص  مقام  بزيارة  املتعلِّقة  والعادات  والطق��ص  املمار�شات  ت�ثيق  اإىل 

تهدف اإىل ر�شد التغيري احلا�شل على عادات الزيارة وطق��شها. 
ع  اأ�شهمت ع�امل عدة يف خدمة هذا البحث منها: ر�شد التغيري ف�ر ح�ش�له، دون الت�قُّ
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لعادات  ا  ت�ثيقيًّ البداية  منذ  الهدف  كان  فقد  الي�م.  ال��شع  اإليه  اآل  الذي  للحال  امُل�شبق 
ر  وممار�شات وق�ش�ص وحكايات، مع الأخذ بعني العتبار مالمح الع�رصنة التي ل بد اأْن ت�ؤثِّ
على زيارة املقامات. اإل اأّن التغيري اجلذرّي يف و�شع مقام اخل�رص والته�يد امُلرَبمج اأك�شب 
هذا البحث قيمة م�شافة كبرية بحيث يعدُّ ال�ثيقة ال�حيدة التي ت�شل بني احلقب الزمنية 

والذي ي�ثِّق التغيري مع مطلع القرن احلادي والع�رصين خالل حدوثه.
مت ت�ثيق الطق��س والعادات على مرحلتني: 

م�شلمة . 1 عربية  لأ�رص  بيتية  زيارات  خالل  من   2003  -  1998 ال�شن�ات  بني 
وم�شيحية من �شّكان حيفا مّمن يف جعبتهم ق�ش�ص وذكريات عن زيارة الأماكن املقّد�شة 
يف حيفا مثل مقام مار اليا�ص ومغارة اخل�رص. يف البي�ت مّت ال�شتماع اإىل الق�ش�ص الغنية 
من  وكثري  خمتلفة،  وِهبات  مبعجزات  حظ�ا  الذين  امل�ؤمنني  معتقدات  بح�شب  باملعجزات 

   )1(.)thick description( ال��شف الت�ثيقي الإثن�غرايف
بني ال�شن�ات 2003 - 2015 مّتت م�شاهدة منهجّية وا�شتقرائّية للزّوار يف مغارة . 2

اخل�رص ومتابعة التغيري احلا�شل على املغارة واملقام من مالمح الته�يد.
يف هذا املكان مّت لقاء الزوار خالل زياراتهم دون تن�شيق م�شبق معهم. وكان اللقاء 
معجزاته  عن  اخل�رص،  عن  حتّدث�ا  حيث  ال�شم�ع.  م�قد  بجانب  ال�شاحة  يف  املقام  خارج 
ا تعك�ص الأ�شجار والآبار والكه�ف والطريق والبحر. وبالرغم من  وكراماته، وحك�ا ق�ش�شً
ا  اأن الزّوار لي�ش�ا رواة فنانني، اإل اأنهم حتدث�ا عن م�شاعرهم ب�شدق و�شفافية، ورووا ق�ش�شً

ة املكان واملعجزة ف�ق الطبيعية. �شخ�شية جتمع بني ق�شّ
املقام  قائم  مع  الطّيبة  العالقة  ت�طيد  على  �شاعدها  قد  الدائم  الباحثة  ت�اجد  ولعّل 

والعاملني فيه؛ مّما اأّدى اإىل تعاونهم الكبري الأمر الذي اأ�شهم يف اإمتام البحث. 

من هو “سيدنا اخلضر”:
»اإمّنا �ُشمي باخل�رص؛  ابن كثري  الإ�شالمي لدى  العربي  الرتاث  ا�شم »اخل�رص« يف  ورد 
لأّنه جل�ص على فروة بي�شاء، فاإذا هي تهتّز من خلفه خ�رصاء« )ابن كثري، 1998: 371( 
ويف �شحيح م�شلم »اإمّنا �شمي باخل�رص خ�رًصا، حل�شنه واإ�رصاقه« )الن�وي، 1972: 136/ 
5(. ومن املتعارف عليه يف الرتاث ال�شعبي الرتاكمي باأن من ينادي با�شمه ثالث مرات اأو 
يق�ل »�رصق، حرق، غرق« يح�شل على حماية من ال�رصقة، الغرق، احلكم الظامل، ال�شيطان، 

احلية والعقرب )ون�شينك، 1933، 2: 609-604(.
ويرفق امل�ؤمن�ن لفظ التكرمي »د�شت�ر من خاطره« قبل اأو بعد لفظ ا�شمه، ومنهم من 
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ا ن�ًعا من ا�شتئذان  اأي�شً يتحا�شى ذكر ا�شمه من باب التبجيل فيكتفي بلفظ التكرمي. وتعدُّ 
النبي للحديث عنه.)2(

العربية والإ�شالمية وتقاطعت مع �شخ�شيات  تط�رت �شخ�شية اخل�رص يف احل�شارة 
من ح�شارات اأخرى مثل اإلياه�، اإليا�ص )اإليا�شني( وج�ارجي��ص. فنجده نبيَّ كّل زمان وكّل 
مكان، ويف كّل جيل له ظه�ر جديد يف ج�شد جديد وحقيقة جديدة منذ عهد النبي م��شى )ع( 

)الب�شتاين، بطر�ص، 197: 404 - 407؛ مالعب 2، 1985: 117 - 119(.
ويرتبط ا�شم اخل�رص يف م�اقع عّدة من بالدنا ب�شخ�شية اإيليا النبي الت�راتي الت�شبيتي 
)�شفر املل�ك الأول، 17 - 18؛ �شفر املل�ك الثاين، 1 - 2( الذي حارب كهنة البعل يف عهد 
اآحاب واإيزابيل يف القرن التا�شع قبل امليالد. و�ش�ف يع�د لإعادة النظام يف اآخر الزمان 

)مالخي 4، 23(.
من  املراأة  ة  كق�شّ ومناذج،  كاأمثلة  م�ا�شع  عّدة  يف  اجلديد  العهد  يف  ذكره  وورد 
18( واإيليا ي�شكر   - 17  ،5 27( واإهطال املطر )ر�شالة يعق�ب   - 25  ،4 �رصفند)3()ل�قا 
�شعبه الذي يعبد البعل )ر�شالة ب�ل�ص الر�ش�ل اإىل اأهل رومية 11، 4-2(، ولعّل احلدث الكبري 
ه� جتّلي اإيليا )النبي الأكرب( على جبل طاب�ر )الط�ر()4( مع م��شى )امل�ش�ؤول عن الق�انني 
الدينية( للم�شيح )له املجد( مع تالميذه كاإثبات ملكانة امل�شيح الإلهية. وبح�ش�ر تالميذ 
الكني�شة هذا  وتعتمد  ويعق�ب.  ي�حنا،  بطر�ص،  امل�شيح:  ر�شالة  ن�رص  م�شتقبلي يف  دور  لهم 
املعمدان  اجلديد يظهر ي�حنا  العهد  امل�شيحية. ويف  الكبرية يف  اإيليا  لت�ؤّكد مكانة  احلدث 
اأن انت�رصت الفكرة باأن  15( بعد   - 11  ،11 اإيليا )متى  اًل لر�شالة  )يحيى بن زكريا( مكمِّ

ي�ش�ع ه� اإيليا )متى 17، 1 - 14(، فيعيد بني اإ�رصائيل لعبادة اهلل )ل�قا 1، 7(.
بالرغم من مكانة اإيليا يف الكني�شة، فاإن ولكن هناك عدم م�افقة اأو اتفاق على قتله 
اهلل، فحني  �شبيل  الأمر يف  كان  ل�  وت�شامح حتى  دين رحمة  امل�شيحية  لأن  البعل؛  لكهنة 
ي�حنا  ن�شيحة  بح�شب  معاقبتهم  رف�ص   )56  -  54  :9 )ل�قا  امل�شيح  ال�شامري�ن  رف�ص 

ة لي�شت مرتبطة باإيليا اإل اأّن الكني�شة ت�شتعملها كمثل. ويعق�ب. بالرغم من اأّن الق�شّ
وُي�ْشَت�شّف من �شفر الروؤيا )11: 3 - 7( ظه�ر اإيليا النبي يف اآخر الزمان. وكل الرم�ز 
يف امل�شيحية ت�ؤكد مكانة اإيليا كمب�رّص اخلال�ص يف الآخرة، واأ�شهمت يف تط�ر اأدبيات “اآخر 

الزمان”.
اإليا�ص  القراآنية وبا�شمه املتعارف عليه يف بالدنا  ة ب�شيغتها  الق�شّ وقد وردت هذه 
اأو اإليا�شني {واإن اإليا�س ملن املر�شلني * اإذ قال لق�مه اأال تتق�ن * اأتدع�ن بعال وتذرون اأح�شن 
اخلالقني * اهلل ربكم ورب اآبائكم االأولني * فكذب�ه فاإنهم ملح�رشون * اإال عباد اهلل املخل�شني * 
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وتركنا عليه يف االآخرين * �شالم على اإل يا�شني * اإنا كذلك جنزي املح�شنني * اإنه من عبادنا 
»... وزكريا ويحيى)6(  الأنعام  �ش�رة  132(.)5( ويف   - 123 ال�شافات،  )�ش�رة  امل�ؤمنني} 
اإليا�ص  وعي�شى واإليا�ص كل من ال�شاحلني« )�ش�رة الأنعام، 85(. وبح�شب تف�شري اجلاللني 
وامل�شيحية  اليه�دية  من  الأنبياء  اأ�شماء  وبذكر   ،)187 )ال�شي�طي،  م��شى  اأخ  هارون  ابن 
وحتى النبي حممد )�ص( اإ�شارة من اهلل على انتقائه لأنبيائه وحمايته لهم )ال�شي�طي، 331 

 .)341 -
ولعّل ال�شخ�شية التي وردت يف القراآن الكرمي حتت ا�شم »العبد ال�شالح« )�ش�رة الكهف، 

اأكرث ما يق�ي ويعّزز هذه العالقة.  82( هي   - 60
ة لقاء النبي م��شى والعبد ال�شالح يف ملتقى البحرين وال�شفر برحلة  وخال�شة الق�شّ
يق�م بها العبد ال�شالح باأعمال متناق�شة تثري ت�شاوؤًل لدى النبي م��شى؛ كاأن ُيحِدث ثقًبا 
اأو  اأو حني قتل طفاًل �شغرًيا كان يلعب مع رفاقه،  يف قارب جماعة كانت قد �شاعدتهما، 
حني رمّم جداًرا يف بلدة رف�ص اأهلها تقدمي الطعام لهما. وكان تف�شري العبد ال�شالح لالأمر 

اأّن ما قام به بح�شب م�شيئة اهلل.
وبح�شب تف�شري حكماء امل�شلمني اأّن العبد ال�شالح ه� اخل�رص )الرباوي، 1978: 166؛ 
ون�شينك، 1933، 8: 356 - 374(. واإْن كان تف�شري ف�شيلة ال�شيخ حممد مت�يل ال�شعراوي 
ة م��شى مع العبد ال�شالح من اأغرب  )1911 - 1998( يختلف عن �شابقيه فقد قال اإّن ق�شّ
اإىل  وتهدف  رمزية  ة  الق�شّ اأّن  ت��شح  اإلهية  بروؤيا  حِظي  وقد  الغيبيات،  علم  يف  الق�ش�ص 
ة املعل�مة التاريخية ولي�ص ه�ية  تعليم احلكمة والر�شا بالق�شاء والقدر، فلي�ص هدف الق�شّ
ال�شخ�شية بل الر�شالة والقيمة من ورائها )ال�شعراوي، 5، 1977: 3233، مالحظة النا�رص(.
اأ�شاطري وق�ش�ص عديدة من ثقافة ما بني  ة م��شى والعبد ال�شالح مع  وتتقاطع ق�شّ
ة الإ�شكندر الأكرب  النهرين كملحمة جلجام�ص ال�ش�مرية يف رحلة البحث عن اخلل�د، اأو ق�شّ
ب�ش�دو  ة  )ق�شّ احلياة  ينب�ع  عن  بحثهما  يف  اأندريا�ص  وطّباخه  املقدوين(  القرنني،  )ذو 
الثالثة  املائة  من  اليه�دي  الرتاث  من  ة  ق�شّ مع  الت�شابه  حتى  وتتقاطع  كال�شا�شتني�ص(. 
ة الراب ي�ش�ع بن لوي )يه��شع هليفي( مع النبي اإيليا )ون�شينك، 1933،  للميالد وهي ق�شّ

609(. وقد يكمن هنا تكّ�ن الربط بني اخل�رص واإليا�ص.   - 604  ،2
اأ�شهرها  اخل�رص  �شخ�شية  ح�ل  م�ؤّلفات  �شبعة  الإ�شالمية  البحث  اأدبيات  يف  وجند 
»الزهر  اإ�شايف  ا�شم  حتت  وورد   )7()1988 )الع�شقالين،  اخل�رص«  حال  يف  الن�رص  »الزهر 
اخل�رص يف نباأ اخل�رص« )الع�شقالين، 1987( ويرد ا�شمه بليا بن ِمّلكان )ويف م�اقع اأخرى 
اإيليا(، وكنيته اأب� العبا�ص، ولقبه اخل�رص )الع�شقالين، 1988: مقدمة النا�رص 22( وتتعدد 
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التاأويالت بالن�شبة ل�شمه واأ�شله )الع�شقالين، 1988: 58 - 63(.
ويف ق�ش�ص الأنبياء التي انت�رصت يف �شبه اجلزيرة العربية قبل الإ�شالم وبعده انت�رصت 
ة الت�راتية التي ل بد اأّثرت على ق�ش�ص  ق�ش�ص اإليا�ص واخل�رص وهي ت�شبه يف بع�شها الق�شّ
ة اختفاء اإليا�ص يف املغارة حيث  الأنبياء والإ�رصائيليات يف �شبه اجلزيرة العربية. مثل ق�شّ

اأح�رصت له الغربان الطعام، وحربه مع كهنة البعل )ابن كثري، 1998: 385(. 
من امل�ؤّكد اأننا اأمام �شخ�شية مرّكبة ت�شتقي �شريتها الذاتية من م�شدرين: الأول ديني 
والثاين �شعبي؛ لذلك جند كثرياً من عدم ال��ش�ح ح�ل �شخ�شية اخل�رص وعالقته باإليا�ص. 
واحدة  �شماوية  بر�شالة  ي�شرتكان  اأنهما  اأم  اأخ�ان؟  اأنهما  اأم  واحدة؟  �شخ�شية  هما  فهل 
في�رد  الأحاديث ح�لهما.  الت�شاوؤلت كرثة  يزيد من هذه  واحدة؟ ومما  ووظيفة جمتمعية 
ا ت�شري اإىل اأنهما اأخ�ة )ابن كثري، 1998: 369 - 388(. ويف حديث اآخر:  ابن كثري ق�ش�شً
»وّكل اإليا�ص يف الفيايف )جمع فيفاء، ال�شحراء املل�شة(، ووّكل اخل�رص بالبح�ر، وقد اأُعِطيا 
اخللد يف الدنيا اإىل ال�شيحة الأوىل واأّنهما يجتمعان يف م��شم كل عام” )ون�شينك، 1933، 

.)609  - 604  :2
وعلى ما يبدو فاإن �شخ�شية اخل�رص تظهر يف ق�ش�ص الأنبياء كم�ش�ؤول عن الياب�شة 
اأو عن البحار بح�شب طبيعة املكان، ففي حيفا، على �شبيل املثال، يقع املقام بالقرب من 

�شاحل البحر مما يتيح ظه�ر ق�ش�ص اإنقاذ يف البحر قام بها اخل�رص.  
يلتقيان  اأّنهما  العربية  اجلزيرة  �شبه  يف  املنت�رصة  والروايات  الأحاديث  من  ويت�شح 
كل  يف  ويحّجان  املقد�ص،  ببيت  ي�ش�مان  واخل�رص  “اليا�ص  واحلديث  معّينة،  َمهّمة  لأداء 
�شنة، وي�رصبان من ماء زمزم �رصبة واحدة تكفيهما اإىل مثلها من قابل” )وين�شينك، 1933، 
8 : 356 - 374(. ويف حديث اآخر “يلتقي اخل�رص واليا�ص كل عام يف امل��شم، فيحلق كل 
الكلمات: »ب�شم اهلل ما �شاء اهلل، ل ي�ش�ق  واحد منهما راأ�ص �شاحبه، ويتفرقان عن ه�ؤلء 
اخلري اإل اهلل ل ي�رصف ال�ش�ء اإل اهلل، ما �شاء اهلل ما كان من نعمة فمن اهلل، ما �شاء اهلل، ل 
ح�ل ول ق�ة اإل باهلل” )ابن كثري، 1998: 379( وعلى ما يبدو احلديث �شعيف كما ذكر ابن 

اجل�زي يف كتابه امل��ش�عات )ابن كثري، 1998: 379 مالحظة 1(.
اأما بالن�شبة خلل�د اخل�رص واأزليته فاإّن الأمر يثري جدًل بني علماء امل�شلمني )الع�شقالين، 

.)2174  :1997  ،4 37؛ ال�شعراوي   - 36  :1988 5؛  1987: مقدمة النا�رص 
يت�شح مما ورد اأن اخل�رص واإليا�ص يحمالن ر�شالة م�شابهة يف البحر والياب�شة، بح�شب 
طبيعة املكان. واأن اإيليا النبي -اخل�رص بت�شمياته املختلفة ه� ال�شخ�شية الأق�ى والأو�شع 

انت�شاًرا يف منطقة الكرمل ويحتل مكانة مهمة يف قل�ب امل�ؤمنني من الفئات كافة.
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مقامات اخلضر:
اجلليل  ي�شمل  املختلفة،  بت�شمياته  للخ�رص  مقاًما  و�شبعني  واحد  فل�شطني  يف  ينت�رص 
وال�شاحل واللد والقد�ص وبيت حلم وغزة. وتن�رص املقامات يف �ش�ريا الكربى وحتى العراق. 
وجتتمع  جري�ص،  اأو  ج�ارجي��ص  اأو  اإليا�ص  اأو  اإلياه�  بع�شها  يف  املقام  �شاحب  وُي�شمى 

الأ�شماء يف احل�شارة العربية ب�شخ�شية اخل�رص.

مقامات إلياس اخلضر يف حيفا:
يرتبط ا�شم اخل�رص يف حيفا با�شم مار اليا�ص اأو اإيليا النبي ويع�د ذلك ل�شيطرة �شخ�شية 
اإليا�ص على منطقة راأ�ص الكرمل عم�ًما بح�شب التقاليد الت�راتية اليه�دية وامل�شيحية. يقع 
راأ�ص الكرمل يف الطرف ال�شمايل الغربي ل�شل�شلة جبال الكرمل املمتدة حتى ال�شامرة، ويعدُّ 
البحر، وقد عرف يف املا�شي عبادات كنعانية وفينيقية  الأكرث بروًزا على �شاطئ  النقطة 

وثنية ا�شتبدلتها لحًقا عقيدة الإميان ب�حدانية اهلل.
وت�جد يف حيفا اأربعة م�اقع يرتبط ا�شمها باإليا�س اخل�رش وهي: 

حيفا، . 1 غربي  جن�ب  ال�شياح  وادي  يقع  ال�شياح؛  وادي  منطقة  يف  بيزنطية  اآثار 
البحر  غربه  يف  ويقع  وال�شنديان،  البطم  اأ�شجار  ح�له  وتنت�رص  الكرمل،  جبل  به  ويحيط 

الأبي�ص املت��شط.)8(
كني�شة  واآثار  امليالدي  ال�شاد�ص  للقرن  تاريخها  يع�د  م�شيحية  اأثاراً  ال�ادي  يح�ي 

�شليبية، ودير للرهبان الكرمليني)9( عند �شفحه اجلن�بي. 
ومغارة . 2 الكني�شة  ل�شان  على  الأنبياء  مدر�شة  با�شم  املعروفة  النبي  اإيليا  مغارة 

اليه�د وامل�شلم�ن  العرب املحليني من حيفا واجلليل؛ يزورها  ال�شكان  ل�شان  اخل�رص على 
والدروز. و�ش�ف يتم التطرق اإليها بت��شع يف هذا البحث.)10( 

معها . 3 وي�شرتك  اخل�رص  مغارة  ف�ق  يقع  الذي  الكرمليني  للرهبان  اليا�ص  مار  دير 
الكرمليني امل�شيحي�ن من  اليا�ص للرهبان  800 مرت؛ ويزور دير مار  باجلبل ويبعد عنها 
وم�شلمني  م�شيحيني  من  الكرمل  و�شكان  الفل�شطينيني  حيفا  و�شكان  وخارجها  فل�شطني 

ودروز.
دير املحرقة للرهبان الكرمليني الذي يقع على تّلة اأخرى من الكرمل )بالقرب من . 4

دالية الكرمل( والذي اأقامه اإيليا النبي بعد انت�شاره على اأنبياء البعل؛ ويزوره امل�شيحي�ن 
من فل�شطني وخارجها و�شكان الكرمل من م�شيحيني ودروز. 
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وامل�شرتك بني املقامات عجائب ومعجزات مقّد�شة وخارقة للطبيعة، بح�شب مفاهيم 
واإميان ومعتقدات ال�شعب وامل�ؤمنني زّوار املكان. ولعّل كرثة الأ�شماء والأماكن والت�شميات 

وال�شخ�شيات ت�ؤّكد اأننا اأمام �شخ�شية اأزلية ف�ق اأبدية ذات قدرة خارقة. 

مقام ومغارة اخلضر يف حيفا:
يتناول هذا البحث مغارة اخل�رص يف �شارع الزيت�ن، الذي ُي�َشّمى الي�م �شارع األلِّنبي 
“معرات  اليه�د  وبلغة  الأنبياء  مدر�شة  الكني�شة  بلغة  املغارة  هذه  وتعرف   ،)Allenby(
اإلياه�”.)11( وتقع عند مدخل حيفا اجلن�بي على �شفح الكرمل ومبا�رصة حتت راأ�ص الكرمل 
يف مكان عاٍل يطل على حّي امَل�ْشَلك ومنطقة “بات جاليم”)12( وحتديداً عند ملتقى الطرق 
املدع� »طريق يافا«، وهي املكان الذي ُبني اأن اإيليا النبي اختباأ به خالل هروبه من مل�ك 
اإ�رصائيل، والتي كان يلتقي بها تالميذه. �شّكلت باملا�شي مكان عبادة وثنية وُوِجَدت بها 
اآثار م�شيحية من الفرتة البيزنطية )359 - 636( )عب�د، 1985، 17؛ فريدمان ]פרידמן[، 
املغارة،  بجانب  بناوؤه  مت  الذي  اإيليا  دير  البيزنطية  الفرتة  يف  اأُقيم  وقد   .)106  :1985
بناء  اليا�ص احلايل. ولعل  دير مار  بالقرب من م�قع  العل�ي من اجلبل  الق�شم  والثاين يف 
اإله  وطق��ص  الأوثان  عبادة  لدح�ص  امل�شيحية  هدف  على  ي�ؤّكد  نف�شه  املكان  يف  ديرين 
ال�شم�ص التي انتع�شت يف القرن الثاين للميالد، فتم�ّشك امل�شيحي�ن بطق��ص اإيليا النبي التي 
حماربة  يف  املركزية  ال�شخ�شية  ايليا  اأ�شبح  وهكذا  ال�ثنية.  الطق��ص  ب��شاطتها  حارب�ا 

امل�شيحية لل�ثنية، كما حارب اإيليا كهنة البعل )فريدمان ]פרידמן[، 1985: 105(.  
واإيقاد  النذور  وتقدمة  والن�م  للزيارة  ومتاحة  مفت�حة  املا�شي  يف  املغارة  كانت 
ال�شم�ع وال�شالة، اأما الي�م فلزيارتها م�اعيد ولطق��شها ق�انني. كما كانت املغارة مركًزا 
للرهبان الكرمليني الالتني الذين �شكن�ا وادي ال�شياح يف الع�ش�ر ال��شطى. وامللفت للنظر 
القاهرة  َوِجُدت يف خزينة  اليه�دية لأول مّرة يف وثيقة  الثقافة  الكرمل ورد يف  راأ�ص  اأّن 
الكرمل”  راأ�ص  “و�شلنا حيفا و�شّلينا يف  القرن احلادي ع�رص:  كمكان عبادة يه�دي، من 
اإل اأّن الأب اليا�ص فريدمان )من الرهبان الكرمليني( ي�شري اإىل اأنه ل ي�جد اإثبات اأن املكان 
املق�ش�د مغارة ايليا بل رمبا تك�ن املغارة التي يف دير مار اليا�ص اأعلى اجلبل واملتعارف 

على اأنها قرب األي�شع )فريدمان ]פרידמן[، 1985: 106(.
ذلك  ويثبت  البيزنطية  الفرتة  يف  املغارة  قد�ش�ا  وامل�شيحيني  اليه�د  اأن  امل�ؤكد  من 
ع�رصات الكتابات على جدران املغارة )ع�بديا ]עובדיה[، 1985: 108( ، وقد�شها امل�شلم�ن 
لحًقا لنف�ص ال�شبب األ وه� حماربة ال�ثنية، )هارئيل ]הראל[، 1997: 680(. بل، �شميت 

املنطقة على ا�شمه.
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عالقة املسلمني مع مغارة اخلضر: 
املماليك  منذ عهد  املقّد�شة ومع مغارة اخل�رص  الأماكن  مع  امل�شلمني  ح عالقة  تت�شّ
)1265 - 1517( الذين قطن�ها بعد اأن تركها الرهبان الكرملي�ن اإّبان احلروب ال�شليبية، 
اأول  �شكن   1628 عام  يف   .)1917  -  1517( ا  اأي�شً العثماين  احلكم  فرتة  يف  وا�شتمّرت 
دروي�ص �ش�يف يف املغارة )كرمل، 1979: 53( وكانت املغارة حتت ولية اإ�شالمية، حيث 

مّت جمع الترّبعات وجتميل املقام بال�شجاد الرتكي يف القرن الثامن ع�رص.
عاد الرهبان الكرملي�ن اإىل املغارة عام 1631 على اإثر اتفاق بني الأب برو�شبري)13( 
املماليك  اأّن  اإل  الكرمل  يف  ن�شاطهم  جتديد  وحاول�ا  الكرمل،  وايل  ط�رباي)14(  والأمري 
ا اإىل اأعلى اجلبل عام 1635، حيث اأقام�ا كني�شة مار اليا�ص  اأبعدوهم عنها فانتقل�ا نهائيًّ

ودير مار اليا�ص للرهبان الكرمليني. 
م�شار  �شتيال مار�ص  الكرمليني يف  للرهبان  اليا�ص  مار  دير  املغارة وبني  ي�شل بني 

جبلّي امتداده ثمامنائة مرت. يقطع جبل مار اليا�ص �شع�ًدا حتى راأ�ص الكرمل.
مّت بناء البنايات ح�ل املغارة يف ال�شن�ات 1867 - 1887، كمكان مبيت للزائرين 
واحلجاج وكان من اأمالك عائلة احلاج ابراهيم، اآخر عائلة م�شلمة حيفاوية خدمت املقام 
)فلنائي ]וילנאי[، 1985 ]1[: 104؛ عراف 2، 1993: 178 - 179(. تناوبت معها عائلة 
ال�شيخ ح�شنني يف خدمة احلّجاج من جميع الديانات )�شيقلي، 1998: 59 مالحظة 16( 
ل�شالح  دومًنا  باأربعني  حيفا(  يف  البا�شا  حمام  )�شاحب  اخلليل  با�شا  حمم�د  ترّبع  وقد 

اأمالك اخل�رص )�شيقلي 1998: 59 مالحظة 15(.
مع تغريُّ احلكم عام 1948 انتهت ال�شلطة الإ�شالمية عن مغارة اخل�رص. وت�شّلط على 
املكان بع�ص قرا�شنة الأماكن املقّد�شة الذين اأداروا املقام والزيارات ل�شاحلهم، ف�شمح�ا 
�ش�ؤون  يف  القرار  اأ�شحاب  واأ�شبح�ا  اأجر  مقابل  الب�شطات  وفتح  ال�شم�ع  واإيقاد  بالن�م 
املكان، حتى �شنة 1983 حيث و�شعت وزارة ال�شياحة يدها على املغارة وبداأ عهد اأنظمة 

ته�يد جديدة فقدت فيها املغارة مالحمها التعّددية. 
اأّن  اإل  وطق��شهم،  ومنا�شباتهم  اأعيادهم  يف  اخل�رص  مغارة  وامل�شلم�ن  اليه�د  يزور 
حركة امل�شلمني اإىل املغارة يف تراجع كبري عّما كانت عليه يف املا�شي مما ي�ؤدي اإىل تغيري 

يف العادات واملمار�شات واندثار بع�شها )دعيم ]דעים[، 2015(.
م�شدرها  الأو�شط  ال�رصق  ويف  بالدنا  يف  املنت�رصة  واملمار�شات  العادات  من  العديد 
وثني وكانت �شائدة يف املا�شي البعيد، كالثقافة البابلية والفرع�نية والكنعانية )فريحة، 
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61؛ عبد احلكيم، 1995: 300(.  - 3  :1991

ملاذا تراجع الزّوار املسلمون عن زيارة اخلضر يف حيفا؟ 
اعتاد امل�شلم�ن زيارة املقام كثرًيا خالل »خمي�ص الأم�ات« واأيام اجلمعة. ويف امل�لد 
النب�ي ال�رصيف، واعتادوا قراءة امل�لد يف املقام )اأي م�لد العرو�ص لبن اجل�زي(، لكن يف 
ال�شن�ات الأخرية يزور امل�شلم�ن مغارة اخل�رص يف �شهر رم�شان ويف عيد الأ�شحى، واإن 
كانت زياراتهم قليلة، بينما ُيالحظ اأّن قراءة امل�لد قد اختفت، فعلى �شبيل املثال يف ذكرى 
الأقل  على  واحدة  زيارة  ت�ثيق  الباحثة  انتظرت   2014 العام  ال�رصيف يف  النب�ي  امل�لد 
اأّن انتظارها ذهب هباء. وهذا ي�ؤّكد اأن الطابع اليه�دي الذي يطغى على املكان ي�ؤّثر،  اإل 
بالإ�شافة لأ�شباب اأخرى، على زيارة امل�شلمني اإليه. ومن متابعة حركة امل�شلمني اأثناء �شهر 

رم�شان املبارك يف ع�رص ال�شن�ات الأخرية يبدو اأن عددهم ل يزيد عن اأ�شابع اليدين.
العادات  عن  املا�شي،  يف  اخل�رص  زيارة  عن  حيفا  �شّكان  رواه  ما  يناق�ص  وهذا 
والطق��ص واملمار�شات. ويف حماولة تف�شري الظاهرة يبدو اأن ال�شبب يع�د اإىل وعي امل�شلمني 
الي�م. ومن خالل  التي اختفت  القب�ر واملقامات  ال�شعبية كزيارة  العادات  وابتعادهم عن 
ِبدعة وبح�شب ق�لها  اإّن زيارة املقامات هي  اأكادميية متدينة قالت  الباحثة مع  حمادثة 
الأمر  املقد�شة  لالأماكن  زيارتهم  ال�شم�ع خالل  ي�قدون  كان�ا  املا�شي  امل�ؤمنني يف  »اإن 
النذور والبحث  الروحانية ولتقدمي  اإ�شالميا. مع ذلك فاإن حاجة امل�ؤمنني للحياة  املحّرم 
وراء حتقيق الأمنيات جعلتهم يزورون هذه الأماكن بال انقطاع، اإل اأن العظات يف امل�شاجد 

تدع� اإىل نبذ هذه الزيارات«.
على  قد�شية  الأكرث  الإ�شالمية  الأماكن  زيارة  �شه�لة  اإليه  التن�يه  منه  بد  ل  ومّما 
الإطالق؛ الكعبة امل�رّصفة وامل�شجد الق�شى املبارك، وقد كانت هذه الإمكانية غري متاحة 

بهذه امَلنالّية يف املا�شي.
وكانت  �شحيحة،  ال�شفر  و�شائل  كانت  حيث   1948 قبل  ال�اقعة  الفرتة  اإىل  عدنا  ل� 
ال�اقعة بني  الفرتة  الأق�شى! ويف  من  للترّبك  امل�شلم�ن  ي�شل  فكيف  وبعيدة  �شاّقة  الطرق 
 ،1967 بعد  تغرّي  ال��شع  لكن  القد�ص،  زيارة  كليًّا من  امل�شلم�ن  ُحِرم   1967  –  1948
وتزامن ذلك مع تط�ر و�شائل النقل وامتالك الأفراد ل�شيارات خ�ش��شية بغزارة، فاأ�شبحت 
زيارة الأق�شى متاحة و�شهلة وتنا�شب جيب امل�ؤمن وميزانيته �ش�اء �شافر ب�شّيارته اخلا�شة 
اأم بامل�ا�شالت العاّمة اأم بالرحالت التي ُتَنَظم كّل ي�م تقريًبا من جميع البلدان من اجلليل 

وحّتى النقب لزيارة الأق�شى.
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 –  1948 ال�شن�ات  بني  متاًحا  يكن  مل  املكّرمة  مّكة  يف  امل�رّصفة  الكعبة  اإىل  واحلج 
املقّد�شة املحلية واملقامات. طبًعا ل  الأماكن  اإىل  بالزيارات  امل�ؤمن�ن  فا�شتبدله   1979
يخفى على اأحد اأّن احلّج اإىل الديار احلجازية قبل �شنة 1948 مل يكن بتلك امَلنالّية بالرغم 
من عب�ر خط ال�شكة برلني احلجاز من بالدنا، وبالرغم من وج�د درب احلجيج التي �شار بها 
احلجاج، ولكن ب�شبب م�شّقة ال�شفر، وقّلة امل�ارد املالية والأح�ال ال�شيا�شية غري امل�شتقرة يف 
ال�رصق الأو�شط عم�ًما كان يق�م باحلج فقط من ا�شتطاع اإليه �شبياًل وفقط من يفي ب�رصوط 
بدل  امل�ؤمنني  ي�شتقطب  مّما  متاحة  والعمرة  احلّج  فاإمكانات  الي�م  اأما  الجتماعية.  احلّج 

زيارة املقامات كمغارة اخل�رص.
املباركة،  الأيام  يف  حتى  املقام  اإىل  امل�ؤمنني  زيارة  قّلة  التف�شري  هذا  ي�ؤكد  ومّما 
و�شهاداتهم باأنهم مل يزوروا املغارة من قبل، اأو اأت�ا مّرة قبل خم�شة عق�د حني كان�ا �شغاًرا 
�شنة. ومنهم من مل ينذر   28 اأو  �شن�ات  انتظرت ثماين  اإيفاء نذور  اأن تك�ن هذه زيارة  اأو 

لنف�شه بل اأتى لإيفاء نذر قطعته والدته عليه.
وهذا يتناق�ص مع ما روى امل�ؤمن�ن من �شّكان حيفا الذين مّت ت�ثيق �شهاداتهم يف 
بي�تهم باأّنهم كان�ا يزورون املكان كثرًيا على حّد تعريفهم، والذين مل يزوروا املغارة خالل 

فرتة ت�اجد الباحثة بها للت�ثيق.
وامللفت للنظر ن�شاط حركة امل�شلمني من �شكان حيفا اإىل دير مار اليا�ص ال�اقع على 

اجلبل نف�شه والذي ي�شرتك مع اخل�رص ب�ظيفته يف حياة امل�ؤمنني.
اأّثرت هي الأخرى على  عملية ته�يد املقام التي كانت الباحثة �شاهدة م�ثِّقة عليها 
اإحدى الزيارات كانت م�شلمة من النقب مع جمم�عة �شياحية  وترية زيارة امل�شلمني ففي 
ورف�شت الدخ�ل اإىل املغارة لعتقادها اأّن املكان مقد�ص لليه�د وهي تعتمد بذلك على ما 

راأته من مظاهر يه�دية )دعيم ]דעים[، 2015(.

وكيف اكتسب املكان مالحمه اليهودية؟
وا�شتاأجرت  املكان  على  يدها  الإ�رصائيلية  ال�شياحة  وزارة  و�شعت   1983 �شنة  يف 
ا  مقاولني لتنظيفه و�شّق الطريق اإىل ال�شارع وتهيئته للزيارات املنظمة ووّكلت قّيًما يه�ديًّ

من طرفها. ومن اجلدير ذكره اأن القّيم يتعامل مع الزّوار من جميع الفئات بلطافة فائقة.
اأ�رصلة  ب�شيا�شة  املقام  مّر  املقام  على  يدها  الإ�رصائيلية  ال�شياحة  وزارة  و�شع  ومع 
وظيفة  اإلغاء  اإ�رصائيل،  بني  واأعياد  ال�شبت  اأّيام  يف  للزيارة  املكان  اإغالق  مثل  وا�شحة 
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املحراب فتمت تغطيته ب�شتارة حمراء طرز عليها رمز جنمة داوود، يدخل اإليها امل�ؤمن�ن 
ابتعاد مفه�م املحراب عن  اإىل  اأدى  الر�شائل، مما  د وال�شالة وكتابة  للت�حُّ اليه�د فرادى 
ة من ن�شج الزّوار اليه�د الذين يحدِّث�ن اإن اإيليا النبي �شعد  وظيفته يف الإ�شالم وتبّنيه لق�شّ

اإىل ال�شماء من هذه الفج�ة، الأمر البعيد كّل البعد عن الفكر اليه�دي الر�شمي.
وبالعتماد على امل�شاهدات الت�ثيقية املت�ا�شلة )2003 - 2015( ُيالحظ التغيري 
الي�مي يف املكان نح� الته�يد، لت�شبغ املكان �شبغة يه�دية وا�شحة املعامل فيح�شل على 
�ش�رة كني�ص يه�دي ويفقد �شبغته كمكان للزيارات ال�شعبية ويفقد �شبغته كمكان متعدد 

الثقافات.
حتى �شنة 2005 مل يكن هناك ف�شل بني جهة الرجال وجهة الن�شاء داخل املغارة، 
التي تروق  بالطريقة  زائر يدخل وي�شلي  ال�شعبية. كل  الأماكن املقد�شة  كما ه� متّبع يف 
له ويف الزاوية التي تريحه. ولكن، يف العام 2006 قّرر اليه�د املتدين�ن، بح�شب �شهادة 
القائم على املقام، و�شع احلد الفا�شل بني م�شلى الرجال وم�شلى الن�شاء داخل املغارة. 
اأو ت�شليح يف املقام يتم بالتن�شيق مع القائم على املقام ومع  اإقامة الفا�شل وكّل تغيري 
املركز لتط�ير الأماكن املقد�شة يف وزارة ال�شياحة. وكاأّن القاطع الفا�شل كان مف�شال بني 
ما كان وما �شيحدث. حيث تربعت اإحدى العائالت اليه�دية من طرية الكرمل بعدة رم�ز 
دينية يه�دية وبداأ يت�اجد كل ي�م جمعة يف �شاعات ال�شباح اأحد اأبناء العائلة ب�شكل ثابت 
ليحّ�ل مالمح املغارة اإىل مالمح كني�ص. ينّظف، ي�شّلح، يعّلق رم�ًزا مقّد�شة و�ش�ًرا، ومع 
رافقت  الزيارات  اإحدى  ويف  ال�شعبية.  �شبغته  وفقد  الكني�ص  �شبغة  املكان  اكت�شب  ال�قت 
راحة  اأجل  من  والن�شاء  الرجال  بني  الف�شل  اأعجبها  نابل�ص  من  م�شلمة  �شديقة  الباحثة 
امل�شّلني اإل اأنها مل تعرف املكان قبل اأن يك�ن على حالته يف تلك الزيارة ومل ت�شنح لها 
الظروف ملقارنته الآن. رافقت هذه احلركة حركة ت�شليح كبرية بعد احل�ش�ل على ترّبعات 
من اأثرياء يه�د من البالد وخارجها لت�شليح ال�شاحة وترميمها. فتّم ر�شف ال�شاحة، مّت بناء 
م�اقد لل�شم�ع، مت و�شع كرا�ٍص معدنية نظرية لكر�شي اإيليا وه� كر�شي مقّد�ص ُيعتقد اأن اإيليا 
النبي يجل�ص عليه يف كل طق�ص ختان، ويف العادة مُتنع الن�شاء من اجلل��ص عليه )يعق�بي 
اأن و�شع كرا�ص معدنية يف ال�شاحة  اإل  1997(، فما كان من القائم على املقام  ]יעקבי[، 
ت�شتطيع الن�شاء اأن جتل�ص عليها وتترّبك بها. حتى اليافطات يف املكان باللغة العربية فقط 
ا. يف ال�شن�ات الأخرية  ما عدا تعليمات وزارة ال�شياحة وم�اعيد الزيارة فهي بالعربية اأي�شً
اأغلقت بلدية حيفا من�شاآت املقام القدمية من اأجل الرتميم )دعيم ]דעים[، 2015( )�ش�ر 1، 

.)7  ،6  ،5  ،3  ،2
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مقام اخلضر ووظيفته يف ذاكرة السكان العرب:
تك�ن زيارة املكان املقد�ص للطلب اأو لل�شكر، بالإ�شافة اإىل الرتفيه. وت�شتمل كل زيارة 
على ثالثة اأم�ر: ال�شالة واإيقاد ال�شم�ع والترّبع للمقام. وقد تنبثق عنها عادات وممار�شات 

وطق��ص خمتلفة.

وظيفة اخلضر يف حياة املؤمنني:

حماربته  على  املختلفة  الديانات  اأبناء  بني  امل�شرتكة  العاّمة  اخل�رص  وظيفة  ت�شتند 
لعبادة الأوثان؛ عالقته املبا�رصة مع اهلل؛ م�شاعدة امل�ؤمنني من ك�ارث الطبيعة واحلي�انات 

ال�شاّرة والق�ى الغيبية واحلكام؛ ويرتبط ا�شمه باخلال�ص يف الدنيا والآخرة.
بالعالقة  متتاز  كانت  واإن  العاّمة،  ل�ظيفته  انعكا�ص  فهي  ة  اخلا�شّ وظيفته  اأما 
ال�شخ�شية بني امل�ؤمن اأو الزائر والنبي؛ فه� �شانع عجائب ومعجزات، مر�شد وم�شاعد يف 
الذك�ر على وجه اخل�ش��ص،  العمل والتعليم، م�ش�ؤول عن احلمل والإجناب عاّمة واإجناب 
يعالج املر�شى، ي�شاعد يف امل�شائب واحلروب واحل�ادث واحلرائق، وله ظه�ر يف املنام اأو 
يف اليقظة بح�شب معتقدات امل�ؤمنني. ول يق�م اخل�رص ب�ظيفته ب�شكل مبا�رص واإمنا يق�م 

بدور ال��شيط بني اهلل والنا�ص )دعيم ]דעים[، 2015(.

النُّذور:

اأو عدم القيام به.  اأمام اهلل للقيام بعمل معني  اأو التزام �شاحب النذر  َق�َشم  ْذر ه�  النَّ
وه� َق�َشم م�ج�د يف ديانات عديدة وبني جميع طبقات املجتمع منذ القدم )كنعان، 1998: 

.)149  - 148

والنذور نوعان: عملية ودينية: 

النذور العملية ت�شمل تقدمي خدمة للمقام، ترميم، ترّبع، تقدمي طعام للزّوار اأو تقدمي 
القرابني والذبائح، تقدمي الهدايا كال�شجاجيد والف�اني�ص وال�شم�ع وال�شتائر والأقم�شة التي 

تك�ن خ�رصاء يف الغالب )كنعان، 1998: 164 - 166(.
اأو  كال�شري حافًيا،  بج�شده  مرتبًطا  عهًدا  نف�شه  على  امل�ؤمن  بها  ياأخذ  الدينية  النذور 
املقام  و�ش�ل  اأو  املقد�ص،  املكان  يف  الطه�ر  عقد  اأو  املقام،  يف  جزه  حتى  ال�شعر  اإرخاء 
حفاة و�شرًيا على الأقدام، ال�ش�م، ال�شالة، قراءة امل�لد، والعادات املرتبطة بالبئر )كنعان، 

.)184  - 180  :1998
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ذاكرة اإلنسان واملكان: 

قبل عام 1948، وعلى ل�شان ال�شكان »ع اأيام العرب«، كان القيم »اأب� خالد« م�ش�ؤول 
املقام وكان �رصيًرا ومتزوجًا من امراأتني. كان يتابع �ش�ؤون املقام والزّوار، واإن كان ل 
يق�م  اأن  قبل  ويبارك  يده  ي�شع  كان  ولكّنه  �رصير  لأّنه  ال�شعر  وجّز  اخلتان  طق��ص  يعِقد 

املطّهر اأو احلاّلق بعمله. وغالًبا ما كان املطهر ه� احلالق نف�شه.
وكان اأهايل حيفا يذهب�ن اإىل مغارة اخل�رص للزيارة وال�شفاء واإيفاء النذور وال�شتجمام 
يف  الن�م  الأحيان  معظم  يف  ت�شمل  الزيارة  وكانت  الطعام،  معهم  يحمل�ن  وكان�ا  ا،  اأي�شً

املكان. ويف الغالب كان يحدث ذلك اأّيام اجلمعة ويف املنا�شبات الدينية والجتماعية.
كانت طبخة »املجّدرة« هي الطبخة ال�شعبية التي ياأخذها الزّوار معهم اإىل اخل�رص يف 
الغالب، نظًرا لأنها ت�ؤكل �شيف �شتاء ول حتتاج اإىل طريقة حفظ خا�شة. ورمبا يع�د ذلك 
الذين يعي�ش�ن  اللحم ي�م اجلمعة واأثر ذلك على امل�شلمني  اأكل  اإىل امتناع امل�شيحيني عن 

معهم يف اجل�ار.
ومل تكن ح�اجز و�ش�ارع بني مقام اخل�رص والبحر فكثرًيا ما نزل الزوار لل�شباحة يف 
البحر. وق�ش�ص البحر كثرية منها اأن مياه البحر خ�رصاء لأن اخل�رص ي�شري ف�قها، ومنها اأن 
لقاء اخل�رص مع النبي م��شى كان يف هذه النقطة بجانب املغارة. وترتّدد ق�ش�ص الإنقاذ 

التي قام بها اخل�رص ل�شابحني يف املنطقة كادوا اأن يغرق�ن.
ومن ذكريات ال�شّكان الذين نزح�ا عن حيفا اأ�شجار اجلميز املعمرة يف �شاحة املقام.

ويف�رّص ال�شّكان وج�د مكانني مقد�شني ال�احد ف�ق الثاين باأن اخل�رص واإليا�ص اأولد 
ة مفادها اأن عمر بن اخلطاب )ر�شي اهلل عنه( حني زار  خالت. ومن الق�ش�ص العديدة ق�شّ
على  يختلف�ا  لئال  وامل�شيحيني  امل�شلمني  حدود  اإىل  واأ�شار  )ع�شاه(  باك�رته  اأخذ  املغارة 
املكان. ومن امل�ؤكد اأن امل�شادر التاريخية ل ت�شري اإىل و�ش�ل عمر بن اخلطاب )ر�شي اهلل 

ة اإل وليدة الذهنية ال�شعبية الغنية بن�شخ الأماكن والأحداث. عنه( اإىل حيفا، وما الق�شّ
اأو املناطق املجاورة مثل طرية الكرمل  يرتدد على ل�شان امل�شلمني من �شكان حيفا 
الزيارة  اإىل كثافة يف  اإ�شارة  نروح كثري«  »كنا  �شفا عمرو وغريها  اأو  النا�رصة  اأو  اأو عكا 
الزمني. فبالرغم من قلة و�شائل الرتفيه  البعد  ال�ترية بهذا  واإن كان من ال�شتحالة ر�شد 
لتحل زيارة املقام مكان هذه ال��شائل فاإن ال��ش�ل اإىل املكان لي�ص بالأمر ال�شهل، نظًرا 
لبعد املكان اجلغرايف حتى ل�شكان حيفا نف�شها. ويف تعليل الأ�شتاذة ال�شيدة �شلمى املا�شي 
لكرثة النذور والزيارات: »كانت ال�شت كيف بدها تطلع من البيت ول�ين تروح! حتمل طبختها 
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اأروح عاخل�رص«. ويف منهن يحمل�ا مكن�شة يكن�ش�ا اخل�رص! ويف  واولدها وتق�ل »نادره 
منهن يروح�ا حافيني«. فكانت املراأة تذهب �شرًيا على الأقدام وتتحمل م�شقة الطريق حتى 
بل�غ هدفها املن�ش�د، وكثرًيا ما اختارت يف هذه الرحلة ال�شري حافية اأو حملت معها مكن�شة 
لتنّظف املقام كن�ع من النذور. ويف كثري من الأحيان يك�ن النذر على ل�شان املراأة ذريعة 

للخروج من البيت وق�شاء ي�م راحة يف املقام.
القدمني كرمز  الأحيان حا�رص  الزائر �شرًيا ويف بع�ص  اأن يذهب  العادات املتبعة  من 
للت�ا�شع، وعادة تك�ن الطريق اإىل املكان املقّد�ص �شاقة بعيدة عالية – كما ه� احلال يف 
املقد�ص  للمكان  والذات  اجل�شد  وتقدمي  والتذّلل  التن�ّشك  عملية  تزداد  -وبهذا  اخل�رص  مقام 
بت�ا�شع. وتختلف هذه العادة بج�هرها عن خلع احلذاء قبل دخ�ل الأماكن املقد�شة من 

اأجل الطهارة والت�ا�شع، واإن كانت تت�شابه بظاهرها )دعيم ]דעים[، 2015(.

الصالة وطقوسها:

يزور امل�شلم�ن املقام ويقراأون �ش�رة الفاحتة مرافقة بحركة اليدين وال�جه يف بع�ص 
الأحيان. ولكنهم ل يق�م�ن باأداء ال�شالة رك�ًعا كما ه� متبع يف طق��ص ال�شالة. ورمبا 
اإ�شارات وا�شحة لهذا الأمر، وه� عم�ًما غري  قام�ا بها فرادى يف املا�شي ولكن ل ت�جد 
متبع يف الزيارات ال�شعبية، فال�شالة يف الإ�شالم لها �رصوطها وظروفها التي ل تن�شجم يف 

الغالب مع طبيعة الزيارات ال�شعبية )دعيم ]דעים[، 2015(.

قراءة املولد:

ي�شمل �شالة جامعة وحلقة  الذي  امل�لد«،  »قراءة  املا�شي على  امل�شلم�ن يف  اعتاد 
ِذْكر وقراءة مدائح لتكرمي الر�ش�ل) �شل اهلل عليه و�شلم(. ويف العادة كان يقام هذا الطق�ص 
ب�شكل �شعبي يف ذكرى امل�لد النب�ي ال�رصيف، ويف املنا�شبات اخلا�شة كالزواج، والنجاح، 
عبارة  ه�  العامل  من  م�اقع خمتلفة  ذلك. ويف  اإىل  وما  بيت جديد  اإىل  والدخ�ل  وال�شفاء، 
)اجل�هري،  للر�ش�ل  بداخله مكانة خا�شة  اجتماعي تكمن  ثقايف  اقت�شادي  عن مهرجان 
احلّناء)15(  وت�زيع  ال�شم�ع،  اإ�شاءة  للطق�ص  املرافقة  املمار�شات  ومن   .)97  :1978  ،2
واحلل�يات. وكان الزوار يح�رصون لقائم املقام ولقارئ امل�لد املخّ�ل للقيام بذلك هدايا 
غالًبا نقدية وتعادل ع�رصة قرو�ص فل�شطينية. يتم الطق�ص بف�شل تام بني الرجال والن�شاء 
ففي طق�ص الن�شاء تقراأ امل�لد امراأة »قارئة« خمّ�لة لذلك. ويف دع�ة الن�شاء لطق�ص امل�لد يف 
ة يرفق�ن الدع�ة بحناء و�شمعة و�شاب�نة ومن مل حت�شل على هذه الهدايا  املنا�شبات اخلا�شّ
متتنع عن امل�شاركة. ومن طق�ص امل�لد اأن تاأخذ الن�شاء معهن ال�شعري للتربك )�شعري امل�لد( 
الأخرية  ال�شن�ات  2005(. يف  ]דעים[،  الأولد والبي�ت من احل�شد )دعيم  والبخ�ر لتبخري 
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ت�قف الطق�ص يف املغارة، ويف املنا�شبات الأ�رصية فقد مظاهره الحتفالية واقت�رص على 
ال�شعائر الدينية. 

إيقاد الشموع:
حديث  يف  العك�ص،  على  الإ�شالم.  يف  ال�شم�ع  لإ�شاءة  وا�شحة  تعليمات  ت�جد  ل 
من�ش�ب لبن عبا�ص ي�جد اعرتا�ص وا�شح لإ�شاءة ال�شم�ع على قب�ر الأولياء والقدي�شني 
يعتربها  بل  ال�شم�ع  باإ�شاءة  ي�شمح  ل  ال�شّني  والإ�شالم   .)281  :1988 )رايرن]ריינר[، 
ممار�شة وعبادة وثنية. وبالرغم من ذلك ت�جد �شهادات لإ�شاءة ال�شم�ع على قب�ر القّدي�شني 
 :1988 )رايرن]ריינר[،  ع�رص  الثالث  القرن  من  الثاين  الن�شف  من  بدًءا  امل�شلمني  والأولياء 

281-280، فيلنائي ]וילנאי[، 1985 ]2[: 38-33(.
خلطر  نظًرا  ولكن  املغارة  داخل  ال�شم�ع  ي�شيئ�ن  امل�ؤمن�ن  كان  اخل�رص  مغارة  يف 
يف  ترميمه  مت  وقد  املغارة،  �شاحة  اإىل  ال�شمع  م�قد  انتقل  املغارة  �شقف  وهب�ط  تفتت 

ال�شن�ات الأخرية. 
مخيس األموات:

سان الروم(:  مخيس األموات الذي ُيَسّمى أيًضا )مُخْ
من الزيارات املهمة التي كان يق�م بها امل�شلم�ن من اأهايل حيفا والبلدان املجاورة 

زيارة اخل�رص يف خمي�ص الأم�ات، زيارة قد تال�شت مع الزمن.
وهذه الزيارة اأ�شا�شها ديني �شيا�شي حتّ�ل اإىل �شعبي. من عادة امل�شيحيني زيارة قب�ر 
م�تاهم ي�م اجلمعة العظيمة قبل عيد الف�شح. وكان بعد اأن عقد �شالح الدين الأي�بي �شلًحا 
مع ال�شليبيني بعد حترير القد�ص عام 1187 )538 ه�( �شمح للم�شيحيني زيارة قب�ر م�تاهم 
ا بينما كان هدفه احلفاظ على النظام، وعلى  و�شجع اجلي�ص الإ�شالمي لزيارة م�تاهم اأي�شً
عدد امل�شلمني يف القد�ص لي�شمن عدم ت�شّلل بقايا ال�شليبيني اإىل املدينة. وحتّ�لت العادة 
اإىل �شعبية حيث بداأ امل�شلم�ن تكرمي م�تاهم وزيارتهم ي�م اخلمي�ص قبل اجلمعة العظيمة 
لدى امل�شيحيني الأورث�ذك�شيني. وكان�ا ياأخذون معهم البي�ص املل�ن وكعك العج�ة وخبز 
احلليب وهي املاأك�لت التي ياأكلها امل�شيحي�ن يف عيد الف�شح )�رصحان 1، 1989: 180 
- 181؛ عمرو، 1986: 106 - 107(. وعلى ما يبدو فاإن قرب امل�عد من عيد الف�شح لدي 
اليه�د وامل�شيحيني �شاهم يف تط�ر هذه العادة التي بقيت منت�رصة يف اجلليل حتى اأواخر 
القرن الع�رصين، اإل انها اختفت تقريًبا ب�شبب ال�عي الديني وابتعاد امل�ؤمنني عن العادات 
2005؛ ملينن  اأماكن ترفيه معا�رصة )دعيم ]דעים[،  الغريبة، وب�شبب انفتاح النا�ص على 

]מלינן[، 2013( . 
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تنظيف املكان وترميمه:
اأو  ال�شكر  بهدف  ترميمه  اأو  تنظيفه  املقد�ص  املكان  زائر  يقدمها  التي  اخلدمات  من 

الطلب، ويتم ذلك فقط بعد التن�شيق مع القائم على املقام. 
جديدة  تك�ن  وقد  البيت  من  معها  املكن�شة  ال�شيدة  حتمل  الأحيان  من  كثري  ويف 
ا لتنظيف املقام واإيفاء نذر. وقد يك�ن الكن�ص ذريعة لزيارة املكان املقد�ص، وقد  ي�شً خ�شّ
يك�ن الهدف ال�شتجداء بالق�ى العليا لدرء الأذى واإبعاد ال�رصر. وترتبط بعادة كن�ص املقام 
�شع�ذة بهدف »دع�ة على« �شخ�ص ما ليحدث له اأمر �شيء، وعبارتها: »واهلل لأكن�ص اخل�رص 
فيك«. وتنفيذها يك�ن اأن تاأخذ املراأة الداعية املكن�شة وتخرج من بيتها يف ال�شباح الباكر 
وتذهب اإىل املقام وتدع� على »فالن اأو فالنة« اأن »ي�شيبه ينيبه« اأن ت�شيبه / ها م�شيبة 

اأو نائبة. وحتى ل� تقم الداعية بتنفيذ ال�عيد اإل اأن التهديد به يفي بغر�شها اأحياًنا.
اأن  رغم  عنها  تف�شح  لن  غالًبا  فهي  املراأة،  قلب  يف  الكامنة  الأ�شباب  كانت  ومهما 

املمار�شات مت�شابهة )دعيم ]דעים[، 2005(.
تقديم القرابني:

اأما تقدمي القرابني والذبح والطبخ فله �رصوطه يف كل مقام. 
�ص  تقدمي الطعام ب�شكل عام متاح ويرمز اإىل العطاء وامل�شاركة ويتّم يف املكان املخ�شّ
لتناول الطعام يف املقام. اأّما الذبح فيتّم الي�م يف امل�شالخ املرّخ�شة وقد يقرِّر �شاحب النذر 
اأن يتّم الذبح يف املقام في�شعد مع اجلزار اإىل اجلبل بني الأ�شجار لتتّم عملية الذبح بعيًدا عن 
ا« يتّم خارج امل�شلخ  اأعني الزّوار. وت�شمح وزارة ال�شحة بذبح القربان وتعتربه »ذبًحا طق�شيًّ

املرخ�ص ولكن بت�رصيح م�شبق وبح�ش�ر جّزار)دعيم ]דעים[، 2015(.
تقديم األقمشة وربط الشرائط:

للمكان  هدايا  الأقم�شة  تقدمي  امل�شلمني  امل�ؤمنني  لدى  امُل�ْشَتْح�َشنة  الهدايا  من 
املقد�ص، ك�شكر على هبة ح�شل عليها امل�ؤمن. وتك�ن قطعة القما�ص يف الغالب خ�رصاء 
)�ش�رة  اجلنة  اأهل  لبا�ص  الإ�شالمي  الرتاث  يف  يعدُّ  الذي  القطيفة،  اأو  احلرير  من  الل�ن 

)21  ،12 الإن�شان، 
وقد حِظيت الباحثة بت�ثيق هذه العادة يف املغارة، فمن مرة لأخرى يجد الزائر اأقم�شة 
حريرية خ�رصاء جديدة قد اأُ�شيفت. ويحدث اأن يطلب الزّوار امل�شلم�ن �رصيًطا اأخ�رص الل�ن 
يف  احلال  ه�  – كما  مت�ّقًعا  لهم  لتقدميه  مق�شه  مع  جاهًزا  يك�ن  الذي  املقام  قائم  من 
فه� من  ل�حده  ال�رصيط  الزائر هذا  ياأخذ  اأن  الهبات. ول يج�ز  – بع�ص  املقد�شة  الأماكن 
حلدود  جتاوًزا  ُيْعَترب  ا�شتئذان  دون  املقام  من  ي�ؤخذ  �شيء  واأي  وقّدي�شه  املقام  ممتلكات 
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القّدي�ص �شاحب املقام وممتلكاته. ياأخذون ال�رصيط بركة وِحْرًزا؛ ي�شع الزائر ال�رصيط ح�ل 
اإ�شارة  ويعترب  للربكة  �شيارة جديدة  اأو يف  اأو على �رصير طفل  بيته  اأو يف مدخل  مع�شمه 
لزيارة املقام. ومن اجلدير بالذكر اأن الزّوار الدروز ي�شّم�نه »َد�ْشت�رة« ورمبا يك�ن الق�شد 

اأنه اأُِخذ من ممتلكات »د�شت�ر من خاطره« بعد اإذنه )دعيم ]דעים[، 2015(. 
ربط اخِلَرق واألقمشة:

تع�د  �شحرية  ممار�شة  لك�نها  الفلق(  )�ش�رة  الإ�شالم  يف  والُعَقد  الأقم�شة  ربط  َنع  مُيْ
كان�ا  حيث  اجلاهلية  يف  ال�شحر  طرق  من  بالعقد  النفث  كان  فقد  اجلاهلية.  اإىل  جذورها 
يربط�ن �شبع عقد ويهم�ش�ن عليها من اأجل اإحالل ال�رصر ل�شخ�ص ما، العادة التي منعها 
ا )علي، 2004: 634(. اإل اأن الثقافة ال�شعبية تاأبى اإل اأن تق�م بهذه املمار�شة  القراآن كليًّ
املنت�رصة يف ثقافات عّدة من امل�رصق اإىل املغرب، ويف كل زيارة اإىل املقام ميكن اأن يجد 
الزائر اأ�رصطة جديدة قد ربطت ومنها ال�شتائر اخل�رصاء التي يتم تقدميها للمقام. فبع�شهم 
يفر�ص اأر�ص املقام بالقما�ص وهذه املمار�شة حمم�دة، بينما يربط بع�شهم الآخر الأقم�شة 
التداخل  هذا  اأن  امل�ؤكد  ومن  اأ�رصطتهم،  اليه�د  الزوار  به  يعلق  الذي  املكان  يف  اخل�رصاء 
العربية  الدول  اليه�دية ال�رصقية مع ثقافات  الثقافة  العادة ناجت عن تداخل  والت�شابه يف 

ا. الإ�شالمية لأن عملية الربط ممن�عة يف اليه�دية اأي�شً
ولعادة ربط ال�شرتة اأو ال�شتائر على الأ�شجار الكبرية اأو يف غرف معينة من املقام كما 
ه� احلال يف الغرفة ال�رصقية من مقام اخل�رص دلئل عديدة. فحني مير�ص اأحد اأفراد الأ�رصة 
ياأخذون من قمي�شه قطعة ويربط�نها يف املكان املقد�ص و«يرم�ن احلمل على القدي�ص«. 
وُيعتقد اأن لالأ�رصطة املرب�طة على الأ�شجار والقب�ر املقد�شة قدرة خارقة على ال�شفاء ودرء 

احل�شد. )فلنائي ]וילנאי[، 1985 ]2[: 51 ; ملينن ]מלינן[، 2013: 100(. 
يافعات.  بنات  واأربع  واأب  اأم  من  مكّ�نة  عائلة  ح�رصت  الأ�شحى  عيد  اأّيام  اأحد  يف 
حماولتهم ال�شتك�شافية كانت بادية للعيان. من ال�ا�شح اأن املكان غريب عنهم ومع عملية 
الته�يد باتت املمار�شات امل�شم�حة يف املقام غري ماأل�فة لهم. ومبا اأن الباحثة اأ�شبحت 
مع الزمن جزًءا من املكان ومن امل�شهد ال�شّكاين فيه وت�شادقت مع القائم والعّمال والزوار 
الثابتني، ا�شتعجلت ل�شتقبالهم وملعايدتهم بالعربية الأمر الذي فتح اأ�شارير البنات ال�شبايا 

الل�اتي ل�هلة مل يفهمن ما ه� عملهّن يف هذا املقام.
و�شاأل الأب اأين ميكن اأن يعّلق ال�شتارة اخل�رصاء فقامت الباحثة مبرافقته مع اأ�رصته 
اإىل داخل املغارة واأ�شارت اإىل املكان املطل�ب. اأخرج الأب �شتارة من احلرير الأخ�رص وطلب 
اأخرج �شمعة و�شاأل  اأ�رصته ربطها بق�ة، مقلًدا بذلك غريه من امل�ؤمنني. بعد ذلك  اأفراد  من 
اأين ي�شتطيع اأن ي�شيئها. فاأجابته الباحثة اأن ي�شيئها يف اخلارج فما كان منه اإل اأن قال 
ن�ش�يها داخل املغارة”. فاأ�شارت الباحثة اأن ي�شيئها يف مقدمة املغارة  اأن  النذر  “ولكن 
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بجانب املحراب يف املكان الذي ي�شيء به اليه�د املتدين�ن �شم�عهم يف بداية كل �شهر. 
طق�شية  بحركات  يق�م�ا  مل  اأّنهم  اإل  املكرمة(  )مكة  اجلن�ب  باجتاه  جميعهم  �شّل�ا 
ته، اإذ  وقالت الأم لبناتها: “اطلنب من اهلل ما ترغنب”. ويف �شاحة املقام روى اأب الأ�رصة ق�شّ
نذرته والدته قبل 28 عاًما وح�رصت بنف�شها ووفت نذرها ولكن قيل لها اأن املنذور يجب اأن 
ياأتي بنف�شه وهذه زيارته الأوىل، اإل اأن املكان لي�ص متاًما كما �شمع عنه من اأّمه )�ش�رة 8(.

وبقيت ال�شتارة يف مكانها عدة اأيام. ويف اأحد الأيام يف �شاعات بعد الظهر لّفت امراأة 
نف�شها بهذه ال�شتارة. يعتقد الناظر لل�هلة الأوىل اأّنه اأمام عادة جديدة ولكن اّت�شح لحًقا 
اأنها �شعرت بالربد ف�جدت هذه ال�شتارة يف علبة اأغطية الراأ�ص وا�شتعانت بها. وقد تركت 
ال�شتارة يف مكانها حني تركت املكان و�رصعان ما وجدت ال�شتارة طريقها اإىل مكتب القائم 
بجمالية  ت�رص  والهدايا  الأ�رصطة  كثافة  فاإّن  يبدو  ما  وعلى  الزوار.  على  اأ�رصطة  لي�زعها 
ُي�شتعمل  اأن  ميكن  ما  وي�شتعمل�ن  الهدايا  من  يحفظ  اأن  يجب  ما  يحفظ�ن  لذلك  املكان 

كال�شتائر وال�شم�ع والزي�ت )دعيم ]דעים[، 2015(.
اخلتان:

اخلتان �شّنة م�ؤّكدة حيث يتم خنت ال�شبي منذ ولدته وحتى بل�غه )الرداد، 1990: 
ة لطق��ص اخلتان التي كانت ترافقها  37( وي�يل املجتمع الفل�شطيني الإ�شالمي اأهمية خا�شّ
احتفالت خا�شة. يف القرى كان ي�شل الطفل اإىل ال�شاد�شة اأو ال�شابعة حتى يتم ختنه حني 
ي�شل املطهر اإىل املكان، اأما يف املدن فيتم خنت الطفل ب�شن اأ�شب�ع حتى اأربعني ي�ًما ب�شبب 
منالية هذه اخلدمة وت�افرها )اأب� هدبا واآخرون، 1984: 431 - 450(. بينما تتم عملية 

اخلتان الي�م ب�شن �شغرية ب�شبب وج�د املطّهرين و�شه�لة تنقلهم والت�ا�شل معهم.
يق�م امل�شلم�ن بخنت اأولدهم يف البيت وعادة ما يزورون اخل�رص بعد اخلتان لل�شكر 
اإذا رغب الأهل خنت ابنهم يف املغارة فقد يح�رصون املطهر معهم وقد  اأما  اأو لإيفاء نذر. 
ت�جد  ل  لأنه  متبع  وهذا  املغارة  يف  يجدونه  الذي  اليه�دي  احلاخام  بالراب  ي�شتعين�ن 

للمطهر مكانة دينية يف الإ�شالم )دعيم ]דעים[، 2015(.
جّز الشعر:  

اعتاد العرب الذين �شكن�ا حدود فل�شطني حتى قبل الإ�شالم على جّز �شعر روؤو�شهم يف 
اأماكنهم املقد�شة )فلنائي]ع[، 1985 ]2[: 42 - 43(. ويف الإ�شالم يعدُّ جّز �شعر ال�لد يف 
املكان املقد�ص من حق�قه؛ فقد اأو�شى الر�ش�ل )�ص( ابنته فاطمة بجّز �شعر ابنها احل�شن 
ة للمحتاجني. وهكذا فعلت مع ابنها احل�شني وابنتيها زينب واأم كلث�م  والت�شّدق ب�زنه ف�شّ
)الرداد، 1990: 34(. وكان كثري من امل�شلمني يف املا�شي يجّزون �شعر اأبنائهم يف املقام 

)دعيم]דעים[، 2015(.
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عادات البئر و «تدلية )َدْنَدلة( الولد يف البري«:
تتنّ�ع م�شادر املياه يف الأماكن املقد�شة كالبئر والنبع والنهر واجلدول، وقد تك�ن 
م�شادرها الأمطار اأو املياه اجلارية من الينابيع واجلداول. ويعدُّ ال�رصب من الآبار املقّد�شة 
من العادات املنت�رصة وامل�شتحبة، فريت�ي الزائر من ماء املكان املقد�ص اأو من ماء النبي، 

ا منه اإىل البيت. ويحدث اأن ياأخذ بع�شً
يكت�شب املاء قد�شّيته وقّ�ته اخلارقة من قد�شّية املكان وّقدي�شه، فيحظى بق�ة عالجية 
والطّب  وال�شحر  والطق��ص  العادات  اأ�شا�ص  واملياه هي   .)81 61؛   - 60  :1998 )كنعان، 
ال�شعبي واملعتقدات ال�شعبية. وت�شتعمل ك��شيلة للطهارة، فالغط�ص باملاء اأو ر�ّص املاء على 
ال�شماوية  الديانات  يف  ا�شتمرارية  لها  وجدت  وثنية  عادات  طهارته.  اإىل  ي�ؤّدي  الإن�شان 

)�رصحان 2، 1989: 544 - 547(.
عدا عن ذلك فاإن عادات البئر عديدة ومتن�عة يف الأماكن املقد�شة، ويف الغالب اأنها 

انتهت.
كانت يف اخل�رش بئران: 

الأبناء بها  )َدنَدلة(  اليمنى اعتادوا على تدلية  الأوىل على مدخل املغارة من اجلهة 
ك�شكر واإيفاء نذر، وت�شتدعي عادة تدلية )َدْنَدلة( ال�لد يف البئر ال�ق�ف عندها: فالبئر مكان 
عميق بارد مظلم غام�ص، ويتم الطق�ص بتدلية )َدْنَدلة( ال�لد يف البئر بعد اأن يربط�ا اأكتافه 
اخل�رص،  بجاه  بري،  »يا  الأم:  فتق�ل  اختناقه.  عدم  وي�شمن  �شالمته  ي�شمن  ب�شكل  وبطنه 
عيِّ�شلي ابني ال�شغري«. وبح�شب الروايات فاإن الطفل يخرج »ملم��ًشا« ويطال اخل�ف الأولد 

ا )دعيم ]דעים[، 2005( )�ش�رة 9(.  احلا�رصين يف املكان اأي�شً
اإىل  ال�لد  الف�لكل�ر: تدلية  الطق��ص املثرية للجدل لدى باحثي  الطق�ص من  ويعدُّ هذا 
مكان غام�ص وعميق ومظلم وجمه�ل. ول ي�جد اتفاق بني امل�ؤمنني ح�ل هدف هذا الطق�ص، 
هل ه� اخل�ف الذي ينع�ص ال�لد من املر�ص الذي رمبا يتغلغل بداخله، اأو اأن القّ�ة بالطلب 
من املكان ال�شاكن اأن يعطي حياة م�شَتَمّدة من مائه وبرعاية القّدي�ص وبالتايل فال�شتجابة 
واردة )�رصحان 1، 1989: 24( وعلى الأرجح اأن هذه العادة من عادات القربان والتقدمة 

كاأن يقّدم املحتاج كّل ما لديه للقّدي�ص على اأمل ال�شفاء التام.
ومما ل �شّك فيه اأّن الطق�ص رمزي فهذه الأم التي فقدت اأبناءها اأو تاأخر حملها واإجنابها 
ُتقدم هذا ال�لد للخ�رص. فمن ناحية هي ُتَعرِّ�ص ابنها للخطر م�شتعِملة ج�شده، اإل اأنها حت�شل 
على احلماية من القّدي�ص مما يجعل املخاطرة ت�شتحّق التجربة. ومالم�شة ال�لد للبئر املقّد�شة 
واملياه املقّد�شة من �شاأنها اأن ُتك�شب الطفل احلياة. فمع ربط الطفل وتدليته يف البئر ي�شبح 
ة اأنها  الطفل تابًعا للقّدي�ص ويحظى برعايته الدائمة. ومتتاز هذه الآبار بقّ�ة خارقة خا�شّ
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ا وطّ�ر عادات ا�شت�شقاء ُم�ْشَتَمّدة يف  ُوجدت يف اأماكن �شحيحة باملياه، مما اأك�شبها غم��شً
بع�شها من احل�شارات ال�ثنية )�رصحان 2، 1989: 543(. ولهذا ال�شبب ت�شتعمل الأم ج�شد 

طفلها وتقّدمه لبئر القدي�ص لطلب احلماية وطلب احلياة الرمزية النابعة من قّ�ة املكان. 
وكانت بئر اأخرى يف �شاحة املقام مت ردمها. ويف اجلبل املحيط باخل�رص ويف الطريق 
اإىل مار اليا�ص يجد املتجّ�ل عدة اآبار طبيعية، ول نعرف عن عادات مرتبطة بها يف املا�شي 

البعيد.
خالصة: 

ح�شارية  تعّددية  تعك�ص  للطبيعة،  خارقة  الفئات  جميع  لدى  اخل�رص  �شخ�شّية  تعدُّ 
غنّية ومرّكبة على م�شت�يات عّدة؛ دينّية وثقافية وفكرّية وجغرافّية و�شيا�شّية. تتط�ر هذه 
املمتّدة  احل�شارات  بني  وا�شحة  فروقات  وج�د  رغم  جنب  اإىل  جنًبا  التعّددية  احل�شارة 

جغرافّيا وزمنّيا واملت�شابكة اإىل اأبعد احلدود.
ة. وتتغرّي العادات  اأو اخلا�شّ الدينية  يزور امل�شلم�ن يف مقام اخل�رص يف املنا�شبات 
املقام  يف  والن�م  الزيارة  كم�اعيد  والجتماعية  التاريخية  التط�رات  وفق  واملمار�شات 
وقراءة امل�لد واحتفالت خمي�ص الأم�ات وحتى تدلية ال�لد يف البئر. وتتقاطع مع عادات 
الفئات الأخرى فتعك�ص تكاملية ح�شارية وف�شيف�شاء ثقافية كال�شالة وجّز ال�شعر وتقدمي 
الهبات واإ�شاءة ال�شم�ع. وحتى املمار�شات التي يرف�شها الإ�شالم وترف�شها اليه�دية كربط 

الأقم�شة ميار�شها اجلميع.
ولعل طبيعة اخل�رص كبطل عابر للثقافات والديانات والع�ش�ر والق�ميات تتيح هذه 

املرونة.
واملكان بني هنا وهناك انتقايل – اأي بني هذا العامل والعامل الآخر – كالبحر والطريق 
وال�شحراء واملغارة والبئر، وجميعها مت�ّفرة يف اخل�رص. ويبقى املكان �شاهًدا على ح�شارة 

لة يف نف��ص امل�ؤمنني بها. وفكر وعقيدة متاأ�شّ
اهلوامش:

قامت بها الباحثة كاتبة هذا البحث بنف�شها. وال�ش�ر املرفقة من ت�ش�ير مي�شيل ابراهيم . 1
ا لهذا البحث. ي�شً خ�ري خ�شّ

2 . Clifford وطّ�ره   Gilbert Ryle (1900-1976) الربيطاين  الفيل�ش�ف  و�شعه  م�شطلح 
Greets, 1973: 5 - 6, 9 - 10.   Clifford Greetz, 1973, The Intter- :ُينظر Greetz

pretation of Culture,

د�شت�ر كلمة من م�شدر تركي تعني "جمم�عة ق�انني". ويف ال�شتعمال ال�شعبي د�شت�ر . 3
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 :2001 اأهل البيت )الربغ�ثي،  اإذن  تعني ال�شتئذان بالدخ�ل اإىل منزل فينتظر الزائر 
املقد�شة  ال�شخ�شيات  عن  احلديث  ويف   .)Barthelemy:1935: 239 443؛   -  442
والعجائبية منها، على وجه اخل�ش��ص، ُي�شتعمل امل�شطلح "د�شت�ر من خاطره" كن�ع 

ا�شتئذان لذكر ال�شم، واإن كان ل يخل� من نربة التكرمي والتبجيل.
�رصفند: بح�شب الق�شة الت�راتية �رصفند )ت�رصفتا من اأعمال �شيدا( هي مدينة فينيقية . 4

تقع بني �ش�ر و�شيدا اللبنانّيتني، ومن اجلدير الإ�شارة اإليه والداعي للتفكري اأن �رصفند 
 25 البحر  �شطح  عن  ترتفع  حيفا،  عن  جن�ًبا  كم   19 تبعد  فل�شطينية  لقرية  ا�شم  ه� 
اأثرّي يحت�ي على مدافن واآثار. مّت تهجري �شكانها عام  القرية ذات م�قع  مرًتا، ُتعترب 
قرية  وت�جد   .1949 عام  ت�رصوفا  م�شت�طنة  اإ�رصائيل  اأقامت  اأنقا�شها  وعلى   1948
اأخرى بنف�ص ال�شم يف منطقة الرملة )القريبة من اللد جن�ًبا(. وامللفت للنظر اأن جميع 
هذه الأماكن قريبة من مقامات اخل�رص مّما ي�ؤّكد اأّن الذهنّية ال�شعبّية قادرة على ن�شخ 

الأماكن – الباحثة.    
اجلبل الأعلى يف الق�شم اجلن�بي �شمال مرج ابن عامر يف فل�شطني، يبلغ ارتفاعه 588 . 5

مرت ف�ق �شطح البحر.
ا�شم ي�ناين الأ�شل ا�شُتعِمل بالعربية بدل اإيليا )ابراهيم، 1969(.. 6
ويعتقد الدروز اأن يحيى )ي�حنا املعمدان( ه� اأحد ظه�رات اأو تنا�شخات اخل�رص.. 7
ابن َحَجر الع�شقالين )1449-1372(.. 8
يف . 9 املتن�شك  الراهب  تعني  التي  "�شائح"  لكلمة  ن�شبة  ال�شم  بهذا  ال�شَيّاح  وادي  �ُشّمي 

الربية. واأ�شلها يف العربية �شاح الرجل اأي ذهب يف الأر�ص للعبادة والرتهب )معجم 
املعاين( ولعل ما يلفت النظر معاين الكلمة املتعّددة حيث اأن �شاح املاء اأي �شال وجرى 
على وجه الأر�ص وال�شيح ه� املاء الظاهر اجلاري على وجه الأر�ص وهي من املعامل 

اجلغرافية ال�ا�شحة يف وادي ال�شياح.
وتكّ�نت . 10 النبي،  اإيليا  اأو  اليا�ص  مار  ا�شم  حتت   1155 �شنة  الكرملّية  الرهبنة  تاأ�ّش�شت 

)بعد  املقد�ص  الكرمل  اإىل  اأوروبا  من  ح�رصوا  الذين  الكاث�ليك  الرهبان  جمم�عة  من 
اإيليا النبي، الذي تعتربه امل�شيحّية  النا�رصة وبيت حلم والقد�ص( مكان حياة واأعمال 
الكني�شة  اعرتاف  الرهبنة على  ال�شّياح. ح�شلت  وادي  بداية يف  و�شكن�ا  للرهبنة،  رمًزا 
كرهبنة ر�شمية �شنة 1209 بت�قيع البطريرك الأور�شليمي. بعد انهيار ال�شليبيني ترك 
)دعيم   1631 �شنة  اإليه  وعادوا  اأوروبا،  اإىل   1291 عام  اجلبل  الكرملّي�ن  الرهبان 

]דעים[، 2015(. 
يزورها امل�شيحي�ن مرة واحدة يف العام فقط يف الرابع ع�رص من حزيران لذكرى ع�دة . 11
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الرهبان الكرملّيني اإىل اجلبل.
والدين . 12 والزمان  املكان  حلدود  عابرة  وعاملية  معروفة  الكه�ف  تقدي�ص  ظاهرة 

واملجم�عة الإثنية )كنعان، 1998: 29(. فاملغارة هي رمز للخليقة، هي احلبل ال�رصي 
الذي يربط بني هذه العامل والعامل العل�ي اأو الآخر. جند اأحيانا املغر يف بط�ن اجلبال 
التي ترتقي اإىل الأعلى لتالم�ص ال�شماء كما ه� احلال يف مغارة اخل�رص. وقد تك�ن املغر 
يف م�اقع مقد�شة، وقد تك�ن طبيعية )كظاهرة كار�شتية( اأو حمف�رة بيد الب�رص )كمغارة 
اأو  اأو عبادة  اأماكن مقد�شة عديدة �شكلت بع�شها مكان �شكن  اخل�رص(. وجند املغر يف 

اختباء اأو تب�شري لأحد الأنبياء او القدي�شني )كنعان، 1998: 62، 75(. 
الأم�اج يف . 13 لكرثة  الأم�اج،  بيت  اأي  بات جاليم  و�شمّي   1921 عام  احلي  تاأ�شي�ص  مّت 

�شاطئه.
اإعادة . 14 روما،  كني�شة  مب�شادقة   ،1627 عام  اإليه  اأوكل  الكرملّية،  الرهبنة  من  راهب 

الرهبنة الكرملّية اإىل الكرمل. 
وايل الكرمل من عائلة ط�رباي؛ عائلة بدوّية من �شبه اجلزيرة العربّية، حكمت منطقة . 15

حيفا يف القرن ال�شابع ع�رص، وح�شلت على اعرتاف المرباط�رية العثمانية.
للحناء ق�ة حتمي من احل�شد والق�ى ال�شارة.. 16
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احملور الثاني: 

اإلبداع الفين وقضايا املرأة يف الرتاث الشعيب

رئيس اجللسة: د. حممد غرابة 

الشاعر جنيب صربي يعاقبه ♦
زّجااًل وباحثًا. 

د. جنية فايز احلمود جناجرة

جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الشعيب الغنائي الفلسطيين ♦
)أبو عرب( أمنوذجًا.

أ.حسني عمر دراوشة

األمثال الشعبية الفلسطينية وأثرها على مكانة املرأة يف اجملتمع.  ♦

أ. ربا عنان سعد سعد

الُيوُسِفّي حكاية شعبية من فلسطني ♦
حتليل فين للعناصر والقيم والدالالت. 

د. إدريس حممد صقر جرادات / أ.جناح ابو تركي/ أ. إميان فشافشه

سيكولوجية املرأة يف األغنية الشعبية / الفلسطينّية يف اجلليل.  ♦
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الشاعر جنيب صربي يعاقبه

زجااًل وباحثًا

د. جنية فايز احلمود جناجرة
أستاذ مشارك/ كلية االداب/ قسم اللغة العربية / جامعة القدس املفتوحة / فرع جنني

ملخص:
يتمح�ر م��ش�ع  هذه امل�شاركة ح�ل عَلم بارز من اأعالم الرتاث ال�شعبي امل�شه�رين 
يف حمافظة جنني، وه� )ال�شاعر الأ�شتاذ جنيب �شربي يعاقبه؛ زجاًل وباحثًا(، من بلدة 
كفر راعي، التي حظيت بالعديد من ال�شعراء والزجالني، وتقع يف اجلن�ب الغربي من مدينة 
جنني. وتتناول هذه امل�شاركة حماور عدة؛من اأجل تبيان دور هذا الزجال يف اإغناء احلركة 
م��ش�عات  اأهم  ثّم  فم�ؤلفاته،  بال�شاعر،  التعريف  فمنها:  ودمي�متها،  ال�شعبية  الثقافية 
الأكرب من �شعر  الذي �شغل احليز  الن�شايل وال�طني؛  ال�شعبي عنده، وهي امل�شم�ن  الزجل 
طبيعة  عن  و�شادقة  وا�شحة  �ش�رة  يعطي  الذي  الجتماعي،  وامل�شم�ن  �شربي.  جنيب 
املقد�ص  وارتباطه  املختلفة،  املنا�شبات  يف  وتقاليده  وعاداته  الفل�شطيني،  ال�شعب  حياة 
ب�طنه. وجريا على عادة ال�شعراء ال�شعبيني، يحاول جنيب �شربي جت�شيد اأحا�شي�شه باأ�شل�ب 
ق�ش�شي، يقرب من الق�ش�ص ال�شعبي، واحلكايات ال�شعبية الدارجة، م�شتلهما الرم�ز الرتاثية، 

ذِّر انتماء الفل�شطيني لأر�شه ووطنه.  والأ�شاطري، والأمثال ال�شعبية التي جُتَ
كلمات مفتاحية: جنيب، زجل، تراث، وطني، اجتماعي، �شعبي، حداء. 

Najib Sabry Ya'aqbah, the Poet: A Zajal Poet and Researcher 
 Dr. Najiyeh Fayez Alhmoud

Abstract:

This paper sheds light on one of the most famous Palestinian folklore 
pioneers in Jenin; ( Mr. Najib Sabry Yaaqbah Zajjalan and Researcher). He 
was born in Kufr-Rai, the town which lies south-west of Jenin and where 
many folk poets were born.This participation handles several items to reveal 
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the role of this poet in promoting popular culture and its continuation. These 
items talks about the resume of the poet, his works, the most important topics 
in his folk poetry and the national and social Significance in his zajal poems. 

The national poems forms most of Yaaqbah’s works. They also reflect 
the true life of the Palestinian nation, including its traditions, habbits and 
its sacred connection with homeland. Yaaqbah tried to express his feeling in 
story style employing folk myths symbols and proverbs to reserve the I.D of 
our national culture.

Key words: Najib, zajal, heritage, national, social, folk and huda. 

مقدمة:
يزخر الرتاث ال�شعبي يف فل�شطني بالزجل، ويرى الباحث�ن اأن انت�شار هذا الفن كان يف 
�شمال فل�شطني اأكرث من غريها. وراج هذا الفن الزجلي؛ لقربه من العامة واخلا�شة يف لغته 
واأ�شل�به، وم�اكبته حلركة الن�شال ال�طني التي يعي�شها الفل�شطيني�ن، فكان للزجل دور كبري 
يف تفاعل النا�ص، والتفافهم ح�ل ق�شيتهم، وحثهم على م�ا�شلة الكفاح والن�شال، ي�شكب�ن 
فيه معاناتهم وت�شحياتهم.  هذا ف�شاًل عما يحمله من قيم اأخالقية، وعادات وتقاليد ي�شعى 
الزّجال اإىل تر�شيخها يف اأذهان اأبناء �شعبه. وحم�ر هذه الدرا�شة يدور ح�ل علم من اأعالم 
الرتاث ال�شعبي امل�شه�رين يف حمافظة جنني، وه� ال�شاعر الزّجال جنيب �شربي يعاقبه، 
الذي امتلك ُم�ؤهالت خا�شة؛ من ثقافة وا�شعة، وتفّ�ق درا�شي، ون�شاط اجتماعي، و�شعته 
ال�شاعر  البارزين يف فل�شطني. وقد حتدثت عن م�شرية حياة  ال�شعبيني  ال�شعراء  يف م�شاّف 
تندرج  اأن  ميكن  والتي  زجله،  يف  تناولها  التي  امل��ش�عات  اأهم  وعن  والعملية،  العلمية 
حتت امل�شم�ن الن�شايل ال�طني، وامل�شم�ن الجتماعي. واإن كان امل�شم�ن الأول قد �شغل 
زالت مبعرثة، ومل  ال�شاعر ما  اأزجال  اأن  اإىل  الإ�شارة  ال�شاعر. وجتدر  وا�شعًا من زجل  حّيزا 
ال�شاعر،  ا�شم  بت�ثيق  اأكتفي  ما  كثرياً  كنت  هنا  ومن  ال�شاعر.  ا�شم  يحمل  دي�ان  يف  جُتمع 
وعن�ان الق�شيدة التي ا�شتقيت منها املعاين الزجلية م��ش�ع الدرا�شة. وقد ح�شلت على هذه 
الق�شائد من ال�شاعر نف�شه الذي زّودين – م�شك�راً- بكل ما يحتاجه البحث منه واعتمدت 
يف درا�شتي هذه على املنهج ال��شفي التحليلي، اإذ قمت بدرا�شة الزجل ال�شعبي عند ال�شاعر، 

ومن ثّم تبيان امل��ش�عات التي تطرق اإليها ال�شاعر، ودرا�شتها .
نبذة عن حياة الشاعر:

مولده ونشأته:

 -  1  -  12 يف  جنني،  ق�شاء  كفرراعي،  قرية  يف  يعاقبه  جنيب  �شربي  جنيب  ولد 
عن  ف�شاًل  ميدانيا،  �شعبيا  �شاعرا  والده  كان  مت�ا�شعة.  اأ�رصة  يف  ن�شاأ  اأنه  ويق�ل   .1963
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عمله يف فالحة الأر�ص. در�ص يعاقبه يف مدار�ص القرية حتى ال�شف الأول الثان�ي الأدبي، 
وانتقل بعدها اإىل بلدة عرابة؛ ليكمل الثان�ية العامة، حيث ح�شل على املرتبة الأوىل يف 
الفرع الأدبي للعام الدرا�شي 1979 - 1980،والتحق يف اجلامعة الأردنية. وتخ�ش�ص يف 
اللغة الإجنليزية، وتخرج بدرجة البكال�ري��ص عام 1984. وهناك ع�امل عدة �شاعدت يف 

ت�شكيل جتربته ال�شعرية وهي:

األسرة واملدرسة:

كان ل�الد يعاقبه الأثر الكبري يف م�شريته ال�شعرية، حيث كان والده ممار�شا ميدانيا 
للحداء والزجل حتى عام 1987. وكثريا ما كان يح�رص حفالت الأعرا�ص التي يحييها والده 
القرى  قريته كفرراعي من  ال�شبعينيات. وكانت  البلدة وخا�شة يف  الآخرون يف  وال�شعراء 
التي ُتعنى بحفالت الأعرا�ص، وتدع� ال�شعراء ال�شعبيني لإحيائها. كان جنيب �شربي ي�شتمع 
ملا يق�له احلداة، ويطرب ل�شماعهم. و�رصعان ما اكت�شف اأنه ي�شتطيع اأن يقلدهم يف النظم 
والأداء. كان والده متخ�فًا من جن�حه للعمل الفني؛ لكي ل ي�ؤثر ذلك على حت�شيله العلمي 
يف املدر�شة. ولكنه كان يثبت ل�الده يف كل مرة اأن احلداء والغناء وامل�شاركات يف احلفالت 
ل ت�ؤثر اإل اإيجابًا على حت�شيله العلمي. فبداأ ي�شاحب والده اإىل احلفالت حتى خارج القرية.

وقد �شاعد هذا كثريا يف فهمه ملفردات ال�شعر ال�شعبي كاملربع، واملثمن، وال�شبعاوية، 
والفرعاوية، والقرادي، والعتابا، وامليجانا وما اإىل ذلك من األ�ان ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني.
اأي�شًا عبد اللطيف العجاوي،  ومن ال�شعراء ال�شعبيني الذين �شمع لهم يف ال�شبعينيات 
واإبراهيم العراين، واأب� جا�رص احلفريي، و�شعراء كفرذان وبرقني وغريهم. اإن هذا التعري�ص 
ال�ا�شع لل�شعر ال�شعبي يف الأ�رصة وخارج الأ�رصة منح ال�شاعر ميزة القدرة على ممار�شة احلداء 
والزجل وه� �شاب يافع. وكان للت�شجيع الذي تلقاه من معلميه يف املدر�شة، ومل�شاركاته 
ق�شائد  من  كثرياً  يحفظ  وكان جنيب �شربي  الفني.  امل�ش�ار  الطيب يف  الأثر  فيها،  الفنية 
يف  بغنائها  ويق�م  الف�شيح،  �شعراء  من  ولغريهم  وال�شافعي،  طالب  اأبي  ابن  وعلي  عنرتة 
املدار�ص بطريقة غناء الق�شيد الزجلي. وقد زاد هذا الأمر من اهتمامه بال�شعر ال�شعبي ف�شاًل 

عن نظمه للف�شيح.           

الدراسة اجلامعية:

مل ينقطع جنيب �شربي عن ممار�شة احلداء والزجل بعد اأن التحق باجلامعة الأردنية 
لدرا�شة اللغة الإجنليزية. وكثرياً ما كان ي�شارك يف الأم�شيات ال�شعرية يف الزجل والف�شيح 
الذين كان�ا  ال�شعبيني  ال�شعراء  الأردن على  الأردنية والريم�ك، وتعرف يف  يف اجلامعتني 
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ُيحي�ن احلفالت والأعرا�ص يف مناطق خمتلفة يف الأردن مثل عمان والزرقاء والر�شيفة. 
الدلة،  وجمال  اليام�ين،  ابراهيم  واأب�  اجللماوي،  ه�شام  اأب�  املرح�م  ال�شعراء  ه�ؤلء  ومن 
الذي كان  وب�شام قط��ص-   ، البلعاوي  ال�شيالوي، وفي�شل  اأ�رصف  واأب�  اجلي��شي،  ومثقال 
ميار�ص احلداء اآنذاك- وغريهم. وقد كانت اأول اإطاللة تلفزي�نية له عام 1985 يف التلفزي�ن 
الأردين، حيث �شارك يف ع�رص حلقات من برنامج )الزجل ال�شعبي( من اأ�شل ثالثني حلقة. 

ومما يجدر ذكره اأن الدكت�ر ب�شام قط��ص كان املقدم لذلك الربنامج. 
وكان ملكتبة اجلامعة الأردنية ف�شل كبري على جنيب �شربي، حيث اطلع على عرو�ص 
الرتاث  عن  قراأه  كتاب  اأول  وكان  الرتاث.  عن  تتحدث  التي  الكتب  وعلى  الف�شيح،  ال�شعر 
عاماًل  �شكل  الذي  الفل�شطيني(.  الفلكل�ر  )م��ش�عة  �رصحان  منر  الدكت�ر  كتاب  الفل�شطيني 

اأ�شا�شيًا  للتاأليف عند جنيب يعاقبه فيما بعد.

امليدانية:

يعني جنيب بامليدانية: املمار�شة الفعلية للحداء والزجل منذ البداية حتى الآن. فهناك 
كثري من ال�شعراء ال�شعبيني الذين ينظم�ن ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني بامتياز، ولكنهم لي�ش�ا 
ميدانيني، اأي اأنهم ل ي�شتطيع�ن اأداء ما يكتب�ن يف الحتفالت واملنا�شبات. ولي�ص هناك 
من رافعة ل�شقل امل�هبة ال�شعرية ال�شعبية اأهم من املمار�شة امليدانية، وال�ق�ف اأمام النا�ص 
والغناء معهم ولهم. وقد عملت هذه امليدانية على زيادة الثقة بالنف�ص ك�شاعر �شعبي، وعلى 
القدرة على اإدارة امل�اقف يف املنا�شبات.وه� يرى اأن كل زجال ي�شتطيع اأن يك�ن حاديًا، 
مي�له  اأن  يدرك  امل�شم�ع  اأو  املقروء  الأدبي  يعاقبه  جنيب  لنتاج  واملتتبع  العك�ص.  ولي�ص 
الزجلية تغلب على مي�له للحداء العادي. يربر ذلك بقربه من الف�شيح، وباإميانه اأن الزجل 

يحمل قيمة اأدبية اأعلى من احلداء، مع عدم انتقا�ص القيمة الفنية والأدبية له.

التّأريخ للشعراء الشعبيني:

بعد ع�دة ال�شاعر لفل�شطني، وتعيينه معلما للغة الإجنليزية، فمدير مدر�شة يف مديرية 
الرتبية والتعليم – قباطيه، ا�شتقراأ واقع ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني، وبخا�شة ال�شعر ال�شعبي، 
واأدرك اأن هناك فراغًا كبرياً ل بد من ملئه. واأن ال�شعر ال�شعبي بحاجة ما�شة اإىل الت�ثيق، 
فتقدم مب�رصوع ثقايف اإىل الت�جيه ال�شيا�شي وال�طني، رام اهلل، فل�شطني، يق�م على اإ�شدار 
الفل�شطيني يف حمافظات ال�طن جميعها،  ال�شعبي  ال�شعر  اأعالم  م��ش�عة ت�شم يف دفتيها 
يف الداخل وال�شتات، ومناذج من ال�شعر ال�شعبي لكل �شاعر . وبالتن�شيق مع وزارة الرتبية 
ثّم  ومن  2004-2006م،  العامني  يف  العمل،  بهذا  للقيام  الختيار  عليه  وقع  والتعليم، 
انتدابه اإىل الت�جيه ال�شيا�شي وال�طني. وعلى الرغم من املع�قات وال�شع�بات التي واجهته 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 438
ُهِويَّة وانتماء

يف عملية امل�شح امليداين يف اأرجاء فل�شطني، فاإنه ا�شتطاع اأن ُي�ؤّرخ حل�ايل )150( �شاعراً 
�شعبيًا فل�شطينيًا. و�شدر عن بيت ال�شعر الفل�شطيني، والحتاد العام للكتاب، ووزارة الثقافة 
الفل�شطينية من هذه امل��ش�عة جملدان حتى الآن، وهناك اأربعة جملدات يف الحتاد العام 

للكتاب والأدباء الفل�شطينيني يف انتظار الإ�شدار.
كان ال�شاعر مراد ال�ش�داين-الأمني العام لالحتاد العام للكتاب-من اأكرث املتفهمني 
املرح�م  اأبناء  مع  عالقته  وبحكم  حلفظها.  �شربي  جنيب  ي�شعى  التي  الر�شالة  خلط�رة 
ي��شف احل�ش�ن يف لبنان، ا�شتطاع اأن يح�شل منهم على ت�شجيالت �ش�تية قدمية لأبيهم. 
لي��شف  كتب  ثالثة  اإ�شدار  اجله�د  هذه  عن  ونتج  �شربي،  جنيب  �شاعرنا  على  وعر�شها 
اأّن هذه لي�شت اأعماله الكاملة، واأن البقية منها ما زال يف انتظار  احل�ش�ن.)*( وه� يرى 
املرح�م  الفل�شطينية،  الث�رة  �شاعر  مع  الأمر  وكذلك  وت�ثيقه.  الرتاث  جمع  يف  املعنّيني 
ال�ش�تية من  الت�شجيالت  ال�ش�داين احل�ش�ل على  ال�شاعر مراد  ا�شتطاع  )اأب� عرب(. حيث 
ب�شاعر  يليق  دي�انًا  بدوره  ليعيدها  �شربي؛  لنجيب  وي�شّلمها  عرب(  )اأب�  نف�شه  ال�شاعر 

وطني كبري مثل )اأب� عرب(. 

أهم أعماله: 

م��ش�عة » فر�شان الزجل واحلداء الفل�شطيني« اجلزء الأول، بيت ال�شعر الفل�شطيني-  -
.2007
الفل�شطينيني  - والأدباء  للكتاب  العام  الحتاد  احل�ش�ن،  ي��شف  فل�شطني،  حادي 

وجامعة القد�ص املفت�حة، ثالثة اأجزاء، 2011.
ق�شيد املحكي وحماكاة الف�شيح، وزارة الثقافة الفل�شطينية، 2012 -
والأدباء  - للكتاب  العام  الحتاد  عرب،  اأب�  �شالح  اإبراهيم  الث�ار،  واأغاين  حداء 

الفل�شطينيني وبيت ال�شعر الفل�شطيني 2013.
فر�شان الزجل واحلداء الفل�شطيني، بيت ال�شعر الفل�شطيني، وزارة الثقافة الفل�شطينية،  -

اجلزء الثاين 2013.   
Ú  : م�ؤمترات
النجاح  - جامعة  وحتديات،  الأول-واقع  الفل�شطيني  ال�شعبي  والرتاث  الفن  م�ؤمتر 

ال�طنية، 6 - 10 - 2009، عن�ان امل�شاركة: القرادي )الطلعات( يف فل�شطني.
النجاح  - واقع وحتديات، جامعة  الثاين-  الفل�شطيني  ال�شعبي  والرتاث  الفن  م�ؤمتر 

ال�طنية، 17 - 10 - 2010، عن�ان امل�شاركة: العالقة بني بح�ر الف�شيح واملحكي
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م�ؤمتر الأدب ال�شعبي الثاين، �شلفيت، 23 - 10 - 2013، عن�ان امل�شاركة: بناء  -
الق�شيدة الزجلية يف �شعر ي��شف احل�ش�ن.

جنني- الزمان واملكان- وزارة الثقافة الفل�شطينية، اجلامعة العربية الأمريكية،  -
2016، عن�ان امل�شاركة: النزعة ال�طنية يف ال�شعر ال�شعبي – جنني. 

يف  - القد�ص  امل�شاركة:  عن�ان   2016 ال�شارقة،  ال�شعبي،  لل�شعر  ال�شارقة  وملتقى 
املحكي.

Ú :ع�ش�ية
ع�ش� الإحتاد العام للكتاب والأدباء الفل�شطينيني. -
وع�ش� الإحتاد العام للفنانني الفل�شطينيني التعبرييني. -
ع�ش� املجل�ص ال�شت�شاري، وزارة الثقافة الفل�شطينية-جنني. -
�شارك يف اأ�شب�ع القد�ص عا�شمة الثقافة العربية يف طرابل�ص- ليبيا، عام 2009  -

مع وفد من وزارة الثقافة الفل�شطينية.
مثل الزجل الفل�شطيني يف الأردن عام 2011. -
�شيفي  - يف  الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  يف  وزجلية  ثقافية  فعاليات  يف  �شارك 

الأردن، فل�شطني،   : �شربي ح�ش�ر يف ف�شائيات  جنيب  لل�شاعر  وكان   .1915  -  1914
القد�ص، القد�ص الرتب�ي، اجلزائرية، الليبية، املرقاب ال�شع�دية’ ال�شارقة، اجلزيرة ال�ثائقية. 
ح�شل على كثري من اأو�شمة التكرمي من اجلامعات، وال�زارات، وامل�ؤ�ش�شات الر�شمية وغري 

الر�شمية داخل ال�طن وخارجه.
جنيب صربي زجااًل:

تعريف الزجل:
الزجل لغة: »والزجل ، بالتحريك : اللعب واجللبة ورفع ال�ش�ت ، وخ�ص به التطريب؛ 

واأن�شد �شيب�يه: 
حـــاد �شـــ�ت  كاأنـــه  زجـــل  زمـــريلـــه  اأو   ، الَ��شيقـــة  طلـــب  اإذا 

وقد زجل زجال، فه� زجل وزاجل، ورمبا اأوقع الزاجل على الغناء ؛ قال: وه� يغنيها 
رب، وقال: يا ليتنا كّنا َحماَمي زاجل)3(. واأما ا�شطالحًا  غناء زاجال. والزجل رفع ال�ش�ت الطَّ
فيعرفه ابن حجة احلم�ي بق�له: »فّن يتمكن الناظم فيه من املعاين جل�لنه يف ميادين 
الأغ�شان واخلرجات، وه� ل يح�شن ر�شمه يف الكتابة اإل من عرف ا�شطالحه«. )4( وه�« 
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�شكل من اأ�شكال النظم العربي، اأداته اللغ�ية هي اإحدى اللهجات العربية الدارجة، واأوزانه 
م�شتقة اأ�شا�شًا من اأوزان العرو�ص العربي، وه� مييل اإىل ال�شعر الف�شيح«)5(.  

نشأة الزجل:

الزجل وليد البيئة الأندل�شية، ومنها انتقل اإىل البيئات العربية الأخرى، وت�شري امل�شادر 
اإىل اأن ابن قزمان ه� اأول من اأر�شى ق�اعد هذا الفن)6(. وقد اأ�شار اإىل ذلك املقري بق�له: “ 
كان اأديبا بارعًا، حل� الكالم، مليح التنّدر، ُمربزاً يف نظم الزجل... وهذه الطريقة الزجلية 
بديعة، تتحّكم فيها األفاظ البديع... وبلغ فيها اأب� بكر... مبلغًا حجره اهلل عمن �ش�اه، فه� اآيتها 
م«)7(. واأ�شار ابن خلدون يف مقدمته اإىل اأن  املعجزة، وفار�شها املعلم، واملبتدئ فيها وامُلتمِّ
العامة »على من�اله، ونظم�ا يف طريقته  ون�شجه  الت��شيح،  فن  تطّ�ر على  قد  الزجل كان 
والتزم�ا  الزجل،  �شم�ه  فّنًا  وا�شتحدث�ه  اإعرابًا،  فيه  يلتزم�ا  اأن  غري  من  احل�رصية  بلغتهم 
بحال  للبالغة  فيه  واّت�شع  بالغرائب  فيه  فجاءوا  العهد،  هذا  اإىل  مناحيهم  على  فيه  النظم 

بح�شب لغتهم امل�شتعجمة، واأول من اأبدع يف هذه الطريقة الزجلية اأب� بكر بن قزمان«.)8(

موضوعات الزجل الشعيب يف شعر جنيب صربي:

تاأثرت الأزجال يف الق�شيدة العربية يف م��ش�عاتها واأغرا�شها ال�شعرية ومعانيها، 
تت�شابه  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغاين  م��ش�عات  وتكاد  والت�شبيهات«.  التعبري  واأ�شاليب 
فيما بينها يف البلدان املختلفة، بحيث تتناول اأغاين الأفراح والأعرا�ص وامليالد، واحلرب 
�شاعرنا جنيب  وقد طرق  ذلك.  اإىل  وما  والتجارة  والعمل  الدينية  والحتفالت  واحلما�شة، 
يندرج  وما  والجتماعي  ال�طني  الطابع  عليها  غلب  عدة،  م��ش�عات  اأزجاله  يف  يعاقبه 

حتتها. وفيما يلي بيان لهذه امل��ش�عات من خالل �شعر ال�شاعر:
اأوالً -امل�شم�ن الن�شال وال�طني: ●

ز ال�شعر ال�شعبي بطابعه اخلا�ص الذي ميتّد �شنني ط�يلة، ويتاأثر مب�ؤثرات خارجية  متيَّ
ن�شالية  ظروف  من  ح�له  يدور  وما  �شعبه،  ح�شارة  بتطّ�ر  ر  يتط�َّ كما  داخلية،  واأخرى 
واجتماعية وحركات فكرية، وكانت الظروف القا�شية التي عا�شها ال�شعب الفل�شطيني دافعًا 
ب�شتى  ون�شاله  باأر�شه،  ارتباطه  الإن�شان عن  فيه  الفن، حيث عرب  هذا  اإىل  لّلج�ء  اأ�شا�شيًا 
النف�ص  ب�شعرهم لأعماق  واإن�شاني�ن، يدخل�ن  �شعراء وطني�ن  لذا فهم  لتحريرها،  ال��شائل 

الإن�شانية، ي�شكب�ن فيه معاناتهم و ت�شحياتهم)9(.
الن�شيب  احتلت  حتى  ووجدانهم،  ال�شعراء  تفكري  الفل�شطينية،  الق�شية  �شغلت  لقد 
الأمل على  ِح�ًصّ وطني يختلج يف �شدورهم، ويعت�رصهم  �شعرهم، منطلقني من  الأكرب من 
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فل�شطني واأر�شها واأ�رصاها و�شهدائها، ووجدوا يف الكلمة ال��شيلة املثلى للتعبري عن رف�شهم 
لالحتالل وممار�شاته ال�ح�شية والقمعية، وتدني�شه ملقد�شاتهم، و�شلبه لرتاثهم الذي ي�شكل 
جزءاً اأ�شا�شيًا يف حياتهم. فه� عن�ان ه�يتهم وثقافتهم الذي يفتخرون به اأمام العامل اأجمع، 

ُمعرّبين به عن وحدتهم واأ�شالتهم، و�شدة النتماء ل�طنهم فل�شطني.
قدر  من  وجراحُا  اأملُا  ينزف  ماأ�شاتها،  لي�شاركها  فل�شطني؛  مع  يعاقبه  جنيب  ويتَّحد 
حمت�م، َطرْيان متحابان، يتبادلن النغم الذي يعك�ص اأنني اجلراح. م�شتلهمًا اأ�شط�رة طائر 
الفينيق، الذي ُيحيي من رماده، وُي�شفي من دمعه، واإذا بكى على اأي جرح يرباأ »ول يب�رصه 
البهجة  وتطغى  م�ته،  عند  اجلميع  يراه  بينما  الب�شرية،  واأ�شحاب  والكهان  احلكماء  اإل 
وال�رصور على ال�شعب الذي يعلم اأنه يج�ل يف اأر�شه، واعتاد ال�شعب الكنعاين، الحتفال به 
لتخليد ذكراه)10( وقد اتخذت احلركة الق�مية الفل�شطينية من هذا الطائر رمزاً لها، ت�شبيهًا 

دداً من حتت الرماد)11(. للمنا�شل الفل�شطيني بهذا الطائر الذي يع�د اىل احلياة جُمَّ
ورمز امل�ت والنبعاث من الرم�ز التي »حتمل عمقًا تاريخيًا م�شح�بًا بدللة واقعية 
اأ�شبه بامل�ت، وما �شيعقبه  ت�مئ اىل حال الأمة العربية الراهنة، وما ي�ش�دها من خم�ل 
ذات  الأمم  بني  بها  تليق  التي  مكانتها  يحّلها  اأن  منه  ُي�ؤمل  لها،  جديد  ُبعد  اأو  �شح�  من 
وميثل  عدة،  معاين  لنا  يختزل  الرمز  الطائر  بهذا  للفل�شطيني  ت�شبيهه  يف  وه�  ال�شاأن«)12( 
اأ�شط�رة كاملة يف كلمة واحدة هي طائر الفينيق؛ ليف�شح الأفق اأمام امُلتلّقني، وينقلهم اإىل 
ف�شاء وا�شع؛ لي�شبه به الفل�شطيني بق�ة اإرادته، و�شالبته، وقدرته على م�اجهة التحديات، 
ومقاومته امل�شتمرة، واأن ممار�شات الحتالل ال�ح�شية ل تزيده اإل ق�ة واإ�رصاراً، م�ؤكداً على 
اأن هذا ال�شعب باٍق؛ لينرث الرماد يف عي�ن اأعدائه، ل ينام عن حقه، والتاريخ ي�شهد ملرج ابن 
عامر-�شهل من �شه�ل جنني- وما عرف من ج�د وجمد، وقد ل�شقة كال��شم الذي ُيدّق على 

اجل�شم، فه� يق�ل من ق�شيدة له بعن�ان )فل�شطني(:
ْفِل�ْشطـــني اإْنـــِت اأنـــا، َقْلبـــنْي ِمـــــــن اآالْم
طرييـــن ِعْرف� اْلَهـــ�ى ِوْتباَدلـــ� االأْنغــاْم
)فينيـــْق( ِجْفن� ِغفي ،ما ِغْفَيـــِت االأْعـــ�اْم
)َكْنعاْن( َمْرِج اِبِن عاِمْر مـــا ِن�شيلُْه ْو�شاْم

ت�مـي ُجْرحـــنْي ِوْلـــدو �َش�ى ْب اأْقـــداْر حَمْ
ـــدى اأّنـــاْت َمْكت�مـــــي ِوْبـــُكل َنْغِمـــي �شَ
م�مـي ـــرُْق ِب�َشّحي ْعـــ�ام حَمْ ُكْل عـــاْم مُبْ
َدّق� َع َوْجِنْة َمِرْج ِباجْلـــ�ْد َمْ��ش�مـي)13(

جراحهم،  وت�ش�ير  الفل�شطينيني،  ومعاناة  الفل�شطيني،  الن�شال  اإىل  ال�شاعر  وي�شري 
رها الحتالل ال�شهي�ين على  وهم يبحث�ن عن اأطفالهم حتت اأنقا�ص هدم البي�ت التي دمَّ
روؤو�ص اأهلها، واإىل كرثة ال�شهداء الذين ا�شت�شهدوا دفاعًا عن وطنهم، م�شبهًا جن�د الحتالل 

ووح�شيتهم باحلي�ان املفرت�ص الذي يهجم على فري�شته، فه� يق�ل:
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َقّدي�ـــس ِطْفِلـــك َبكى، َقّدي�ـــس �شيِخْك قــاْم
ـــمِّ الَقرِبْ ِف الرّاَحتـــنِي ْعظــاْم ْوَقّدي�س �شَ

ِفْل ِف ْبيـــ�ْت َمْهدومي ِيْبَحـــث َع ذاِت الطِّ
ِب ْنياب َفكِّ الُكُفـــْر يا حيْف َمْه�ش�مـي)14(

الفل�شطيني، فالحتالل ينغ�ص عي�شه، وي�رصق  لل�شعب  العام  الطابع  ي�ش�د ج� احلزن 
فقدت  وقد  الفل�شطينية،  املراأة  �شربي  جنيب  ال�شاعر  ويخاطب  اأبنائه.  قل�ب  من  الفرحة 
اأبطالها الأعزاء، ابنا، اأو زوجًا اأو اأبًا، وقد غاب ف�شاوؤها واأ�شبحت كال�شماء املمتلئة بالغي�م 
ن كباقي ن�شاء العامل، كما  الداكنة ال�ش�داء، وامتالأت حزنًا، بحيث مل تعد قادرة على اأن تتزيَّ
امتالأت طريقها بالألغام، كناية عن ق�شاوة حياتها. ينا�شدها ال�شاعر باأن جتّدد اأمانيها، ول 

ت�شت�شلم للياأ�ص، فاحلّرة تبقى ُحّرة مهما تكالب الظامل�ن عليها، يق�ل ال�شاعر: 
بـــي اْلِهْنــداْم �ُس ْبقـــ�ْل يا ُحْلَ�تي َي ْمَذهَّ
َحقِّك َعلينا الَفـــَرْح َمْهما َف�شاِئـــْك غـــاْم
ْوهــاْم ال ِتْرِكنـــي َلْلَياأِ�ـــسْ ِوْتطاِوعـــي ااْلأَ
الْم ا، اأَ�شيِلـــه ْتكاَلبـــ� الظُّ َمْهمـــا َع ُحـــرَّ

نـــاَدت جُن�ِم ال�ّشمـــا تا ُتْرُق�شـــي ق�مــي
وَمْهمـــا ُدروِب الُعُمـــْر بـــاروْد َمْلغ�مـــــي
ـــٍة ِبْتعي�ـــسْ َمْ�ه�مــــــي اأُمِّ ال خـــرَي يف 
ا ، َوَلْ� ِبْتعي�ـــس َمْظل�مـــي)15( ِبْتَظّل ُحـــرَّ

فالرتاث ال�شعبي ينبع من روح ال�شعب و�شمريه، وي�شهل انت�شاره وفهمه لدى العامة 
اإلهاب امل�شاعر والع�اطف، وا�شتثارة الهّمه، وينتقل عرب الأجيال يف  واخلا�شة، قادر على 
كل زمان ومكان بعف�ية وب�شاطة، ي�ؤدونه يف منا�شبات خمتلفة، واأطر وا�شعة، بحيث يف�شح 

عن ه�ية �شاحبة حيثما كان)16(
القدس يف شعر جنيب صربي: 

بني  حت�ل  التي  للمع�قات  وت�ش�يره  وب�اباتها،  القد�ص  على  ال�شاعر  ح�رصة  وتبدو 
اإليه من قرب العني اإىل  اأقرب  اإليها، رغم قربها من نف�ص ال�شاعر، فهي  ال�شاعر وال��ش�ل 
اجلفن. وت�شكن يف روحه وج�شده، وي�شعقه منظر جن�د الحتالل يف زّيهم الع�شكري، وهم 
ورف�شه  واإ�رصاره  عزمه  عن  ال�شاعر  ذلك  ُيثني  اأن  دون  ويطاردونهم،  النا�ص  يالحق�ن 
اأو علَّق�ه على حبال امل�شانق،  ال�ريد،  للمحتلني، بل يزيده ق�ة و�شالبة، ول� قطع�ا منه 
لعاد يقاتلهم من جديد، م�ؤكداً يف ذلك على ا�شتمرارية ن�شال هذا ال�شعب وحتّديه، يق�ل 

جنيب �شربي:
َبعيـــدي َعّنـــي  الُقِد�ـــسْ  اْنهـــا  ُظنـــ�ين 
اْلَعتيـــدي ِلْبـــ�اِب  َع  َقْلبـــي  ِوِقـــْع 
ديـــدي احْلَ بالـــَزَّيّ  �شـــ�ْد  َع�شاِكـــْر 
َوريـــدي ِمّنـــي  ِتْقَطعـــ�ا  َلـــْ�  ُقِلـــْت 
اْلَعنيـــدي ْبروحـــي  ثاِئـــِر  اْرَجـــْع  َرَح 

ِمـــْن ُجف�نـــــي َعْينـــي  ُقـــْرْب  ْوَقريبـــي 
ِي�ْشَعق�نــــــــي كادوا  �ش�فـــاْت  �ُشِفـــْت 
طاَردونــــــــي �شاَهـــدوين  مـــا  َقِبـــْل 
ِت�ْشُنق�نـــــي امَْل�شاِنـــْق  اْحبـــاِل  ْوَعلـــى 
ِتْقُتل�نـــــي)17( مـــا  َبِعـــْد  طاِرْدُكـــْم  َت 
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مقّد�شاتها  بني  وجت�اله  للقد�ص،  و�شفه  يف  ال�شاعر  قلب  يف  القد�ص  مكانة  وتبدو 
اهلل  اإىل  بالدعاء  مت�جهًا  امل�شيئة،  الذهبية  بخي�طها  ال�شخرة  قبة  لتبهره  و�ش�ارعها؛ 
باأن تتحرر القد�ص، ويك�ن عيده بال�شالة فيها ويف امل�شجد الأق�شى واملرواين، ثم مروراً 
الطهارة،  ال�شيد امل�شيح ومرمي بنت عمران رمز  التي �شار فيها  الطريق  الآلم، وهي  بدرب 
القيامة، كما تروي كتب  الأ�شباط حتى كني�شة  اليه�د بتعذيبه و�شلبه من باب  حني قام 
الأناجيل. وي�شتح�رص ال�شاعر هذه الرم�ز الدينية: درب الآلم و�شل�ان؛ لريبط بني ممار�شات 
ال�شعب  مع  ال�ح�شية  للم�شيح، وبني ممار�شاتهم  وتعذيبهم  ال�قت  ذلك  منذ  القمعية  اليه�د 
الفل�شطيني، فطريقهم كلها اآلم وعذاب. كما تت�ق روح ال�شاعر اإىل قرية �شل�ان ال�اقعة قرب 
اأ�ش�ار القد�ص واأب�ابها، وقد ا�شتهرت بعي�نها املائية التي قيل فيها اأنها مياه مباركة ت�شبه 

ماء زمزم، وه� يرمز يف ذلك اإىل طهارة هذا املكان وقد�شيته، يق�ل ال�شاعر:)16(

ْوَجـــْت عينـــي علـــى اْلُقَبّـــه اْلَفريدي
اْرَفِعـــْت ايـــدي، ُقِلـــْت يـــا َرْب عيدي
ْوَعلـــى امْلَـــْرواين ِواالأْق�شـــى امْلَجيدي
ِواْلَعقيـــدي َوَطّنـــا  يف  اْلَقدا�ِشـــْه 
َل ِبـــْن َمـــْرمَيْ ُخطـــى فيهـــا َر�شيـــدي
�َشهيـــدي ِمـــْن  اأْطَهـــْر  ِعْمـــراْن  ِبِنـــْت 
ْطـــِ�ه اْلَ�ئيـــدي ْوَعلـــى �شلـــ�اْن ِباخْلَ

ياْخـــذوين �شـــاروا  الّنـــ�ْر  ْوُخيـــ�ِط 
ن�ين ْخـــَره احْلَ ْب�َشالتـــي امْبَ�ْشِجِد ال�شَّ
لـــ�ين َدخَّ َمْقِد�ِشَيّـــْه  َحماِئـــْم 
لـــ�ين ِت�ْشاأَ ال  غرْيُهـــْم  َعـــْن  اأَنـــا 
َمَرقـــ�ين ِمْنهـــا  الالْم  َدِرْب 
ِوامْلَ�شـــ�ين اْلَعفيفـــي  ْمـــِن  ْواأَعـــَفّ 
اللـــي بعرف�ين)19( َل ْن�ش�رها  ُرِحـــْت 

لقد فر�ص ال��شع الراهن يف الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة ا�شتلهام ال�شاعر، وت�ظيفه 
ال�شعب، وبث احلمية يف نف��شهم، ولي�شتمدوا من  التاريخية، للتعبري عن حالة هذا  للرم�ز 
هذه الرم�ز البط�لة وال�شجاعة والت�شحية والدفاع عن النف�ص)20(. وللقد�ص ح�ش�ر وفري يف 
ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني، يج�ّشدها الزاجل�ن يف اأ�شعارهم؛ ليجعل�ها ما�شية حا�رصة يف 
اأذهان الأمة الإ�شالمية والعربية، ويف ق�شيدة لل�شاعر بعن�ان )ل ت�شاأل�ا( يعرب عن حال هذه 
املدينة الأ�شرية، مب�شاعر ينتابها احلزن والقهر وما حّل مبقّد�شاتها. وتتداخل ال�شخ�شيات 
يف  التاأثري  على  ُيعينه  ما  املا�شي  من  لي�شتمد  يعاقبه؛  جنيب  زجل  يف  والرتاثية  الدينية 
الآخرين، تلك الرم�ز التي تعاقبت على بيت املقد�ص عرب ال�شنني، و�شجل التاريخ بط�لتهم، 
وقد  فل�شطيني،  كل  اأ�شبح حتريرها حلم  الأي�بي، حتى  الدين  الفاروق، و�شالح  عمر  مثل 
اأر�ص كنعان، ومعرج النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، وملتقى الديانات  �ُشيّجت باللَّظى، فهي 
ال�شماوية الثالث. وي�شتنجد ال�شاعر ب�شالح الدين؛ لينقذها ثانية من اأيدي ال�شهاينة، كما 

اأنقذها من ال�شليبني �شنة 583ه�، فروحنا فدى القد�ص ومقد�شاتها، يق�ل ال�شاعر:
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امَلقهـــ�ْر ِحِلْمنـــا  يـــا  ُقِد�ْشنـــا  يـــا 
ِلقبـــ�ْر ِمـــْن  ْيقـــ�ْم  ـــه  َحقُّ َكْنعـــاْن 
وْر بـــي ِمْنهـــا َعـــَرْج ب�ـــرشْ وطـــَه النَّ
ِلْطهـــ�ْر ْباأِر�ـــسْ  لّـــى  �شَ باالأْنبيـــا 
َم�ْشكـــ�ْر الَعـــِدْل  راعـــي  وْفاروقنـــا 
ِلْع�شـــ�ْر ْتعاَقَبـــْت  ال�ّشنـــنْي  َمـــرّو 
ْنثـــ�ْر ِومْبَ ْبُفـــّل  ـــالِح  �شَ ْوعـــاَوْد 
مـــ�ْر نـــادى االأق�شـــى ِمـــْن قِلـــْب جَمْ

اأهاليهـــا ِتْبكـــي  اْل  داْرنـــا  يـــا 
بانيهـــا َهالـــداْر  اأنـــا  ْخ  َ وْي�ـــرشْ
واأعاليهـــا مـــاوات  ال�شَّ َنْحـــِ� 
َمبانيهـــا َمّكـــي  ِهـــْل  َل  ـــْف  َو�شَّ
ْو�ش�احيهـــا فيهـــا  َنَطـــْق  َعْدلـــ� 
لياليهـــا فيهـــا  ِوَتَقَلَبـــْت 
ْوَمغانيهـــا َروابيهـــا  يـــْزَرْع 
ْنطفيهـــا)21( فينـــا  لـــْ�  نـــاْر  ِمـــْن 

وا�شتلهام الرتاث يعني اجلمع بني م�اقف تراثية �شابقة اأو اأفكار قيّمة، وبني اأح�النا 
الراهنة التي  اأ�شهم العامل احلديث يف ت�شكيلها، والتي من �شاأنها اأن تعمل على تدبري اأم�رنا 
ول  باحلياة،  ناب�شة  تبقى  باأن  القد�ص  ينا�شد  لل�شاعر  )طلعة(  اأح�النا)22(.ويف  واإ�شالح 
ت�شت�شلم للياأ�ص، فعي�ص الفل�شطينيني ل يطيب اإل مب�رصى النبي حممد-�شلى اهلل عليه و�شلم- 
وحّب القد�ص منا وترعرع يف �شل�عهم واأح�شائهم. وي�شتنه�ص ال�شاعر اأبناء �شعبه؛ ليثاأروا 
للقد�ص وغزة، ولل�شهداء الأبرار، بعد املجازر التي اأوقعها بهم العدو ال�شهي�ين، وثارت لها 
املخيمات الفل�شطينية، جباليا، والدهي�شة، ودير البلح، وجنني، يق�ل ال�شاعر يف ق�شيدة له 

بعن�ان )لغزة ها�شم الآن الَزّيارا(:
َغيـــارى اهلْل  ِمـــْن  �َشِعـــْب  ِنْحنـــا 
َمنـــارا اإْلنـــا  �ُشَهداْءنـــا  ِدمـــا 
�ـــرَشارا طـــاَرْت  َجباْليـــا  ِف  اإذا 
ارا �ـــرشَ َقْدَحـــْت  اإْن  اْلَبلـــْح  ديـــِر  ف 

ِنْثـــاأْر ُبـــْد  ال   ، لْلُقِد�ـــسْ َلَغـــزّي، 
ْ ْبِنْخ�ـــرشَ مـــا  اْلَكرامـــي  ومْبيـــزان 
َع�ْشَكـــْر ِف   ... ْتالقيهـــا  ِلْدهي�شـــي  ِف 
ْر)23( َثـــ�َّ اْلـــرْبكاْن  ْب�َشِدْرهـــا  ِجنـــني 

يف ال�شعر ال�شعبي ترتفع الأ�ش�ات عاليًا؛ ليتمكن ال�شاعر من اإي�شال �ش�ته ومعانيه 
الأمر، لإعطاء  يهّمهم  اأو ممن  ال�شعب،  املتعاطفة مع هذا  الأخرى  ال�شع�ب  �شعبه، واىل  اإىل 
اأن  ا�شتطاع ب��شاطتها  التي  ال�شعب وق�ته، ووحدته  �ش�رة وا�شحة عن حجم معاناة هذا 
يحقق �شفاته ال�شخ�شية وال�طنية. فه� �شعب عريق، ياأبى الظلم واخلن�ع، يعمل جاهداً لنيل 
التي  ال�شاعر و�شعبه، وتتفاقم اجلراح  ال�طن يف قلب  )24(. ويتعمق حب  حريته وا�شتقالله 
ُت�شبه نزيف الدم الذي ي�شيل من احللق. يع�شق اأر�شه، ي�شري تائهًا حمتاراً، كالطري مق�ش��ص 
اجلناح، وقد �شلب الحتالل تاريخه واأجماده وتراثه، و�رصق�ه بنريان احلقد. متمنيًا ال�شاعر 
زواله؛ ليع�د عبق الأر�ص وتاريخها ينبعث من جديد، وتع�د القد�ص والأق�شى، يق�ل ال�شاعر:
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يـــا َوطن فيـــِك احُلب �شـــ� َمْذب�ْح
روح جْبلـــي فل�ْشطينـــي َم هـــ� جَمْ
ُقلـــي الَفل�ْشطينـــي َل مينـــا اروْح
يـــا لْيـــت َعّنـــا هاحَلرامـــي يروْح
نـــا بالُعطـــ�ِر ْتف�ْح وِتْرَجـــع اأِر�شْ

ُرّوادو ْحلـــ�ق  ِف  اأ�شـــى  بْنـــِزف 
ْبـــالدو ْبِع�ْشقـــ� ْل طيِنـــِة  َحتـــى 
اأجْمـــادو ثـــ�ب  �شـــاِرق  ِواللّ�ـــس 
اأحقـــادو نـــريان  َمعـــا  وي�ِخـــذ 
وِن�ْشحى َعلى ديـــِك الَفجر بي�شيح

الُقِد�س ِواالأق�شى لنا عادو
الُقِد�س ِواالأق�شى لنا عادو)25(

قلب  يف  جراحًا  َخلَّفت  وقد  وحالها،  القد�ص  على  فيه  يتح�رص  لل�شاعر  عتابا  ويف 
الإتيان  خالل  من  مبفرداته  ال�شاعر  ويتالعب  �شفائه،  عن  والأطباء  الطب  يعجز  ال�شاعر، 
على  ال�شاعر  ل�عة  فيه  يظهر  بتعبري  م�شتمعيه  يف  والتاأثري  املعنى،  باجلنا�ص؛لإي�شال 
القد�ص. فه� ينا�شد ه�ى القد�ص باأن يقيم ال�شالة يف بيت املقد�ص، حتى ينطفئ لهيب �ش�قه 
وي�شتطيع ال��ش�ل اإليها؛ لي�شلي فيها، بعد اأن �ُشدَّت الطرق اأمام امُل�شَلّني مراراً عديدة واأُقيم 

جدار الف�شل العن�رصي، الذي حال بينهم وبني ال��ش�ل، يق�ل ال�شاعر:
ُفْتهـــا( َجرّْب)ما�ـــسِ  الُقِد�ـــسْ  َتعـــاِل 
ِف َقلبـــي ْجـــروْح ِتْنِزْف )مـــا �َشَفْتها(

َتـــرى �ش�فـــاْت ُعْمـــَرْك )مـــا �ُشفتها(
اْلَعـــَرْب ُحَكمـــاِء  ْوُكْل  االأِطّبـــا 

**
اأماِنـــة يـــا َهـــ�ى امْلَْقِد�ـــسْ )َت�َشلّي(
)َت�َشلـــي( فيهـــا  ُرِحـــْت  َمـــرَّه  اأَكـــْم 

)ِت�َشلّـــي( �ْش�اقـــي  َجْمـــِرِة  ّتـــى  حَلَ
ْبـــ�اْب ِل  �َشـــْد  ي  اْلُعْن�ـــرشُ اجِلـــداِر 

»ان احلركة الف�لكل�رية جزء من حركة التحرر ال�طني الفل�شطيني، �شارت يف خط م�اٍز 
مل�شريتها، وقا�شت من نف�ص امل�شاكل... فاحلركة الف�لكل�رية، ينع�شها وُيغَذّيها الن�شال من 
اأجل التحرير واله�ية، وهي بدورها ٌتغذي َوتنع�ص هذا الن�شال«)26(. اأ�شبحت املعاناة جزءاً 
ل يتجزاأ من حياة ال�شعب الفل�شطيني، حتى �شارت الفرحة اأماًل لهم يطمح�ن اإىل حتقيقه، 
فهم �شعب بال حظ، ول مكانة للفرحة يف قل�بهم، وقد امتالأت حياتهم مبرارة العي�ص ونزف 

الدماء، يق�ل ال�شاعر: 
َبْخَتـــْك اللـــي  فل�شطينـــي  يـــا 
ِتْفـــَرْح َت  ْبتيجـــي  َم  ُكْل 
الْلـــي فل�شطينـــي  يـــا 
ِخلقـــْت مـــا  يـــ�م  ومـــن 
َمالِنـــه ْهم�َمـــْك  كا�ِشـــِة 

وَحزيِنـــه ِم�ْشكيِنـــه  َبِخـــْت 
ُمْطـــَرْح اإلهـــا  ْبِتلقـــى  مـــا 
د ْتَعـــ�َّ الْلطيـــِم  َع  ْك  َخـــدَّ
ُعي�َنـــْك غـــرْي م�َتـــْك مـــا ْبِتلَمْح
ْوَمريـــِره ْط�يِلـــه  ْوَدْرَبـــِك 
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ْوِرحِلَتْك ِمْن هاْن َحّتى الال نهاية – َدْم يْنِزْف – َدْم يْر�َشْح)27(
ما  ِتفرح  َت  احلزينه  )اأجت  ال�شعبية  الأمثال  من  ال�شابقة  معانيه  ال�شاعر  وي�شمن 
قتل،  اإىل  الفل�شطينيني  حياة  حت�لت  وقد  اللِطم(.  َع  معّ�د  )خّد  واآخر  ُمطرح(،  ِلقَيتلها�ص 
وم�ت، و�شفك للدماء فكانت كلها )دم، وجنازات، ومقابر(، واهلل وحده ه� الأعلم بعي�شه، 

يق�ل ال�شاعر:
ْد يا فل�شطيني الْلي َدْرَبْك ُكلّها وين قا�شِ

َدمُّ وجنازاُت ومقابْر
 كيْف عاي�ْس-اهلل يْعلْم كيْف عاي�ْس-)28(

كبري  حدًّ  اىل  �شبيه  ق�ش�شي  باأ�شل�ب  اأحا�شي�شه  جت�شيد  ال�شعبي  ال  الزجَّ ويحاول 
ما  لإي�شال  �ن؛  القا�شّ ين�شجها  التي  املتداولة،  ال�شعبية  واحلكايات  ال�شعبي،  بالق�ش�ص 
يريدون ب��شاطته، واإعطائه اأهمية معينة)29(. ويبدو الأ�شل�ب الق�ش�شي عند جنيب �شربي 
يف ق�شيدة له بعن�ان )الطي�ر(، يعك�ص من خاللها معاناة هذا ال�شعب واأحزانه، وقد خيَّمت 
�شدو  فال  كعادتها،  ُمغَردة  َفرحة  تُعد  ومل  طي�رها،  طالت  حتى  فل�شطني  يف  احلزن  اأج�اء 
البالبل، ول تكتكات احلجال، ول �شحرور على التني، وقد خيَّم الظالم على ف�شاء �شاحر، 

يق�ل ال�شاعر:
حْتاكينـــي تـــا  َبْحكـــي  ْطيـــ�ْر  َي 
بـــاْل جِلْ ِمْطِربـــي  ْبَ�َطّنـــا  ُكْنـــِت 
َمـــّ�اْل ْبالْدنـــا  ِف  الَف�شـــا  كاِن 
ْحجـــاْل َتْكَتـــكاِت   ، الَبالِبـــل  �َشـــْدِو 

ْت�افينـــي تـــا  ـــك  َعنِّ ْواأْخبـــار 
بـــاْل جِلْ ِمْطِربـــي  ْبَ�َطّنـــا  ُكْنـــِت 
ييجينـــي امل�ْشحـــ�ْر  عامَلُـــه  ِمـــن 
�َشْحـــرور بي�َشْق�ِشـــْق َعلـــى تيني )30(

ويج�شد ال�شاعر معاناة هذا ال�شعب وجراحه واآلمه املتفاقمة يف حكايته مع الطي�ر 
اأنني  و�شدى  العي�ص،  مرارة  عن  للتعبري  فر�شة  الزجلي  ق�شيده  يف  ليجد  معها؛  وح�اره 
وقمعهم  و�شجنهم،  الحتالل  ب�شباك  عليهم  املفرو�شة  والقي�د  ونزف جراحهم،  اأوجاعهم، 

الذي اأفقد هذه الطي�ر �شدوها، والتعبري عن فرحها، يق�ل ال�شاعر:
َطـــلِّ احَلَجـــل ِمـــن بـــاْب وادي ْوقاْل
ِوْحبـــاْل ْك  َ �ـــرشَ ْوجاِيـــْب ل  جايـــي 
ْباأَْزجـــاْل ِد  ْيـــَردِّ َحَجْلنـــا  وَبلَّ�ـــس 
ـــْع ِواحْلاْل ـــروْح ِمـــن هـــذا الَ��شِ جَمْ

ِتنادينـــي �ش�َتـــك  ْبَ�َجـــْع  اللّـــي  َي 
�ِشّكينـــي االإيـــْد  ْوِب  ْت�شيـــْدين  َت 
ْمديِنـــي َوال  ْبَقْريـــي  �ْشِمْعْتهـــا  َم 
مـــا عـــاْد َب اّيا حـــاْل ِيْر�شينـــي )31(

البعد الوطين يف أغاني املواسم الزراعية: 

يف  مقد�شًا  وارتباطًا  ال�شعادة،  مل�ؤه  تراثًا  حتمل  جميلة،  ذكريات  ال�شاعر  وي�شتعيد 
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ال�شاعر ح�اره مع  النا�ص يف م�ا�شم احل�شاد وغريه، في�شتكمل  الأر�ص، وعادات ميار�شها 
الطري؛ ليحدثه عن بيادر القمح وغالَّته، وعن املهرة، ميتطيها فر�شان �شجعان، يردون منابع 

املياه، لي�رصب�ا وي�شق�ا الآخرين، يق�ل ال�شاعر:
ْغـــالْل َمـــالِن  َبْيـــَدْر  َعـــن  ْثنـــي  َحدَّ
�ْشـــ�اْل َقِمْحنـــا  ِمـــن  ْتَعّبـــا  وُكْلمـــا 
ْثنـــي َعـــن ُمْهـــَرا ْوَعـــْن َخّيـــاْل وَحدَّ
َن�ّشـــاْل فـــا  ال�شَّ َنْبـــِع  َعلـــى  ِيـــْ�َرْد 

ْتَغّذينـــي اأْر�شـــي  ِمـــن  وَقْمحـــاْت 
ْت�شـــ�ِف الَفـــَرْح ُيْرُق�ْس َعلـــى ْجبيني
َمْرتينـــي ْتقـــ�ْل  �َشْمـــَرْه  ِبزنـــ�ْد 
)32( ُب ْوِي�ْشقي الّطـــري، ِي�ْشقيني  َ ِي�ـــرشْ

ُت�شّكل الأر�ص وزراعتها وحق�لها وحما�شيلها، رم�زاً تراثية غنية لل�شعراء ال�شعبيني. 
فهي م�شدر اأ�شا�شي من م�شادر رزق الفالح الفل�شطيني، وا�شمها حمف�ر يف ذاكرته. وي�شّ�ر 
جنيب �شربي ت�شبث الإن�شان باأر�شه، فهي جزء من كيانه، ينطلق اإليها ي�ميًا منذ ال�شباح 
الباكر؛ لُيحفر ا�شمها على جبينه، والفرحة متالأ قلبه، معرباً فيها عن اإن�شانيته ووج�ده يق�ل 

ال�شاعر يف ق�شيدة له بعن�ان )فالح(:
َبّكـــرْي ِبـــْح  ال�شُّ القـــاين  َفـــاّلْح 
بـــاِح اخْلرْي َمْكتـــ�ْب َع ْجبينـــ� �شَ
ْكثـــرْي ْكثـــرِي  ِبالَفْرَحـــا  َح�ّشيـــْت 

ـــدى َم ْيطرْي �شـــاِرْح َقِبْل َحـــبِّ النَّ
ْعمـــرْي َللتَّ  ، َلالإْن�شـــاْن   ، َلالأْر�ـــسْ 
القـــاين َهالَفـــاّلْح  َم   مَلّـــا 

ِوْف داِخل� اإْن�شاْن اإْن�شاين )33(
وارتبط  الإن�شان،  معها  عا�ص  فل�شطني،  يف  الرتاثية  الرم�ز  اأهم  من  الزيت�ن  و�شجرة 
تعادل  ل  وطنه  تراب  من  وذرة  الدائمة،  والليم�ن وخ�رصتها  الزيت�ن  اأ�شجار  مع  تاريخه 
عنده الك�ن كله مبا فيه. ُمنَدّداً باأولئك الذين يخ�ن اأوطانهم، ويبيع�ن اإن�شانيتهم بتهاونهم 

مع عدّوهم، يق�ل ال�شاعر:
َفـــاّلْح �شـــاِرْح عـــا َكـــِرْم زيتـــ�ْن
َلـــْ� َملَّك�لـــ� ُكْل مـــا يف الكـــ�ْن
َمْلعـــ�ْن اإِبـــْن  َمْلعـــ�ُن  بيكـــ�ْن 

ْ ... َخ�شاُره ْبُخ�رْشِِة الليم�ْن اأْخ�ـــرشَ
ه ِمـــِن ْتـــراِب الَ�َطـــْن َم ْيخـــ�ْن َذرَّ
ْخيـــاين ِة  َذرِّ َقْلبـــ�  ْف  اإللّـــي 

ْوخاِرْج ِمِن امَلْعنى االإْن�شاين )34(
ول يعرف هذا الفالح الَكل ول امَللل، يج�ب ال�شعاب ي�رصح بني ال�ديان، يح�ّص بطعم 
ال�شعادة، رغم ال�شقاء الذي يعانيه، ول يحرتق اإل من اأمل الب�رص متعجبًا من كذبهم و�رصقتهم 

وخيانتهم، وقتلهم وعداوتهم لأبناء �شعبهم وجريانهم، يق�ل ال�شاعر:
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قـــى ِي�ْشقى �شـــاِرْح َع ِوْديـــاِن ال�شَّ
مـــا يف اإ�شـــي ِعْنـــدو ِعِمـــْل َحْرَقه
�رِشَْقـــه ْق  َ �ـــرشَ اإّمـــا  َكـــَذْب  اإّمـــا 

قـــى َمْب�شـــ�ْط َع امْلَْلقى َرْغـــِم ال�شَّ
اخِلْلَقـــه فـــ�  َع�َّ اآَدْم  اِبـــْن  اإاّل 
ُعـــْدواين كاْن  جـــارو  َع  اإّمـــا 

اإّما َقَتْل اإْن�شاْن اإْن�شاين !!!! )35(

الرموز الوطنية يف شعر جنيب صربي:

املقاومة،  على  الفل�شطيني  حتث  التي  والرم�ز  ال�ش�ر  ال�شعبي  الرتاث  يف  وتتن�ع 
اإىل الث�رة على الظلم، وطرد العدو من وطنهم، وي�شتلهم ال�شعراء من تراثهم القيم  وتدع�ه 
املثلى، منطلقني يف ذلك من التم�شك ب�طنهم، ورف�شهم ل�اقع األيم ُفر�ص عليهم)36(. ويف 
ق�شيدٍة زجلية لل�شاعر بعن�ان: )ا�شمح يل يا ختيار( ُيجري ح�اراً بني )اخلتيار( الذي اأنهكه 
تعب ال�شنني وهّمها، ير�شم فيه �ش�رة حيَّه لطبيعة احلياة الفل�شطيني، الذي ي�ؤمن باأحقيته 
يف امتالك هذه الأر�ص وزراعتها، فهي رمز وج�ده، وم�شدراً ا�شا�شيًا من م�شادر رزقه الذي 
يكت�شب منه عي�شه. يبدو هذا )اخلتيار( مهم�مًا، وكاأنه يحمل هم�م  الدنيا كلها على ظهره. 
وقد كرب �شنه، وبدت عليه عالمات ال�شيخ�خة كلها، واأنهكته ال�شنني؛ ليجد يف اأر�شه منفذاً 
لل�حدة والهروب، وقد يك�ن ال�حيد املَتبَقّى من اأبناء جيله. ي�شف ال�شاعر هذا الفالح من 
خالل ا�شتح�شاره للرم�ز الرتاثية املتعددة لتبقى حمف�رة يف اأذهان �شعبه جياًل بعد جيل، 
وح�شانه  والق�ص،  و)الْعراق(/الكهف،  الزيت�ن  و�شجرة  والك�فيه،  والدمياية،  العقال،  مثل: 
الذي ميتطيه وي�شتعني به يف حرث هذه الأر�ص. ولعل التعابري ال�شعبية التي ا�شتعان بها 
)اخلتيار(  الرمز  هذا  معاناة  عن  وا�شحة  �ش�رة  تعطي  )اخلتيار(  هذا  و�شف  يف  ال�شاعر 
التعابري/ باأر�شه. ومن هذه  فل�شطيني متم�شك  لكل م�اطن  اأن يك�ن و�شفًا  والذي ي�شلح 

وُجرح� مني  اأحزان/ جمروح  ُعي�ن�ا طافحة  العي�ص طاويل�/ ونظرة  الهم طافيل�/مرارة 
اداويل�... يق�ل ال�شاعر:

َعـــْب َتْعباْن ِخْتيـــاْر َع ْجبينـــ� التَّ
ْبُدّخـــاْن ب�ْشَعـــِط  َعّنـــ�  َمرّيـــْت 
ِوْبِثـــْم َهــــ اخِلْتيـــاْر ِف�ـــسَّ �ْشناْن
ْوَحّتـــى اْل بقـــي ِمّن� �ِشبـــْه اإْن�شاْن
َجْعيـــِة ْعقالـــ� ْت�شيْح يـــا ُعْرباْن
ْخ بـــدون ل�شاْن َ وْدمياْيتـــ� ْبِت�ـــرشْ
�شـــاْن وْبجـــِذْع َزْيت�ِنـــه َرَبـــْط حِلْ

طافيلـــ� الَهـــْم  بحالـــ�  �شاِفـــْن 
ُبُعـــْد كيل� َعـــْن  ـــ�  ْت�شِمّ هي�شـــي 
طاويلـــ� العي�ـــسْ  َمـــراِر  نيعـــ� 
كـــْن َمظلّ�ـــسْ َحـــْد ِمـــْن جيل� ْومُمْ
�شيلـــ� بَثْقلُهـــْم  ْوك�ِفْيتـــ� 
اللـــي بخـــ�ن الَ�َطـــْن يـــا ويلـــ�
ْيطْعميل�)37( اأْر�شـــ�  ِمـــْن  ْوق�ّشاْت 
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و  وبلبنان  واأهلها،  بفل�شطني  حلَّ  ما  على  دمًا  وينزف  اأملًا،  )اخلتيار(  هذا  ويعت�رص 
العراق، وعلى �شاللت الدماء التي ان�شابت كال�شي�ل الغزيرة، حتى روت تالل غزة وترابها، 
وفقد الفل�شطيني فرحته، حتى يف ي�م عيده، الذي يبتهج فيه العامل العربي والإ�شالمي كله، 

يق�ل ال�شاعر:
خـــاْل يـــا  الَ�طـــْن  َدَمّ 
ْتـــالْل بَغـــَزّْة  اأْروى 
ْجديـــْد يـــ�م  ُكْل  َمـــْع 
العيـــْد ْبنَهـــاِر  َحّتـــى 

�َشـــالْل ِمِثـــْل  نـــاِزْل 
ّفْتنـــا �شَ ِوْتـــراْب 
بْتزيـــْد َماأ�شاْتنـــا 
)38( ب�ْشِمْتنـــا  َمْدب�حـــه 

ت�شيطر على الزجل ال�شعبي نغمة احلزن، من خالل التعابري اجلميلة التي ينظم فيها 
ال، فين�شج كلماته من ت�ش�يره لل�حات فنية جميلة، كحياة الفالح يف اأر�شه، وجمال  الزجَّ

طبيعة هذه الأر�ص، وت�شبثه بها؛ ليعك�ص حجم احلزن واملعاناة عند هذا الفالح الرمز.)39(
رئي�شًا يف هجرة  �شببًا  الفل�شطيني  ال�شعب  التي عا�شها  القا�شية  احلياة  كانت ظروف 
كثري من اأبناء هذا ال�شعب، وفراقهم لأوطانهم واأحبابهم، رغم املعاناة النف�شية واحلياتية 
التي يعي�ش�نها خارج اأوطانهم.  فاتخذوا من الأغنية ال�شعبية و�شيلة للتعبري عن م�شاعرهم، 
واأبنائهم،  وزوجاتهم؛ بحثًا عن حياة  لآبائهم  البعد، وتركهم  يعان�نه من جّراء هذا  وما 
كرمية اآمنة، ُت�ّفر لهم متطلبات عي�شهم)40(.وُي�ش�ر جنيب �شربي حالة ال�شتات التي يعي�شها 
ال�شعب الفل�شطيني، وقد �ُشلب�ا الراحة وهداة البال يف بالدهم، دم�عهم ت�شيل كاجلمر احلارق 
اأ�شفًا على بالدهم، وقد ترك�ها كالطي�ر املهاجرة بحثًا عن الأمن والأمان، و �شاح�ا باأعلى 
�ش�تهم؛ ليعلن�ا عدم  الع�دة اإل بعد التحرير، و�شيادة كل �شيء فل�شطيني على اأر�شهم، يق�ل 

ال�شاعر:
ِمْع ِمّنـــ� �شاْل ْوطـــاِر احَلَجـــْل ِوالدَّ
ِبْتقـــ�ل َب اْعلى �ش�ْت هي َي ْرجاْل
َبْرَجـــع اإذا ْبرِتَْجـــْع َهـــداة البـــاْل

ْوِتْك�ينـــي ِرْقنـــي  حِتْ َجْمـــرات 
ْمهاِجـــر اأَنـــا َع اْلِهْنـــْد ِوال�ّشينـــي
ْوُكْل �شي فل�ْشطيني .. ِفِل�ْشطيني)41(

العودة يف شعر جنيب صربي:  

ومن الرم�ز ال�شعبية الرتاثية التي ت�شلح مادة لل�شعر ال�شعبي، ل�شتيحائها يف �شعره، 
واأجزائها  فل�شطني يف بالدها  اأر�ص  الفل�شطينية،  اله�ية  اأن حتافظ على  �شاأنها  والتي من 
الأر�ص)42(.  هذه  لأ�شحاب  ملك  فهي  واأنهارها،  وجبالها  وقراها،  ومدنها  وت�شاري�شها 
ويبدو تفاوؤل ال�شاعر بالن�رص يف اإ�رصاره وتاأكيده على حق الع�دة، ففل�شطني مقّر ولدته 
ون�شاأته، حيث الذكريات اجلميلة، ومنبع العلم والثقافة والأدب، وبالد فل�شطني كلها؛ القد�ص 
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اأهلها، و�شلفيت  وبيت حلم ورام اهلل واخلليل وبلد اجل�د والكرم، وط�لكرم وقلقيلية تنا�شد 
له  ي�شبق  الذي مل  التاريخ بط�لتها و�شم�دها،  �شّجل  التي  الث�ار، وجنني  اأيدي  ت�شّد على 

مثيل، يق�ل ال�شاعر:
ْتعـــ�ْد اإِْلنـــا  ِوالُقْد�ـــسْ 
اجْلـــ�ْد بيـــِت  َخليـــْل  َي 
ْوَقْلقيلـــي ط�ْلَكـــْرُم 
ِتْدعيلـــي �َشْلفيـــْت 
فتيلـــي َي   ، ِجنـــنْي  َي 

اهلْل ْوراَم  ـــُم  حَلْ بيـــْت 
ِنْتَخلّـــى َم  َعْنهـــا 
الّنـــاْر ِجبـــاِل  ْتنـــادي 
ـــ�ار الثُّ َعلـــى  ِتْعـــِزْم 
�شـــاْر)43( مـــا  اإِ�شـــي  ِعْمَلـــْت 

وعلى ال�شاعر ال�شعبي اأن ي�ش�غ معانيه الرتاثية، ورم�زه ال�شعبية بطريقة م�شح�نة، 
تعمل على حتريك الع�اطف الإيجابية، وت�شاغ بطريقة فنية جميلة، وب�ش�ر عاطفية م�ؤثرة، 
»ت�شتثري باأ�شحابها الثقة والعتزاز به�يتهم، ومب��ش�ع الرمز واأن ت�شتثري حمّيتهم، وتبعث 
الت�شحية،  اله�ية، وتبعث فيهم روح  تلك  اأع�شاء  التعا�شد والتكاتف مع باقي  فيهم روح 
من اأجل حفظ تلك اله�ية، وتبعث فيهم روح الت�شحية، من اأجل حّفظ تلك اله�ية والدفاع 
ديه، ورف�شه للظلم، فه� �شعب ل يعرف  عنها«)44(.امتاز ال�شعب الفل�شطيني بق�ة اإ�رصاره وحَتّ
الياأ�ص، ول ال�شك�ن، ل يخيفه عتمة ال�شجن، ول ظلم ال�شّجان وقي�ده، و�شيبقى ينا�شل حتى 

تتحرَّر فل�شطني، يق�ل ال�شاعر يف ق�شيدة له بعن�ان الأ�شري:

صورة السجني يف شعر جنيب صربي:

يـــا �ِشْجن يـــا �َشّجـــان يـــا َعْتِمه
يـــا ليـــْل، يـــا ُجـــْدراْن ،يـــا ُظْلِمه
َم ْيِهّمنـــي ُكلِّ اللّـــي ِبـــّدو ْي�شـــرْي

يـــا ليـــْل، يـــا ُجـــْدراْن ،يـــا ُظْلِمه
الَعْظمـــي اْلَهْيـــَكِل  يِفِّ  ْوَخلّيـــْت 
اإّمـــي ِيـــي  را�شْ اإْنهـــا  دام  مـــا 

ْفِل�ْشطني اإّمي ْوِتْكَرمي َي اّمي)45(
ويعرب ال�شاعر عن �ش�ق ال�شجني لأهله وجريانه واأحبابه، وير�شم �ش�رة جميلة لدياره، 
وقد امتالأ حّبًا و�ش�قًا لها؛ لتف�ح منه عبق عطر الريحان، وال�رد اجل�ري، الذي يحيط بها 

من كل مكان، يق�ل ال�شاعر:
َعـــِن اجْلرياْن ـــا  مَيّ ا�ْشاأِلـــْك  ِبـــّدي 
ِع ْب ريحاْن ـــَزرَّ نـــا مِلْ وَعـــْن ح��شْ

وَعْن نا�ـــسْ عا�ش�ا ُعْمـــْر ِف ْعَنّيي
ـــي)46( ج�ِريِّ َوْرداْت  داْيـــرو  ْوعـــا 

اأبنائهم يف  يبحث�ن عن  اأوقاتهم وهم   يق�ش�ن  بالهم�م،  مثقٌل  الفل�شطيني  وال�شعب 
�شج�ن الحتالل من اأق�شى ال�شمال اىل اأق�شى اجلن�ب، �شطة، وع�فر والرملة وجمّدو. يق�ل 
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ال�شاعر يف ق�شيدة له بعن�ان )�شحي اإبني(:
ـــ� َع َقدُّو نحنـــا مـــن �شعـــب َهمُّ
ف �شطـــة، ع�فـــره، الرمِلي، جمدو

�شغـــاْر كبـــاْر حلظـــا مـــا ارتاُح�
كل ال�شعـــب مالـــ� عيـــد حتى)47(

اأَ�شرِي ْبالْدنا ُيْطَلْق �رَشاح�
يف  الدماء  �شاللت  كرثت  وقد  اأ�شابه،  الذي  والغليان  القهر  مدى  ال�شاعر  ر  وي�ش�َّ

فل�شطني، وطال احلزن حتى اأ�شاب جدران منازلها، يق�ل ال�شاعر:
فل�شطني ال تعتبي ل� �شحت ل� َغَنّيت

هذي اأغاين قهر وهم�م مليانه
�شالل دمك نزف ما ظل فيك بيت

اإال ِجداره حزن يبكي على الثاين)48(
والعتابا من الأغاين ال�شعبية التي حتتّل ال�شدارة يف فل�شطني اأوًل، ويف الأردن ثانيًا، 
يف  والعمال  املزارعني  األ�شنة  وعلى  والفراح،  واملنا�شبات  ال�شهرات  يف  ا�شتعمالها  يكرث 
الريف، »وقد يتغنى بها الفرد؛ لينف�ص عن ع�اطفه وم�شاعره، كما تتغّنى بها اجلماعات يف 
اخليمة  العتابا ه� مبنزلة عم�د  بيت  »اأن  بياد�شة  واأفراحها«)49(. ويرى �شبحي  �شهراتها 

لالأغنية ال�شعبية، وهي املف�شلة يف جمتمعنا الريفي«)50(.
و�شف�ة الق�ل يف ال�شعر ال�طني اأن �شع�ر ال�شاعر ب�اجبه اجتاه وطنه، والت�شحية يف 
�شبيله، يطغى على كل امل�شاعر الأخرى عنده، وه� ل يعري لها اأّي اهتمام مقابل وطنه، يق�ل 

ادية له من جمزوء الرجز: ال�شاعر يف قرَّ
اْبِتدَّعـــي اْبَهـــ�اِك  اللـــي  َي 
اْلِفـــدا َدْرِب  ْعَجِبـــْك  َم  اإِْن 

َمعـــي قْلِبـــْك  اإِل  ُقْلتـــي 
اإِْرَجعـــي)51( جَميتـــي  َمْطـــَرْح 

ال�طني كثري يف زجل جنيب يعاقبه، ول تكاد تخل� منه ق�شيدة  الن�شال  وم��ش�ع 
من ق�شائده حتى الق�شائد التي تناولت اجل�انب الأخرى كاجلانب الجتماعي، كانت حتمل 
يف طياتها رم�زاً تراثيه تعرب عن مت�شك الفل�شطيني باأر�شه ووطنه. فقد كان للزجل ال�شعبي 
دور كبري يف ت�عية النا�ص، والتفافهم ح�ل ق�شيتهم، والدفاع عنها، والتعبري عن هم�مهم 

هم املت�ا�شل على م�ا�شلة الكفاح والن�شال حتى الن�رص واحلرية. ورف�شهم للذّل، وح�شّ
ثانياً: امل�شم�ن االجتماعي، ويتناول امل��ش�عات االآتية: ●

احلكمة وامل�عظة:

وعاداتهم  قيمهم  من  كثري  على  ا�شتملت  التي  الأخالقية  بالقيم  ال�شعبي  ال�شعر  امتالأ 
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والنقد  العادات،  تلك  من  امل�شتمدة  الجتماعية  وامل�اعظ  احلكم  فيه  فكرث  وتقاليدهم، 
للم�شاوئ الجتماعية ال�شائدة)52(.حمل هذا الرتاث خربة �شنني الأجداد وحكمتهم، التي عمل 
ال�شعراء ال�شعبي�ن على بّثها يف �شعرهم؛ لرت�شيخها يف اأذهان ال�شعب، وجعلها �شّنة متبعه 
ال�شفات  تنط�ي على  التي  احلكم  من  �شعر جنيب �شربي كثرياً  الالحقة. ويحمل  لالأجيال 
اأب�  فيها  )وعامل  امل�شية  يف  والتبخرت  والغرور،  التكرّب  عن  والبعد  كالت�ا�شع،  الإيجابية، 
علي( كما يق�ل�ن يف الأمثال ال�شعبية. وه� ينهى عن م�شاحبة هذا الن�ع من الب�رص، فهم 
بالء على غريهم. ويدع� ال�شاعر ملن ُيبتلى بهم اأن يك�ن اهلل يف ع�نه وما يزرع الإن�شان 
يح�شد، والبذور ل تعطي ثمارها يف اأر�ص قاحلة، وفاقد ال�شيء ل يعطيه، ول العط�ر تطيب 

رائحتها اإل من زه�ٍر منت وترعرعت يف اأر�ص يانعة باملحبة، يق�ل ال�شاعر:
ـــْه يف ِعْندو ُغروْر ِواللّـــي ْب ُت�ْشُعـــر اإنُّ
ه�ْر يـــا �شاِحبي َل ْت�شاِحبـــ�، ُحبِّ الظُّ
ـــذوْر مـــا يف اأَِر�ـــسْ ِتْعطـــي َزِرع اإاّل ابُّ
ِواْلُعُطـــْر مـــا بيطيـــْب اإاّل ِمـــن ُزهـــ�ْر

ْوعاِمـــل َزعيم وما�شـــي َم�ْشِيْة ب� َعلي
امْلُْبَتلـــي ْيعـــنِي  َواهلِل   ، َبـــال  اأْكـــرَب 
ْومـــا يف ُبذوِر اْتِغـــْل َف اْر�ِس امْلاِحلي
لي)53( ـــه ْمَدلَّ ِرْبَيـــْت َعلى َنْبـــِع امَلَحبِّ

ويدع� ال�شاعر اإىل امل�شاواة بني النا�ص، وعدم الغرتار باملظاهر الزائفة، وجعل الغنى 
خيمة  يف  العي�ص  يف  فرق  فال  بينهم،  الب�رص،والتفريق  على  للحكم  اعتباراً  الأم�ال  وكرثة 
مهرتئة بالية، اأو يف الق�ش�ر العالية، ول بني العبد و�َشّيده، ما دام�ا جميعًا مت�شاوين يف 
القب�ر، ومقيا�ص الإن�شان ه� عمله ال�شالح، ومر�شاة اهلل، �شبحانه وتعاىل. وي�شمن ال�شاعر 
املعاين الدينية امل�شتلهمة من ق�لة تعاىل:«ي�م ل ينفقُع ماٌل ول بن�ن اإل من اأتى اهلل بقلٍب 
فالعمى  اهلل وجنته،  بر�شى  الفائزون  الفقر هم  ال�شابرون على حياة  والفقراء  �شلِيم«)54(. 
الإن�شان يف  ُتقا�ص حياة  ال�شياع والهالك. ول  اإىل  ي�ؤدي  الذي  القل�ب،  احلقيقي ه� عمى 
الأيام وال�شه�ر، ول بكرثة املال، ولب�ص الغايل والنفي�ص من احللي، بل بقرب الإن�شان من 

ربه وطاعته، و�شكره على نعمه، وقناعته ور�شاه مبا ق�شمه اهلل له، يق�ل ال�شاعر:
ِوالُق�شـــ�ْر ـــي  ْهرِتِيِّ امْلِ يـــاِم  اخْلِ بـــنِي 
اإِل�ّشيـــْد َمـــْع َعْبدو َت�شـــاوى يف الُقب�ْر
َكم ِمْن َغنـــي ْف ُعْمرو اإل� �ُشْفُن وُبح�ْر
ب�ْر ْوَكْم ِمـــْن َفقري وُمْعـــَدم وعاِي�س �شَ
يا �شاِحبـــي َلْي�َس اْلَعمى ُفْقـــداْن ن�ْر
دوْر لِكْن اإِذا ْبِتْعمى الُقلـــ�ِب اْل ِف ال�شُّ
ِوالُعُمـــْر ِم�ـــسْ اأْعـــ�اْم َواّيـــاُم و�ُشه�ْر
ُعْمَرْك َقـــَدْر َم ْتك�ِن اِنـــْت ُم�ؤِْمْن �َشك�ْر

ـــر اْنهـــا ُم�ْشِكلي مـــا يف َفـــِرْق َل ْتَفكِّ
يف الَقـــرِبْ مـــا يف �شيْد اأْو خـــاِدْم  َول
�شلَّي ـــم نتيِجـــه حْمَ ُبْكـــرى اإلـــ� ْجَهنَّ
ـــِة الـــرَّبِّ اْلَعلـــي ُبْكـــرى ِبفـــ�ِز ْبَجنِّ
ِف ْعيـــ�ْن مـــا ِبْدها�ْس ميـــِل ْوِمْكَحلي
ْل َمْرَحلـــي ْعنـــا َقِبـــل ِنْبـــدا ِبـــاأوَّ �شِ
لي ْوال هـــ� ْبُكْثِ امْلـــاْل وال ِلْب�ـــسِ احْلِ
لي)55( وعا َقـــّدْ ما ِبْتك�ْن َنْف�َشـــْك فا�شِ
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م�ازنة  يعقد  فرناه  له،  ق�شيدة  غري  يف  الإيجابية  القيم  تر�شيخ  على  ال�شاعر  وي�ؤكد 
بني ف�شائل النا�ص و�شفاتهم، ونهجهم يف حياتهم؛ ليحثَّهم على القيم الف�شلى، والبتعاد 
عن الرذائل، فعلى الإن�شان اأن َيعي جيداً طريقه يف احلياة، بحيث ي�شري على ُخطى ثابتة؛ 
حتى ل يقع يف الإثم والباطل. وقد �شبه احلياة بال�شيف احلاّد امُل�شلَّط على رقاب الب�رص. 
ويحث الإن�شان على العطاء امل�شتمر دون مقابل، وعدم الكتفاء بالأخذ فقط، واأن يك�ن 
يف  كال�شخرة  يك�ن  ول  واحلركة،  باحلي�ية  ُم�شعًا  حياته،  يف  فاعاًل  اإيجابيًا  ع�ش�اً 
جم�ده، اأو كامل�مياء املحنطة ل حياة فيها، ول حاجة لها اإل للت�رصيح والتحليل. ويدع� 
ُيدين من منزلة �شاحبه،  الذي  الذّل  الك�شل، والبتعاد عن  العمل، وعدم  اإىل  اأي�شًا  ال�شاعر 
وال�شعي دائمًا لطلب الُعال، ورفعة ال�شاأن؛ لأن الإن�شان يح�شد ثمار ما يزرع من عمل وجد 

ومثابرة، يق�ل ال�شاعر:
اإِللّـــي َع َمْنَهـــْج خـــرْي يف الدُّنيا َخطا
ياِة اْنهـــا �ُشيـــ�ِف ْم�َشلَّطا نا�شـــي احْلَ
يف نا�ـــس ت�ِخْذ مـــا ْبِتْعِرْف�ـــسِ اْلَعطا
نَّطا ْخـــَره ْوم�ْميـــاِء حْمَ يف نا�ـــسْ �شَ
طـــا يف نا�ـــسْ َمْكتـــ�يف االأَيـــادي ْمَربَّ
باْعهـــا َمـــدَّْت  َلْلَعْليـــاْء  نا�ـــسْ  يف 

ُعـــْه ْف اإِْثِم اخْلَطا غـــرِي اْل َخِطْ�ُتْه ْتَ�قِّ
ُكْل �شيـــْف ِمْنهـــا عا ُعُنـــْق واَحْد �َشطا
يف نا�ـــسْ ِتْعطي مـــا ْبت�ِخْذ َلـــْ� َقطا
امْلَ�رْشَطـــا ْو  امْلَ�رْشَحـــا  َع  َوّديْلهـــا 
اْلَ�طـــا ُذلِّ  ُذْلهـــا  َذليلـــي  عا�َشـــْت 
ْوعا َقْد مـــا ِبْتَفرِّ�ِس ْيكـــ�ِن اْلَغطا )56(

الأجداد،  عند  عهدناها  التي  ال�شامية  النبيله  القيم  على  تركيزه  من  ال�شاعر  ويكرث 
الت�ا�شع، و�شم� الأخالق،  وحافظت على وحدتهم ومتا�شكهم �شنني ط�يلة، من حث على 
امل�شالح  لتحقيق  وال�شعي  الإن�شانية،  وانعدام  واخليانة،  والغدر  والرياء،  التكرّب  ونبذ 
واأكل  اجلميل،  ونكران  احلقد،  عن  البعد  اإىل  يدع�  كما  الآخرين.  ح�شاب  على  ال�شخ�شية 
للقيم  رف�شه  عن  ال�شاعر  وُيعرب  لل�شعيف.  الق�ي  واأكل  الن�شيحة،  تقبُّل  وعدم  احلرام، 
ال�شلبية التي كرث انت�شارها يف املجتمع الفل�شطيني، ليتغريَّ هذا الزمن، وي�ش�د فيه الأنذال 
بينهم  الأمني  لل�شادق  وج�د  فال  بعدهم.  من  الكثري  لدى  متبعه  �شنة  لت�شبح  واجلبناء، 
الأخالق،  وانعدام  وانق�شام،  اأثاره من فرقة  الحتالل، وما  خُملَّفات  اإل من  كّله  وما ذلك 
ُمْعجب  واحد  )كل  بعن�ان  له  زجلية  ق�شيدة  يف  �شربي  جنيب  يق�ل  الأوطان،  وخيانة 

ب�شخ�شيت�(، ي�شف فيها اأح�ال الب�رص، وتغرّي اأح�الهم:
ِمْنُهـــِم اْل باْلِ�ِجْه ِبْعطيـــِك االأَماْن
ُخْذ َحكـــي َمْع�ش�ْل ِمْن را�ِس اللِّ�شاْن
ِمْنُهِم اللّـــي َح�َشْب حاُلْه ِمِن امْلُل�ْك

ِبْل�َشَعـــْك ِباْلَقفـــا ِمْثـــِل االأُْفُعـــ�اْن
ْبِنيِّتـــ� اأَْدرى  اإلِّ  ـــْك  َربَّ ْوَب�ـــسْ 
ِوْب�َشِم�ْشنـــا ال�ّشاْطعـــا ِعْندو �ُشك�ْك
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ل�ْك َب�ـــسْ َلـــْ� ِنْنُظْر َعلـــى ُح�ْشـــِن ال�شُّ
َلْلَم�ْشَلحـــا ْيجاْمَلـــْك  الـــلِّ  ِمْنُهـــِم 
ـــْه َب�ْس َعـــا حاُلـــْه ا�ْشَتحى َلـــِ� �ْشَ�يِّ
ِمْنُهـــِم اللّـــي حاِلـــِف اّنـــ� مـــا ْيناْم
ِوْن َن�َشْحتـــ� َوَلـــْ� ِكْلمـــي ِباْحـــرِتاْم
ِمْنُهـــِم اللّـــي عاِي�ـــسُ ِباْلِفِعـــْل ح�ْت
مـــ�ْت يـــا بـــ� َمْبـــَداأُ اأَْخـــالْق مـــ�ْت
يـــا َزمـــاِن امْلـــا َمـــَرْق ِمْثَلـــْك َزماْن
َجبـــاْن ِنـــْذُل  ـــْف  اْنَ��شَ لـــ�ِق  خَمْ ُكْل 

تـــ� ِو�ْشِ�يِّ قيْمتـــ�  ِنْنُطـــْق  عيـــْب 
ِتْنَمحـــا َحياتـــ�  ِمْنها...ِمـــْن  َبْعـــِد 
ْن�شاِنيِّتـــ� اإِ مْبـــاْل  ِببيـــْع  مـــا 
ـــراْم غـــرْي مـــا ِي�ْشِبـــْع ُجن�نـــ� ِباحْلَ
تـــ� �َشَحـــْب �شيُفـــْه ْوِخْنَجـــرُْه ْو�ِشرْبِيِّ
َمـــْك ِل�ْشغـــرْي يف َبْطنـــ� ِبفـــ�ْت ِوال�شَّ
تـــ� �ُشْخِريِّ َمْبِتْعِرِق�ـــسْ  َمـــْن  َهالزَّ
ال َوِجـــْه ، ال َيـــْد ِت�ْشـــُدْق ، ال ل�شـــاْن
تـــ�)57( يِّ ْوُذرِّ ِخِلْفُتـــْه  ْت  ِكـــْثَ فيـــْك 

وي�ؤكد ال�شاعر على القيم الإيجابية، ونبذ ال�شفات ال�شلبية، من الغدر واخليانة، وقلة 
ليق�ل  الكيل،  به  بالإ�شاءة، وقد �شاق �شدره، وطفح  احل�شنة  ورد  ونكران اجلميل،  ال�فاء، 
باأن اهلل وحده ه� القادر على كَفّ بالء ه�ؤلء الب�رص، يق�ل ال�شاعر عن ق�شيدة له بعن�ان 

)ال�شيقل(:
ـــْك بَّ يف نا�ـــس َل ْجـــل امَل�ْشلحـــة حْتِ
بي�شـــريو َحْتـــى ْيحيـــدو َعـــن َدْرَبْك
َذْنَبـــْك �شـــ�  اإِنـــت  َطَيّـــب  ِم�ْشكـــني 
َقْلبـــْك يف  الّنا�ـــس  َزَرْعـــِت  اإْنتـــي 
َجْنَبـــْك َوْرد  باِقـــة  َحّطيْتُهـــم 
ـــْك رَبّ اإلـــك  طَيّـــب  يـــا  َمْعل�ـــس 

ِمـــن َبِعـــد هـــذي امَل�ْشلَحـــة بْن�ش�ْك
ْرَحبـــا ْيَحّي�ْك ِمـــن خـــ�ف َحْتـــى مْبَ
ِعْرفـــ�ْك مـــا  بالطيبـــة  ريْتُهـــم  يـــا 
ِبْرمـــ�ْك واأذى  �شـــ�ك  َعلـــى  وُهّمـــي 
ـــت �شابـــع اأِر�ـــس َحّط�ْك وُهّمـــي حِتِ

والّنا�ـــسْ الَبـــال   ّ �ـــرشَ ِمـــن  بْكفيـــك 
والّنا�ْس ُكّل الَنا�ْس ما بْكف�ك)58(

وفيما �شبق ت�شمني للمثل ال�شعبي الفل�شطيني القائل: »اعمل خري تالقي �رص«.
اأغاين املنا�شبات: ●

رافق ال�شعر ال�شعبي الفل�شطيني�ن يف معظم منا�شباتهم ال�طنية والجتماعية والدينية. 
الزفاف؛ ليعي�ش�ا  التي ت�شبق ي�م  الزفاف يف �شهراتهم )احلناء(  اإحياء حفالت  اإىل  وجلاأوا 
فال�شعر  الفل�شطيني.  ال�شعبي  والزجل  احُلداء،  اأنغام  على  حفلهم  ويقيم�ا  الفرح،  من  اأج�اء 
والق�شيد  ُمغنَّى،  ُين�شد  الذي  وال�شعر  واحلفالت،  اجل�قات  �شعر  املنربي،  ال�شعر  الزجلي«ه� 
ادى وما �شابهه...«)59(. واحُلداء يف �شهرات الأفراح يك�ن بني �شاعرين، يبداأ  ح، والقرَّ وامل��شَّ
�شعر جنيب �شربي  ومثاله يف  و�شلم-  عليه  اهلل  النبي-�شلى  على  بال�شالة  الأول حديثه 
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ق�له:
باحِلـــدى نبـــدى  َم  ـــاْر)60(اأول  القهَّ احَلـــَيّ  ـــد  من�َحّ

اً مماثاًل، كاأن يق�ل: ويف العادة يرّد عليه ال�شاعر الأخر ردَّ
والـــذي هـــذا  بعـــد  لُّـــ�ا علـــى طه املختـــار)61(مـــن  �شَ

�شفاته،  ومتجيد  احلفل،  �شاحب  با�شم  ال�شهرة  ب�شي�ف  بالرتحيب  ال�شاعر  ياأخذ  ثم 
يق�ل جنيب �شربي:

دعانـــا حممـــد  اأبـــ�  يـــا 
ميينـــي و  �شمـــال  عـــن 

ار الـــزُوَّ ِبا�ْشُمـــه  ْوَحّيينـــا 
والَ�َقـــار)62( امَلَهاَبـــَه  اأهـــل 

وكثرياً ما يلجاأ ال�شعراء ال�شعبي�ن يف حدائهم اإىل الغناء بل�ن من املاأث�رات ال�شعبية 
ع(، يحي�ن به �شهراتهم، وحفالت زفافهم، ومنه ق�ل ال�شاعر جنيب �شربي: ي�شمى )امُلَربَّ

ـــع عامْلربَّ َغَنّيلـــى 
النعنـــع مثـــل  كلماتـــك 

ي�شمـــع �شامـــع  م�ـــس  اْل  خـــَلّ 
الريحـــان)63( ُفـــّل  مـــن  واأَْحلـــى 

ويف   ، وحمَلّيني  �شي�ف  من  احلفل  باأعيان  الرتحيب  يف  ع  امُلربَّ ي�شتعمل  ما  »واأكرث 
يحاول كل  متناق�شة«،  م�ا�شيع  احلداة يف  املحاورة بني  باحلفل و�شحبه، ويف  الإ�شادة 
طرف منهم التفّ�ق على الأخر يف ال�شياغة الفنية، ولي�ص بهدف التجريح)64(. وقد يتالعب 
ال�شاعر باألفاظه يف احُلداء؛ فيلجاأ اىل قلب املعنى يف اأبياته، ليت�شح لنا اهتمامه بال�شكل 
وامل�شم�ن معًا، ول يتحّقق ذلك عند ال�شاعر، اإل يف امتالكه ملهارات فنية عالية، متّكنه من 
ن املقل�ب(،  بل�غ غايته، وحتقيق مراده، ويطلق على هذا الن�ع من الزجل ال�شعبي ) امُلَثمَّ
ُيكّرر يف كل �شطٍر منه، ما �شبق وقاله يف  اأ�شطر،  بحيث تتك�َّن فيه املقط�عة من ثمانية 

ال�شطر ال�شابق، ومنه يف �شعر جنيب �شربي ق�له:
َخـــْط ْوبْكِتـــْب  ِبْقـــرى  اإّللـــي 
َحـــْط املعنـــى  �ْشطـــ�ِر  َخْلـــف 
ـــْط ال�شَّ خـــلَّ  ْبحـــ�ُر  ِنـــْزل 
الَبـــْط �شـــاِب  �شقـــ�ُر  �شـــاِد 

�ُشطـــ�ْر َخْلـــف  املعنـــى  َحـــَطّ 
بْحـــ�ْر نـــْزَل  ال�ّشـــطُّ  َخلّـــى 
قـــ�ْر �شْ �شـــاِد  الَبـــطُّ  �شـــاِب 
االأْوزان)65( اإىل  بـــِط  �شَ ِب�ْشبـــْط 

الرتاثية، وقت زفاف  ال�شعبية/  الغناء  يقيم�ا حفالت  اأن  اأفراحهم  النا�ص يف  واعتاد 
اء، ويق�م ال�شاعر بدوره  دون الالزمة خلف احَلدَّ امة؛ بحيث يتبعه امل�كب، يردَّ العري�ص وحمَّ
احتفاله،  يف  والأقارب  والأ�شدقاء  البلد  عائالت  �شاركته  وقد  ومتجيده،  للعري�ص  بالغناء 
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فكان ه� الفار�ص املغ�ار )عنرتة( بينهم. ثم ياأخذ ال�شاعر يف الغناء ل�الد العري�ص َوَمْن دعاه 
اإىل احلمام يف بيته، ويبدو ذلك يف �شعر جنيب �شربي:

ْه ِواْل�َطْن َوَطَنا َفَل�ْشطينيَّ
دار االأفراح عمراِنْه ْب اأهاليها

َعب�ـــسْ َعْنـــرَت  َعري�شنـــاعاري�ِشنـــا  َعب�ـــسْ  َعْنـــرَت 
َمِع الَعري�ْس طْلَعْت ُكلَّ احَلمايْل
ياب� حممد القينا َع البّ�اِبْه
�شارْد ويْن يا غزاِل الرَبّّيْة

ِيْخِلْف على دار الَعزومة والكرْم)66(
وتتكرر هذه املعاين الزجلية يف اأ�شكال الق�شيد ال�شعبي يف منا�شبات الأفراح، ويحاول 
ال�شاعر التاأثري يف امل�شتمعني من خالل الق�الب اللحنية التي تهتز م�شاعرهم عند �شماعها، 
ادى(، التي ينظم ال�شاعر فيها زجله يف زفة العري�ص اأو يف اآخر �شهرة  ومن هذه الأ�شكال )القرَّ
)احلّناء( اأو يف حمام العري�ص، حيث ُيحّيي ال�شاعر الديرة التي يحلُّ بها، اأهل الدار و�شي�فها 

الكرام الذين يحل� ال�شهر ب�ج�دهم، يق�ل ال�شاعر:
فيهـــا وّللـــي  ديِرْتنـــا 
الـــّداْر اأْهـــِل  الـــّداُر  َحـــَيّ 
الـــزّّوار ُكلَّ  يف  َمْرَحـــْب 
ل�شْغـــاْر مـــْن  لْكبـــاُر  ِمـــْن 
امل�شـــ�اْر طـــال  لـــ�  َمْعُهـــْم 
االأَزهـــاْر ِمْثـــل  َب�ْشْمتُهـــْم 

اَحّييهـــا اإيّن  واِجـــْب 
الفيهـــا اّللـــي  وال�شيـــِف 
َهلّـــ�ا الّديـــره  َع  َهلّـــي 
َحلّـــ�ا احلْنَظـــْل  كا�شـــات 
لّـــ� مُيَ اأْن  ِكـــْن  المُيْ
لّيهـــا)67( حْمَ كثـــرِي  َربـــي 

ونلحظ مما �شبق اأن هذه الأغاين –اأغاين الطلعات- متتاز بب�شاطتها و�شه�لة تراكيبها 
وو�ش�حها؛ لأن هدفها الأ�شا�شي ه� الغناء والتاأثري يف امل�شتمعني، ويكمن �رَص اإبداعها »يف 
عذوبة اأحلانها و�شياقها« وما حُتدثه من �شدى يف نف�ص اجلمه�ر)68(. ويبدو �شدة انفعال 
لن�رصة  �ا  ليهبُّ وامل�شلمني؛  بالعرب  م�شتنجداً  �ش�ته  باأعلى  ي�رصخ  حني  وتاأثره،  ال�شاعر 
القتل،  وكرث  امل�شلني،  رقاب  على  ودا�ش�ا  وجي�شه،  �شارون  �شها  دنَّ وقد  والأق�شى،  القد�ص، 

و�شالت الدماء منهم، فاأين ال�شهامة والرج�لة يا عرب، يق�ل ال�شاعر يف اأغنية )الدلع�نا(:
�ُشْفتـــ� �شـــارون وجي�ـــس القـــذاَره
لـــْ� ِعْنـــِد الَعـــَرب نْتِفـــة َحـــراَره
دلع�نـــا علـــى  دلع�نـــا  علـــى 

جايـــي عاالأْق�شـــى يْعَمـــل ِزيـــاَره
ـــاًل مـــا �ُشْفنـــا ِوْجهـــ� �شارونا اأ�شْ
نـــادي َع اَلَعـــَرب مـــا ِب�ْشمَع�نـــا
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�شفتـــ� يـــا َعـــَرب يـــا ُم�ْشِلمينـــا
َفَل�ْشطينـــا ِمـــن  ْبِيْنـــِزف  ِم  الـــدَّ
دلع�نـــا علـــى  دلع�نـــا  علـــى 

�شـــ� َهلـــي ِبْح�َشل وْبيْجـــري فينا
ِوْنت� ِم�س انتـــ� ْوه�نا ْوِم�س ه�نا
نـــادي َع الَعَرب مـــا ب�ْشَمع�نا )96(

يدور  مبا  انفعاله  و�شدة  الإن�شان  �شع�ر  بني  وثيقة  عالقة  هناك  اأن  الباحث�ن  وجد 
ح�له، اأو مبا يفّكر فيه، فيلجاأ اإىل التعبري عن مكن�نه وانفعالته املختلفة من حزن، وفرح 
بثقافة  �شربي  جنيب  ال�شاعر  متتع  �شاخبة)70(.  انفعالية  بلغة  وغريها،  وياأ�ص  وحما�شة 
د واقعه الن�شايل والجتماعي بق�شائد  وا�شعة، وقدرات عاليه، ا�شتطاع ب�ا�شطتها اأن يج�شَّ

زجلية باأ�شكالها املتن�عة، حترك امل�شاعر، وتهّز م�شاعر القارئني وامل�شتمعني لأزجاله.

اخلامتة:
كانت اأهم النتائج التي ت��شلت اإليها يف هذا البحث:

ومتحي�شه؛ . 1 وتدقيقه  وحتقيقه  ال�شعبي،  الرتاث  بجمع  �شربي  جنيب  ال�شاعر  ُعِنَي 
ليك�ن الرائد فيما مّت جمعه لبع�ص ال�شعراء ال�شعبيني مثل ي��شف احل�ّش�ن حادي فل�شطني، 
الث�رة  م�شرية  ال�شعبية  اأغانيه  يف  واكب  ال�شام،  بالد  يف  العتابا  فار�ص  باأنه  ُو�شف  الذي 
العدّو  مع  امل�اجهات  خط  يف  وت�شحياتهم  املقاتلني  مع  م�اٍز  بخّط  لي�شري  الفل�شطينية؛ 

ال�شهي�ين. 
يف . 2 ق�له  حّد  على  الباحثني”  اأمام  اجلر�ص  علَّق  َمن  ”اأول  �شربي  جنيب  كان 

�شن�ات  ا�شتغرقت منه ثالث  درا�شة  الفل�شطيني( يف  واحُلداء  ال�شعبي  الزجل  كتاب:)فر�شان 
ال�شياع،  ال�طن، وحفظه من  يف عمٍل وجهٍد فرديٍّ مت�ا�شل مع عائلته؛ خلدمة تراث هذا 
اإميانا منه بتثبيت اأ�شالة هذا ال�شعب، وحّقه يف تراث اأجداده. وّثق يف هذا الكتاب لعدد غري 
قليل من م�شاهري ال�شعراء ال�شعبيني الفل�شطينيني خالل القرن التا�شع ع�رص والن�شف الأول 

من القرن الع�رصين.
تنّ�عت م��ش�عات الزجل يف �شعر جنيب �شربي، واأبرزها البعد ال�طني والن�شايل . 3

اأطفال  عن  حديثه  يف  وا�شحًا  ويبدو  ال�شاعر.  ق�شائد  من  ق�شيدة  منه  تخل�  تكاد  ل  الذي 
فل�شطني، وت�ش�يره ملعاناة املراأة الفل�شطينية، وبيانه ل�ش�رة القد�ص ب�شكل خا�ص، وللمدن 
الزراعية  امل�ا�شم  اأغاين  ويف  الحتالل.  ويالت  من  اأ�شابها  وما  عام  ب�شكل  الفل�شطينية 
التي  وامل�اعظ،  احلكم  من  الكثري  ال�شاعر  فيه  بث  الذي  الجتماعي،  وامل�شم�ن  وغريها. 
تنط�ي على ال�شفات الإيجابية التي ي�شعى اإىل تر�شيخها يف الأذهان، واأغاين املنا�شبات 

ال�طنية والجتماعية. 
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و�رصوقي، . 4 ُقّرادي،  من  املختلفة  الزجل  اأ�شكال  يف  نظم  يعاقبه  جنيب  ال�شاعر  اأن 
وُمَعّنى وعتابا...الخ واأجاد، وا�شتطاع اأن ُيالم�ص قل�ب �شعبه، وي�شغف اأ�شماعهم. 

التوصيات:
دواوين . 1 الرتاث يف  هذا  ومعن�يًا؛ جلمع  مادياًّ  ال�شعبيني  ال�شعراء  دعم  العمل على 

خا�شة، وت�ثيقه ون�رصه؛ ليظّل حمف�ظًا يف ذاكرة الأجيال.
–م�رصوع . 2 البحثية  م�شاريعهم  لإجراء  املفت�حة  القد�ص  الطلبة يف جامعة  ت�جيه 

التخرج– ح�ل الرتاث باأ�شكاله املتعددة.
العمل على اإيجاد م�ؤ�ش�شة خا�شة ُتعنى بجمع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، وتدقيقه . 3

يف حمافظات ال�طن كلها.

املصادر واملراجع:
الأ�شدي، �شع�د، اأغاين من اجلليل، اأ�شعار زجليه، ا لنا�رصة، 1976م. . 1
ال�شلفيتي، . 2 ال�شعبيني، راجح غنيم  ال�شعراء  اللطيف حمم�د، دي�ان �شيخ  الربغ�ثي، عبد 

املطبعة ال�طنية للكمبي�تر، رام اهلل، فل�شطني، 1994م.
الربغ�ثي، عبد اللطيف، الأغاين العربية ال�شعبية يف فل�شطني والأردن، مكتبة ال�ثائق . 3

والأبحاث. 
نابل�ص، . 4 والت�زيع،  للن�رص  الفاروق  دار  الغربية م�شرية وتاريخ،  باقة  بياد�شة، �شبحي، 

ط1، 199م. 
التلم�شاين، املقّري، نفح الطيب من غ�شن الأندل�ص الّرطيب، حتقيق اإح�شان عبا�ص، دار . 5

�شادر، بريوت.
ط1، . 6 الأردن،  عمان،  والت�زيع،  للن�رص  ال�رصوق  دار  الرتاث،  نظرية  فْهمي،  جدعان، 

1985م.
7 .www.yazori.com.حجاب’ منر، ال�شهيد اإبراهيم ن�ح، رابطة الكتاب الأردنيني
ح�ش�نة، خليل، الف�لكل�ر الفل�شطيني )دللت ومالمح(، امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية لالإر�شاد . 8

الق�مي، ط1، 2003م.
احلم�ي، ابن حجة، خزانة الأدب، دار ومكتبة الهالل، بريوت، لبنان، ط2، 1991م، ج1.. 9

لحتاد . 10 ال�شعبي  لالأدب  ال�طنية  الرابطة  اخلليل،  واأوزان  الزجل  اوزان  احلاج،  زكي 



459موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

الكتاب اجلزائريني،)ب.د.ت(.
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الإ�شكندرية، 2002
اأب� �شبيح، ي��شف، امل�شامني الرتاثية يف ال�شعر الأردين املعا�رص، اململكة الأردنية . 13

الها�شمية، عمان، 1990.
العربية، بريوت، لبنان، . 14 النه�شة  الأندل�ص، دار  العربي يف  الأدب  العزيز،  عتيق، عبد 

 .1995
كناعنة، �رصيف، الدار دار اأب�نا، مركز القد�ص العاملي للدرا�شات الفل�شطينية، القد�ص، . 15

1992م.
واله�ية . 16 ال�شعبي  الرتاث  يف  درا�شات  تاه!   ... قدميه  ين�شى  ِمْن  �رصيف،  كناعنة، 

الفل�شطينية، م�ؤ�ش�شة الأ�ش�ار، عكا، ط1، مت�ز.
مقدمة ابن خلدون، دار ابن خلدون، الإ�شكندرية،)ب.د.ت(.. 17
درا�شات . 18 الرابع،  املجلد  اخلا�شة،  الدرا�شات  الثاين،  الق�شم  الفل�شطينية،  امل��ش�عة 

احل�شارة، بريوت، ط1، 1990م.
ابن منظ�ر، ل�شان العرب، دار �شادر، بريوت، ط3، �شنة1994. . 19
يعاقبة، �شربي جنيب، ق�شيدة املحكي، وحماكاة الف�شيح، وزارة الثقافة الفل�شطينية، . 20

ط1، 2012م.
اهلل، . 21 ال�شعر،رام  بيت  الفل�شطيني،  واحلداء  الزجل  فر�شان  �شربي،  جنيب  يعاقبه، 

فل�شطني، ط1، 2007م، ج1.

مراجع الكرتونية:  

�شل�ان فل�شطني، ويكيبيديا،. 1
 https://ar.wikipedia.org/w/index.php?search

ق�شة طائر الفينيق،  اجلمعة، ماي�،. 2
meithalum.montadarabi.com/t160-topic 2009/29.
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(Endnotes)

)*( ا�شتقيت هذه املعل�مات من ال�شاعر نف�شه.
)*(.ي��شف احل�ش�ن: من م�الد �شعب ق�شاء عكا عام 1927،�شاعر ف�شيح و�شاعر زجلي 
منربي، و�شاعر ميداين. قام جنيب يعاقبه بجمع اأعماله يف ثالثة اأجزاء �شدرت عام 2011 
بعن�ان حادي فل�شطني. وه� �شاحب برنامج )�ش�ت فل�شطني- �ش�ت الث�رة الفل�شطينية(، 

ت�يف يف لبنان عام 1979.
ابن منظ�ر، ل�شان العرب، مادة ) زجل(.. 1
احلم�ي، ابن حجة، خزانة الأدب، دار ومكتبة الهالل، بريوت، لبنان، ط2، 1991م، ج1، . 2

�ص90.
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ط1، 2012م.
والن�رص، . 4 الطباعة  لدنيا  ال�فاء  دار  العربي،  ال�شعر  يف  جديدة  قراءة  مر�شي،  ال�شباغ، 

الإ�شكندرية، 2002، �ص68.
التلم�شاين، املقّري، نفح الطيب من غ�شن الأندل�ص الّرطيب، حتقيق اإح�شان عبا�ص، دار . 5

�شادر، بريوت، ج4، �ص24.
مقدمة ابن خلدون، دار ابن خلدون، الإ�شكندرية، �ص441.. 6
درا�شات . 7 الرابع،  املجلد  اخلا�شة،  الدرا�شات  الثاين،  الق�شم  الفل�شطينية،  امل��ش�عة 

احل�شارة، بريوت، ط1، 1990م، �ص69.
ق�شة طائر الفينيق، اجلمعة، ماي�،. 8

meithalum.montadarabi.com/t160-topic 2009/29.

احلركة الق�مية الفل�شطينية، امل��ش�عة احلرة، ويكيبيديا،. 9
(https://ar.wikipedia.org/wiki/).
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نف�شه، �ص19.. 12
نف�شه، �ص20. . 13
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جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الشعيب الغنائي الفلسطيين – 

)أبو عرب( أمنوذجًا

أ. حسني عمر دراوشة
باحث وحماضر يف علوم العربية وآدابها/جامعة غزة

ملخص: 
ي�شعى هذا البحث اإىل بيان جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�شطيني 
يف اأغاين )اأب� عرب(، وذلك من خالل احلديث عن م�شامني اخلطاب الغنائي وم��ش�عاته يف 
�ش�رة جنني واجلليل، ور�شد جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�شطيني 
من خالل �شياقات ن�ش��ص الأغاين، التي برزت يف جتلٍّ طبيعي جلماليات احليز املكاين، 
والتجلي الث�ري وال�شيا�شي والق�مي والتاريخي والديني والجتماعي، مع اإجراء مقاربات 
حتليلية ن�شية لتلك التجليات، والك�شف عن اأن�شاق لغة اخلطاب الغنائي ودللتها يف ر�شم 
�ش�رة جنني واجلليل، وت��شيح كل ما �شبق باملنهج ال��شفي التحليلي للن�ش��ص املنجزة 
وفهر�ص  وت��شياته،  البحث  نتائج  وفيها  اخلامتة  ثم  ومن  عرب(،  )اأب�  اأغاين  من  لنماذج 

للم�شادر واملراجع. 
اأب�  اأغاين  الفل�شطيني،  الغنائي  الرتاث  )جتليات جنني واجلليل،  املفتاحية:  الكلمات 

عرب(.

 The manifestations of Jenin and the Galilee in the Palestinian
Folkloric Songs Heritage: (Abu Arab) as a Model

Mr. Hussein Omar Dawabsheh

 Abstract:

This research seeks to illustrate the manifestations of Jenin and Galilee 
in the Palestinian folkloric heritage through the songs of (Abu Arab), through 
talking about the contents of the song and its themes in the form of Jenin 
and Galilee, and monitoring the manifestations of Jenin and Galilee in the 
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Palestinian folklore heritage through text contexts The songs, which emerged 
in the natural manifestation of space spatial aesthetics, and the revolutionary, 
political, national, historical, religious and social evolution, with analytical 
and textual approaches to these manifestations, and the detection of the 
linguistic language and its implications in drawing the image of Jenin and 
Galilee, and clarifying all the above descriptive approach analysis Texts 
of completed models of songs (Abu Arab), and then the conclusion and 
the research results and recommendations, and the index of sources .and 
references

Keywords: (Jenin and Jalil manifestations, Palestinian song heritage - 
songs”Abu Arab”).

مقدمة:
والتحدي  والثبات  لل�شم�د  رمزاً  الفل�شطيني  الكيان  يف  ال�شكن  ومكان  الأر�ص  متثل 
يف ظل ت�ايل م�جات ال�شتعمار على فل�شطني، فتغنى اأهل الفن والإبداع بحقائق م�اقعهم 
اجلغرافية وجمالها، وتعد الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية من ال��شائل التعبريية التي ميتلكها 
ال�شعب  فيمتلك  الأو�شاع،  تقلبات  ويف  البيئات،  خمتلف  يف  املجتمع  واأبناء  ال�شعب 
لأبناء  اجلمعي  ال�شع�ر  جت�شد  واإبداعية  فنية  جتربة  على  يدلل  غنائيًا  م�روثًا  الفل�شطيني 
فل�شطني، لذا ي�شعى هذا البحث اإىل بيان جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الغنائي ال�شعبي 
الغنائي الفل�شطيني، من خالل اتخاذ مناذج من اأغاين اإبراهيم حممد �شالح  املعرف ب�ِ)اأب� 
عرب(، ولد �شنة 1931م يف قرية ال�شجرة بني مدينتي النا�رصة وطربيا، ه� �شاعر ومن�شد  
الث�رة الفل�شطينية الكربى، عانى من  ويالت التهجري الق�رصي عام 1948م، فلجاأ اإىل قرية 
كفر كنا، ومن ثم نزح اإىل قرية عرابة البط�ف، وبعد ذلك للبنان ومن ثم اإىل �ش�ريا وت�ن�ص 
وخميمات ال�شتات يف العامل، اأ�ش�ص فرقته الأوىل عام 1980 يف الأردن، �شماها ب�ِ« فرقة 
 300 اأّلف وحّلن ح�ايل  العلي«،  » فرقة ناجي  با�شم  ثم غريها  ال�شعبي«،  للرتاث  فل�شطني 
اأغنية وق�شيدة عرب م�شريته الفنية، ت�يف يف مدينة حم�ص ال�ش�رية بتاريخ 2 مار�ص عام 
�رصاع مع املر�ص)اأب� عرب، ويكيبيديا، نت(، فه� �شاعر الث�رة الفل�شطينية  بعد  2014م 
واأحد رم�زها، الذي اأبدع يف �شاحة الغناء ال�شعبي الفل�شطيني، وترك ب�شمات وا�شحة واآثاراً 

غنائية خالدة ذات م��ش�عات واأدراج م��شيقية متن�عة، وذلك من خالل احلديث عن: 
Ú  اأبي عند  واجلليل  جنني  �ش�رة  يف  الغنائي  اخلطاب  م�شامني  الأول-  املبحث 

عرب- درا�شة م��ش�عية: 
Ú  املبحث الثاين- جتليات جنني واجلليل يف الرتاث ال�شعبي الغنائي الفل�شطيني من
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خالل اأغاين )اأب� عرب(- مقاربات �شياقية حتليلية:
Ú  املبحث الثالث- لغة اخلطاب الغنائي يف ر�شم �ش�رة جنني واجلليل عند اأبي عرب

– درا�شة ن�شقية دللية:
على  العتماد  خالل  من  التحليلي،  ال��شفي  املنهج  با�شتخدام  �شبق  ما  كل  وبيان 
الغنائي  ال�شعبي  الرتاث  يف  واجلليل  جنني  معامل  ل�شتجالء  عرب(؛  )اأب�  اأغاين  من  مناذج 
)اأب�  عند  الغنائي  اخلطاب  حنايا  يف  ودللتها  واجلليل  جنني  �ش�رة  وبيان  الفل�شطيني، 
عرب(، والك�شف عن الدللت املتعلقة بجنني واجلليل عند اأهل الفن والإبداع، وتقدمي روؤية 
فنية وا�شحة تبني مكانة جنني واجلليل يف الذاكرة الرتاثية وال�جدان ال�شعبي الفل�شطيني، 
وتقدمي درا�شة متكاملة عن مكانة جنني واجلليل ملكتبة الأدب ال�شعبي الفل�شطيني خا�شًة، 
وللمكتبة الإن�شانية عامًة، مع الحتكام لبنية الن�ش��ص الغنائية ب�شكل مبا�رص ل�شه�لتها 
ر�شائل  اأدت  متفاعلة،  ن�شية  بنية  اإنتاج  يف  اأ�شهم  ما  املتلقني،  جمه�ر  بني  وتداولها 
امل��شيقية  ومقاماتها  اللغ�ية  ت�شكيالتها  طيات  يف  ح�تها  التي  ومقا�شدها  الن�ش��ص 

و�شياقاتها الأدبية.

املبحث األول - مضامني اخلطاب الغنائي يف صورة جنني واجلليل عند أبي 
عرب - دراسة موضوعية: 

د.ت:  الروحية)اإبراهيم،  واهتمامها  النفي�شة  ال�شع�ب  خلجات  ال�شعبي  الأدب  يج�شد 
16(، ويتميز   :1980 3(، وميثل بالن�شبة لل�شعب اجتاهاته وم�شت�ياته احل�شارية)ن�شار، 
الأدب ال�شعبي ب�ِاللغة ال�شاعرة التي »حتمل يف ثنايا طياتها م�شامني �شع�رية وم��ش�عات 
امل��شيقية،  ن�ش��شه  بنية  يف  الغنائي  اخلطاب  بل�ر  لقد   ،)97 �شعرية«)دراو�شة،2017: 

م�شامني وم��ش�عات برزت مع �ش�رة جنني واجلليل، 
املطلب االأول- الف�شاء املكاين يف �شعر اأبي عرب: ◄

يعد املكان من اأبرز الدوال ح�ش�راً يف  اأغاين )اأب� عرب( ملا عاناه اأهل فل�شطني من 
ت�رصد وت�رصذم حتت وطاأة اآلة القتل وال�شحق والنفي والتدمري للب�رص وال�شجر واحلجر، واأمام 
مراأى ماليني من بني الب�رص، تلك هي ماأ�شاة القرن التي هزت اأركان م�شاعر الأحرار وفجرت 
ينابيع اأحا�شي�شهم وهيجت ك�امن اأنف�شهم؛ ملجابهة الظلم ون�رصة احلق واخلري، ولعل اأبرز 
امل��ش�عات التي تعلقت ب�ش�رة جنني واجلليل يف اأغاين )اأب� عرب(، الغربة واحلنني لل�طن 
يف ظل ق�ش�ة الأمل وتراكم الآهات وط�ل النتظار، فال تربح جنني واجلليل خميلة الأغاين 
ب�ش�رة  معها  يتفاعل  فه�  حياته،  وت�ش�ر  ال�شعب  اإميان  من  النابعة  الفل�شطينية  ال�شعبية 
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عف�ية)كناعنة، 2011: 116(، فيذكر )اأب� عرب( جنني ويفتخر بها وب�شم�د اأهلها، فيهدى 
اإليها اأ�ش�اقه و�شالماته احلارة؛ فيق�ل )يعاقبه، 2013: 252(: 

ْفل�شطـــنْي َع  �شلِّـــْم  �َشلِّـــْم 
ْوجنـــنْي َغـــزِّه  َحّييلـــي 

ّباريـــْن  اجْلَ �شْعـــِب  ـــي  وحيِّ
ونـــادي ال�ّشـــ�ِت  ْبعـــال 

جمع )اأب� عرب( بني جنني وغزة؛ حتقيقًا ل�حدة الرتاب ال�طني يف الأغنية ال�شعبية، 
لقد اختلط ال�شالم بالروح ال�شعرية الثائرة التي برزت فيها جنني بث�ب ث�ري يرف�ص الذل 
واله�ان، وتت�شدى جنني واأبطالها ل�شلف املحتل الغا�شب، ومل يفارق ال�طن خميلة الإن�شان 
الفل�شطيني، فال�طن ي�شكن يف م�شاعره واأحا�شي�شه؛ فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 31(: 

اأَْوطـــاين ىل  عـــا  �َشلِّْمـــي  ِريـــْح  ِه( و )بي�شاِن(  يـــا  َع )اْلُقْد�ُس( و )يافا( )الّنا�رشْ

يهدي ال�شاعر اأ�ش�اقه اإىل مدن فل�شطني التاريخية، ومنها مدينة النا�رصة التي تقع يف 
اجلليل، وما ترمز اإليهذ هذه املدينة من مكانة �شامقة يف التاريخ الفل�شطيني. 

املطلب الثاين- املقاومة وحب ال�طن:  ◄

واأردفت  املحتل  قارعت  التي  واجلليل  جنني  �ش�رة  اإبراز  الغنائي  اخلطاب  ي�ا�شل 
القرى والأحياء يف  ب�شالة وق�ة، ويذكر  باأبطال يجابه�ن املحتل ويقارع�نه بكل  الث�رة 

جنني واجلليل؛ فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 42 - 43(: 

ع)الفال�جة()�شبارينـــي( )الرملـــة(  َع 
و)جنـــني(     و)يعبـــد(  جـــاال(   عا)بيـــت 
 )جمد لكـــروم( )اجل�ـــس( مـــع )�شحماته(
َثْ�ِرْتنـــا ِنْرِفـــْد  ـــي  خيِّ يـــا  اهلل  يـــا 
راِيْتنـــا وِريفِّ  ِب�ْشم�ِخـــْك   عي�شـــي 
ـــِد  ِل ْكـــروِم( مـــا بنْي)�ِشْحماتـــا( و)جَمْ

جـــره ح�مـــي  مـــا ع ال�شَّ  يـــا ْطيـــ�ِر ال�شَّ
ْوَعلى)اجْلليـــِل( َع)حيفـــا(  �َشلِّـــْم 

وعلى)َقْلقيلـــي(      اهلل(  )رام   َعلـــى 

 )عنبتـــا( )عـــاره( و)عرعـــره( )زرعينـــي(
كفـــرداين( الفحـــم()  وع)ام   ع)البـــريه( 
)دالتـــا( االأ�شـــد(  و)ديـــر   )عرابـــه( 
َطْلَبْتنـــا ْبـــالدي  امْلنـــادي   نـــادى 
ـــه َعِليِّ راِيـــه  ْب�ُشم�ِخـــْك   ظلِّـــي 
الُكـــروِم بـــنِي  امْل�شـــي  اْحلـــى  َم  يـــا 

ـــه  يِّ حَتِ اأَْجَمـــْل  ْبـــالدي  ل   ودِّي 
اخَلليـــِل( و)ُقْد�ـــسِ  )دورا(  َع  ـــْم  �َشلَّ

ـــه  اأَِبيِّ ُحـــرَّه  ْبـــالدي  َي   َظلِّـــْك 
ق�ات  دمرتها  التي  ك)زرعني(  املدمرة  القرى  الث�ري  غنائه  يف  عرب(  )اأب�  ذكر 
الحتالل ال�شهي�ين، وذكر قرى ق�شاء جنني  كيعبد وزرعني وكفر دان، وقرى اجلليل كاأم 
الفحم و�شحماتا وجمد الكروم ودير الأ�شد، وقرية دلتا التي تقع يف ق�شاء �شفد، فاأهل هذه 
الث�رة والث�ار، واأخذوا على عاتقهم مقارعة  املدن والقرى يف جنني واجلليل �شلك�ا درب 
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اأن  ونالحظ  وال�شتيطان،  للته�يد  تتعر�ص  التي  قراهم  على  وثباتهم  ب�شم�دهم  املحتل 
فياأخذه  ال�شاعر،  ال�ش�ق واحلنني  جلنني واجلليل ومدنها وقراها مل يربح عقلية  م��ش�ع 

احلنني اجلارف اإليها؛ فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 55(: 
�َشلِّْم َع اأَْر�ِس الُقِد�ْس ِمْعراْج هاديهايا زاْيِر اْل�َطْن ُرْح �َشلِّْم على االأْوطاْن

الأحرار،  يريد حتريك همم  وكاأنه  الطلبي،  النداء  اأ�شل�ب  م�شتخدمًا  اأب� عرب  ينادي 
وي�قظهم وينبههم اإىل خط�رة املحتل و�رصورة جمابهته ومقاومته بالأ�شكال والأ�شاليب 
كافًة، ويف خ�شم حديثه وا�شتنها�شه للهمم يذكر مدن اجلليل ك�شفد وما ت�شكل من اأيق�نة 
وتراثه  الفل�شطيني  الإن�شان  عقلية  يف  مقاومة  مكانة  من  اإليه  ترمز  وما  وعكا  ث�رية، 
اخلالد، ونحن نعلم ما ت�شكله عكا من رمز ث�ري مقاوم، فيق�ل املثل:« يا ويل عكا من 
هدير البحر«، مبعنى ل ي�شري عكا هدير الأم�اج، مبا يح�ي باملنعة واحل�شانة من ناحية 
التحرر  �رصورة  على  م�شامينه  يف  ال�شاعر  ويركز  وقالعها،  اأ�ش�ارها  ت�شكله  وما  البحر 
املكانة  على  يدلل  مما  واحلنني،  ال�ش�ق  مب�شاعر  ذلك  امتزاج  مع  وطرده،  املحتل  وكن�ص 
فيق�ل)اأب�  وال�شتقالل؛  احلرية  لنيل  وحبه  اأر�شه،  الفل�شطيني  بها  يع�شق  التي  الروحية 

عرب()يعاقبه، 2013: 57(: 
�َشالمـــي َمَعـــْك   ُخـــْذل 
ْتنامـــي َل  )�َشْخنـــنْي(  باِلـــْك 

و)الرّاِمـــه( )مِلْغـــاْر(   علـــى 
رَِّيـــا احْلَ ْت�شـــ�يف  اإِال 

وتكافح  املحتل  تقاوم  ومناعة  ق�ة  من  املدن  هذه  ت�شكله  وما  اجلليل،  قرى  ذكر 
وتنا�شل من اأجل الثبات والبقاء، وي�ا�شل )اأب� عرب( �ش�قه وحنيه يف ت�شكيل م��ش�عات 

ن�ش��ص اأغانيه؛ فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 58(: 
ِهْلنـــا َع  �َشلِّـــم  ِهلنـــا  َع  َوطّنـــا �َشلِّـــم  َحّيـــي  وَطّنـــا  وَحّيـــي 

َفْد َحّتى الغ�ر ويلي َي عيني ُكلما ْيُطـــّل  الّن�ْر ويلـــي َي عيني من �شَ

هذا  ت�شكله  وما  العايل،  واجلليل  عكا  مدينة  اإىل  احلارة  �شالماته  عرب(  )اأب�  وير�شل 
املدن من اأيق�نة م��ش�عاتية جعلت ال�شاعر يطلق م�شاعره واأحا�شي�شه؛ ليعرب عن مكانتها 

يف وجدانه؛ فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 161(: 
)بري زيت( َو)حيفا( )الطريه( )عني غزاله(�َشلِّـــْم ع)عـــكا( وَع)اجلليـــل العـــال(

وي�شتحث )اأب� عرب( الهمم يف ت�شجيع العمل الث�ري، وبيان مكانته بني جمه�ر ال�شعب 
الفل�شطيني، الذي تعر�ص للظلم والحتالل على اأيِد ق�ى ال�رص من ال�شهاينة واأع�انهم، فيق�ل 

)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 163(: 



469موسوعة الرتاث الشعيب الفلسطيين
العدد السادس 2018

املذيـــاع َقـــال  ِو�ـــسْ  َو�ْشَمـــع 
والقطـــاع ال�شفـــة   ِحّيـــي 

ْبِيْنَبـــاع َمـــا  الثـــ�رة  �شعـــْب 
اجلبـــار اجلليـــل   �شعـــْب 

والطغيان،  البغي  خمططات  م�اجهة  يف  اأهله  وب�شالة  اجلليل،  مكانة  ال�شاعر  يبني 
الأبي  احلر  ال�شعب  ذلك  ودياره،  اأر�شه  من  الفل�شطيني  ال�شعب  اجتثاث  ت�شتهدف  التي 
عرب()يعاقبه،  فيق�ل)اأب�  الظاملني،  الطغاة  وجه  يف  ويث�ر  وال�شيم،  الذل  ياأنف  الذي 

 :)175  :2013
 َيـــا طـــري الطايـــر ُرْف اجلنحـــان
 �َشلِّـــم َعـــا )عكا( و)�شفـــد( كنعاين
ذان( )كفـــر  َع  )يعبـــد(  َع  �َشلِّـــْم 

 �َشلِّـــم َع بـــالدي وعلـــى اأوطـــاين
 �َشلِّـــم )تر�شحيا( و)عـــني الزيت�نا(
�َشلِّـــْم َع )جنني( و�شهـــل )اللج�نا(

والرتكيز على ر�ص ال�شف�ف وتعزيز ال�حدة يف مقاومة املحتل، تلبية نداء املقاومة 
 :  2013 الفل�شطيني، فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه،  ال�شعب  اأبناء  الظلم والعدوان عن  يف �شد 

 :)177  - 176

اجلـــ� ِن�ـــرشْ   َيـــا 
و)اجلليـــل( )غـــزة( 
جَبـــار �َشعـــْب 
بِعيـــد ِمـــْن   �ش�تـــه 
يـــح ِبْت�شِ  )غـــزه( 
)البـــريه( اهلل(   )رام 

ّيـــه حَتِ  َوْديلـــي 
الغربيـــه  وال�شفـــة 
املنيـــه ْيَهـــاب   َم 
َحّيـــاين الثـــ�ار   ِل 
ِقْينـــي اَل  )عـــكا(   َيـــا 
)جنـــني(  ِبْتحّيـــي 

ركز )اأب� عرب( يف م�شامني خطابه الغنائي وم��ش�عاته واأفكاره التي طرحها يف 
اأغانيه التي بينت �ش�رة جنني واجلليل على ال�ش�ق واحلنني لالأر�ص والديار التي ُهجر منها 
الإن�شان الفل�شطيني يف الغربة وال�شتات، والرتكيز على املعاين ال�طنية والث�رية التي ت�شهم 
ال�شاحات  يف  ومنازلته  املحتل  مقارعة  يف  الث�ري  ال�شع�ر  واإيقاظ  الهمم  ا�شتنها�ص  يف 
الفل�شطينية  املدن  اأبناء  بني  والرتابط  والتما�شك  ال�حدة  تعزيز  اإىل  والدع�ة  وامليادين،  
وقراها، كل ما حتدث عنه )اأب� عرب( ميثل م�شاعر اإن�شانية خالدة ترتبط باحلالة الفل�شطينية 
وما تتعر�ص له من ظلم وطغيان من الحتالل الفل�شطيني، وما حلق الإن�شان الفل�شطيني من 

هم�م واآلم وماآ�ٍص واآهات.
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املبحث الثاني - جتليات جنني واجلليل يف الرتاث الشعيب الغنائي الفلسطيين 
من خالل أغاني )أبو عرب( - مقاربات سياقية حتليلية: 

و�ش�راً  جتلياِت  عرب،  اأبي  عند  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأغنية  بنية  يف  ال�شياق  اأفرز 
الحتالل  نري  حتت  تقع  واأحياء  وقرى  مدن  من  فيهما  يقع  وما  واجلليل  جلنني  متن�عة 
الغا�شم، فاأ�شهم ال�شياق يف اإنتاج دللت م�شتجدة بينت �ش�رة جنني واجلليل، وميكن بيان 

ذلك من خالل اّلتي: 

املطلب األول - التجلي الطبيعي للمكان:

تتجلى ال�ش�رة البهية جلنني واجلليل فيما متتلكه من طبيعة خالبة بحق�لها وبياراتها 
وكرومها و�شه�لها وجبالها وتاللها ووديانها و�شعابها، تلك الطبيعة ال�ارفة التي عا�ص يف 
ظاللها الإن�شان الفل�شطيني �شلبت لبه، واأخذ يحن اإليها يف غربته ويعرب عن �ش�قه للرج�ع 
اإليها و�شم ن�شيمها العليل الذي ي�شفي الآهات والأوجاع ويطف� نار املعاناة ولهيبها القاتل، 
فحيز املكان يق�د اإىل »كل فهم يروم النزول اإىل اأغ�ار الذات الإن�شانية«)م�ن�شي، 2001: 

8(، وجند للمكان روابط نف�شية؛ فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 42(:   - 7

َثْ�ِرتنـــا ِنْرَفـــد  ْخّيـــي  َيـــا  اهلل  َي 
َرايتنـــا وُريْف  ِب�ْشم�خـــك  ِعي�ِشـــي 
 َمـــا بني)�شحماتـــا( َو)جمـــد كـــروم(
مـــا َع ال�شجـــرة ح�ي َيـــا ْطيـــ�ر ال�شَّ
وعلى)اجلليـــل( َع)حيفـــا(  �َشلِّـــم 

َطْلبتنـــا   ْبـــالدي  املنـــادي  َنـــادى 
َعليـــه رايـــه  ِب�ْشم�خـــك   ظلـــي 
 َيـــا ْم احلـــى امل�شـــي َبـــنْي الكـــروم
ّيـــه حَتِ اأجمـــل  ْبـــالدي  َل   َوْدي 
اخلليـــل( و)قد�ـــس  َع)دورا(  �َشلِّـــْم 

واأ�شجار خ�رصاء ت�شحر  الكروم وما بها من كروم  ال�شاعر قرية �شحماتا وجمد  يذكر 
الفل�شطيني،  ال�شعب  اأبناء  به  تربى  الذي  ال�طن  تلك مكانة  النف��ص،  اإليها  وترتاح  الألباب 
جعلتهم  والآهات،  العذابات  من  �شتى  و�رصوب  ال�يالت  عليهم  جرت  التي  النكبة  ولكن 

يث�رون يف وجه الظلم واأع�انه. 
حني  بهية  �ش�رة  من  ت�شكله  وما  اجلليل،  مدن  اإحدى  عكا  �ش�رة  عرب(  )اأب�  ويبني 
الع�شق  من  حالة  وكاأنها  الغرب،  جهة  من  بها  حتيط  التي  الق�ية  اأ�ش�ارها  الأم�اج  تالطم 
الأزيل بني طبيعة املدينة وبني البحر، وما �شكلته هذه الأ�ش�ار من تاريخ حافل بال�رصاعات 
اجلليل؛  يف  التاريخية  املدينة  تلك  عن  ودفاع  حماية  من  الأ�ش�ار  وفرته  وما  والث�رات، 

فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 55(: 
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مـــن )رفح( اإِْم�شي �شماالً َتـــا ِت�ْشل )لبنان(
 من )نابل�س( َعا )�شفد( )جنني( َمْع بي�شان

َحاميهـــا   مـــا  ال�شَّ َرّب  ُبطـــ�الت  َحّيـــي 
 )غـــزي( و)يافـــا( مع)عـــكا( و�ش�اطيهـــا

وخ�رصاوات  وف�اكه  ِنعم  من  اأر�شها  تنتجه  وما  فل�شطني  خريات  عرب(  )اأب�  ويبني 
متن�عة؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 106(: 

الرمـــان )النا�ـــرشه(   ِمـــْن 
الغّيـــان ُتفاحنـــا 

)بي�شـــان(   ِمـــْن   واملـــ�ز 
ِوْه�َشابـــا   َفـــْد(  )�شَ ِمـــْن 

بني ال�شاعر ما تنتجه �شفد من خريات ح�شان، فهي م�شه�رة بفاكهة التفاح، ومتتلك 
هذه املدينة طبيعة خالبة، وحتدث ال�شاعر عن جبل كنعان الذي يحمل تاريخًا م�رصفًا يف 
مدينة �شفد، وي�شكل مكانة تاريخية ت�شهد باأن العرب الكنعانيني لهم ب�شمات وا�شحة يف 
فل�شطني، مما ي�حي باحلق التاريخي احلافل على ثرى الأر�ص املقد�شة؛ فيق�ل)اأب� عرب(

)يعاقبه، 2013: 211(:  
والب�شتـــان البيـــدر  ْن�شـــى  َم 
كنعـــان( )جبـــل  َمـــْع  )حيـــدر( 

وُرَمـــان   وخـــ�خ  ُتَفـــاح 
ْجملـــ� َم  حيفـــا(  )كرمـــل 

اإن جبل كنعان اأقيمت مدينة �شفد على �شف�حه، و)حيدر( جبل من �شل�شلة جبال اجلرمق 
الفل�شطينية، وتقع فيه بلدة الرامة، لقد برزت �ش�رة جنني واجلليل كحيز فيزيائي يحمل يف 
ثناياه اأيق�نات جمالية، تعرب عن رقة امل�شاعر والأحا�شي�ص التي تدلل عليها تلك الطبيعة، 
اإىل ج�ار التاريخ الأ�شيل وال�ش�رة الث�رية جلنني واجلليل يف هذا املكان الذي ه� جزء  ل 
يتجزاأ من فل�شطني التاريخية، وما قدمته تلك الطبيعة من بط�لت جابهت الحتالل والغزاة. 

املطلب الثاني - التجلي الثوري: 

املحتل ومقارعته، ودك  واجلليل يف مقاومة  املقاتلة جلنني  الث�رية  ال�ش�رة  برزت 
م�شتعمراته بنريان املقاومة، ذلك الدور ال�طني امل�رصف الذي قامت به املقاومة الفل�شطينية 
يف �شبيل حترير الأر�ص بالنار والبارود، فما اأُِخذ بالق�ة ل ُي�شرتد اإل بالق�ة، فكانت م�رصحًا 
عرب( )اأب�  فيق�ل  لبنان؛  جن�ب  من  الفل�شطينية  الث�رة  اأطلقتها  التي  الفدائية  للعمليات 

)يعاقبه، 2013 : 52(: 
َحـــْرب ْب�َشاِد�ـــسْ  ْهُيـــ�ين  �شَ َيـــا 

الـــدرب     َع  َوَما�شـــي  ِفَدائـــي 
ْج�شـــ�ر َق�ْشفتـــ�ا  َمهَمـــا 

ب   ْ َو�ـــرشَ ْبَقْتـــل  لـــك  ْرِجْعَنـــا 
ِبْيـــديَّ    �شالحـــي   ْو�ِشلـــت 

العبـــ�ر ِبْتعـــ�ق   َمـــا 
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)الدامـــ�ر( ِج�ـــرش  َق�ْشفتـــ�ا   ان 
اجلليـــل ُم�شتعمـــرات 
ال�يـــل و�َشافـــ�ا  امُلـــْر  ذاقـــ�ا 
ْيـــَدوخ     ال�شهيـــ�ين  َخْلينـــا 
ْب�شمـــ�خ     ِزْيـــدي  ْث�رتنـــا  َيـــا 

ِب)العي�شيـــه(  ْتالقـــ�ين 
الليـــل   ِمْثـــل  نهـــارا  ـــار   �شَ
املدفعيـــه َق�ْشـــف   ِمـــْن 
ـــاروخ �شَ ْبِيلحـــق  ـــاُروخ  ِفدائيـــه �شَ ُثـــ�ارك 

ي�ش�ر )اأب� عرب( مدينة اجلليل بحلة ث�رية ق�شيبة يهدد من خاللها املحتل الغازي، 
ويت�عده بالهزمية على ثرى اجلليل الطاهر، وي�شد )اأب� عرب( من اأزر اأهل املقاومة يف دك 
مغت�شبات وم�شتعمرات العدو ال�شهي�ين ب�ابل من الر�شقات ال�شاروخية واملدفعية، اأولئك 

الأحرار الذين زلزل�ا اأركان دولة البغي من جن�ب لبنان الثائر. 
وينب )اأب� عرب( حالة الت�شامن ال�شعبي والتاآزر الأخ�ي يف دعم الث�رة واأهلها، ومدى 
فيق�ل)اأب�  وال�شتقالل؛  احلرية  حتقيق  �شبيل  يف  فل�شطني  اأهل  يبذله  الذي  والعطاء  البذل 

عرب()يعاقبه، 2013: 132(: 
الثـــ�ار     ِبْنـــت  َيـــا  ْختـــي  َي 
واالإِ�شـــ�ار     اخلـــامت  ِبيعـــي 
و)زماريـــن(     )حيفـــا(  بـــني   َمـــا 
فل�شطـــني     َي  ِجينـــا   ..  ِجينـــا 

وامل�شـــ�ار   دربـــك  ـــي   كفِّ
البـــاروده   َب�ْشيـــل   العـــز 
)جنـــني(   ِنـــدا   َلبينـــا 
م�جـــ�دة   جلـــك  َل   ُروحـــي 

اأن تكبد  ا�شتطاعت  �شكلته من مقاومة  التي برزت بها جنني وما  الث�رية  الهمة  تلك 
اآيات  اأ�شمى  �شطروا  الذين  الأبطال  املقاومني  اأجنبت  التي  جنني  فادحة،  خ�شائر  املحتل 

املقاومة واجلهاد على ثرى فل�شطني الطاهر؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013 : 174(: 
َهِللـــي الْن�َشامـــى  َطلـــ�ا  َهِللـــي 

َيا ْجَبال )النا�ـــرشه( َحّيي )جنني(    
َمـــا َحدا ْيقحـــم �َشاِحتنـــا  َما َحدا        

 َيـــا ديـــار القد�س َيـــا ِديـــرة ِهلي
 َلـــ� ْطَلَبنـــا امل�ت ِنْحَنـــا َجاهزين

َمـــا ْنَهـــاب املـــ�ت َوْرود الـــردى  

جادوا  الذين  الأبطال  الأحرار  �شيم  من  والفداء  للت�شحية  التامة  اجله�زية  اإن 
عرب( فيق�ل)اأب�  املجرمني؛  الطغاة  وقهر  فل�شطني  حترير  اأجل  من  ودمائهم  باأرواحهم 

)يعاقبه، 2013: 217(: 
ِن�ْشعـــل َنـــار َل� �رَشْينـــا ِن�ْشعل نار

ِمْن )تبني(     ْبـــالدي  ِمْن)تبني( َحّيي 
ًمـــا ِنْطيق عي�شـــه َبْذله َمـــا ِنْطيق    

فعالنـــا   علـــى  ت�شهـــد   واالأغـــ�ار 
َنا   ا�شْ ـــ�ت ْر�شَ َل)جنـــني( َو�ْشَمع �شَ

اج�شامنـــا  دْتهـــا  عبَّ َوالطريـــق 
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جمابهة  يف  للمقاومة  اأ�شط�رة  ف�شكلت  والفداء،  البط�لة  معاين  اأروع  جنني  �شكلت 
فل�شطني  اأبناء  اأ�شالة  من  النابع  العميق  الث�ري  احل�ص  ذلك  به،  الهزمية  واإحلاق  املحتل، 

واأهل جنني؛ فيق�ل)اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 233(: 
ث�رتنـــا وجنـــ�دك  ْجنـــ�د  ِحَنـــا 
 َع ْدروب املـــ�ت َلْ� �َشارت دخل اهلل    
َعْن )غـــزة( وعن اأخبـــارا دخل اهلل    
ْنهـــاب املنايا     َم  العـــركات  ِعْنـــد 

 ِحنـــا َل ْزَنـــ�د َتـــا ِتْقـــرب ع�دتنا  
واهلل   اإِْي  َو)اللجـــ�ن(  َع)يافـــا( 
َعْن)عـــكا( وعـــن اأ�شـــ�ارا اإِْي واهلل  
ِنْحنـــا للقد�س َيـــا َوْطـــن �شحايا  

ر�شم )اأب� عرب( �ش�رة ث�رية م�رصقة جلنني واجلليل، وما �شكلته من مكانة تاريخية 
يف طبيعة ال�رصاع ومقارعة املحتل ومنازلته يف ال�شاحات وامليادين، ذلك الدور امل�رصف 
ال�شري  ال�طن بالغايل والرخي�ص، مع  اأهلها وفدائهم  الذي ر�شمته جنني واجلليل بت�شحية 

على نهج الث�رة ودعم اأهلها والإ�شادة بهم. 
املطلب الثالث- التجلي الديني: ●

ت�شكل اجلليل مبدنها وقرها مركراً دينيًا مهمًا، وبخا�شًة للط�ائف والأقليات الدينية 
كامل�شيحيني والدروز، وبرزت ال�ش�رة الدينية يف �ش�رة امل�شيح واأمه، وما ت�شكله كنائ�ص 
النا�رصة باجلليل من مكان مقد�ص عند الديانة امل�شيحية، وبرزت مكانة جبل كنعان كمركز 

ديني  للكنعانيني؛ فقال )اأب� عرب()يعاقبه، 2013 : 68(: 
والرحمـــن مـــا  ال�شَّ  وَحـــْق 
واالإميـــان ومـــرمي   وعي�شـــى 
كنعـــان(    َب)جبـــل  �شيفيـــة 

وَهاِديهـــا   ُقد�شـــي  ْخـــِرْة   و�شَ
ِترويهـــا   َمـــْرمَيْ  �احيهـــا   ودمعـــة  و�شَ اهلل  ورام 

برزت ال�ش�رة الدينية للجليل يف ال�شياق الأدبي، كرمز ديني مهم ملا حت�يه من اأماكن 
عرب()يعاقبه،  )اأب�  فيق�ل  امل�شيحية؛  الديانة  وبخا�شة  الديانات،  لأهل  بالن�شبة  مقد�شة 

 :)112  :2013

َمْع ُكْل َن�ْشمة �شـــ�ب اأوطاين متيل
 بلغـــ�ا الـــكّل َمـــْع َمْهـــد امل�شيح    

�َشلِّم على االأغـــ�ار َعا اأر�س اجلليل  
ُم�ْشَتِحيـــل ْنـــِذل وِنْركـــع ُم�ْشَتِحيل  

 
لقد ج�شدت ال�ش�رة الدينية للجليل حالة احلب والت�شامح واأكدت على ر�شالة ال�شالم 
ون�رص احلق واخلري يف اأرجاء فل�شطني التاريخية، التي احرتمت اأهل الديانات الأخرى ومل 

تقمعهم، ووفرت لهم الأمن والأمان.
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املطلب الرابع - التجلي التاريخي والق�مي: ●

الفل�شطيني،  ال�شعب  لأبناء  والق�مي  التاريخي  اجلانب  عن  ال�شعبية  الأغنية  تك�شف 
مب�شرية  ارتبطت  م�رصقة  تاريخية  ب�ش�رة  الغنائي  التعبري  يف  اجلليل  �ش�رة  وبرزت 
الن�شال ال�شعبي الفل�شطيني يف مقاومة املحتل والث�رة عليه؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 

 :)190  :2013

 َحّيـــي َل غـــزة وَحّيـــي �شعبهـــا اجلبـــار    
وعـــرج َع َنابل�ـــس َحّيـــي ْجَبـــال النـــار

 و�َشعـــْب اخلليـــل الـــ�يف �َشْجـــل كرامات�  
ْ�التـــ�   و�َشعـــْب اجلليـــل اَل ِتْن�شـــى َل �شَ

يك�شف اأب� عرب عن ال�ش�رة التاريخية للجليل واأهلها يف �ش�لتهم وج�لتهم امل�رصفة 
التي يذودون فيها عن اأر�شهم وعر�شهم، وجتلت النخ�ة العربية عند ذكره اجلليل، ما يج�شد 

 :)140 احل�ص الق�مي؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 
�ِشْعـــرُو َعلـــى العـــني َوارد َمـــْع الرعيان
�ِشْعرُو على )النا�رشي( على)�شفد( َعا)بي�شان(

َع العـــني �ُشْعـــرُو َعلـــى الب�شتـــان ُرمان�  
َعا)الغـــ�ر( �ُشْعـــرُو َعلـــى االأردن ووديان�

بني اأب� عرب فل�شفته الغنائية ال�شعرية بارتباطها باأبناء ال�شعب الفل�شطيني وال�طن 
التي  اخلالدة  والقيم  ال�طنية  م�شاعر  ويدعم  والأ�شالة  النتماء  يعزز  مما  الكبري،  العربي 
ي�شعى اأبناء ال�شعب الفل�شطيني اإىل حتقيقها، فه� حتدث عن اجلليل من خالل مدينة النا�رصة 
و�شفد، وما لها من مكانة تاريخية وق�مية يف فكر وثقافة اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، فيق�ل 

)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 207(: 
بغـــداد َيـــا  �ِشْبيهـــا   �ِشْبيهـــا 

ل)جنـــني(     َل)الب�ـــرشه(   ِمْن)امل��شـــل( 
اأكـــراد     َمـــْع  �شنـــه  َمـــْع  �شيعـــه 

االأوغـــاد َع  ليهـــا  اإ�شْ فل�شطـــني   ِنرْيَانـــك  ثـــ�رة  تالقـــي   ثـــ�رة 
بغـــداد   َيـــاْ  ال�طنيـــه   ال�حـــدة 

الث�رية  جلنني  والق�مية  التاريخية  ال�ش�رة  اأغانيه  م��ش�عات  يف  عرب  اأب�  ير�شم 
التي مل تر�شخ للمحتل، ومل حتِن له هامتها، ويربز اأب� عرب اأهمية روابط الإخ�ة وال�حدة 
1948م الذين حرروا  اأبناء ال�شعب العربي احلر، كاأبناء اجلي�ص العراقي عام  ال�طنية بني 

جنني من اأيدي ال�شهاينة، وقاوم�ا با�شتب�شال وبكل �رصا�شة. 
املطلب اخلام�س -التجلي ال�شيا�شي: ●

تربز �ش�رة جنني يف اخلطاب الغنائي يف �شياق �شيا�شي اأنتج دللت متعددة، متركز 
الفل�شطينية، وما تتعر�ص له من خذلن  الق�شية  واأدائهم جتاه  العرب  انتقاد احلكام  ح�ل 
عربي مميت، ينب� عن الهمم اخلائرة لأمة العرب وامل�شلمني، يف ظل وح�شية اأفعال املحتل 
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وتغ�له على اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، فالإن�شان الفل�شطيني اإن�شان حر اأبي، وي�ؤمن بالث�رة 
 :)210  - 209 يف وجه الظلم والعدوان؛ فيق�ل )اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 

اأهلل     ِل  غـــري  ْبركـــع  َم 
ْبَنداهـــا يـــح  ْت�شِ  )جنـــني( 
َغْرَقـــاين    بـــدم   اأطفـــال 
َلَباها ِبال�شـــ�ت  َحـــْد   َمـــا 
َنْع�َشـــاين     احلـــكام   َبع�ـــسْ 
يدن�شهـــا الغـــار   ِيْخ�ِشـــى 
واأكـــرب     اهلل  يـــح   ِبْت�شِ
حتر�شهـــا     اهلل  ورجـــال 
َل)غـــزه(     الق�ـــرش(  ِمـــْن)اُم 
َل)جنـــني(     ِمْن)بعق�بـــه( 

هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 
هـــال  َيـــا  بـــْك  هـــال   َيـــا 

تلك ال�رصخات ال�شعرية وال�شع�رية التي تدفقت يف اخلطاب الغنائي، والتي بني فيها 
اأب� عرب م�قفه من احلكام وال�لة وك�شف عن منهجه الث�ري املقاوم، فقد انتقد �شيا�شية 
من  اأكرث  يف  بها  وبرزت  جنني،  ر�شمتها  وا�شحة  ك�شيا�شة  املقاومة  روؤيته  وطرح  العرب 

مقطع غنائي. 
املطلب ال�شاد�س -التجلي االجتماعي: ●

يعّد الأدب مراآة للمجتمع الذي يحيا فيه الأدب، ويعك�ص لنا �ش�رة البيئة التي ين�شاأ يف 
اأح�شانها، فاملجتمع الفل�شطيني من املجتمعات التي عا�شت جتارب متن�عة، فاأنتجت هذه 
التجارب م��ش�عات وحماور خمتلفة، متثلت يف ر�شم �ش�رة جنني واجلليل يف �شياقات 
متنباينة، متح�رت ح�ل ال�شك�ى من الزمان وبيان الظلم الغا�شم؛ فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 

 :)85  :2013

بـــ�ي     يـــا  البابـــني   ْبِ�ْجهـــي  �َشَكـــرُو 
فكروين ِم�ْس م�ج�د �َشَكرُو ْبِ�ْجهي َل ْحدود     
ُب�يـــي      يـــا  عنـــ�اين َ َع  و)اجلليـــل(     ا�شاألـــ�  و)�شفـــد(  )عـــكا( 

والـــ�ادي     �شه�لـــ�   الغـــ�ر 

ُب�يـــي   َيـــا  االأَْمَريـــن   َذْوَقـــ�ين 
ْعنـــادي   �َشافـــ�  َمـــا   ِل�َشـــا 
ُب�يـــي   َيـــا  امليـــدان  ب�شـــاح   ُقَلـــْت 
و)اخلليـــل(   و)غـــزة(   )�شفـــه( 
والـــ�ادي �شه�لـــ�    الغـــ�ر 

الغادر  الزمان  م�اجهة  الفل�شطيني يف  الإن�شان  عليها  ارتكز  التي  الث�رية  العزة  تلك 
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ظل  يف  بخا�شة  الن�شري،  فيه  عز  زمن  يف  امل�شت�شعفني  ي�شحق  اأن  فتئ  ما  الذي  املتاآمر 
الحتالل والأطماع ال�شتعمارية التي تنهب خريات ال�شع�ب وتتحكم يف مقدراتها. 

1948م،  عام  نكبة  اإبان  منها،  ُهجر  التي  بدياره  الفل�شطيني  الطفل  ذاكرة  وترتبط 
ف�شكلت يف خميلته وذاته منبعًا يغذي روؤيته وير�شم فل�شفته لهذه احلياة، فمع الأمل وق�ش�ة 
ال�جع جتد الن�رصة اجلادة لطبيعة احلياة وجمرياتها، فربزت �ش�رة جنني يف �شياق تذكر 

مربع الله� ومراتع ال�شبا؛ فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 92(: 
بالتينـــي     ترعـــى  هالربـــع  وي   جفـــرا 
َم ْن�ِشيـــْت اأر�شك)حيفـــا( اإىل �شهل)جنني(    

 خـــذي �َشالمـــي َب وفا َل هلـــي بفل�شطني  
َم ْن�ِشيـــْت غـــزة ال�فـــا وبحـــرة طربيـــا  

تاأ�رص الذكرى واحلنني لل�طن يف بالد الغربة م�شاعر اأبي عرب، ول تكاد اأغانيه تخل� 
التي  القلبية  والأ�ش�اق  ال�شالمات احلارة  ير�شل  ما  اإليها، فكثرياً  وال�ش�ق  للديار  من حنني 
يكتنزها يف وجدانه وذاته، مع احللم بالع�دة للدار التي ُهجر منها وحتقيق اأمانيه واآماله؛ 

فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 163(: 
تغيـــب     َم  �شم�ـــس(  )نـــ�ر  َيـــا  اب�ـــرشي 
َل رجـــع ْبالدي)رفح( َحّتـــى �شمال)الذيب(    

)�شخنني( َمْع )كفر منده( َو)دير حنا( الطيب  
ِمْن )�شفـــد( َحّتى)القد�س()غزه( و�ش�اطيها 

  برزت �ش�رة اجلليل وقراه يف جتلٍّ اجتماعي حامل يدلل على الطبيعة النف�شية التي 
يكتنزها  )اأب� عرب( يف ذاته،  من اأجل الع�دة وحتقيق احلرية وال�شتقالل، فنجده يركز على 
ت�طيد دعائم وطنية اجتماعية كتحقيق ال�حدة والتاآخي  ملقاومة املحتل والث�رة عليه؛ 

فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 189(: 
َي ْجَبـــال النار ا�شعلي ِهْبـــي وث�رة ِهْبي

والقد�ـــس حـــني انتخـــت النا�ـــرشة تلبي     
 بحجاركـــم والع�شـــي بتقاتل َيـــا �شعبي  
ال�شجاعيـــه غـــزة  ط�لكـــرم  َل  جنـــني 

ينادي )اأب� عرب( الث�ار الأحرار، وير�شم �ش�رة ال�حدة يف تلبية نداء ال�طن، مبا يعزز 
روابط الإخ�ة رغم البعد اجلغرايف بني املدن والقرى، ولكنه الحتالل الغا�شم والعدو الغازي 
الذي األهب م�شاعر التاآخي وال�شم�د والتحدي يف ظل حمالته ال�شع�اء، وركز اأب� عرب على 
جنني  ذكر  مع   الأخرى  املدن  من  اأخ�اتها  لنداء  النا�رصة  تلبية  يف  اجلليل  �ش�رة  بيان 

املقاومة التي اأذاقت العدو ال�يالت يف حالة ثبات واإقدام.
– دراسة نسقية  أبي عرب  الغنائي يف رسم صورة جنني واجلليل عند  لغة اخلطاب   - ثالثاً 

داللية:

متثل الن�شقية �شكلية الكتابة الأدبية وتقنياتها اخلطابية، واأثرها يف تفاعالت الن�ص 
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ر�شائل  وتبليغ  الأدبي،  الت�ا�شل  عملية  اأقطاب  حي�ية  ي�شمن  مما  واملتلقي،  املبدع  بني 
الن�ش��ص واإي�شال فح�ى م�شامينها، فاملدقق للغة اخلطاب الغنائي ال�شعبي عند اأبي عرب 
يف ر�شمه ل�ش�رة جنني واجلليل يف حنايا اأبنية ن�ش��ص اأغانيه، يجدها ت�شتمل على ن�اٍح 

جمالية متن�عة، تتمثل يف املطالب الآتية: 
املطلب االأول- البعد الدالل لالأ�ش�ات املفردة: ●

تتمثل �شعرية اخلطاب يف ا�شتخدام الألفاظ التي تت�شم بالإيحائية؛ �شمن الن�ش��ص   
يف ال�شياق الأدبي؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 190(:

 َحّيي َل غـــزة وَحّيي �شعبها اجلبار    
وعرج َع نابل�ـــس َحّيي جبال النار

 و�شعب اخلليل ال�يف �شجل كرامات�  
و�شعـــب اجلليل ال تن�شى َل �ش�الت�  

مقا�شد  ذات  الغنائي  خطابه  بنية  يف  عرب(  )اأب�  وظفها  التي  الألفاظ  اأن  يت�شح 
ودللت ور�شائل اأراد اأن ي��شلها اإىل املتلقي، فنجد احلقل الإن�شاين الث�ري من اأكرث احلق�ل 
تعبرياً يف بنية ن�ش��ص اأغاين )اأب� عرب(، فكلمات:)حّنيي، �شعبها، اجلبار، كرامات�، جبال 
النار، �ش�لت�(، كلها كلمات ترتبط ارتباطًا وثيقًا باحلالة الث�رية املنتف�شة التي ميرُّ بها 
اأبناء فل�شطني من اأجل نيل احلرية وال�شتقالل، ومل يقت�رص على ذلك، فالناظر اإىل الأ�ش�ات 
من  يحمله)اأب� عرب(  عّما  تنم  يجدها حتمل دللت  اخلطاب  اخلام يف  املادة  باعتبارها 
معينة  اإيحاءات  »متتلك  املفردة  فالأ�ش�ات  جّيا�شة،  وث�رية  وطنية  واأحا�شي�ص  م�شاعر 
انت�شار حروف املد يف عبارة �شعرية، مما ي�حي بالبطء  تتنا�شب ومعاين عامة، من ذلك 
وامللل، اأما انت�شار حروف الهم�ص وتكرارها فاإنه ُيعطي ج�اً من ال�شكينة والهدوء«)العف، 
2000: 246 - 247(، فنجد الأ�ش�ات ال�شديدة النفجارية، التي ينحب�ص فيها ال�ش�ت عند 
النطق باحلرف لتمام ق�ته؛ وذلك لتمام ق�ة العتماد على خمرجه)ال�شالح، 1960: 281(؛ 
مرة  تكرر  )ت(  و�ش�ت  مرات،  ثالث  تكرر  و�ش�ت)ت(  مرات،  اأربع  تكرر  �ش�ت)ب(  مثل: 
واحدة، مما يربهن على وج�د معاين الرف�ص والتحدي الكامنة يف نف�ص)اأب� عرب( واأغانيه،  
النطق)ال�شالح،  عند  باحلرف  الل�شان  طرف  ارتعاد  عند  حتدث  التي  التكرارية،  والأ�ش�ات 
1960: 283(؛ مثل: �ش�ت )ر( تكرر اأربع مرات، و�ش�ت)ل( تكرر ت�شع مرات، و�ش�ت )ن( 
تكرر ثالث مرات، مما يدلل على املكانة املرم�قة التي يحتلها ال�طن يف نف�ص اأبناء ال�شعب 

الفل�شطيني.
الثنايا  بني  من  تخرج  لأنها  بذلك  و�شميت  التنفي�شة؛  ال�شفريية  الأ�ش�ات  وت�ظيف 
وطرف الل�شان، فينح�رص ال�ش�ت هناك اإذا �شكنت ك�شفري الطائر)ال�شالح، 1960: 283(، 
وذلك مثل: �ش�ت )�ص( تكرر ثالث مرات، و�ش�ت)�ص( تكرر مرة واحدة، و�ش�ت)ز( تكرر 
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مرة واحدة، مما يعرب عّما جتي�ص به النف�ص، كل ذلك يج�شد الُبنى الل�شانية العميقة لن�ش��ص 
اخلطاب الغنائي، مع الدور  الفاعل الذي ي�ؤديه ال�شياق يف ت�ليد املعاين والدلت املتعلقة 

بجنني واجلليل. 
املطلب الثاين- الف�شاء املجازي: ●

الرتكاز على ا�شتخدام للغة املجازية يف ر�شم �ش�رة جنني واجلليل، فهي تعبري فني 
يف بنية ن�ص فني، تت�شم لغته بالغنى الدليل، وف�شاء غري ي�شري ال�شباحة فيه، لذا فاملتلقي 
يق�م بدور فّعال يف ا�شتنطاق هذا التعبري، حتى يتجان�ص مع مراد املبدع الذي اجتهد يف 
واإ�شباعًا  ناحية،  من  الفني  لظمئه  اإ�شباعًا  فيها  راأى  التي  الأ�شاليب  من  النمط  هذا  اإبداع 
لر�شالته من جهة اأخرى)الد�ش�قي، 2008: 109(، ما ي�شهم يف بيان �ش�رة جنني واجلليل 

وجتلياتها؛ فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013: 189(: 
جنـــني َل ط�لكرم غـــزه ال�شجاعيهوالقد�س حني انتخت النا�رشة تلبي

وجنني  الأعلى  اجلليل  يف  النا�رصة  مدينة  فجعل  املاديات  على  احلياة  روح  اأ�شفى 
امل�شتعمل يف  الّلفظ  الذي ه�  وا�شتخدام املجاز  ت�شعى،  النداء، فجعلها حية  يلبي  كاإن�شان 
ع  ُو�شِ َما  اإرادة  عدم  قرينة  مع  حُّ  ي�شِ وْجٍه  على  التخاطب،  ا�شطالح  يف  له  ع  ُو�شِ ما  غري 
له)امليداين، 1996: 2/ 128(، ولعل ال�شبب يف ا�شتخدام ذلك ال�اقع العربي البائ�ص املحيط 

بال�شاعر الذي ي�ؤثر على التعبري الغنائي ودللته عند اأبي عرب.
املطلب الثالث- االأ�شاليب االإن�شائية:  ●

تتمثل يف ت�ظيفه لأ�شل�ب الق�شم يف بينة اخلطاب الغنائي املتعلق بجنني واجلليل، 
فالق�شم مبثابة جملة ي�ؤكد بها جملة اأخرى)اأب� حيان، 1998: 4/ 1463(، وي�شرتك فيه 
ق�لك  منفية. نح�  اأو  بها جملة م�جبة  ت�ؤكد  فعلية  اأو  ا�شمية  ويك�ن جملة  والفعل،  ال�شم 
 /5  :2001 يعي�ص،  اأفعل)ابن  ل  اأو  لأفعلّن  اهلل  واأق�شمت، ولعمرك، وعلّي عهد  حلفت باهلل، 
ال�شعبية؛  الأغنية  يف  اجلماهريية  النف�ص  تكتنزه  الذي  ال�شادق  بالإميان  في�حي   ،)244

فيق�ل )اأب� عرب()يعاقبه، 2013 : 26(: 
 اأُق�شـــم بـِ)حيفا( و)يافـــا( َمْع)جبال النار(    
اأُق�شـــم باأر�س القد�ـــس َمْع تربـــة االأغ�ار
اأق�شمـــْت ِباملق�شمـــني يكملـــ�ا امل�شـــ�ار

و)اللـــد( و)النا�رشة( و)عـــكا( و�ش�احيها  
َبْن�شـــى روابيهـــا   ْبـــالدي وَمـــا  ْتـــرك   َم 
لياليهـــا   وت�شحـــك  بالدنـــا  ويحـــرروا 

رئي�شيًا  باعتباره مك�نًا  ذاته  لنفا�شته يف  املكاين  احليز  ق�شمه على  اأب� عرب  اأجرى 
مرتبطًا بالكيان ال�ج�دي، فالأر�ص من امل�شكالت امل��ش�عية التي ي�شعب التنازل عنها، 
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وهي ت�شكل جزءاً ل يجزاأ من حياة الإن�شان الفل�شطيني، برز اأ�شل�ب الق�شم بحلة ث�رية وارتبط 
مبعاٍن ث�رية خال�شة، ا�شتطاعت اأن ُتقارع املحتل وجتابهه. 

املطلب الرابع- تقنية التكرار: ●

وظف اأب� عرب يف خطابه الغنائي التكرار، فهذه التقنية حت�ي يف بنيتها على دللت 
ومعاين جتي�ص بها النف�ص ال�شاعرة، فالتكرار« ج�هر اخلطاب ال�شعري، ويك�ن على م�شت�ى 
الأ�ش�ات، وعلى م�شت�ى الرتكيب النح�ي، ويف املعنى« )داغر، 1988: 30( ؛ فيق�ل )اأب� 

عرب( )يعاقبه، 2013: 103 - 104(: 
َي )نهاريـــا( ا�شمعـــي واحلكـــي َل الث�ار
اأُق�شـــم بظلـــم االأهـــل واأطفالنـــا ل �شغار
اأُق�شـــم بغـــزة و�شفـــد واللـــد واالأغـــ�ار
ومهمـــا تزيـــد العـــدا حرا�ـــس وا�شتنفار
َل ِجيـــْب مـــ�ج البحـــر ِمثل البحـــر هدار
وَل ِجيـــْب حتـــى غي�مي تزيـــد بيهم �شم

 ا�شمعـــي منـــي ق�شـــم حرف� بـــارود ونار  
باملـــرار بالعكـــ�ب  بالتـــني  اأق�شمـــْت 
اأُق�شـــم بحرب اجلنـــ�ب و�شعبنـــا اجلبار
ما كالريـــح كاالإع�شار   َل ِجيـــْب غيـــم ال�شَّ
َل ِجيـــْب اأر�ـــس وجبل والغـــار مني يغار
ما متطر عـــداي ْب َنار  وحتـــى غيـــ�م ال�شَّ

لقد كرر كلمة ق�شم وم�شتقاتها خم�ص مرات، ف�شكلت هذه الكلمة دللت نابعة من وحي 
العقيدة الث�رية، وحب ال�طن والدفاع عنه باأغلى  ما ميلك اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وال�شري 
الإرادة  ال�شكيمة و�شالبة  ليدلل على ق�ة  الث�رة واجلهاد، وكرر كلمة)ا�شمعي(  على طريق 
املقاومة التي ميتلكها اأبناء ال�شعب الفل�شطيني، وكرر كلمة )نار( مرتني، ما يدلل على اإميانه 
العميق بالث�رة واأعمالها، وكرر تركيب )َل ِجيْب( اأربع مرات، مما يدل على التحية والفداء 
ال�شم�لية  على  ليدلل  مرتني،  كلمة)حتى(  وكرر  احلبيبة،  فل�شطني  الغايل  ال�طن  �شبيل  يف 

وال�شتمرارية يف تقدمي املزيد من البذل والعطاء فداًء لفل�شطني واأهلها ال�شامدين. 
املطلب اخلام�س- الثنائيات ال�شدية: ●

الذي ر�شم من خالله �ش�رة جنني واجلليل على  الغنائي  اأب� عرب يف خطابه  ارتكز 
بنية الت�شاد؛ فيق�ل)اأب� عرب( )يعاقبه، 2013: 52(: 

اجلليـــل �شـــار نهـــارا مثـــل الليـــلم�شتعمـــرات 

وجه  يف  واملقاومة  الرف�ص  على  املبنية  الث�رية  باملعاين  ودللتها  الرم�ز  ترتبط 
الث�رية  ال�شاعر يف امل��ش�عات  �شاقها  التي  واأع�انه، فبينة املت�شادات  الغا�شب  املحتل 
»ل تعني مطلقًا تنافر الدللة وتناق�شها بارتكازها على بنية التقابل اأو الت�شاد، بقدر ما 
ت�ؤكد عملية التالحم والت�شال اخلفي، الذي يربز عملية النتقال من حركة دللية اإىل حركة 
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دللية اأخرى«)اأب� حميدة، 2006: 105(،  ما يج�شد عمق التفكري الث�ري وامل�شاعر اجليا�شة 
املرافقة له، يف حالة النتفا�ص واملقاومة، ويبني املكانة املرم�قة التي احتلتها اجلليل يف 

فكر )اأب� عرب( �شاحب الكلمة ال�طنية الثائرة. 
كل ما �شبق ظهر يف اأحلان متن�عة كم�ال العتابا واحلداء والأزجال والأهازيج، ما �شكل 
والأ�شل�بية  التاأويلية  وم�شكالتها  الكتابية  للتقنيات  ت�ظيفه  جانب  اإىل  م��شيقية  ل�حات 
وتراكيب عباراتها واألفاظها التي تتنا�شب مع مقامات اخلطاب و�شياقاته املتن�عة، ما اأبرز 
�ش�رة جنني واجلليل يف �ش�ر وجتليات عربت عن احلالة ال�شعرية وال�شع�رية التي يحملها 
ال�شليم يف م�اجهة  النهج  التي تر�شم  ال�شعبية اخلال�شة  الفل�شطيني، ور�شم روؤيته  الإن�شان 

املحتل وحترير البالد والعباد من كيد الطامعني.  

نتائج البحث وتوصياته:
ت��شل هذا البحث اإىل جمم�عة من النتائج والت��شيات، وذلك على النح� االآتي: 

أوالً - النتائج:

برزت �ش�رة جنني واجلليل بحلة ث�رية ووطنية، حملت معاين ال�شم�د ومقاومة . 1
املحتل ومقارعته، والدع�ة اإىل ال�حدة والتما�شك يف ال�شاحات وامليادين من اأجل رد احلق 

ال�شليب ون�رصة ال�طن. 
يعد احلنني اإىل جنني واجلليل من العالمات ال�ا�شحة التي اأ�شهمت يف ر�شم ال�ش�رة . 2

الغنائية، ومنحها مزيداً من املعاين والدللت ال�شعرية وال�شع�رية. 
اأفرز ال�شياق الغنائي  جتليات ب�رصوب �شتى، متثلت يف التجلي الطبيعي للمكان، . 3

وما يحمله من جماليات ما زالت ماثلة يف ذاكرة الإن�شان الفل�شطيني رغم البعد والتهجري 
والتحدي،  الرف�ص  على  مبنية  معاٍن  من  يحمله  وما  املقاوم  الث�ري  والتجلي  الق�رصي، 
يف  والقرى  للمدن  م�رصِّفة  و�شفحات  اأ�شالة  من  يح�يه  وما  والق�مي  التاريخي  والتجلي 
الديني وما ميثله من رم�ز مقد�شة للديانات على ثرى فل�شطني،  جنني واجلليل، والتجلي 
ما يغر�ص �ش�ر املحبة وال�شالم واحلق واخلري، والتجلي الجتماعي كال�شك�ى من الزمان 

وظروفه القاهرة، والذكرى  وال�شتياق لل�طن والدار، واحلث على ال�حدة ال�طنية.
ظه�ر احليز الفيزيائي للمكان يف جنني واجلليل، كحيز مقاوم اأ�شفت عليه الأغنية . 4

ثرى  على  والثبات  بال�شم�د  ت�شي  �شياقاتها؛  من  متن�عة  دللت  الفل�شطينية  ال�شعبية 
فل�شطني.
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�شعرية اللغة يف اختيار الألفاظ واإيحائيتها، والتعبري بالرتاكيب اخلطابية املبا�رصة . 5
عند ر�شم �ش�رة جنني واجلليل يف حنايا اخلطاب الغنائي، ما يدلل على ال�شدق الفني يف 

الأغاين ال�شعبية الفل�شطينية. 
�ش�رة . 6 بينت  التي  ال�طنية  املعاين  على  الغنائية  الن�ش��ص  بناء  يف  الرتكاز  

جنني واجلليل يف الأغنية ال�شعبية الفل�شطينية، ما ي�شهم يف زيادة املق�شدية ودللتها يف 
اخلطاب الغنائي. 

ر�شم . 7 عند  املتلقي،  ت�شهم يف حي�ية  التي  الفاعلة  الأ�شل�بية  البنية  على  العتماد 
الإن�شان  الذي يكتنزه  العميق  الث�ري  ال�عي والإميان  �ش�رة جنني واجلليل، والنابعة من 

الفل�شطيني يف ذاته، ويعرب عنه من خالل تراثه الغنائي. 
الغنائي . 8 اللحنية عند ر�شم �ش�رة جنني واجلليل يف اخلطاب  الق�الب  التن�يع يف 

والأدراج  املقامات  يف  التنا�شق  يف  ي�شهم  ما  والأهازيج،  والأرجاز  والعتابا  كامل�ال 
ال�شعب  لأبناء  اجلماهريي  ال�جدان  يف  واجلليل  جنني  مكانة  يبني  ذلك  وكل  امل��شيقية، 

الفل�شطيني. 

ثانياً - التوصيات:

الهتمام بالرتاث ال�شعبي الفل�شطيني واإحيائه وحمايته ون�رصه واأر�شفته بال��شائل . 1
تليق  الإلكرتونية والأوعية املعل�ماتية واملعرفية احلديثة، ودرا�شته درا�شة علمية جادة، 

مبكانته ال�شامقة.
وت�ثيقه . 2 الفل�شطيني،  ال�شعبي  الرتاث   جمع  اإىل  تهدف  ا�شرتاتيجية  خطط  و�شع 

وت�شجيله من خالل امل�ؤ�ش�شات الر�شمية والأهلية املهتمة بهذا اجلانب، مع ا�شتثمار  القدرات 
والإمكانات املت�افرة كافًة؛ لإعداد م�رصوع وطني وذخرية تراثية وتاريخية حية خا�شة 

باأبناء ال�شعب الفل�شطيني املعطاء.
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اإبراهيم، نبيلة)د.ت(: اأ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي، دار نه�شة م�رص، القاهرة. . 1
اأب� حميدة، حممد)2006(: درا�شات يف النقد الأدبي احلديث، �شل�شلة اإبداعات فل�شطينية، . 2

غزة.
العرب، حتقيق و�رصح ودرا�شة: . 3 ل�شان  ال�رصب من  ارت�شاف  اأب� حيان، حممد)1998(: 

رجب عثمان حممد، مراجعة: رم�شان عبد الت�اب، مكتبة اخلاجني، ط1، القاهرة.
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ريحانة . 5 غزة  دي�ان  يف  دللتها  وجماليات  ال�شاعرة  اللغة  ح�شني)2017(:  دراو�شة، 
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ال�شالح؛ �شبحي)1960(: درا�شات يف فقه اللغة، دار العلم للماليني، ط1، بريوت.. 7
8 .https://ar.wikipedia.org/wiki اأب� عرب، م��ش�عة ويكيبيديا
وزارة . 9 املعا�رص،  الفل�شطيني  ال�شعر  يف  اجلمايل  الت�شكيل  اخلالق)2000(:  عبد  العف، 

الثقافة، ط1، فل�شطني. 
كناعنة، �رصيف)2011(: درا�شات يف الثقافة والرتاث واله�ية، من�ش�رات امل�ؤ�ش�شة . 10

الفل�شطينية لدرا�شة الدميقراطية، رام اهلل. 
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األمثال الشعبية الفلسطينية 
وأثرها على مكانة املرأة يف اجملتمع

يف مدينة جنني

أ. ربا عنان سعد سعد
الشركة العاملية للتأمني/فرع جنني

 ماجستري دراسات املرأة

ملخص:

املراأة  مكانة  على  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  دور  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
الأمثال  من  جملة  من  الدرا�شة  جمتمع  تك�ن  حيث  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  و�ش�رتها 
ال�شعبية التي تتحدث عن املراأة، والأكرث تداوًل و�شعبية بني اأفراد املجتمع الفل�شطيني يف 
مدينة جنني، حيث مت ا�شتخدام املنهج ال��شفي التحليلي ك�نه الأكرث مالءمة لهذا الن�ع 

من البح�ث.
وقد ت��شلت الدرا�شة اىل اأن هنالك تناق�شًا بني القيم واملعاين التي حتملها الأمثال 
ال�شعبية الفل�شطينية فيما يخ�ص م�ا�شيع املراأة، حيث هنالك الأمثال ذات الت�جه الإيجابي 
وهنالك ذات الت�جه ال�شلبي، وقد ت��شلت الباحثة اإىل اأن الأمثال ال�شلبية هي الأكرث ترديداً 

واأثراً على �شل�ك الأفراد باملجتمع جتاه املراأة.
لأثر  بالن�شبة  والتفكري  والإدراك  ال�عي  من  ج�  خلق  ب�رصورة  الباحثة  اأو�شت  وقد 
الأمثال ال�شعبية ودورها يف حياة الأفراد وعلى �ش�رة ومكانة املراأة، واإىل �رصورة احلد 
اإحياء  واإعادة  تر�شيخ  املراأة، وحماولة  والنمطي جتاه  ال�شلبي  الفكر  ذات  الأمثال  وتغييب 
الأمثال الإيجابية جتاه املراأة بني اأفراد املجتمع، واأن هناك دوراً يقع على كاهل كل من 

الإعالم وامل�ؤ�ش�شات التعليمية النظامية يف هذا اجلانب.
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  Palestinian Folkloric Proverbs and Their Impact on the Status
of Women in Society in the City of Jenin

Ms. Ruba Anan Sa'd Sa'd

Abstract:
The study aimed to identify the role of Palestinian popular saying on the 

status and image of women in Palestinian society. The study society is one 
of the most popular saying of women in the Palestinian society in the city of 
Jenin. For this type of research.

The study found that there is a contradiction between the values   and 
meanings of the Palestinian popular proverbs regarding women›s issues. 
There are positive and negative examples, and negative attitudes are the 
most frequent and affecting the behavior of individuals in the society towards 
women.

The researcher recommended the need to create an atmosphere of 
awareness, and thinking about the impact and role of popular proverbs in 
the lives of individuals and on the image and status of women and the need 
to reduce and absent proverbs of negative and stereotypical thinking towards 
women and to try to strength positive proverbs towards women among 
members of society. Both the media and the regular educational institutions 
are on this side.

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
والثقافية  الجتماعية  احلياة  يف  مهمًا  دوراً  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  ت�ؤدي 
اأنها  مييزها  وما  املعا�ص،  لل�اقع  وتعبرياً  نافذة  ال�شعبية  المثال  تعدَّ  حيث  الفل�شطينية، 
جمم�عة من الكلمات تاأتي مرتبة لت�شكل جماًل تندرج حتت طابع ال�شجع يف الغالب تك�شف 
والتجارب  الق�ش�ص  من  جمم�عه  وحتكي  املجتمع  يف  الأفراد  بني  العالقات  طبيعة  عن 

لأ�شخا�ص عا�ش�ها اأو قد �شمع�ا بها.
واأكرث ما مييز الأمثال ال�شعبية اأنها بعيدة عن �شط�ة احلكام ونف�ذهم وذوي ال�شلطة 
يف املجتمع، ومن هنا تاأتي حرية التعبري والختيار والنقل والرواية بعيداً عن اأية قي�د او 

خماوف )اأب� دف،1999، �ص2(.
الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  ركائز  من  ركيزة  يعد  الدي  ال�شعبي  املثل  بدور  واميانًا 
املتجذر، يف تغيري احلياة الجتماعية، ويف تعديل �شل�ك الأفراد يف املجتمع اإىل الأف�شل، 
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على  ال�ش�ء  وتركيز  نقدية  درا�شة  ال�شعبية  المثال  درا�شة  اأجل  من  الدرا�شة  هذه  جاءت 
املراأة  �ش�رة  على  به  تق�م  الذي  والتاأثري  الدور  ومعرفة  ال�شعبية  الأمثال  من  جمم�عة 

الفل�شطينية يف املجتمع.
الي�مية  احلياة  يف  املتداولة  الفل�شطينية  الأمثال  من  جمم�عة  الدار�شة  لحظت  وقد 
وال�اقع املعا�ص يتم تداولها وبكرثة من قبل بع�ص اأفراد املجتمع، حيث تعك�ص �ش�رة �شلبية 
المثال  هذه  مثل  تداول  على  الرتكيز  يتم  ذلك  ومع  قدرها،  من  وحتط  املراأة  عن  ومهينة 
وت�شليط ال�ش�ء عليها وت�شديقها، بل الإميان بها، مع اأنها تناق�ص جمم�عة القيم واملبادئ 

الدينية التي ترفع من قيمة املراأة.
ال�اقع  �شياق  يف  ال�شعبية  الأمثال  حتليل  اأجل  من  الدرا�شة  م��ش�ع  جاء  هنا  ومن 
والعمل على  املراأة  اتي حتط من مكانة  الأمثال  والتقاليد، ومتابعة  والعادات  الجتماعي 
الذي  ال�شلبي وال�شيء  اأثرها  النا�ص عن طريق احلديث عن  تنحيتها واحلد من تداولها بني 

ي�شجع بع�ص الأفراد باملجتمع على القيام ب�شل�كيات خاطئة بحق املراأة.

مشكلة الدراسة:
تكمن م�شكلة الدرا�شة يف غياب ال�عي بني النا�ص بالن�شبة لأثر الأمثال ال�شعبية على 

�ش�رة ومكانة املراأة يف املجتمع.
لذلك جاءت الدرا�شة لتجيب عن االأ�شالة االّتية:

ما الأمثال التي تعزز من مكانة املراأة ودورها يف املجتمع الفل�شطيني؟ ●
ما الأمثال التي حتط من قيمة ومكانة املراأة يف املجتمع الفل�شطيني؟ ●
ما التاأثري الإيجابي لالأمثال ال�شعبية على املراأة يف املجتمع الفل�شطيني؟ ●
ما التاأثري ال�شلبي لالأمثال ال�شعبية على املراأة يف املجتمع الفل�شطيني؟ ●

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية الدرا�شة من الناحية النظرية يف ال�شعي للك�شف عن اأهمية الأمثال ال�شعبية 
ال�شائدة  والتقاليد  العادات  �شياق  الأفراد، من خالل حتليلها يف  �شل�ك  ودورها يف تعديل 
واملنت�رصة يف املجتمع، ويف ت�شليط ال�ش�ء من جديد على اأهمية الدور الذي ت�ؤديه المثال 

ال�شعبية.
اأما من الناحية العملية، فتهدف الدرا�شة اإىل تعريف املجتمع بدور المثال ال�شعبية 
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واأثرها على رفع مكانة املراأة وحت�شينها، ويف تنحية واإ�شعاف جمم�عة من الأمثال التي 
حتمل معاين متناق�شة و�شلبية جتاه املراأة، التي يكررها جمم�عة من الأفراد دون وعي اأو 

تفكري مب�شم�نها واأثرها على �شل�ك الأفراد على ال�اقع.

فرضيات الدراسة:
اعتمدت الدرا�شة على عدد من الفر�شيات اأهمها:

اأولً: تغليب الأثر ال�شلبي لالأمثال ال�شعبية املتعلقة باملراأة على �ش�رتها ومكانتها  ♦
يف املجتمع.

ثانيًا: عدم وج�د وعي كاٍف بني اأفراد املجتمع قاطبة جلملة من الأمثال عن املراأة  ♦
ُد دون تفكري بامل�شم�ن واأثرها على �شل�ك الأفراد يف املجتمع. الفل�شطينية، تردَّ

ثالثا: تغييب جمم�عة من الأمثال الفل�شطينية التي تتحدث عن اأهمية دور املراأة  ♦
الفل�شطينية ومكانتها يف املجتمع وجتاهلها.

وتلك الفر�شيات على �شلة بال�اقع املعي�ص يف املجتمع الفل�شطيني الذي يعرب عن نظرة 
دونية للمراأة، وغياب مفه�م دمج الن�ع الجتماعي بالقطاعات القت�شادية والجتماعية 
الفنية  الفل�شطينية يف جمالت احلياة  وال�شيا�شية كافة، ما ينعك�ص �شلبًا على واقع املراأة 

والأدبية كافة، ومن �شمنها المثال ال�شعبية.

منهج الدراسة:
البحث  منهج  اأمناط  كاأحد  الكيفية  الناحية  من  املحت�ى  حتليل  الباحثة  ا�شتخدمت 
قامت  حيث  الفل�شطينية،  ال�شعبية  لالأمثال  والرتب�ي  اللغ�ي  التحليل  يف  وذلك  ال��شفي، 
التحليل، ثم ت�ظيفها يف معاجلة  اإجراء عملية  الباحثة بتحديد م�شدر املادة للتحليل، ثم 

م��ش�ع الدرا�شة.

عينة الدراسة:
املجتمع  اأفراد  بني  و�شعبية  تداوًل  الأكرث  ال�شعبية  الأمثال  من  عدد  باختيار  �شاأق�م 
مكانة  على  واآثارها  تداعياتها  ومعرفة  ونقدها  والتقاليد  العادات  �شياق  �شمن  وحتليلها 

املراأة الفل�شطينية و�ش�رتها باملجتمع.

مصطلحات الدراسة:
ا�شتملت هذه الدرا�شة على ا�شطالحات علمية عدة، ميكن تعريف كل منها على النح� االّتي:
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املثل ال�شعبي: ه� اأي ق�ل دارج و�شائع على ل�شان الأفراد يف املجتمع ي�شتعمل�نه  -
عند منا�شبة معينه اأو حادثه بعينها.

الدرا�شة هذه  - تطبق  �ش�ف  والتي  الغربية،  ال�شفة  �شمال  اإحدى مدن  مدينة جنني: 
فقط �شمن حدود بلديتها.

اأما التعريفات االإجرائية لهذه الدرا�شة فهي على النح� االّتي:

ال�شف�ية،  - بالرواية  الذائع  الق�شري  البالغي  “الأ�شل�ب  يعني:  وه�  ال�شعبي:  املثل 
املبنّي لقاعدة الذوق اأو ال�شل�ك اأو الراأي ال�شعبي” )العنتيل، 1972، �ص311(.

فه�  - ال�شائدة  احل�شارة  داخل  املا�شي،  من  اإلينا  و�شل  ما  كل  يعني  وه�  الرتاث: 
ق�شية م�روث ويف ال�قت نف�شه معطى حا�رص على كثري من امل�شت�يات )حنفي، 1980، 

�ص90(.
الفل�شطيني، ترتفع جنني عن �شطح  - ال�شمايّل  اإحدى مدن املثلث  مدينة جنني: هي 

البحر مبعدل 175 م، وتبعد عن العا�شمة القد�ص ح�ايل 75 كم من اجلهة ال�شمالّية، اأّما من 
الناحية ال�رصقية فهي تطُلّ على غ�ر الأردن، وتطُلّ من اجلهة ال�شمالّيِة على مرج ابن عامر 

.)https://goo.gl/V8Wdnm  ،2016 ،شهرية�(

حدود الدراسة:
Ú احلد املكاين: مدينة جنني
Ú 2017 - 2016 احلد الزماين: عاما
Ú  الفل�شطينية ال�شعبية  الأمثال  عن  البحث  على  الدرا�شة  تقت�رص  امل��ش�عي:  احلد 

وبيان اأثرها على و�شع املراأة.

اإلطار النظرّي:

تعريف املثل الشعيب - لغة:

املثل ال�شعبي ماأخ�ذ من املثال، وه� ق�ل �شائر ي�شبه حال الثاين بالأول، والأ�شل فيه 
الت�شبيه )امليداين، د.ت، �ص13(، والتماثل بني ال�شيئني يف الكالم، كق�لهم كما تدين تدان 

)الع�شكري، 1988، �ص11(.

- اصطالحاً:

بالغته  تظهر  ماأث�ر،  »ق�ل  الأمثال:  هذه  ومن  ال�شعبي،  للمثل  عديدة  تعريفات  ثمة 
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يف اإيجاز لفظه واإ�شابة معناه، قيل يف منا�شبة معينة، واأخذ ليقال يف مثل تلك املنا�شبة 
وم�شم�نًا  �شكاًل  النا�ص  ي�شتح�شنها  م�جزة  »عبارة  اأنه  اأو  �ص311(،   ،1972 )العنتيل، 
فتنت�رص فيما بينهم ويتناقلها اخللف عن ال�شلف دون تغيري متمثلني بها غالبًا يف حالت 
م�شابهة ملا �رصب لها املثل اأ�شاًل )نا�شيف، 1994، �ص7(، حيث يجتمع فيه اأربع �شفات 
التعبري  وج�دة  الت�شبيه  وح�شن  املعنى  واإ�شابة  اللفظ  اإيجاز  وهي:  غريه،  يف  جتتمع  ل 

)ما�شي، 2001، �ص6(.
يف  تقال  واأنها  واجلمه�ر،  ال�شعب  م�شدرها  اأن  يف  ال�شعبية  الأمثال  اأهمية  وتكمن 
منا�شبة معينة، وجاءت لتعالج املنا�شبة التي قيلت فيها، ول مير ي�م على الإن�شان اإل وقد 
�شمع فيه مثاًل اأو اأكرث يف منا�شبة معينة) جنم، 2015، �ص5(، واأنها نتاج خربات ال�شع�ب 
الي�مية،  الأفراد  حياة  يف  كبري  اأثر  ولالأمثال  ما،  لأمة  والتقاليد  للعادات  وتراكم  والأمم 
املجتمع،  يف  مكانتها  وعلى  املراأة  واقع  على  �شلبًا  اأو  اإيجابًا  بالتاأثري  ت�شاهم  اإنها  حيث 
حيث ي�ؤدي املثل ال�شعبي دوراً مميزاً يف اإبراز القيم الجتماعية والقت�شادية يف املجتمع، 
الجتماعية  ونظراتهم  الأخالقية،  معايريهم  تعميق  اإىل  العامة  ي�شعى  تداوله  خالل  فمن 
دالة  ال�شعبية  الأمثال  كانت  لذلك  وتر�شيخها،  الأم�ر  اإىل  ونظرتهم  وتقاليدهم  وعاداتهم 

للرتاث احل�شاري. )قديح، 2003، �ص5(
فهي  املجتمعات،  يف  كربى  اأهمية  لالأمثال  اأن  نرى  احل�شارية  الناحية  ومن 
ومثله  فل�شفته،  ومناحي  تفكريه،  و�رصوب  ال�شعب،  حل�شارة  �شادقة  مراآة  ناحية  من 
وعاداته  ومثله  ال�شعب  ح�شارة  يدر�ص  اأن  ي�شتطيع  والباحث  والجتماعية،  الأخالقية 
مبثابة  القرويني  خا�شة  النا�ص  بع�ص  عند  وهي  اأمثاله،  خالل  من  واأخالقه  وتقاليده 
قان�ن ود�شت�ر ل يعرتوه اخلطاأ منزل ل تخطئ ويلجئ�ن اليها لدعم حججهم ورد حجج 

غريهم. )نا�شيف، 1994، �ص10(
اإيجابي ح�شب ن�عها وم�شم�نها، كما  ب�شكل  ال�شعبية  الأمثال  ت�ؤثر  اأن  املمكن  ومن 
ه� احلال يف الأمثال ال�شعبية الإيجابية التي تتحدث ب�ش�رة اإيجابية عن املراأة ومكانتها، 
اأو اأن ت�ؤثر ب�شكل �شلبي على مكانة املراأة من خالل تر�شيخ الأفكار ال�شلبية عن املراأة، ذلك 
لأن لها اأهمية ترب�ية كبرية، فهي لي�شت جمرد اأق�ال حُتكى يف املنا�شبات املختلفة دون اأن 
يك�ن لها اأثر على ال�شامعني، بل بالعك�ص تعد و�شيلة ترب�ية مب����ا فيها من التذكري وال�عظ 

والزجر وتقدير املعايل )اأب� دف،1999، �ص10(.
ومن املالحظ اأن املثل ه� اأكرث اأ�شكال امل�روثات ال�شعبية تداوًل، وذلك ل�شه�لة تداوله 
بني الأفراد، ولتاأثريه الكبري يف ثقافة جمتمعنا الفل�شطيني، حيث يتم ال�شت�شهاد به والدللة 
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النا�ص بثقة تامة، فه� ق�ة، لأنه  اأو حادثة، حيث حظي املثل عند  به عند منا�شبة معينه 
يهتدي يف حل م�شكلة قائمة بخربة مكت�شبة قدمية انتهت اإىل عربة ل تن�شى، وقد قيلت هذه 

العربة يف جملة م�جزة قد تغني عن رواية اأخرى )�شل�ادي، 2009، �ص233 - 234(.
ال�شعبية  الأمثال  الدرا�شة يف معاجلتها  اإليها هذه  ت�شتند  اأن  ثمة نظريات عدة ميكن 
الفل�شطينية واأثرها على مكانة املراأة يف املجتمع يف مدينة جنني، فهناك نظريات ت�شنف 
حتت فئة نظريات املاكرو )Macro( والتي تركز على ثقافة املجتمع التي تعطي ال�رصعية 
للرجل مبمار�شة �شلطته على املراأة وتاأتي الأمثال اأحد انعكا�شات ثقافة املجتمع الفل�شطيني، 

:)kirk, 2009, P5( اأهم النظريات التي تندرج حتت نظرية املاكرو فهي

ال�رصعية الثقافية لعنف الرجل: وهي النظرية التي تعطي احلق للرجل يف ممار�شة . 1
العنف، ابتداء من دائرة العائلة واملنزل، على اعتبار اأن املراأة يجب اأن تظل مطيعة لزوجها 
واأن متتثل لرغباته اجلن�شية، وتعطيه احلق يف ممار�شة التحر�ص اجلن�شي �شد املراأة خارج 
املنزل، على اعتبار اأن املحيط العام وخارج املنزل ه� من حق الرجل، ولي�ص من حق املراأة 
اأن تت�اجد فيه، وهذه النظرية يتم تعليمها ابتداء من املدر�شة، وو�شائل الإعالم، والألعاب 

والأ�رصة، والأمثال ال�شعبية.
نظرية الأنظمة القت�شادية التي ل متّكن الن�شاء: وتق�م هذه الأنظمة على اإعطاء . 2

امل�ظفة اأجراً اأقل من امل�ظف يف مكان العمل، وعلى اعتمادية املراأة على الرجل يف دخلها، 
وعند تعر�شها لأية حادثة عنف يف مكان العمل، كالتحر�ص اجلن�شي، فاإنه ل ميكنها اأن تبلغ 

عنها خ�فًا من اأن تفقد عملها.
وهنالك نظريات اأخرى تاأتي لتف�رص م��ش�ع البحث ومنها: نظرية التن�شئة الجتماعية 
املعاملة  يف  التفريق  طريق  عن  وذلك  ال�لدة،  منذ  واملراأة  الرجل  بني  التمييز  يبداأ  حيث 
1996، �ص14(، ومن  للبنت )جادوا،  الدونية  واإل�شاق �شفة  والعقاب،  والث�اب  والألعاب 
ياأتي ليطبق يف خمتلف مناحي احلياة ومظاهرها،  التن�شئة الجتماعية  هنا فاإن مفه�م 

ومن �شمنها الأمثال ال�شعبية.

الدراسات السابقة:
البحث  العالقة مب��ش�ع  الدرا�شات والبح�ث ذات  الباحثة على كثري من  اطلعت  لقد 
اأنه، وبعد البحث املط�ل، مل جتد الباحثة درا�شات تتناول هذا امل��ش�ع ب�شكل مبا�رص  اإل 
املبا�رصة  غري  ال�شلة  ذات  الدرا�شات  على  لالطالع  ت�جهت  وبالتايل  جنني،  مدينة  يف 

بامل��ش�ع، والتي كانت مهتمة بدرا�شة املراأة والرتاث ال�شعبي الفل�شطيني واأثره عليها.
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ومن املفيد االإ�شارة اإىل خال�شة تلك الدرا�شات التي عثت عليها الباحثة فيما ياأتي: 

درا�شة اأب� دف )1999(، بعن�ان »القيم املت�شمنة يف الأمثال ال�شعبية الفل�شطينية«، . 1
جامعة الريم�ك، الأردن. 

على  واأثرها  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  يف  املت�شمنة  القيم  على  الدرا�شة  ركزت 
الثقافية  والأهمية  الإ�شالمي  الدين  لتعاليم  مطابقة  جاءت  التي  القيم  واأهم  املجتمع، 
والرتب�ية لالأمثال، وا�شتعانت الباحثة بهذه الدرا�شة التي طبقت يف غزة ك�نها م�شابهة اىل 
حد كبري ملجتمع الدرا�شة مع البحث اخلا�ص بها، حيث كانت نتائج حتليل بع�ص الأمثال 
�شلبية على اأفراد املجتمع، كالت�شجيع وتر�شيخ املفاهيم ال�شلبية، مما ينعك�ص بال�شلب على 

ت�رصفات بع�ص اأفراد املجتمع.
واهم ما ميز هذه الدرا�شة عن �شابقاتها انها جاءت لت�شلط الأ�ش�اء على جانب حي�ي 
اأ�ش�ص ومعايري علمية وا�شحة،  لدرا�شة نقدية وفق  اإخ�شاعه  الفل�شطيني، بق�شد  تراثنا  من 
�شليمة  بطريقة  ا�شتثمارها  على  وت�شجع  ال�شعبية  الأمثال  مع  الإيجابي  التعامل  اإىل  تق�د 
وهذا  الدرا�شات،  هذه  ملثل  تفتقر  الفل�شطينية  البيئة  اأن  �شيما  ل  امل�اطن  تربية  جمال  يف 
ال�شتثمار ياأتي بالنفع والفائدة على جميع �رصائح املجتمع الفل�شطيني، ومن �شمنها املراأة 

الفل�شطينية.
ال�شعبية . 2 الأمثال  يف  املراأة  مالمح  بعن�ان   ،)1998( واآخرون  العالمة  درا�شة 

الفل�شطينية، جامعة اخلليل، اخلليل.
حتدثت الدرا�شة عن عدد من املناحي املختلفة التي تناولتها الأمثال وعك�شت عليها، 
التي  وال�شكل  الجتماعية  العالقات  طبيعة  وعن  العاملة،  واملراأة  الفتاة  زواج  كم��ش�ع 
وردت عليه يف الأمثال، وا�شتفدت من البحث ب�شكل كبري اذ يعد الأقرب مل��ش�ع درا�شتي، اذ 
تناول العديد من المثال التي قمت بدوري بتناولها يف بحثي، وحتليلها وتبيان اأثرها على 

املجتمع ان كان ايجابًا اأو �شلبًا.
ال��شعبية                     اأمثالن�ا  ف�ي  امل�راأة  مالمح  اأبرز  فيه  عر�ص  اأنه  البحث  ميز  ما  واأهم 
وت�ؤكد  املراأة،   تظلم  الفل�شطينية  ال�شعبية  مثال  الأ من  كثريا  اأن  كيف  فراأينا  الفل�شطينية، 

تحّكم الرج�ال به�ا
درا�شة جنم واآخرون )2006(، بعن�ان �ش�رة املراأة يف الأمثال ال�شعبية الفل�شطينية، . 3

اجلامعة الإ�شالمية، غزة.
املراأة  �ش�رة  معرفة  اإىل  وهدفت  التحليلي،  ال��شفي  املنهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
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الإ�شالمي،  الدين  يف  �ش�رتها  مع  ت�افقها  مدى  ومعرفه  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  يف 
وخل�شت اإىل اأن هنالك العديد من الأمثال التي ت�شيء اإىل املراأة وتتعار�ص مع القيم الدينية 
الإ�شالمية، واأن هنالك دوراً مغيبًا لالإعالم يف جمال الرتكيز على الأمثال ال�شعبية والرتاث 
من  العديد  قبل  من  اجله�د  من  مزيد  بذل  يجب  اإنه  وحيث  املراأة،  يخدم  الذي  الفل�شطيني 
ح�ل  للمراأة  ت�عية  عمل  واإىل  املراأة،  ل�ش�رة  امل�شيئة  الأمثال  من  احلد  �شبيل  يف  اجلهات 
دور الأمثال يف التن�شئة الجتماعية واأهميتها، واأهم ما ميز هذه الدرا�شة اأنها  اأ�شارت اإىل 
�رصورة العمل على تاأ�شيل التراث الفل�شطيني وغربلته �شرعيًا   واإق�شاء كل ما يتعار�ص م�ع 
مثال ال�شعبية التي عبرت  عالم الفل�شطيني يف اإحياء الأ �شالم. و�رصورة تفعيل الإ تعاليم الإ
توعية  اأهمية  لها، واىل  �شالم  الإ بنظرة  للمراأة وتعزيزها  النا�شعة وامل�شيئة  ال�ش��رة  عن 

مثال ال�شعبية يف التن�شئة الجتماعية. املراأة بدور الأ
املجتمع . 4 للعنف:  كخلفية  ال�شعبية  مثال  الأ بعن�ان   )2011( �شيف�ر  درا�شة 

اجلزائري، جامعة اجلزائر، ق�شم علم الجتماع، اجلزائر. 
حتدث الكاتب يف هذه الدرا�شة بداية عن العنف ب�شكل عام، وعن اأن�اعه واأق�شامه يف 
املجتمع، وعن اأهم النظريات الجتماعية التي تف�رص ظاهرة العنف يف املجتمع، وعن اأهمية 
التي تق�م به يف ت�جيه �شل�ك  ال�شعبية يف حياة املجتمع اجلزائري وعن دورها  الأمثال 
الأفراد، وتكمن اأهمية هذه الدرا�شة عن الدرا�شات ال�شابقة يف اأنها حاولت الربط بني العنف 
يف املجتمع اجلزائري ك�شل�ك وبني الأمثال وهذا ما ميزها عن غريها، اإذ حاولت الرتكيز 
عن تاأثري بع�ص الأمثال التي حتمل معاين قد تربر ملن يرتكب�ن �شل�كًا قد يعد عنيفًا يف 
وعنف  اأ�رصي  عنف  اإىل:  ق�شمته  والذي  املمار�ص  العنف  اأن�اع  عن  النظر  بغ�ص  املجتمع، 
جمتمعي وعنف ثقايف. وق�شمت المثال التي حتر�ص على العنف �شد فئات املجتمع ومن 

�شمنهم املراأة والأطفال الأيتام.
مقال ال�رصفات )2011( بعن�ان �ش�رة املراأة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية، كلية . 5

العل�م الرتب�ية جامعة اآل البيت، الأردن.
هدفت هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عن �ش�رة املراأة يف الأمثال ال�شعبية الأردنية، وتنبع 
اأهمية هذه الدرا�شة من قيمة الأمثال املتجذرة يف الثقافة ال�شعبية الأردنية واأهميتها يف 
اأمثال  الدرا�شة من  الي�مي. تك�نت عينة  ا�شتخدامها بكرثة يف اخلطاب  يتم  الرتبية، حيث 
لالأمثال  اأخرى  وكتب  1992م،  العمد  وكتاب  م   1982 العزيزي  كتاب  ال�اردة يف  املراأة 
ال�شعبية الأردنية ولالإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة مت ا�شتخدام اأ�شل�ب حتليل املحت�ى، واأ�شفرت 
التي  الأمثال  من  كبرية  بح�شة  الن�شاء  خ�شت  ال�شعبية  الأمثال  اإن  الأولية:  النتائج  عن 
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تظهرهن ب�ش�رة �شلبية، والتي تعرب غالبًا عن نظرة دونية للمراأة يف الأدوار املتعلقة بها 
كبنت وزوجة ومطلقة واأرملة وعج�ز، بينما مل ت�شغل الأمثال التي تقدم ال�ش�رة الإيجابية 
�شاملة بهدف  الدرا�شة ب��شع خطة  واأو�شت  اإل حيزاً �شيقًا، وبخا�شة دورها كاأم،  للمراأة 
ت�شحيح النظرة النمطية اخلاطئة للمراأة يف الثقافة ال�شعبية، وقد ا�شتفدت من هذه الدرا�شة 
مت�شابة  وثقافته  الأردين  املجتمع  بيئة  اإن  حيث  درا�شتي،  من  كبري  حد  اإىل  قريبة  ك�نها 
الدرا�شة عن  واأهم ما ميز هذه  الأردنية وثقافتها،  ال�شعبية  الأمثال  بيئة  اىل حد كبري مع 
ال�شعبية املذك�رة يف كتب ومراجع معتمدة، ومل  الأمثال  اأي�شًا قامت بتحليل  اأنها  غريها 

تقم بتحليل الأمثال ب�شكل ع�ش�ائي غري مدرو�ص. 

صورة املرأة يف األمثال الشعبية الفلسطينية:
متثل الأمثال ال�شعبية جزءاً مهمًا من الرتاث والأدب ال�شعبي الفل�شطيني، وتعد طريقة 
املعامالت  يف  معينة  فكرة  لت��شيل  الي�مية  حياتهم  يف  النا�ص  عامة  ي�شتخدمها  تعبري 
وامل�اقف الي�مية، وجاءت درا�شتي من اأجل حماولة ا�شتح�شار ن�ع من اأن�اع الرتاث املهمة 
على  للرتكيز  ويف حماولة  2009، �ص1(،  الفل�شطيني وا�شتذكارها )طه،  ال�شباب  عن جيل 
ال�ش�رة التي ظهرت بها املراأة يف االأمثال ال�شعبية الفل�شطينية يف العديد من ال�ش�ر واالأ�شكال 

ومنها:

ال�ش�رة الإيجابية: جاء ذكر املراأة يف عدد من الأمثال ال�شعبية ب�ش�رة ايجابيه . 1
على الرغم من اأن عددها قليل ن�شبيًا.

ال�ش�رة ال�شلبية: جاء ذكر املراأة يف العديد من الأمثال ال�شعبية ب�ش�رة �شلبية حتط . 2
من قدرها ومكانتها يف املجتمع.

وقد قمت بالرتكيز على عدد من املحاور يف بحثي عن اأثر الأمثال ال�شعبية على �ش�رة 
املراأة من خالل جمع عدد من الأمثال ال�شعبية من الدرا�شات والأبحاث ال�شابقة التي تناولت 

العديد من الأمثال ال�شعبية.

اجلانب الرتبوي:

الرجل على املراأة يف كافة اجل�انب احلياتية املختلفة، فاإنه  الرغم من �شيطرة  على 
يظل لها مكانتها ودورها يف جانب الرتبية، ومن هنا جاءت الأمثال لتدعم دورها وتركز 

عليه، كما جاء يف جمم�عة من االأمثال منها:
ريحة الأم بتلم -
الزملة جّنا والأم بّنا -
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الأم بتع�ش�ص والأب بطف�ص -
ي ول ب�شلمها لأمي - بخبِّي بنتي يف ُكمِّ
ما بربي ال�ش��ص اإل اأمه -

جاءت المثال ال�شابقة لرتكز على دور الأم يف الرتبية ولكي ت�شدد على اأهمية الدور 
دور  اأهمية  عن  تعرب  اذ  �ص17(   ،1998 )العالمة،  اأ�رصتها  داخل  به  تق�م  الذي  الرتب�ي 
اأن  ذكرت  حيث  دف  اأب�  درا�شة  اأكدته  ما  وهذا  الأ�رصة،  داخل  والتن�شئة  الرتبية  يف  املراأة 
تقريبًا  فيها  تنعدم  التي  التلقائية، وهي  بالرتبية  ي�شمى  ما  تندرج حتت  ال�شعبية  الأمثال 
اكت�شاب املعرفة واخلربات واملهارات والعادات يف  التعلم وت�جيهه، ويك�ن  عملية �شبط 

البيئة الجتماعية.
من ناحية اأخرى ثمة اأمثال �شعبية دارجة ت�ؤثر ب�شكل �شلبي وتتحدث عن نظرة دونية 

للمراأة مثل:
Ú دلِّل بنتك بتف�شحك
Ú دلِّل بنتك بتخزيك

اإهانتها  قيمتها، وحتفز على  للمراأة حتط من  ال�شابقة عن نظرة دونية  الأمثال  تعرب 
واإيذائها وعدم امل�شاواة يف الرتبية مع الرجل، عندما دعت اإىل عدم تدليلها ومعاملتها كما 

الرجل.

اجلانب االجتماعي:

ال�شعبية لرت�شخ  الأمثال  املجتمع يف  الجتماعية ومكانتها يف  املراأة  جاءت �ش�رة 
واأنها  الدونية،  ال�ش�رة  ر�شخت  اإنها  حيث  ومكانتها،  املراأة  جتاه  ونظرته  املجتمع  ثقافة 
خمتلفة  ع�ش�ر  تراكمات  مبثابة  ال�شعبية  الأمثال  تعدُّ  حيث  الأخ،  او  الزوج  او  لالأب  تابع 

جاءت حتمل نظرة �شلبية جتاهها )جنم، 2006، �ص12(، وكمثال على تلك الأمثال:
الّلْي بتم�ت وليته من �شفاية نيته -
الّلْي بخلف بنت عمرو ما برتاح -
هم البناْت للمماْت -
ول�د وب�ش�ارته، ول�� بم��ت  ب�شاعته -
ملا قالويل غالم اأن�شند �شهري وقام، وملا قالو يل بنيه وقعت احليطة عليَّ -
املراأة لو و�شلت املريخ اأخرتها للطبيخ -
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املراأة بن�ص عقل -
ال�شلبية  النظرة  الدونية،  مقدار  يت�شح  ال�شابقة،  الأمثال  جمم�عة  عن  احلديث  ويف 
املهينة للمراأة ولدورها يف املجتمع، وال�شاق تهمة العار وجمرد جميئها اإىل الدنيا باخلرب 
غري ال�شار، واأن زواجها يعد �شرتة لها، والدور النمطي للمراأة املتمثل بالدور الإجنابي وان 
مكانها ه� املطبخ فقط، ولذلك جاءت هده المثال مبثابة تر�شيخ لفكر املجتمع وتر�شيخ 

لأفكار �شلبية يجب التخل�ص منها على الف�ر واحلد منها ومن انت�شارها.

اجلانب الثقايف:

جاءت الأمثال ال�شعبية ا�شتكمال، ولتعرب عن ثقافة املجتمع الفل�شطيني فيما يتعلق 
باملراأة، حيث اإنها تعطي م�ا�شفات و�رصوطًا يجب ت�افرها باملراأة، كي ت��شف باأنها امراأة 
ول  اإحلْقها  ناْبها   ْ بنيَّ »ان  �شعرها«،  حل  على  دايره  مثل:«  املجتمع  ثقافة  ح�شب  �شاحلة 
تهاْبها«، فاإن اأبدت املراأة عك�ص ذلك فاإنها تعطي احلق للرجل يف اأن ي�ؤذيها او يتحر�ص بها.

نظرة اجملتمع للمرأة من خالل األمثال الشعبية الفلسطينية:
عن  ● تتحدث  التي  الفل�شطينية  الأمثال  معظم  جاءت  �شرتها:  يجب  ع�رة  املراأة 

اأهم هذه  نظرة املجتمع الفل�شطيني للمراأة لرت�شخ املعاين ال�شلبية جتاهها وت�ؤكدها، ومن 
الأمثال: »البنت اما ت�شرتها اأو تقربها«، »ظل راجل ْول ظل حيطه«، »دور لبنتك قبل ما تدور 
لبنك« و«العر�ص زي القزاز«، جاءت هذه الأمثال لتتحدث عن فكرة اأن املراأة ع�رة يجب 
�شرتها، ومن هنا يت�شح اأثر تر�شيخ هذا املفه�م يف املجتمع وبني اأفراده من خالل تكراره 
وت�شديقه من قبل اأفراد املجتمع عن طريق ترويده لالأمثال ال�شابقة، وما له من اآثار �شلبية 
حني  دف  اأب�  درا�شة  عليه  اأكدت  ما  وهذا  الرجل،  قبل  من  للمراأة  الي�مية  املعامالت  على 
حتدثت عن �رصورة تر�شيخ  الأمثال للقيم الإيجابية لدى اأفراد املجتمع، ولي�ص العك�ص كما 

ه� حا�شل يف الأمثال ال�شابقة.
اأ�شهر الأمثال التي جاءت لرت�شخ هذه الفكرة املثل الذي  ● املراأة بن�شف عقل: لعل 

يتداوله كثري من اأفراد املجتمع “املراأة بن�ص عقل” و”مرة ابن مرة ايل بعطي �رصه ملرة”، 
والبع�ص ي�شتدل على �شحة الأمثال التي حتمل هذه املعاين بق�له تعاىل:” للذكر مثل حظ 
النثيني” والآية الكرمية حتدثت عن املعامالت املالية، اإل اأن اأفراد املجتمع اأخذوا بتطبيق 

الآية يف خمتلف مناحي احلياة يف املجتمع.
بالذكر اأن هناك العديد من الأمثال ال�شلبية التي تعرب عن النظرة ال�شلبية جتاه املراأة، 
ال انه هنالك بع�ص من الأمثال ال�شعبية التي مثلت وجهة نظر املجتمع الإيجابية جتاهها 
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“البنت  الزوايا”،  بتهد  ال�ليا  “خطية  ولية”،  خاطر  تك�رص  ول  ية  مَّ خاطر  “اك�رص  مثل: 
لئيم” )العالمة،  كل  ويغلبهن  كل كرمي  يغلنب  “الن�شاء  الهامل زمله”،  من  بتعمل  املنيحة 
1998، �ص15(، فجاءت جملة من الأمثال لكي تناق�ص الأمثال ال�شابقة الذكر من حيث 
اإهانتها، ولحظنا تاأثر بع�ص  اأهمية معاملة املراأة ب�شكل ح�شن ولئق وعدم  الرتكيز على 
الأمثال ببع�ص الحاديث النب�ية مثل ق�له �شلى اهلل عليه و�شلم :”ما اأكرمهن اإل كرمي وما 
اأهانهن اإل لئيم”، اإل اأن تبقى الأمثال ال�شعبية التي حتمل املعاين ال�شلبية تبقى اأكرث تاأثرياً 
لة للعادات والتقاليد  يف املجتمع، اإذ اإنها ذات �شلة ق�ية بالنظرة الدونية للمراأة، وتاأتي مكمَّ

ال�شلبية جتاهها.
واملفرو�ص اأن الرتاث ق�ة دافعة حلركة التط�ر الجتماعي، ولي�ص عائقًا، حيث ت�شكل 

المثال ال�شابقة عائقًا اأمام حركة التط�ر والنه��ص باملجتمع )جالل، 1995، �ص34(.

دور األمثال الشعبية يف تعزيز القيم يف اجملتمع:
متتاز الأمثال ال�شعبية باأنها اأكرث اأ�شكال الرتاث ال�شعبي تداوًل بني النا�ص ملا متتاز 
به من �شه�لة يف الرتديد و�شه�لة يف احلفظ، ومن خ�شائ�ص لغ�ية كال�شجع، وحب �شماعها 
اأي  حدوث  عند  به  ي�شت�شهد  ما  اأول  لأنها  واأي�شًا  وحفظها،  ترديدها  وبالتايل  الذن  على 

واقعة.
فالأمثال جزء من الرتاث الثقايف الذي ي�شم بني حناياه جتارب متن�عة وقيم اإيجابية 
واأخري �شلبية ومن هذا املنطلق »ل يت�ش�ر من اأمة عريقة يف احل�شارة والثقافة، اأن تهمل 
تراثها وتاريخها الأدبي والثقايف، وتبداأ من ال�شفر )اأب� دف، 1999، �ص9(، بل بالعك�ص 
فاإن التم�شك بامل�روث ال�شعبي ظاهرة �شحية، وقد قيل: »من ل تراث له.. ل وطن له« )منر، 

2011، �ص5(.
ومن هنا فاإنه من املمكن ان تعدَّ الأمثال ال�شعبية مبثابة اأداة تعمل على تربية اأفراد 
املجتمع على التكاتف والتعا�شد بني اأفراده واحرتام املراأة وتقديرها من خالل جمم�عة 
من الأمثال الإيجابية التي قمت بذكرها �شابقًا، ومن املمكن اأن حتر�ص اأفراد املجتمع على 

نبذها وحتقريها ومعاملتها معاملة �شيئة كما اأوردت بالأمثال ال�شابقة.

النتائج:
تعدُّ الأمثال �شالحًا ذا حدين، اإذ اإن هناك تناق�شًا يف الأمثال ال�شعبية، فهناك عدد . 1

من الأمثال التي تعترب اإيجابية وت�ؤثر ب�شكل اإيجابي على املجتمع، باملقابل فاإنه هنالك 
العديد من الأمثال ال�شلبية التي تعترب املراأة دون الرجل وحتتقرها.
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دور . 2 من  لها  مبا  الأفراد،  ل�شل�ك  والت�شحيح  الت�جيه  عمليه  يف  الأمثال  ت�شاهم 
ت�جيهي كبري يف حياتهم. 

�شائدة، . 3 قدمية  ذك�رية  ومعتقدات  قيم  عن  تعرب  التي  الأمثال  من  عدد  زال  ما 
ويرددها عدد من اأفراد املجتمع، بل ي�ؤمن�ن بها، وهذا يتطابق مع الفر�شية الثانية التي 
على عدم وج�د وعي جتاه بع�ص الأمثال التي حتمل قيمًا �شلبية يتم ترديدها دون اإدراك 

ملا حتمله من معاٍن �شلبية جتاه املراأة.
ذات . 4 اإنها  الفل�شطيني، حيث  والتقاليد باملجتمع  بالعادات  ال�شعبية  الأمثال  تتاأثر 

�شلة كبرية بها، وممكن اعتبارهما حلقة مت�شلة، واأن اأي تغيري يجب اأن يت�شل بهما معًا.
العديد من الت�رصفات وال�شل�كيات اخلاطئة من اأفراد املجتمع تك�ن بتاأييد وب�شبب . 5

املراأة  مكان  اأن  حتدد  التي  كالأفكار  ال�شلبية،  الفل�شطينية  ال�شعبية  الأمثال  حتملها  فكرة 
بيتها ومطبخها، والتي تنظر على الفتاة على انها ع�رة وعار، وتفرق يف املعاملة بينها 
وبني اأخيها ال�لد، وهذا ياأتي مطابقًا للفر�شية الأوىل التي تتحدث عن تغليب الأثر ال�شلبي 
الفر�شية  مع  التطابق  اإىل  بالإ�شافة  املجتمع،  يف  ومكانتها  املراأة   و�شع  على  لالأمثال 
من  ا�شتنتجته  وهذا  املجتمع،  على  الإيجابية  المثال  اأثر  اإ�شعاف  تفرت�ص  التي  الثالثة 

ال�شل�ك ال�شلبي من الفراد جتاه املراأة ومدى تاأثرهم بالأمثال ال�شلبية.

التوصيات:
ت�عية . 1 يف  املبذولة  اجله�د  يف  والإعالميني  الإعالمية  امل�ؤ�ش�شات  دور  تفعيل 

املجتمع ح�ل المثال ال�شعبية التي حتمل معاين مهينه و�شلبية جتاه املراأة، وحماولة احلد 
منها ومن انت�شارها.

�رصورة عمل ث�رة ثقافية يف جمال الرتاث الفل�شطيني، ويف جمال الأمثال ال�شعبية . 2
خا�شه التي حتقر وت�شيء اإليها املراأة.

الن�ع . 3 ودمج  الجتماعية  التن�شئة  بعملية  ال�شعبية  الأمثال  بدور  املراأة  ت�عية 
الجتماعي.

ك�رص اأية ح�اجز داخل اأفراد املجتمع، ونبذ اخل�ف الذي بداخل اأفراده لأية حماولت . 4
للتغيري، حيث اإنه من ال�اجب قيام الأفراد ال�اعني باملجتمع بت�عية اأفراده بالأمثال امل�شيئة 

للمراأة، والعمل على احلد والتخل�ص منها.
الرج�ع والحتكام اإىل القيم الإ�شالمية فيما يتعلق بالأمثال ال�شعبية التي حتمل . 5

فكراً مناق�شًا لتعاليم الدين الإ�شالمي.
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ينبغي على م�ؤ�ش�شات التعليم النظامي اأن تقاوم الأمثال ال�شلبية، واأن تق�م بتبيان . 6
اآثارها ال�شلبية على اأفراد املجتمع وعلى املراأة.

عامة . 7 الفل�شطيني  ال�شعبي  الرتاث  اإحياء  اأجل  من  ثقافية  مراكز  اإن�شاء  على  العمل 
والمثال ال�شعبية الإيجابية خا�شة.
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الُيوُسِفي :حكاية شعبية من فلسطني - 

حتليل فين للعناصر والقيم والدالالت

د. إدريس حممد صقر جرادات
مدير مركز السنابل للدراسات والرتاث الشعيب/  سعري / اخلليل / فلسطني.

ساعد يف حتليل احلكاية

أ.جناح ابو تركي 
معلمة لغة عربية يف مدرسة القدس يف اخلليل .

أ. إميان فشافشه
ماجستري لغة عربية وطالبة دكتوراه من جبع جنني.

ملخص:)1(
الفل�شطينية  ال�شعبية  والق�شة  باحلكاية  الهتمام  مدى  بيان  اإىل  الدرا�شة  هذه  �شعت 

والتعرف اإىل م�شم�ن هذه احلكايات ودللتها.
ا�شتخدمت الدرا�شة منهج حتليل امل�شم�ن بال�شتناد اإىل احلكايات ال�شعبية التي  ُجِمَعت 
من جنني)2(، واملنهج التحليلي ملحت�ى احلكاية ال�شعبية با�شتخدام معايري حتليل الق�شة 
اإيجابية يف  ،وهدفت الدرا�شة اإىل:تقدمي معل�مات تخدم اأ�شحاب القرار يف اتخاذ خط�ات 
ر�شم ال�شيا�شة العامة واخلطط امل�شتقبلية باإظهار دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز اله�ية 
ال�شخ�شية  واإيجاد  خلق  يف  املت�خاة  الأهداف  مع  ين�شجم  مبا  عاملًيا  وتعميمها  ون�رصها 
التي  والته�يد  الطم�ص  حماولت  ظل  يف  والق�مية  ال�طنية  باأهدافها  امل�ؤمنة  الفل�شطينية 

تتعر�ص لها.
وحاولت الدرا�شة الإجابة عن ال�ش�ؤال :ما الدللت والقيم  يف حكاية الي��شفي ال�شعبية 

الفل�شطينية ؟
وت��شلت الدرا�شة اإىل جمم�عة من النتائج اأهمها:

الراوي يق�شد من مقدمته اخلا�شة باأْن يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�شتقبال احلكايات، . 1
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فيخفي الراوي الأول للحكاية، كي تك�ن ممتدة يف الزمن العميق، مبعنى اآخر جتهيل الزمكان 
وم�شدر التلقي.

�ش�اخ�ص)3(-مظاهر- . 2 متظهر  عن  يك�شف  ال�شعبية  للحكايات  الأويل  ال�شتقراء 
متعددة منها ما ه� اإن�شاين ومنها ما ه� حي�اين، اإل اأنها لي�شت متناظرة من حيث التاأثري 
فثمة مثريات دللية تت�شكل من بع�شها. ويلقي بع�شها ال�ش�ء على الآخر ليجعل منها اأكرث 

تاأثرًيا. وت�شخي�ص احلي�ان كي يرتقي اإىل امل�شت�ى التعبريي لفعل الإن�شان.
تكاد تختلف عن احلكايات . 3 فل�شطني ل  ال�شعبية يف منطقة جنني-  اإّن احلكايات 

غزة   اأو  نابل�ص  اأو  حلم  بيت  اأو  اخلليل  يف  ال�شعبية  احلكايات  يف  مقارنتها  عند  الأخرى 
هي  وامل��ش�عات  العنا�رص  هي  والعنا�رص  الأبطال  هم  فالأبطال  مثال،  النا�رصة  اأو 
املدن  حكايات  بني  من  املميزة  ال�شخ�شية  تلك  مالمح  حتديد  ن�شتطيع  ول  امل��ش�عات، 

الأخرى اإل يف اللم�شات ال�شطحية التي تقت�شيها الظروف والبيئة.
وبناًء على ذلك ميكننا اأْن نعّد احلكايات ال�شعبية فًنا عاملًيا يت�شم بال�شم�لية التي . 4

تهدف اإىل ج�انب اأخالقية تثقيفية.
للحي�ان دللة يف احلكاية ال�شعبية ارتبطت بالأ�شاطري لإعتقاد الإن�شان اأن الأ�شياء . 5

كلها حية ، والطري اقرتن بق�ى خفية، و�شحرية وله دور اإيجابي نافع و�شلبي �شار ، وكذلك 
ارتبط الطري بروح الإن�شان يف اجلنة ،واأن الروح تطري يف ال�شماء كما الطي�ر.

 Al-Yusufi: A Folkloric Tale from Palestine - A Technical
Analysis of the Elements, Values and Connotations

 Dr. Idris Mohammad Saqir Jaradat

 Assisted in the analysis of the tale:
 Ms. Najah Abu Turki
Ms. Eman Fashafsheh

Abstract:

This study attempts to clarify to which extent attention was paid to the 
Palestinian folk tales and stories ,their content and indications.

The study used the methodology of content analysis on the basis of folk 
tales that is collected from Jenin and the analytical method of the content of 
folk tales using the criteria of story analysis.
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The story aims to provide information to serve decision makers in taking 
positive steps for designing the general policy and future plans by showing 
the role of folk tales in promoting the identification and circulate it globally in 
line with the objectives envisaged in the creation of  the Palestinian personal 
who believes in its national and local objectives in line with the attempts of 
effacement and lullabies that they were imposed to.

The study attempted to answer the question : :What are the indications 
and values in the Palestinian folk tales.

The study reached a number of results:
1. The narrator has mastered the purposes of the introduction to his own 

that matches a popular ideology in the reception of the narrator  who told 
the first version of the story, to be extended into deep time, i.e. 

2. The initial extrapolation of folk tales reveals the appearance of characters 
- manifestations - many of which are human and animal, but it is not 
symmetrical in terms of impact, there are a number of dramatic stirrings. 
Some shed light on the other to make them more influential. And to 
diagnose the animal to rise to the expressive level of human action

3. The stories of the people in the Jenin - Palestine are hardly different from 
the other stories when compared to folk tales in Hebron or Bethlehem 
or Nablus or Gaza or Nazareth, for example, heroes are the heroes and 
elements are the elements and subjects are the subjects, and we cannot 
prove that distinctive character of the stories of other cities except in the 
superficial touches required by the circumstances and the environment.

4. Accordingly we can consider  the folk tales as a global art  that is 
comprehensive and aims to moral and educational aspects. 

5. The animal has a connotation in the folk tale. It is associated with the myths 
of man’s belief that all things are alive, and birds are associated with 
hidden and magical powers and have a positive, beneficial and negative 
role. The bird is also associated with the spirit of man in Paradise and the 
soul flies in the sky like birds

مشكلة الدراسة:
م��ش�عات  يف  والبحث  الهتمام  �شعف  من  لنا  يتبدى  فيما  الدرا�شة  م�شكلة  تكمن 
امل�روث ال�شعبي عامة ويف احلكاية ال�شعبية خا�شة ، واأمام هذا ال��شع ميكن اال�شارة اىل ما 

ياأتي:
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عن  ♦ –ال�شادرة  املتخ�ش�شة  املجالت  اهتمام  مدى   ح�ل  وا�شح  ت�شاوؤل  هناك 
الطم�ص  وعمليات  الع�ملة  ال�شعبي يف ظل ع�رص  بامل�روث  والأكادمييني  البحثية  املراكز 

والته�يد التي تتعر�ص لها فل�شطني من قبل اجلانب الإ�رصائيلي.
هناك �شع�ر ي�ش�د اأن القائمني على �شناعة القرار يف الدوائر احلك�مية الر�شمية ل  ♦

تعطي امل��ش�ع الهتمام الكايف.
تدين وانعدام التخطيط الفعلي وال�اقعي لدعم امل�ؤ�ش�شات البحثية املتخ�ش�شة يف  ♦

امل�روث ال�شعبي وم�شاندتها اإعالمًيا.

مقدمة:
منذ فرتة قليلة من الزمن انتهج كثرٌي من الدار�شني مناهج حديثة لدرا�شة م��ش�عات 
قدمية، وهذه امل�شاألة مل تكن حم�ص �شدفة، واإمنا جاءت ا�شتجابة ملطالب ورغبات فر�شها 
ال�اقع املعا�رص، ولأّن هذه املناهج احلديثة اأثبتت كفاءتها يف درا�شة امل��ش�عات، �ش�اء 

يف ال�شعر اأم يف النرث. 
من هنا كان اختيار احلكاية ال�شعبية يف فل�شطني ميداًنا للبحث، ل�شيما اأّن احلكاية 
ال�شعبية ب�شكل عام مل تنل اهتماًما كبرًيا عند كثرٍي من الدار�شني، فقد هم�شت بجعلها اأدًبا 
�شعبًيا ل ي�شتحق الهتمام، بل هناك اعتقاد �شائد وه� اأن البحث يف الأدب ال�شعبي اأمر �شهل، 
الن�ش��ص  ب�شاطة  من  متاأٍت  الفكرة  هذه  مبعَث  ولعل  عناء،  دون  من  فيه  اخل��ص  وميكن 

ا �شف�ية متداولة، ولكن احلقيقة عك�ص ذلك. ب��شفها ن�ش��شً
وانطالًقا من هذا مّت درا�شة مك�نات احلكاية ال�شعبية مع درا�شة ال�ظائف التي ترتّكُب 
ال�شعب  اأداة  متثل  ك�نها  واأهميتها  احلكايات  هذه  قيمة  مع  يتالءم  مبا  احلكايات  منها 
واأ�شل�به اخلا�ص يف التعبري عن حياته. وقد اعتمَد الباحث�ن على جمم�عٍة من احلكايات 

ال�شعبية املدونة.)4( 

أسئلة الدراسة :
حاولت الدرا�شة الإجابة عن ال�ش�ؤال :ما  العنا�رص الفنية الدللت والقيم  يف حكاية  

الي��شفي ال�شعبية الفل�شطينية ؟

حدود الدراسة:
حتدد الدرا�شة واإمكانية تعميم نتائجها يف �ش�ء املحددات االآتية:
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Ú  احلدود امل��ش�عية: ويت�شمن درا�شة واقع حكاية  الي��شفي ال�شعبية الرتاثية التي
جمعتها الباحثة اميان ف�شاف�شه من جبع جنني وم�شم�نها النذور. 

Ú  ال�شعبي امل�روث  يف  والباحثني  ال�شن  كبار  على  الدرا�شة  تطبق  الب�رصية:  احلدود 
الذين ُجمعت احلكايات ال�شعبية و�ُشجلَّْت منهم.

Ú  -العام2017م من  املبارك  رم�شان  �شهر  يف  الدرا�شة  طبقت  الزمنية:  احلدود 
1439ه�

Ú .احلدود املكانية: ريف منطقة جنني بلدة جبع)5( بالتحديد

اهلدف العام للدراسة: 
�شعت الدرا�شة اإىل بيان مدى الهتمام باحلكاية والق�شة ال�شعبية الفل�شطينية والتعرف 

على م�شم�ن هذه حكاية الي��شفي ال�شعبية ودللتها.

األهداف اخلاصة للدراسة:
هدفت الدرا�شة اإىل تقدمي معل�مات تخدم اأ�شحاب القرار يف اتخاذ خط�ات عملية يف 
ر�شم ال�شيا�شة العامة واخلطط امل�شتقبلية باإظهار دور احلكايات ال�شعبية يف تعزيز اله�ية 
ال�شخ�شية  واإيجاد  خلق  يف  املت�خاة  الأهداف  مع  ين�شجم  مبا  عاملًيا  وتعميمها  ون�رصها 
التي  والته�يد  الطم�ص  حماولت  ظل  يف  والق�مية  ال�طنية  باأهدافها  امل�ؤمنة  الفل�شطينية 

تتعر�ص لها.

أهمية الدراسة: 
ُتَعد هذه الدرا�شة من الدرا�شات والبح�ث القليلة والنادرة يف فل�شطني التي تتناول . 1

هذا امل��ش�ع بتناول حكاية الي��شفي ال�شعبية .
ُيرجى اأن تعطي هذه الدرا�شة اإ�شافة علمية اإىل املكتبة املحلية التي هي بحاجة . 2

اإىل مثل هذا الن�ع من الدرا�شات.
ا�شتفادة املعنيني و�شناع القرار من هذا الدرا�شة وتطبيقاتها.. 3

هذه الع�امل جمتمعة تعطي اأهمية للدرا�شة.

مصطلحات الدراسة:
الرتاث ال�شعبي: ه� كل ما ينتقل من ال�شلف اإىل اخللف يف كل ج�انب احلياة املادية  ◄
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واملعن�ية والذي ميثل خال�شة املعارف وامل�شاعر والتجارب احلياتية الذي يعدُّ جزءاً من 
امل�روث احل�شاري ويتط�ر مع تط�ر املجتمع. 

احلكاية ال�شعبية: جاء يف ل�شان العرب عن احلكاية »...كق�لك حكيت فالًنا وحاكيته  ◄
فعلت مثل فعله اأو قلت مثل ق�له �ش�اء مل اأجاوزه، وحكيت عنه احلكاية«)6(. 

اأّن احلكاية تدل على “املحاكاة مطلًقا، تقليد �شيء  والذي يفهم من ق�ل ابن منظ�ر 
اأو عمل، ثم اأ�شبحت تدل على املحاكاة رغبة يف التلهية اأو الت�شلية، وجاء منها )احلاكية(، 
وه� املحرتف تقليد النا�ص لإ�شحاكهم، ولعله اأقرب اإىل ما نعرفه الي�م باملمثل، ثم وردت 

مبعنى رواية الق�ل اأو نقل اخلط”)7(. 
هي:  فاحلكاية  اللغ�ي،  املفه�م  مع  وا�شًحا  يبدو  فالتقارب  ال�شطالح  يف  اأما 
»جميع الأ�شكال الق�ش�شية التقليدية، وت�شم احلكايات اخلرافية املج�شمة لرغبات ال�شع�ب 

البدائية«)8(.
ولعل املعاجم الغربية كانت اأكرث دقة يف تعريفها للحكاية ال�شعبية، فتعرفها على اأنها 
اخلرب الذي يت�شل بحدث قدمي ينتقل عن طريق الرواية ال�شف�ية من جيل اإىل اآخر، اأو هي خلق 

حر للخيال ال�شعبي ين�شجه ح�ل ح�ادث معينه”)9(.
ال�شعبية  ◄ ال�شفة امللت�شقة بها يجعل التعريف الدقيق للحكاية   : ال�شعبية  م�شطلح 

حتفظ  التي  ذاكرته  هي  كما  واأفكاره،  حياته  عن  التعبري  يف  واأ�شل�به  ال�شعب  :«فن  باأنها 
وتنقل ما حتفظ اإىل َمْن ياأتي من الأجيال«)10( وتت�شل ال�شعبية مع جانب مهم، اأو اأنها تدخل 
املاأث�رة واملعتقدات،  »العادات  يدر�ص  الذي  )الف�لكل�ر(  املعرفة وه�  يف حقل من حق�ل 

وكذلك ما كان معروًفا حتى ذلك ال�قت � ب�شكل غام�ص � لالآثار ال�شعبية القدمية«)11(.
الباحث على  التي يطل منها  النافذة  الزاوية مبثابة  )الف�لكل�ر( من هذه  فاإّن  ولهذا 
للك�شف  وم�شة  فهي  ال�شعبية،  للماأث�رات  احلاملة  الب�رصية  للمجم�عة  اجلماعي  ال�شمري 
الباحث  متنح  الف�لكل�ر  من  جزًءا  ب��شفها  ال�شعبية  فاحلكاية  الذات،  وقراءة  ال�شمري  عن 
اإن  اإذ   ، املبدع  الفرد  م�قف  متثل  فهي  الإن�شان،  ومعرفة  ال�شعبية،  احلياة  لدرا�شة  فر�شة 
الزمني، كلها ع�امل �شاعدت  النا�ص وكرثة رواتها والبعد  ال�شفاهية وتناقلها بني  �شفتها 
على اكت�شابها �شفة النتاج اجلماعي، اإذ ي�شارك فيها كثري من الأفراد من خالل احلذف اأو 
الإ�شافة، ملا تت�شف به من مرونة وقابلية للتط�ر والنم� والتغري، تبًعا للبيئة الجتماعية 

التي تن�شاأ عنها)12(.
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اإن احلكاية قد الت�شقت بال�شعب واأ�شبحت اأداة يف التعبري عن اأفكاره، فيتدفق خياله 
ال�شيقة  حدوده  يف  النقل  ذلك  متثل  و�ش�اء   � الأف�اه  تتناقله   � ق�ش�شي  �شكل  يف  معرًبا 
اإليها  ال�شتماع  واأ�شبح  باأ�رصه)13(،  ال�شعب  ي�شمل  اأو�شع  نطاق  يف  اأم  والقبيلة  كالأ�رصة 
َمْن  ي�جد  قد  واأحياًنا  ال�شفهية)14(.  الرواية  طريق  عن  جيل  بعد  جياًل  لال�شتمتاع  مثاًرا 

يدونها يف بيئة اأو ع�رص.

منهج الدراسة وإجراءاتها:
التي  ال�شعبية  احلكاية  اإىل  بال�شتناد  امل�شم�ن  حتليل  منهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
ملحت�ى  التحليلي  واملنهج  فل�شطني،  جبع-جنني-  من  ف�شاف�شة  اميان  الباحثة  جمعتها 

احلكاية ال�شعبية .

أدوات الدراسة:
اأو  عنه  ن�شمع  اأو  ن�شاهده  ما  ح�ل  اخلربات  لتجميع  وذلك  املبا�رصة،  غري  املالحظة 
مع  املبا�رصة  ،واملقابلة  -الرتاثية-  ال�شعبية  احلكاية  واقع  اإىل  للتعرف  وذلك   ، معاي�شته 

كبار ال�شن وامُلعّمرين ل�شماع احلكاية وت�شجيلها.

مصادر الدراسة:
Ú .املقابالت ال�شخ�شية
Ú .الزيارات امليدانية
Ú .الر�شائل العلمية والبح�ث املت�فرة
Ú .الندوات وور�ص العمل املتعلقة بامل��ش�ع
Ú .شبكة الإنرتنت�
Ú .الكتب والدوريات واملراجع املتخ�ش�شة
Ú .اأر�شيف ومكتبة مركز الرتاث يف جمعية اإنعا�ص الأ�رصة يف البرية
Ú .اأر�شيف ومكتبة مركز ال�شنابل للدرا�شات والرتاث ال�شعبي يف �شعري

خطة الدراسة:
الإطار العام الذي يت�شمن املقدمة، م�شكلة البحث، اأهمية البحث، اأهدافه، حدوده، . 1
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م�شادره واأدواته، وم�شطلحاته.
الدرا�شات ال�شابقة والأدب الرتب�ي.. 2
اإجراءات الدرا�شة-العينة واملجتمع والأداة.. 3
عر�ص النتائج وحتليلها.. 4
مناق�شة النتائج والت��شيات.. 5
قائمة املراجع وامل�شادر.. 6
�ش�ر ال�شناعات ال�شعبية.. 7
املالحق.. 8

اإلطار النظري والدراسات السابقة:)15(
اإّن احلكاية ال�شعبية مل ُتدر�ْص يف �ش�ء املناهج احلديثة عند الدار�شني العرب، فيما عدا 
بع�ص الدرا�شات التي ظهرت ب�شكل مت�ا�شع  ، قد در�شت احلكاية ال�شعبية على امل�شت�يني 
ي�شبقنا يف هذا  التاريخي والجتماعي وهي درا�شات بعيدة الجتاهات عن درا�شتنا، ومل 
�ش�ى درا�شة )احلكاية ال�شعبية امل��شلية مقاربة بني�ية دللية ( للباحث علي اأحمد حممد 
العبيدي التي اعتمد فيها على )ال�شيميائية ال�رصدية( اأو )علم الدللة البني�ي( حاول فيها 
الباحث ا�شتبعاد املنهج ال�ظيفي الذي طرحه )بروب( والذي وجده غري من�شجم مع طبيعة 

احلكايات وطريقة معاجلتها من دون اأن ي��شح ال�شبب لذلك.
اأ�شار بع�ص الدار�شني اإىل اأّن »مفه�م احلكاية اخلرافية من جذر يحاكي واملعنى ياأتي 
من اجلانب الفني املميز بالتعبري احلركي يف العملية ال�رصدية، بينما كلمة حكاية م�شتقة 

من الفعل حكى والذي ي�شم بني معانيه فن الق�ش�ص ال�شف�ية واملحاكاة الفنية«.)16(
كما ذكر د/اأحمد ال�شغري اأّن احلكاية : “ق�شة ذات بنية ب�شيطة ين�شجها اخليال ال�شعبي 

ليعرّبَ بها عن قيمه واأفكاره ومعارفه”.)17(
ال�شعبية منها ما يتعلق باحلي�ان واجلان واحلكايات املرحة وما  وتتعّدد احلكايات 
وي�شتخدم  والأمثال،  والألغاز  الجتماعية  واحلكايات  وال�شطار  ال�شعبية  بال�شرية  يتعلق 
الرواة –غالًبا ما يك�ن من كبار ال�شن من الآباء واجلدات - الأ�شل�ب ال�رصدي النرثي يف 
رواية احلكاية، والتي متثل م�قًفا تعليمًيا من خالل اجلل�شة وفن الت�ش�يق وح�شن الإ�شغاء 

وم�شاركة احل�ش�ر مبا لديه من حكايات.
فاحلكاية من و�شائل التعليم ون�رص املعرفة وت�ش�ير التجربة الإن�شانية يف اإطار زمني 
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يجمع بني الرتفيه والتعليم وما حتمله من مق�لت فكرية ورم�ز ح�شية ومعارف متن�عة 
ُتَعد حلقة و�شيطة بني تن�شئة الفرد يف البيت وانطالقه للعامل اخلارجي.)18(

وق�د واجه الباحث�ن م�شكالت يف تدوين الن�ص يف امل�روث ال�شعبي؛ حيث اإّن م�شكلة 
تدوين الن�ص متعددة اجل�انب منها ما يتعلق مببداأ التدوين وبتقنيته وباألفاظه ومعانيه، 
هذا  ويرف�ص  الف�شحى،  ح�شاب  على  باللهجات  الهتمام  يك�ن  اأن  يخ�شى  بع�شهم  وكان 

الجتاه مبداأ كتابة اأو قراءة الن�ش��ص بالعامية.
اأما م�شكلة تدوين الن�ش��ص من الناحية الفنية، فهي م�شكلة مل جتد حاًل متفًقا عليه 
حتى الي�م، وقد دّوَن باحث�ن خمتلف�ن الن�ش��ص كل ح�شب اجتهاده، واأما جانب الألفاظ 
هذه  من  كتابته  جت�ز  ما  بني  فا�شل  حد  و�شع  ب�شع�بة  اجلانب  هذا  فيتلخ�ص  واملعاين 
الرغم من  اأو معان معيبة تخد�ص احلياء عند تدوينها على  األفاظ  الألفاظ واملعاين؛ لأنها 
هي  كما  الن�ش��ص  تدوين  اعتمد  اجتاه  وهناك  املحكية،  الدارجة  اللهجة  يف  ا�شتعمالها 
يف  الربغ�ثي  اللطيف  د/عبد  فل�شطني  يف  الجتاه  هذا  وتبنى  املحكية،  الدارجة  باللهجة 
ود/�رصيف  فل�شطني،  يف  املحكية  الدارجة  اللهجة  ال�شعبي-  العربي  القام��ص  يف  كتابه 
احلكاية  بتدوين  طري  يا  ق�ل  كتابه  يف  زيت  بري  جامعة  يف  الإن�شان  علم  اأ�شتاذ  كناعنه 

ال�شعبية الفل�شطينية.)19(
�شدر قرار عن وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينية ب�شحب كتاب ق�ل يا طري للباحثني 
احلياء  خد�ص  ثقافة  �شمن  2007م   /3/  30 بتاريخ  مه�ي  واإبراهيم  كناعنه  د/�رصيف 

لحت�اء الكتاب على ن�ش��ص خملة بالآداب العامة.)20(
Ú درا�شة د/ناجي عبد اجلبار: اأ�ش�اء على حكايات الرتاث واملجتمع، 1977م

جملة  �شفحات  على  املن�ش�رة  ال�شبع  احلكايات  ا�شتعرا�ص  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
الرتاث واملجتمع التي ت�شدر عن جمعية اإنعا�ص الأ�رصة يف البرية- فل�شطني من العدد الأول 
اإىل العدد ال�شابع، حيث اأ�شار الباحث اإىل اأّن احلكاية ال�شعبية ُتعد من اأغنى الفن�ن الأدبية 
ال�شعبية  احلكاية  يف  الأبطال  ت�رصفات  واأّن  وتطلعاته،  ال�شعب  هم�م  عن  تعبرًيا  ال�شعبية 
متالئمة مع الأو�شاف التي األ�شق�ها بها منذ البداية، وعن مدى مالءمة اأحداث احلكاية مع 
ما يتمناه الإن�شان ح�ش�له واإىل تغليب حياة ال�شخ�ص من النعيم اإىل ال�شقاء، مع اأنه ل ي�جد 

اإي�شاح اأو تف�شيالت للمكان يف احلكاية.)21(
Ú درا�شة د/ر�شدي االأ�شهب: احلكاية ال�شعبية يف كتب الرتاث، 1979م

هدفت هذه الدرا�شة اإىل ا�شتعرا�ص احلكايات ال�شعبية يف كتب الرتاث، واأنها وردت يف 
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كتب التف�شري واحلديث والت�ش�ف، وكذلك وردت يف كتب التاريخ - كتب ال�شرية وق�ش�ص 
احلي�ان   - الأدب  كتب  ويف  احلم�ي،  لياق�ت  البلدان  معجم   - اجلغرافيا  وكتب  الأنبياء، 

للجاحظ الذي تختلط فيه امل�اد الأدبية باحلقائق العلمية عن احلي�انات.
ومدينة  قرية  كل  يف  مت�شابهة  تروى  فهي  الفل�شطينية  ال�شعبية  احلكايات  عن  اأما 
فل�شطينية ومنها حكايات اإجبينه، ون�ص اإن�شي�ص، واجلان والغيالن، وللخيال دور وا�شح 

يف خلق الت�ش�رات ثم �شياغتها يف حكايات تف�رص املجه�ل ح�له.)22(
Ú درا�شة د/اأحمد ح�شني ال�شغري: احلكايات ال�شعبية ودورها الرتب�ي، 2004م

هدفت هذه الدرا�شة اإىل بيان الدور الرتب�ي للحكاية ال�شعبية الفل�شطينية، واأ�شارت اإىل 
اأن احلكاية ال�شعبية التي ت�شل حية متحركة للم�شتمعني ت�شته�ي ال�شل�ك احل�شن والأخالق 
احلميدة، وتعمل على تق�ية الرابط بني املعلم والتلميذ من خالل �شد النتباه والرتكيز واإثارة 
دوافع التح�شيل الذاتي بالتع�يد على قراءة كتب الق�ش�ص وتزود النا�شئة بخربات الأ�شالف 
ومعارفهم وت�شهم يف عملية الرتبية امل�شتمرة وتنقل لهم التجربة واخليال والقيم وال�شل�ك 

املقب�ل وغري املقب�ل يف املجتمع.)23(
Ú  التحليل نظريات  بني  ما  واالأطفال  ال�شعبية  احلكاية  كركبي-جراي�شي:  حنان  درا�شة 

النف�شي ونظريات ما بعد احلداثة، 2005م

اأ�شالفنا خا�شة التي تتمتع  اأن ن�شتقي من حكايات  اأنه لبّد من  اإىل  اأ�شارت الباحثة 
مبعايري فنية جمالية ح�شارية راقية التي تعزز ثقة الأطفال يف تراثهم ولغتهم، واأّن �رصد 
احلياة،  التفاوؤل يف  روح  وبث  اخليال  وتنمية  النف�شي  للتطهري  فر�شة  اخلرافية  احلكايات 
واأو�شت باأْن ُتقّدَم احلكايات اخلرافية بلغة عمرية قادرة ما بعد �شن اخلام�شة والتي تعترب 

قادرة على الف�شل ما بني اخليال وال�اقع ول يتزعزع ال�شع�ر بالأمان لديها.)24(
Ú درا�شة نبيل علقم: كتاب ق�ل يا طري وم�شكلة تدوين الن�س، 2007م

ود/ كناعنه  د/�رصيف  للباحثني  طري  يا  ق�ل  كتاب  عر�ص  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
اإبراهيم مه�ي والذي حدثت م�شكلة ح�له باإ�شدار وزارة الرتبية والتعليم الفل�شطينية عام 
2007م قراًرا ب�شحب الكتاب واإتالفه لحت�ائه على ن�ش��ص تخد�ص احلياء، وح�ش�ل �شجة 

اإعالمية وتراجع وزارة الرتبية عن قرارها باإتالف الكتاب.
اأ�شار الباحث اإىل اأّن مقدمة الكتاب ت�شمنت ثالًثا وخم�شني �شفحة، وت�شمن الكتاب 
واأنها تعك�ص احلقائق الجتماعية، وحتليل   ، الأفراد  ت�شنيف احلكايات ح�شب دورة حياة 
ال�شعبي، واأن هذه احلكايات ملك  اأمناط احلكايات من خالل الهتمام الأكادميي بالرتاث 
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لل�شعب الفل�شطيني.)25(
Ú درا�شة د/�رشيف كناعنه: احلكاية ال�شعبية معلما ح�شاريا، 2011م

ال�شهي�نية  الفل�شطينية يف نق�ص الدعاءات  ال�شعبية  الباحث على دور احلكاية  اأّك�َد 
باأنه ل وج�د ل�شعب فل�شطيني يف فل�شطني، واأّنها اأر�ص بال �شعب، وكذلك عن دور الي�ن�شك� 
يف م�ؤمتر ن�فمرب 1997م التي اتخذت قراًرا باإ�شافة معامل ح�شارية عاملية غري ملم��شة 
يف  مهمة  عنا�رص  املعامل  هذه  واعتربت  عليها  واحلفاظ  الت�شجيع  ت�شتحق  مادية  غري  اأو 
العتماد  الفل�شطينية على  ال�شعبية  احلكاية  الإبداع، وحازت  ت�شجيع  الثقافية ويف  اله�ية 

من قبل الي�ن�شك�.)26(
Ú  الفل�شطينية ال�شعبية  احلكاية  جرادات:  ادري�س  والدكت�ر  العب�دي  �شياء  د.  درا�شة 

:املك�نات وال�ظائف  منهج فالدميري بروب اأمن�ذًجا)27(

)28( �شعت هذه الدرا�شة اإىل بيان مدى الهتمام باحلكاية والق�شة ال�شعبية الفل�شطينية 

والتعرف اإىل م�شم�ن هذه احلكايات ودللتها.
ا�شتخدمت الدرا�شة منهج حتليل امل�شم�ن بال�شتناد اإىل احلكاية ال�شعبية التي جمعتها 
الباحثة جناح اأب� تركي و الدكت�ر اإدري�ص جرادات من اخلليل- فل�شطني، واملنهج التحليلي 
ملحت�ى احلكاية ال�شعبية با�شتخدام منهج بروب يف حتليل احلكاية ال�شعبية،وهدفت الدرا�شة 
اإىل:تقدمي معل�مات تخدم اأ�شحاب القرار يف اتخاذ خط�ات اإيجابية يف ر�شم ال�شيا�شة العامة 
وتعميمها  ون�رصها  اله�ية  تعزيز  يف  ال�شعبية  احلكايات  دور  باإظهار  امل�شتقبلية  واخلطط 
الفل�شطينية امل�ؤمنة  ال�شخ�شية  واإيجاد  الأهداف املت�خاة يف خلق  عاملًيا مبا ين�شجم مع 

باأهدافها ال�طنية والق�مية يف ظل حماولت الطم�ص والته�يد التي تتعر�ص لها.
وحاولت الدرا�شة االإجابة عن االأ�شئلة االآتية:

ال�ش�ؤال الأول: ما مك�نات احلكاية ال�شعبية الفل�شطينية بال�شتناد اإىل منهج بروب  ●
يف حتليل احلكاية ال�شعبية؟

ال�ش�ؤال الثاين: ما ال�ظائف التي ت�ؤديها احلكاية ال�شعبية الفل�شطينية بال�شتناد اإىل  ●
منهج بروب يف حتليل احلكاية ال�شعبية؟

 وت��شلت الدرا�شة اإىل جمم�عة من النتائج اأهمها:

ا�شتقبال . 1 يف  ال�شعبي  الفكر  يجاري  باأْن  اخلا�شة  مقدمته  من  يهدف  الراوي 
اآخر  العميق، مبعنى  الزمن  للحكاية، كي تك�ن ممتدة يف  الأول  الراوي  احلكايات، فبخفي 

جتهيل الزمكان وم�شدر التلقي.
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متعددة . 2 �ش�ا)29(خ�ص  متظهر  عن  يك�شف  ال�شعبية  للحكايات  الأويل  ال�شتقراء 
التاأثري فثمة  لي�شت متناظرة من حيث  اأنها  اإل  اإن�شاين ومنها ما ه� حي�اين،  منها ما ه� 
مثريات دللية تت�شكل من بع�شها. ويلقي بع�شها ال�ش�ء على الآخر ليجعل منها اأكرث تاأثرًيا. 

وت�شخي�ص احلي�ان كي يرتقي اإىل امل�شت�ى التعبريي وامل�شم�ين لفعل الإن�شان.
اإّن تطبيق منهج بروب ال�ظائفي، ي�ؤكد اختفاء بع�ص ال�ظائف، كالعالقة والع�دة . 3

واعتالء  والعقاب  الهيئة  والكت�شاف وتغري  والتعرف  الكاذبة  والدعاوي  وال��ش�ل متنكًرا 
العر�ص.
الأداة واقعية خالية . 4 الإ�شالح، وكثرًيا ما كانت  تبلغ احلبكة نهايتها عند وظيفة 

من ال�شحر.
اإّن احلكايات ال�شعبية يف منطقة اخلليل- فل�شطني ل تكاد تختلف عن احلكايات . 5

الأخرى عند مقارنتها يف احلكايات ال�شعبية يف جنني اأو بيت حلم اأو نابل�ص اأو غزة مثال، 
فالأبطال هم الأبطال والعنا�رص هي العنا�رص وامل��ش�عات هي امل��ش�عات، ول ن�شتطيع 
تثبت تلك ال�شخ�شية املميزة من بني حكايات املدن الأخرى اإل يف اللم�شات ال�شطحية التي 

تقت�شيها الظروف والبيئة.
 وبناًء على ذلك ميكننا اأْن نعّد احلكايات ال�شعبية فًنا عاملًيا يت�شم بال�شم�لية التي . 6

تهدف اإىل ج�انب اأخالقية تثقيفية.
اأما النتائج املتعلقة بتحليل احلكايات ال�شعبية الفل�شطينية  من حيث املك�نات التي اأ�شار 

اإليها بروب:

ال�شامعني، . 1 انتباه  بلفت  املتجذر وذلك  التاريخي  فبداية احلكاية تدل على بعدها 
وتك�ن لغر�ص البدئية ال��شعية ب��شف حال البطل وذكر ا�شمه، هي اأ�شبه ما تك�ن بافتتاح 
للهدف  وحمققة  �شعيدة  نهاية  الفل�شطينية  ال�شعبية  احلكاية  نهاية  واأما  ال�شعري،  الن�ص 

مقارنة مع احلكاية ال�شعبية الأجنبية.
بطل احلكاية ال�شعبية الفل�شطينية من عامة ال�شعب ميثل اأمانيه وطم�حاته، وُيَعد . 2

نقطة ارتكاز تدور ح�لها مك�نات احلكاية الأخرى، وهي متط�رة مع الأحداث ومتفاعلة مع 
امل�اقف-نامية.

حملت احلكايات اخلرافية ال�شعبية ال�شخ�ص على التفكري والتاأمل الذاتي، و�شاهمت . 3
ا يف اإثراء اجل�انب الفكرية بالبحث عن البدائل واحلل�ل للم�شكالت. اأي�شً

للقدر دور وا�شح يف اأحداث احلكاية ال�شعبية من منطلق العقائد وال�رصائع ال�شماوية.. 4
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ارتبط الرقم )ثالثة( يف احلكاية ال�شعبية مبعتقدات وطق��ص دينية؛ منها التثليث . 5
)عليه  م��شى  ب�شيدنا  فارتبط  )اأربعني(  الرقم  اأما  الثالثة،  للميت  العزاء  واأيام  امل�شيحي 
ال�شالم( اأربعني ليلة، اأربعني �شنة، وبنزول ال�حي على �شيدنا حممد )�شلى اهلل عليه و�شلم( 

عن عمر يناهز اأربعني �شنة بل�غ �شن الر�شد.
تك�ن احلبكة يف احلكاية ال�شعبية يف م�اجهة البطل اأو حلظة الإ�شاءة اإليه اأو اأمره اأو . 6

الفر�ص عليه ب�رصوط لنيل الهدف ودخ�له م�رصح الأحداث وم�اجهة املع�قات والتحديات 
بنف�ص املال اأو الظروف املعي�شية القا�شية .

ت�شمنت احلكاية ال�شعبية الفل�شطينية ثالثة حماور رئي�شة؛ حم�ر التحفيز بالإناث . 7
ال�شامع بت�شل�شل  اأو الأ�شياء التي ُترى يف املجال الب�رصي، وحم�ر الإثارة والت�ش�يق لدى 

الأحداث وواقعيتها، واملح�ر اجلمايل يف اختيار الأغرا�ص ال�اقعية.
ال�شاب . 8 مع  مقارنة  الفل�شطينية  ال�شعبية  احلكاية  يف  واملنقذ  امُلخّل�ص  هي  الفتاة 

املنقذ وامُلخّل�ص يف احلكاية الأجنبية.
العنا�رص الثابتة ،وامل�شتمرة يف احلكاية هي وظائف ال�شخ�شيات، وعددها حمدود: . 9

“املعتدي ال�رصير، وال�اهب، وامل�شاعد، والأمرية، والباعث، والبطل، والبطل ال�اهب”.
ال�ظائف التي جاء بها بروب قد ل تت�افر جميعها يف احلكاية، فقد تفقد حكاية . 10

اأو  اأو التجارة  اإليها واأهم ال�ظائف الذهاب اإىل العمل  ا منها، يف حني اأخرى ت�شيف  بع�شً
احلرب اأو لق�شاء ال�شئ�ن اخلا�شة.

يف �ش�ء النتائج التي ت��شلت اإليها الدرا�شة والتحليالت التي عر�شها الباحثان لتف�شري 
النتائج فاإّن الباِحَثني ي��شيان مبا ياأتي:

و�شع برنامج وخطة تعليمية ترب�ية لتعزيز الهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�شطينية . 1
من قبل الدوائر الر�شمية احلك�مية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وتفعيلها.

اأح�ج . 2 ظروف  يف  لأننا  والعربي؛  الفل�شطيني  ال�شعبي  بامل�روث  الهتمام  تعزيز 
ما نك�ن فيها اإىل ربط ال�شخ�ص ببيئته وظروفه املحيطة من خالل و�شع خطة وبرنامج 
ح�ل  متخ�ش�شة  م�ؤمترات  وعمل  والف�شائيات  املحلية  والقن�ات  الإذاعات  عرب  اإعالمي 

امل�روث ال�شعبي واإ�شدار جملة متخ�ش�شة بامل��ش�ع.
�شبكة . 3 خالل  من  ال�شعبي  امل�روث  خدمة  يف  وت�ظيفها  التكن�ل�جيا  دور  تعزيز 

الإنرتنت وم�اقع الت�ا�شل الجتماعي .
تن�شيق العالقة بني املراكز الإعالمية والبحثية وامل�ؤ�ش�شات املهتمة والعاملة يف . 4
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املجالت املتن�عة على م�شت�ى ال�طن، والعاملني العربي والإ�شالمي والعامل اأجمع وعقد 
اجتماعات دورية لهم لتبادل اخلربات وتقدمي التغذية الراجعة. 

والعربية . 5 الفل�شطينية  والرتبية  وال�شياحة  والثقافة  الإعالم  وزاراُت  تتحمَل  اأْن 
البحثية  املراكز  وتكليف  متخ�ش�شة  درا�شات  اإجراء  بتبني  امل�شئ�لية  والإ�شالمية، 
داخل  املعنية  واملراكز  امل�ؤ�ش�شات  على  وت�زيعها  واقتنائها  والأكادمييني  واجلامعات 
فل�شطني وخارجها، وعمل املعار�ص والب��شرتات الالزمة واإ�شدار الن�رصات وترجمتها اإىل 
لغات اأجنبية لتعميم الهتمام بامل�روث ال�شعبي الفل�شطيني والعربي والإ�شالمي وخا�شة 

احلكاية ال�شعبية.
عرض ومناقشة النتائج:

الفني للعنا�رص والقيم والدللت يف حكاية  التحليل  :ما  الدرا�شة  لالإجابة عن �ش�ؤال 
الي��شفي ال�شعبية الفل�شطينية على النح� الآتي:

أواًل - بداية حكاية اليوسفي:
يبداأ الراوي حكايته عادة بق�له: »كان ياما كان« ول �شك يف اأن الأ�شل يف هذه الكلمة 
اأو ال�شتهالل بعيد يف التاريخ، والراوي يرّدُدها الي�م دون اأن يعرف اأن هذا ال�شتهالل هدفه 
جلب انتباه امل�شتمعني له. وبديهي اأن يقال اإّن الراوي يق�شد من مقدمته هذه اخلا�شة اأن 
يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�شتقبال احلكايات، فيخفي الراوي الأول للحكاية؛ كي تك�ن ممتدة 

يف الزمن العميق، مبعنى اآخر جتهيل الزمكان وم�شدر التلقي. 
ورمبا بداأ الراوي حكايته بعبارة “يا �شامعني الكالم، وما يطيب الكالم اإّل بذكر العزيز 
ُدوا اهلل، ل اإله اإل اهلل”، وياأتي بعد ذلك بدايات تقليدية غالًبا تبتدئ بها اأكرث  الرحمن، َوحِّ
اإحدى  اأحَد الرجال” اأو“ كان ي�جد ثالث بنات...”اأو“ كان يعي�ص يف  “اأّن  احلكايات مثل 

البلدان...”.
Ú  الهدف العام من الق�شة: نقل ال�شامعني اإىل ج� احلكاية اخليايل ، فقد بداأت ب�� “يا

�شامعني الكالم اأحكي والال اأنام “ وانتهت ب�� “طار الطري“ .
Ú  اأي�شًا غري اإليها  ال�شفر  التي مت  البلدان   ، الق�شة  مبهم وغري معروف يف   : املكان 

معروفة  ، وكذلك املكان الذي تعي�ص فيه هذه الأ�رصة واجلارة. 
Ú . الزمان : غري معروف يف الق�شة . الزمان واملكان مبهمان

ثانياً - نهاية حكاية اليوسفي:

اأو  بالزواج  �شعيدة  اأو احلكمة، وهي غالًبا ما تنتهي نهاية  الِعظة  النهاية فتقّدم  اأما 
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جمع ال�شمل امل�شتت، كما يف حكاية احل�شد والغرية “وا�شتلم ال�شاب احلكم مكان خاله واأمر 
بقطع راأ�ص ال�زير، واأع�انه اخل�نة. وطار الطري وتتم�ش�ا باخلري”، ويف حكاية “بدوي حمل 
ولدين وبنتني”، ويف  واأجنبا  واأمان،  برخ وعلي حمل علي فرح” “وعا�شا يف حب  بدوي 
ا واحلياة ال�شعيدة “فاأحبها امللك حًبا كثرًيا وت�جها  حكاية “جبينة” تنتهي بالزواج اأي�شً

بتاج امللكة، واأ�شبحت جبينة ملكة م�شه�رة، واأجنبت اأولًدا وبناًتا”.
ال�شعبية  احلكاية  مع  الفل�شطينية  ال�شعبية  الي��شفي  حكاية  نهاية  ُق�رنت  ما  واإذا 
الغربية والأجنبية والتي تنتهي بالرتاجيديا والهدف البائ�ص، اأما حكاية  الي��شفي ال�شعبية 

الفل�شطينية فنهايتها مفرحة وتبعث على الأمل والتفاوؤل.
Ú  الع�شافري كل  وتطعم  �شتطبخ  اأجنبت  هي  اإن  املراأة  نذرت   ، مت�شل�شلة   : الأحداث 

تاأخرت  الع�شف�رة   ، ولدا  اأجنبت  اأن  بعد  الع�شافري  اأطعمت  املراأة   ، املكان  يف  حتلق  التي 
بيت  اأمام  ي�م  كل  تزقزق  وراحت  الطفل  فخطفت   ، �شيئا  الع�شافري  طعام  من  جتد  فلم 
 ، الع�شف�رة  اأمر  عن  الي��شف  اأم  اجلارة  اأخربت   ، جدوى  دون  ولكن  الي��شفي  اأم  املراأة 
بيتهم  جدران  وابي�شت  اأهله  اإىل  الطفل  الع�شف�رة  اأعادت   ، الع�شف�رة  واأطعمت   فطبخت 
الطفل وو�شعته  الع�شف�رة  الأحداث يف هذه احلكاية عندما  خطفت  : تظهر ذروة  احلبكة 
ومل  اأهله  بيت  عند  تذهب  كانت  اأنها  وتخربه  الطعام  له  حت�رص  وكانت   ، نت�شه  بجانب 

يطعم�نها �شيئا . فيق�ل الي��شفي �ش�د اهلل دار والدي .
Ú  الي��شفي عندما طبخت طعاما خا�شا ا�شرتجاع  طفلها  املراأة  ا�شتطاعت    : احلل 

بالع�شف�رة ، وو�شعته على حائط قريب ، فراأته الع�شف�رة فاأكلت حتى �شبعت . 
عند ذلك اأعادت الي��شفي اإىل اأهله .

Ú . امل�ؤلف :  مبهم وغري معروف  ، ولكن ي�جد هنا راٍو
ونقلت  �شف�ية)30(.  والتذاكر-ذاكرة  الذاكرة  احلكاية على  الراوي هنا يف �رصد  اعتمد 

اأي�شًا عن طريق امل�شافهة ، وقد تروى بتعديل اأو تغيري لالأحداث .
انتهت احلكاية باأن ا�شتطاعت املراأة  اأن تعيد طفلها الي��شفي عندما و�شعت الطعام 
للع�شف�رة على ظهر احلائط . فعندما اأكلت الع�شف�رة و�شبعت اأعادت الطفل اإىل اأمه امل�شكينة 

، عند ذلك . فرحت الأم بع�دته ، فاأقامت ال�لئم ووزعت احلل�يات .
بداأت الق�شة بعبارة كان يا مكان يف قدمي الزمان ، وهذا يعني نقل ال�شامع من عامل 

ال�اقع اإىل عامل اخليال.
اخليال : عن�رص اخليال ظاهر يف احلكاية ، وقد كان اأ�شخا�شها من الإن�شان والطي�ر  -
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،  وفيها بعد عن ال�اقع .
Ú - : عنا�رص اخلري وال�رص يف الق�شة
الي��شفي الطعام  - ام  عنا�رص اخلري : متثل عن�رص اخلري يف احلكاية عندما طبخت 

وو�شعته للع�شافري  
عنا�رص ال�رص : متثل عن�رص ال�رص  يف خطف الع�شف�رة الطفل باخلفاء عن اأمه التي  -

باتت تذرف الدم�ع  من اأجل اأن ت�شتعيد ابنها .
Ú  : القيم
العمل  -
الك�شب احلالل  -
الكرم  -
الأمانة  -
الرحمة  والعطف -اإرجاع الطفل  لأمه -           -
Ú . الت�شل�شل :  غري زمني
Ú  اللغة والأ�شل�ب :  احلكاية �شعبية وتروى باللهجة املحكية . والأ�شل�ب فيه ن�ع من

الت�ش�يق . وهي لهجة اأهل ال�شمال “ منطقة جنني “ فيها �شع�بة يف فهم بع�ص الكلمات 
والعبارات ل�شكان املناطق الأخرى.

Ú  : الدللت
ا�شتطاعت الع�شف�رة اأن تاأكل الطعام  ، وذلك  بخطف الطفل  وو�شعه عند نت�شه . -
عندما علمت  �شيدة املنزل بخطف الع�شف�رة للطفل ، اأخربتها �شديقتها باأن عليها   -

اأن تطبخ الطعام ، كي تاأكل منه الع�شف�رة فتعيده اإليها وتقدمه للع�شف�رة .
اللقم ترد الُنَقم –مثل �شعبي فل�شطيني. -
Ú . العربة :  �شمنية لكنها وا�شحة-�شنائع املعروف تقي م�شارع ال�ش�ء
Ú . البناء : ي�جد فيها بع�ص ال�شعف يف الربط بني العنا�رص
Ú  التجربة والراأي اخلا�ص : احلكاية هي عبارة عن خيال وا�شح و�رصيح ، فلم نتع�د

اأن نطه� الطعام خ�شي�شا للع�شافري ، عادة  طه� الطعام ه� لالإن�شان .
احلكاية بعيدة عن ال�اقع باأحداثها ولي�ص يف قيمها)31(.   -
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ثالًثا - أبطال حكاية اليوسفي الشعبية:

اإّن ا�شتهالَل احلكايِة يحّدُد لنا منذ البداية الأبطال الذين ميكن اأن َيِردوا يف احلكايات، 
فهم “رجال، امراأة، �شيخ “، ونالحظ هنا اأن احلكايات ت�شند البط�لة اإىل �شخ�شية من عامة 
ال�شعب، حتى يف احلكايات التي تك�ن �شخ�شياتها من املل�ك، فهي جتعله اأحد ال�شخ��ص 
الذين يدورون ح�ل حم�ر البطل لإبرازه واإلقاء ال�ش�ء عليه، ولعل الأمر يع�د اإىل اأن هذه 
ّح التعبري � فالبد اأن يك�ن بطلها من عامة النا�ص، هذا  احلكايات جاءت لعامة النا�ص � اإذا �شَ
من جهة، ومن جهة اأخرى اأّن ه�ؤلء الأبطال ميثل�ن اأماين ال�شعب ومعاناتهم وطم�حاتهم، 
بعد  له  املروي  ينتظره  الذي  فما  واإل  البداية،  منذ  ملًكا  يك�ن  اأن  للبطل  ثم ل ميكن  ومن 

املل�كية ل�شخ�شيته؟)32(.
كما يالحظ اأّن اأبطاَل احلكايات ال�شعبية غالًبا متط�رة مع الأحداث واإْن كانت ثابته 
يف بع�شها اإل اأنها متلك اأهدافها وت�شعى اإىل حتقيقها، وت�شعر ب�ج�د اأزمة جتعل منها بطاًل 

نامًيا.
Ú  : ال�شخ�شيات

Ú  ال�شخ�شيات الرئي�شة يف الق�شة :  �شخ�شية اأم الي��شفي ، وهي ال�شخ�شية التي حركت
الأحداث ، وهي �شخ�شية دينامية تتط�ر مع الأحداث ، وهي املراأة التي مل تكن تلد فنذرت 

اإن ولدت ولدا ، �ش�ف تطبخ وتطعم كل الع�شافري التي حتلق يف املكان .
�شخ�شية الع�شف�رة وهي �شخ�شية دينامية تتط�ر وحترك الأحداث وتت�شف بالذكاء 
فقد و�شلت املكان ، ووجدت الع�شافري قد اأكلت كل الطعام الذي قدمته ام الي��شفي ، فذهبت 
تزقزق عند اأم الي��شفي  لكنها مل تقدم لها  ، فحملت الطفل وذهبت به وو�شعته عند نت�شه .

Ú  ال�شخ�شيات الثان�ية: جارة ام الي��شفي وهي �شخ�شية م�شطحة ، جارة اأم الي��شفي
، التي اأخربتها عن �شبب زقزقة الع�شف�رة كل ي�م .

رابعاً - اللهجة احملكية يف حكاية اليوسفي الشعبية:
احلركات ال�شائتة)33(	. 

ك�رص اأول الفعل امل�شارع ، ال�ش�امت وبقية احلروف ، ِمطرح ، ِلب�شت .  -
ك�رص عني الفعل املا�شي الذي ات�شلت فيه تاء الفاعل ، ِجِبت .  -
و�شط ال�شم الذي جاء على وزن فعل ، ال�َشِمن .  -
يف اإ�شم الآلة ي�شم اأوله ُمن�شار .  -
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يف جمال التذكري والتاأنيث ، مييز بني اجلن�شني بالتاء ، ختيار ، خيارة .  -
-  ، يف دللة الألفاظ ، اللي بدل الذي  / لي�ص ، ملاذا / اإحنا ، نحن / �شايف كيف 

مثلما / وخذ اهلل ، هلل . 
زيادة حرف التاء يف نهاية ال�شمري اأحيانا يف �شعري ، ه� ، ه�ت / هي ، هيت.)34( -
التخل�ص من همزة اأن �شاء اهلل . -
قلب الهمزة يف اأول الفعل امل�شارع اإىل ياء ، يلعب ، بلعب .  -
قلب الذال اإىل ظاء والظاء اإىل ظاء ، هذا ، هاظا / �رصبني ، ظربني .  -
لأنثى تزداد حرف التاء ، تلعب ، بتلعب / ت�شتغل ، ت�ٍشتغل .  -
يف حالة النفي يزداد حرف ال�شني يف اآخر الكلمة ل يعرف ، بعرف�ص .  -
معنى كلمة اأنظر .)35( -
�شن ، ب�ص ، اأتطلع ، بحر ، �ش�ف ، ناظر ، بحلق ، عاين ، طل ، اأبهت ، ِلْد -

فل�شطني وطن متعدد اللهجات  فه� �شاحة جذب ب�شبب احلروب وال�شتعمار والهجرات 
اإىل فل�شطني وحمالت البعثات الدينية وال�شت�رصاقية . 

املفردات واختالف الدللت:	. 
املفردة ال�احدة لها معان متن�عة تختلف من منطقة اىل اأخرى ح�شب دللة ال�شتعمال. 

الإتباع يف اللهجة املحكية:	. 
يكرر عامة النا�ص بع�ص الكلمات من باب الإتباع يف اللهجة : مثل احفر واطمر:اإتباع 
اأّكاْل نّكاْر:اإتباع ا�شمي مبعنى الناكر للمعروف واجلميل ،�شباط  اإخفاء ال�رص،  فعلي مبعنى 
وفينا:اتباع  ،ِمنا  فعلي  ا�شمي  :اأتباع  َعرَبْ ،الَكرَبْ  عا�شف  �شديد  مبعنى  فعلي  اخلباط:اأتباع 
ا�شمي مع ال�شمري ،مع الُهُبْل ُدُبْل:من الجنليزية مبعنى م�شاعف ،َجْز َمْز:البندورة املقلية 

مع البي�ص
ال�شعبية  الألعاب  الإتباع  وم�شدر  �شمري  مع  ا�شم  اأو  فعلي  اأو  ا�شمي  الإتباع  يك�ن 

والأطعمة والألغاز ال�شعبية والن�ادر واحلزازير والنكت.
امل�شت�ى ال�ش�تي يف لهجة اأهل جنني	. 

ال�ش�ت-الف�نيم:ق:جال امل�رصية،�شجر:�شجر،اأزكى:ا�شكى. -
ال�ش�ائت:الك�رصة والفتحة وال�شمة �ش�اء كانت ق�شرية اأو مرقق اأو مفخمة فهي  -
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18 حركة.
التنعيم باملط والإطالة اأو ال�شتفهام اأو الده�شة اأو التنكر. -

خامساً - داللة الطيور يف حكاية  اليوسفي الشعبية:)36(

للحي�انات دللت مهمة يف الفلكل�ر بداأ بالأ�شاطري مرورا بالعادات والتقاليد وانتهاء 
انه خطا خط�ات  اإل  احلي�ان  بعامل  تاأثره  الإن�شان  بل�ر  القدمي  فمنذ  ال�شعبية،  باحلكايات 
بارزة يف انف�شاله عن هذا العامل واأقدم هذه التح�لت يع�د اإىل مطلع الع�رص البلي�شت��شيني 
الطبيعية  الفعلي، مدركا بيئته  الإن�شان بانف�شاله  اإح�شا�ص  اإىل  الدلئل  الأعلى حيث ت�شري 

حماول التكيف معها         
اأدوارا فريدة يف الأ�شاطري و احلكايات ال�شعبية، تتميز �شخ�شياتها  ت�ؤدي احلي�انات 
اأن ن�شاأة احلكاية  اإىل  اإدراك وتفكري، ورمبا  دللة هذا يع�د  بك�نها �شخ�شيات عاقلة، لها 
اأرواح ،وهي  اأن الأ�شياء كلها حية، لها  كانت مالزمة للطف�لة الإن�شانية، فاعتقد الإن�شان 

قدرة على النطق، فعبد كثريا منها، وبخا�شة يف الديانة الط�طمية. 
�شحرية خارقة،  بق�ى  احلي�ان  تقرن  القبائل كانت   اأن كثريا من  اخلادم  �شعد  ي�ؤكد 
من  اأكرث  يعي�ص  الذي  متاما،  كالإن�شان  الأرواح،  من  جمم�عة  احلي�ان  امتالك  ويعتقدون 
اإىل حي�ان، مع اختفائه عن ال�ج�د، ح�شب ما قالت به  اأن يتح�ل  حياة، لذا فمن املمكن 

املخيلة ال�شعبية 
ودللة ما تقدم، اإميان العقل الإن�شاين بفكرة املعب�د فاحلي�ان كان عبد ب�شبب نفعه، 
وهذا يربر ك�ن اأعظم املثريات احلي�انية يف حياة الإن�شان هي فكرة الإله. ولهذه الأ�شباب 

وغريها قد�ص احلي�ان، وكان له تاأثري وا�شح على حياة الإن�شان. 
وهي  خرية،  عاقلة  اأو  �رصيرة  خطرة  مبظهرين،  احلي�انات  ال�شعبية  احلكاية  اأبرزت 
احلي�انية  طبيعتنا  متثل  �شنفني  من  تتك�ن  بتلهامي“:  “برون�  تعبري  حد  على  كذلك 
اأي�شا ل�شيطرة  ودوافعنا الغريزية. ومنها ما يرمز اإىل”اله�”غري املرو�شة وغري اخلا�شعة 
“الأنا”و”الأنا الأعلى” واملليئة بحي�يتها املخفية. والباقية متثل حي�يتنا الطبيعية. ومن 
ال�شخ�شيات احلي�انية التي ظهرت بق�ة يف احلكايات ال�شعبية عاك�شه دللت مهمة الطري 

باأ�شنافه املختلفة.
نال الطري مكانة مميزة يف الأدب ال�شعبي، ملا يتمتع به من �شفات جتعله اأقرب اإىل 
اإىل  ال��ش�ل  على  وقدرة  للطريان،  اأجنحة  فه� ميتلك  الأر�ص،  اإىل عامل  منه  ال�شماء،  عامل 
يظن�ن  النا�ص  بدوره جعل  وهذا  كذلك،  الأر�ص  عامل  اإىل  وال�ل�ج  ث�ان،  ال�شماء يف  عنان 
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اأن الطي�ر اأ�شكال اتخذتها الأرواح الب�رصية ؛ لأن روح الإن�شان تطري كما الطري يف ال�شماء، 
والنا�ص يف العامل ال�شفلي يف بع�ص الأ�شاطري يرتدون ثيابا من ري�ص ويطريون باأجنحة.

هذا ل�شاأن الطري عامة، مع وج�د �شفات متيز طائر عن اآخر، ودللة تالزمه بحكم ما 
اقرتن به يف اخليال ال�شعبي و الأ�شاطري، والدين، والتجارب ال�شخ�شية. 

برز الطري ب��ش�ح يف احلكاية ال�شعبية يف بلدة جبع منها حكاية” الي��شفي” اذ يق�م 
الطائر/الع�شف�رة فيها بدورين متناق�شني، �شلبيي، وايجابي يف ال�قت ذاته ، ومل اأعهد من 

خالل ما قراأت من احلكايات، هذه الزدواجية يف الطري اإل يف هذه احلكاية. 
العي�ص  الع�شف�رة  للطفل من عائلته وحرمانه من  ال�شلبي يف اختطاف  الدور  يكمن 
مع والدته التي عانت من العقم مدة ط�يلة من الزمان. اأما الدور الإيجابي فيتمثل يف تلبية 
احتياجات الطفل ورعايته ، وتزويدها بكل ما تريده،وعدم امل�شا�ص به واإعادته اإىل بيته يف 

نهاية املطاف.
الع�شافري، وتبدو  باإقامة وليمة تطعم جميع  مل ترزق املراأة بطفل لفرتة ما، فنذرت 
هذه ال�ليمة قربانا يقدم على مذابح الآلهة، من اأجل ك�شب عطفها. بعد ال�ليمة والدعاء هلل ، 

متنح الطفل الذي حلمت به، وقدمت القرابني لالآلهة ت�رصعا لتحقيق اأمنيتها
اإن ما قامت به املراأة من تقدمي ال�ليمة للع�شافري يعيدنا اىل العادات ال�شعبية املعروفة 
يف املجتمع الفل�شطيني وبخا�شة يف م��ش�ع العقم، فاإذا مرت فرتة على الزوجني ومل يتم 
احلمل فاإنهما يتبعان جميع ال��شائل، ومن هذه ال��شائل النذور التي تقدم هلل اأو ملقام ويل 

اأي - ق�ة غيبية- وتك�ن النذور ب��شائل عدة منها عمل وليمة من الطعام. 
اأما دللة العقم اأ�شط�ريا فقد “كان املر�ص والعقم قدميا لعنات الآلهة، تق�م بنف�شها 
باإحداث املر�ص، بل تاأمر به وت�شخر كائنات العامل ال�شفلي للقيام به، وكان ال�شفاء كذلك 
ال��شاطة  بدور  يق�م  واملعزوم  الكائن  وكان  الكربى،  العليا  الآلهة  ي�شدر عن  باأمر  يحدث 
بني املري�ص، والآلهة ويتعهد نيابة عن املري�ص، انه �شيق�م ب�اجباته نح� الآلهة، يتم ذلك 

بال�شالة، والقرابني والأدعية يف املعابد”. 
ول �شك يف اأن النذور يف تقدمي ال�لئم له ظالل اأخرى ، وهذا ما اأ�شار اإليه �شيد لنجر 
تعبري  اأول  ه�  الطعام  تقدمي  لأن  وجداين،  اإ�شباع  هي  الأكل  يف  م�شاركة  كل  اأن  عد  الذي 
الرمزية عالية طيلة احلياة يف  الطعام  اإىل احلب لذا تظل قيمة  ، بل ه� املدخل  عن احلب 

الال�شع�ر. 
انتفاع  الع�شافري،فلم  جلميع  �شم�ليته  لعدم  الطفل  اختفى  النذر  الأم  اإمتام  بعد 
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الع�شف�رة “ي�لبي”من تلك ال�ليمة فكان ت�رصفها اأ�شبه ما يك�ن بت�رصفات اإن�شانية تتم 
عن وعي واإدراك ، ودللة هذا ان الع�شف�رة اأرادت لفت انتباه الأم فاأخذت الطفل لإميانها 
ظهر  على  مبجيئها  ي�ميًا  تتكرر  لالم،  تنبيه  ر�شالة  تبث  الع�شف�رة  هذه  فكانت  باأهميته 
البيت وتزقزق ،اإل اإن الأم مل تنتبه لن�شغالها وحزنها على فقد ابنها ،كان الطفل ينتظر عن 

كثب انتباه الأم لر�شالتها فيق�ل خماطبا الع�شف�رة : �ش� اأطعم�ك دار اأب�ي يا الي�لبي؟
ردت على �ش�ؤاله قائلة: ما ب�ص ا�شي ما ب�ص ا�شي يا الي��شفي 

فقال اإلها: �ش�د اهلل دار اأب�ي يا الي�لبي
ويف احلال اأ�شبحت دار اأبيه �ش�داء الل�ن، وهذه احلادثة حتيلنا اإىل دللة الأل�ان يف 
الفكر ال�شعبي فالل�ن الأ�ش�د يدل على الت�شاوؤم حيث ارتبط بالغراب ذي الل�ن الأ�ش�د ، وه� 
يعيد اإىل الأذهان حادثة الط�فان فبعد انح�شار املاء اأر�شل ن�ح عليه ال�شالم الغراب فلم يعد 
لن�شغاله باأكل اجليف،كما ارتبط الل�ن الأ�ش�د عند امل�رصيني القدماء يف التعبري عن الل�ن 
اجلنائزي ،وا�شتخدم يف ال�شعائر اجلنائزية ،وداخل املقابر اإذ يعرب عن البعث فرمبا كانت 
دللة الع�شف�رة ه� الغراب وما يرتبط به من اختفاء وم�ت، فالطفل بقي خمتطفا من قبل 

الع�شف�رة/الغراب/الل�ن الأ�ش�د
اإل اإن الل�ن الأ�ش�د حت�ل اإىل ابي�ص بعد تنبه اجلارة لفعل الع�شف�رة املتكرر وامتثال 
التي حملت  اأخرى خا�شة بالع�شف�رة  باإعداد وليمة  الي��شفي لطلب اجلارة بان قامت  ام 
الأبي�ص،  الل�ن  اإىل  والده  دار  فتح�لت  بالنذر  ال�فاء  على  كدللة  للي��شفي  منها   جزءا 
بعدد  ارتبط  ودينيا،  اأ�شط�ريا  مقد�ص  ل�ن  ،فه�  الإن�شاين  امل�روث  الل�ن دللت يف  ولهذا 
من الإلهات منها ع�شتار الزهرة، والزهرة تع�د يف ت�شميتها اإىل الأزهر، الذي يعني الل�ن 
الأبي�ص امل�رصق ، وكذلك فه� رمز الن�ر الإلهي، وه� ل�ن الأمل واحلياة، والنقاء، والطهارة، 
والنظافة، والتفاوؤل، وه� ل�ن العب�ر فمالب�ص العرو�ص، وكذلك امليت يف خمتلف احل�شارات 

بي�شاء. 
وميكن اإن تك�ن دللة الع�شف�رة /احلمامة /الل�ن الأبي�ص الذي رافق ع�دة الطفل اإىل 
بيته اإىل احلمامة التي كانت رمزا للتفاوؤل،حيث يعد احلمام رمزا لالآن�شة، قيل اإن علي بن 
اأبي طالب �شكا للر�ش�ل ال�حدة وال�ح�شة، فاأمره اأن يتخذ زوجا من احلمام لي�ؤن�ص وحدته. 
وقيل يف تف�شري الآية القراآنية”وربك يخلق ما ي�شاء ويختار” اأي يختار من النعم ال�شاأن، 
ومن الطري احلمام. ول غرابة يف النظرة اليجابية للحمام اإذ نذكر ق�شة الط�فان وما ب�رص 
به احلمام من انح�شار املياه ،وكذلك ما قام به احلمام م�شاند لر�ش�لنا الكرمي حممد عليه 

ال�شالم يف هجرته.
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اختفى الطفل ب�شبب الع�شف�رة وعاد اأي�شا لذات ال�شبب لذا فان دللة الطري يف احلكاية 
ال�شعبية الي��شفي من�ذجا دللة على الزدواجية التي يق�م بها الطري يف احلياة.

النتائج:
ت��شلت الدرا�شة اإىل جمم�عة من النتائج اأهمها:

Ú  ،الراوي يق�شد من مقدمته اخلا�شة باأْن يجاري الفكر ال�شعبي يف ا�شتقبال احلكايات
فيخفي الراوي الأول للحكاية، كي تك�ن ممتدة يف الزمن العميق، مبعنى اآخر جتهيل الزمكان 

وم�شدر التلقي.
Ú  متعددة �ش�ا)37(خ�ص  متظهر  عن  يك�شف  ال�شعبية  للحكايات  الأويل  ال�شتقراء 

التاأثري فثمة  لي�شت متناظرة من حيث  اأنها  اإل  اإن�شاين ومنها ما ه� حي�اين،  منها ما ه� 
مثريات دللية تت�شكل من بع�شها. ويلقي بع�شها ال�ش�ء على الآخر ليجعل منها اأكرث تاأثرًيا. 

وت�شخي�ص احلي�ان كي يرتقي اإىل امل�شت�ى التعبريي وامل�شم�ين لفعل الإن�شان.
Ú  تكاد تختلف عن احلكايات فل�شطني ل  ال�شعبية يف منطقة جنني-  اإّن احلكايات 

غزة   اأو  نابل�ص  اأو  حلم  بيت  اأو  اخلليل  يف  ال�شعبية  احلكايات  يف  مقارنتها  عند  الأخرى 
هي  وامل��ش�عات  العنا�رص  هي  والعنا�رص  الأبطال  هم  فالأبطال  مثال،  النا�رصة  اأو 
امل��ش�عات، ول ن�شتطيع تثبت تلك ال�شخ�شية املميزة من بني حكايات املدن الأخرى اإل 

يف اللم�شات ال�شطحية التي تقت�شيها الظروف والبيئة.
Ú  وبناًء على ذلك ميكننا اأْن نعّد احلكايات ال�شعبية فًنا عاملًيا يت�شم بال�شم�لية التي

تهدف اإىل ج�انب اأخالقية تثقيفية.
Ú  للحي�ان دللة يف احلكاية ال�شعبية ارتبطت بال�شاطري لعتقاد الن�شان اأن الأ�شياء

كلها حية ، والطري اقرتن بق�ى خفية و�شحرية وله دور ايجابي نافع و�شلبي �شار ، وكذلك 
ارتبط الطري بروح الن�شان يف اجلنة واأن الروح تطري يف ال�شماء كما الطي�ر.

التوصيات:
ويف �ش�ء النتائج التي ت��شلت اليها الدرا�شة فاإنها ت��شي مبا ياأتي 

و�شع برنامج وخطة تعليمية ترب�ية لتعزيز الهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�شطينية . 1
من قبل الدوائر الر�شمية احلك�مية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وتفعيلها.

اأح�ج . 2 ظروف  يف  لأننا  والعربي؛  الفل�شطيني  ال�شعبي  بامل�روث  الهتمام  تعزيز 
ما نك�ن فيها اإىل ربط ال�شخ�ص ببيئته وظروفه املحيطة من خالل و�شع خطة وبرنامج 
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ح�ل  متخ�ش�شة  م�ؤمترات  وعمل  والف�شائيات  املحلية  والقن�ات  الإذاعات  عرب  اإعالمي 
امل�روث ال�شعبي واإ�شدار جملة متخ�ش�شة بامل��ش�ع.

�شبكة . 3 خالل  من  ال�شعبي  امل�روث  خدمة  يف  وت�ظيفها  التكن�ل�جيا  دور  تعزيز 
الإنرتنت وم�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

تن�شيق العالقة بني املراكز الإعالمية والبحثية وامل�ؤ�ش�شات املهتمة والعاملة يف . 4
املجالت املتن�عة على م�شت�ى ال�طن، والعاملني العربي والإ�شالمي والعامل اأجمع وعقد 

اجتماعات دورية لهم لتبادل اخلربات وتقدمي التغذية الراجعة. 
والعربية . 5 الفل�شطينية  والرتبية  وال�شياحة  والثقافة  الإعالم  وزارات  تتحمل  اأن 

البحثية  املراكز  وتكليف  متخ�ش�شة  درا�شات  اإجراء  بتبني  امل�شئ�لية  والإ�شالمية، 
داخل  املعنية  واملراكز  امل�ؤ�ش�شات  على  وت�زيعها  واقتنائها  والأكادمييني  واجلامعات 
فل�شطني وخارجها، وعمل املعار�ص والب��شرتات الالزمة واإ�شدار الن�رصات وترجمتها اإىل 
لغات اأجنبية لتعميم الهتمام بامل�روث ال�شعبي الفل�شطيني والعربي والإ�شالمي وخا�شة 

احلكاية ال�شعبية.

املالحق:
ملحق حكاية اليوسفي من منطقة جنني أمنوذجاً:)38(

اأنام)39(، وحدوا اهلل  ، ل اله اإل اهلل “يا �شامعني الكالم نحكي واإل 
بي)40( ه�ن)41( هاملرة)42( بتخلف�ص)43( اأولد، نذرت نذر لربها اإن خلفت وجابت ولد 
تطبخ طبخة لع�شافري احلارة، ي�م اهلل ا�شتجاب اإلها وحملت وجابت)44( ولد �شمته الي��شفي، 
ملا �شار مي�شي طبخت حلم ورز لع�شافري احلارة، جني)45( هالع�شافري واأكلن تا خل�شن)46( 
مالكن)47(  رافقاتها:  �شاألت  متاأخرة  الي�لبي  ا�شمها  وكان  هالع�شف�رة  اأجت  الطبيخات، 
متجمعات ه�ن؟ قلن اإلها اأم الي��شفي طبخت واأطعمتنا. فقالت واأنا ما اقلت�ص)48( قلن اإلها 
ما ظل�ص، وقفت على ظهر هالدار و�شارت اتزقزق، كل ي�م تعمل هيك وما حد رد عليها، 
لم  نرجع  نت�شه)49(،  جنب  وحطته  بي  وطارت  الي��شفي  وحملت  هالع�شف�رة  اأجت  لي�م 
الي��شفي دورت عليه ما لقيت��ص)50(، �شارت الع�شف�رة كل ي�م ات�قف واتزقزق)51(، وهي 
امروحة)52( اجتبله)53( اأكل ملا تيجي الع�شف�ره ي�شاألها: �ش� اأطعم�ك دار اأب�ي يا الي�لبي، 
فاترد عليه: ما ب�ص)54( ا�شي ما ب�ص ا�شي يا الي��شفي، وقعدت على هاحلال مدة، فقال اإلها 
�ش�د اهلل)55( دار اأب�ي يا الي�لبي، فاهلل نطق على ال�شانه و�شارت دار اأب� �ش�دى)56(، فاجنن�ا 
�ش� هذا �ش� اللي �شار، كان يف اإلهم)57( جارة كانت ات�ش�ف)58( الع�شف�رة، احتريت)59( بها 



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 522
ُهِويَّة وانتماء

�شحبت)60( حالها وراحت لم الي��شفي، وقالت اإلها يا خالتي كل ي�م اأنا ب�ش�ف هالع�شف�رة 
و كل ي�م ابتيجي وباتظل)61( اتزقزق على ظهر داركم وبعدين برتوح، �ش� ق�شتها ؟ ك�ن هي 
اأم الي��شفي ردت على جارتها  اأخذت ابنك ولك يا ام�شخمه)62( اطبخي واطعميها، وقامت 
وطبخت هالطبيخ وحطته على ظهر احليط)63(، اأجت الع�شف�رة واأكلت و�شبعت وحطت على 
جناحها وطارت عند الي��شفي، وهي جاي �شاألها: �ش� اأطعم�ك دار اأب�ي يا الي�لبي، فقالت 
الي�لبي،  يا  اأب�ي  دار  اهلل)66(  بي�ص  الها:  فقال  الي��شفي،  يا  ورزتني)65(  حلمتني)64(  اله: 
فبقدرة قادر قلبت دار اأب�ه بي�شه مثل ال�شبه)67(، فقالت اله تعال بدي اأروحك)68(، حملته 
وعزمت  انب�شطت  قدي�ص)71(  واأمه  روح  وال�شبي  اأهله  دار  باب  بيه)69( وحطته)70(  وطارت 

العزامي وطبخت وحَلت)72(.
وطار الطري واهلل امي�شيكم باخلري)73(

اهلوامش:
الفل�شطينية يف �ش�ء . 1 ال�شعبية  العب�دي: احلكايات  والدكت�ر �شياء  ادري�ص جرادات  د. 

اأول  كان�ن   29 العدد  وهران-اجلزائر  القلم-جامعة  جملة  اأمن�ذجا،  بروب  نظرية 
2013م.

جمعت الباحثة اميان ف�شاف�شة  20 حكاية �شعبية  ا�شتخدمتها يف ر�شالتها للماج�شتري . 2
من جامعة النجاح ال�طنية –لغة عربية.

الفل�شطينية يف �ش�ء . 3 ال�شعبية  العب�دي: احلكايات  والدكت�ر �شياء  ادري�ص جرادات  د. 
اأول  كان�ن   29 العدد  وهران-اجلزائر  القلم-جامعة  جملة  اأمن�ذجا،  بروب  نظرية 

2013م.
بلدة جبع جنني تقع على الطريق ال�ا�شل بني نابل�ص وجنني وتبعد عن جنني 20 كم . 4

وت�شتهر بالزيت�ن والتني والفخار .
ابن منظ�ر : معجم ل�شان العرب : مادة ) حكي ( .. 5
عبد احلميد ي�ن�ص: الأ�ش�ص الفنية للنقد الأدبي، دار املعرفة� القاهرة، 1958�ص4 - 45.. 6
معجم امل�شطلحات العربية يف اللغة والأدب : 152.. 7
نبيلة اإبراهيم: اأ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي، دار نه�شة م�رص للطبع والن�رص � القاهرة، . 8

ط 2، 1974 .
الرتاث . 9 الراوند: احلكاية امل��شلية درا�شة وعر�ص مع مناذج ن�شية، جملة  عبد احلليم 
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ال�شعبي، ع 10، 1972 .�ص 83.
ف�زي العنتيل: الف�لكل�ر ما ه�، دار املعارف � م�رص، 1965 .�ص 71.. 10
الفل�شطينية يف �ش�ء . 11 ال�شعبية  العب�دي: احلكايات  والدكت�ر �شياء  ادري�ص جرادات  د. 

اأول  كان�ن   29 العدد  وهران-اجلزائر  القلم-جامعة  جملة  اأمن�ذجا،  بروب  نظرية 
2013م.

نبيلة اإبراهيم: اأ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي، دار نه�شة م�رص للطبع والن�رص � القاهرة، . 12
ط 2، 1974 .

13 . � والن�رص  للطبع  م�رص  نه�شة  دار  ال�شعبي،  الأدب  يف  التعبري  اأ�شكال  ال�شابق:  املرجع 
القاهرة، ط 2، 1974 .

الفل�شطينية يف �ش�ء . 14 ال�شعبية  العب�دي: احلكايات  والدكت�ر �شياء  ادري�ص جرادات  د. 
اأول  كان�ن   29 العدد  وهران-اجلزائر  القلم-جامعة  جملة  اأمن�ذجا،  بروب  نظرية 

2013م.
النف�شي . 15 التحليل  والأطفال ما بني نظريات  ال�شعبية  حنان كركبي-جراي�شي، احلكاية 

ونظريات ما بعد احلداثة، 2005م، �شفحة )60(.
د/اأحمد ح�شني ال�شغري: احلكايات ال�شعبية ودورها الرتب�ي، جملة الرتاث واملجتمع، . 16

العدد )40(، كان�ن الثاين 2004م، �شفحة )42(.
د/اأحمد ح�شني ال�شغري: احلكايات ال�شعبية ودورها الرتب�ي، جملة الرتاث واملجتمع، . 17

العدد )40(، كان�ن الثاين 2004م، �شفحة)41 - 50(.
العدد . 18 واملجتمع،  الرتاث  جملة  الن�ص،  تدوين  وم�شكلة  طري  يا  ق�ل  كتاب  علقم:  نبيل 

)47(، �شيف 2007م، �شفحة )209 - 210(.
19 . 68  ،67 الن�ش��ص يف: �رصيف كناعنة، واإبراهيممهدي، ق�ل يا طري، �ص:  راجع هذه 

مثاًل.
واملجتمع، . 20 الرتاث  جملة  الرتاث،  كتب  يف  ال�شعبية  احلكاية  الأ�شهب:  د/ر�شدي  درا�شة 

العدد )82(، اآب 1979م، مركز الرتاث ال�شعبي يف جمعية اإنعا�ص الأ�رصة – البرية - 
فل�شطني، �شفحة )3-8(.

ناجي عبد اجلبار: اأ�ش�اء على حكايات الرتاث واملجتمع، جملة الرتاث واملجتمع، العدد . 21
)8(، ت�رصين الثاين 1977م، �شفحة )125 - 134(.
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واملجتمع، . 22 الرتاث  الرتب�ي، جملة  ودورها  ال�شعبية  ال�شغري:احلكايات  د/اأحمد ح�شني 
العدد )40(، كان�ن الثاين 2004م، �شفحة )41 - 50(.

النف�شي . 23 التحليل  نظريات  بني  ما  والأطفال  ال�شعبية  كركبي-جراي�شي:احلكاية  حنان 
ونظريات ما بعد احلداثة، جملة الرتاث واملجتمع، العدد )41(، مت�ز 2005م، �شفحة 

.)67 - 58(
العدد . 24 واملجتمع،  الرتاث  جملة  الن�ص،  تدوين  وم�شكلة  طري  يا  ق�ل  كتاب  علقم:  نبيل 

)47(، �شيف 2007م، �شفحة )204 - 211(.
د/�رصيف كناعنه: درا�شات يف الثقافة والرتاث واله�ية، م�اطن: امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية . 25

لدرا�شة الدميقراطية، رام اهلل-فل�شطني2011م.
د.�شياء غني العب�دي – جامعة ذي قار -العراق. 26
الفل�شطينية يف �ش�ء . 27 ال�شعبية  العب�دي: احلكايات  والدكت�ر �شياء  ادري�ص جرادات  د. 

اأول  كان�ن   29 العدد  وهران-اجلزائر  القلم-جامعة  جملة  اأمن�ذجا،  بروب  نظرية 
2013م.

* د.ادري�ص حممد �شقر جرادات -مركز ال�شنابل للدرا�شات والرتاث ال�شعبي-�شعري-
اخلليل-فل�شطني

على . 28 تعتمد  لأنها  التذكر   على  قدرته  على  بناء  لآخر  �شخ�ص  من  الرواية  تختلف  قد 
الذاكرة ال�شف�ية .

م�شدر احلكاية : من الباحثة اميان ف�شاف�شه –جبع جنني. الراوية �شعدة �شالح، جبع، . 29
جنني، 66 عامًا،بتاريخ 4 / 4/ 2011. 

ينظر : دي�انه : 222 - 227 .. 30
مقتب�ص من درا�شة د.اإدري�ص جرادات  املفردات ال�افدة غري العربية  الدارجة يف اللهجة . 31

املحكية، -بلدة �ِشعري اأمن�ذجا- درا�شة من�ش�رة –جملة اب�لي��ص جامعة حممد ال�رصيف 
م�شاعدية اجلزائر يف فل�شطنب

قامت الباحثة اميان ف�شاف�شة بتحليل دللة احلي�ان يف احلكاية ال�شعبية .. 32
*جمع احلكاية الباحثة اميان ف�شاف�شه وهي طالبة ماج�شتري لغة عربية -الراوية �شعدة . 33

�شالح، جبع، جنني، 66 عامًا،بتاريخ 4 / 4/ 2011.
اأو . 34 اجلدة  م�شاء من  وال�شمر  ال�شهر  النتباه وتروى غالبا يف جل�شة  ل�شد  احلكاية  بداية 
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ال�شخ�ص الكبري وكل اأفراد العائلة ي�شتمع�ن للراوي.
بي: مبعى ي�جد .. 35
ه�ن مبعنى هنا .. 36
هاملرة: املراأة.. 37
ل تنجب، ت�شتخدم حرف ال�شني يف نهاية الكلمة للنفي باللهجة املحكية.. 38
اأجنبت –ولدت . 39
جاءت.. 40
حتى انتهني.. 41
مبعنى ما الأمر –ملاذا.. 42
مل اآكل.. 43
نت�شه: ن�ع من النباتات ال�ش�كيه.. 44
مل جتده.. 45
زقزقة وتغريد الع�شافري.. 46
من الرواح -الإيابة. 47
حت�رص له.. 48
ل ي�جد �شيء.. 49
دع�ة �ش�ؤم.. 50
�ش�داء.. 51
لهم. 52
ترى.. 53
احتارت.. 54
�شحبت حالها: ذهبت. 55
تظل.. 56
م�شخمة –من �شخم مبعى فاقد الب والم.. 57
ال�شقف.. 58
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قطعتان من اللحم.. 59
مبعنى كمية  ب�شيطة من الأرز. 60
دع�ة بالتفاوؤل زاخلري.. 61
مادة بي�شاء من عند العطار ت�شتخدم مل�شح جلروح  واأحيانا حترق بالنار لفك ال�شحر . 62

وال�شع�ذة.
من الرواح مبعى الع�دة اىل البيت.. 63
به. 64
و�شعته.. 65
بقدر عايل جدا. 66
وزعت احلل�ى.. 67
نهاية احلكاية ال�شعبية.. 68

املصادر واملراجع:
د.عز الدين اإ�شماعيل: الأدب وفن�نه درا�شة ونقد، دار الفكر العربي � بريوت، ط 7، 1987.. 1
عبد احلميد ي�ن�ص: الأ�ش�ص الفنية للنقد الأدبي، دار املعرفة� القاهرة، 1958 .. 2
نبيلة اإبراهيم: اأ�شكال التعبري يف الأدب ال�شعبي، دار نه�شة م�رص للطبع والن�رص � القاهرة، . 3

ط 2، 1974 .
القاهرة، . 4  � والن�رص  للطباعة  العربي  الكتاب  دار  ال�شعبية،  احلكاية  ي�ن�ص:  احلميد  عبد 

. 1968
الرتاث . 5 الراوند: احلكاية امل��شلية درا�شة وعر�ص مع مناذج ن�شية، جملة  عبد احلليم 

ال�شعبي، ع 10، 1972 .
عبد الت�اب ي��شف: الطفل وامل�روث ال�شعبي، وزارة الثقافة والإعالم � بغداد، 1989.. 6
ف�زي العنتيل: الف�لكل�ر ما ه�، دار املعارف � م�رص، 1965 .. 7
ل�شان العرب، ابن منظ�ر، دار �شادر � بريوت .. 8
�شمري املرزوقي وجميل �شاكر: مدخل اإىل نظرية الق�شة، دار ال�شئ�ن الثقافية العامة � . 9

بغداد، 1986 .
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جمدي وهبة: معجم امل�شطلحات العربية يف اللغة والأدب، كمال املهند�ص، مكتبة . 10
لبنان � بريوت، 1979 .

� د. اأحمد مر�شي: مقدمة يف علم الف�لكل�ر، دار الثقافة للطباعة والن�رص، القاهرة، ط . 11
.  1981  ،2

� د.اأحمد ب�شام �شاعي: مق�مات احلكاية ال�شعبية من خالل حكايات الالذقية، جملة . 12
الرتاث ال�شعبي.

� اإبراهيم اخلطيب )ترجمة (: م�رف�ل�جيا اخلرافة، فالدميري بروب، ال�رصكة املغربية . 13
للنا�رصين املتحدين، 1986 .

14 . � � د.يحيى عبد الأمري ال�شايف: النج�م يف ال�شعر العربي القدمي، دار الأفاق اجلديدة 
بريوت، 1982.

 � ترجمة: اإبراهيم اخلطيب: ن�ش��ص ال�شكالنيني الرو�ص، م�ؤ�ش�شة الأبحاث العربية � . 15
بريوت، 1998.

 � د.�رصيف كناعنه: درا�شات يف الثقافة والرتاث واله�ية، م�اطن: امل�ؤ�ش�شة الفل�شطينية . 16
لدرا�شة الدميقراطية، رام اهلل-فل�شطني، 2011م.

� د. ر�شدي الأ�شهب: كان يا ما كان، حكايات �شعبية من القد�ص، طبعة اأوىل، 200م. 17
� د.حممد عبيدات ود/حممد اأب� ن�شار ود/عقله املبي�شني: منهجية البحث العلمي-. 18

الق�اعد واملراحل والتطبيقات-مقرر درا�شي يف جامعة القد�ص املفت�حة، ط1، دار 
وائل للن�رص، 1997م.

� د.ناجي عبد اجلبار: اأ�ش�اء على حكايات الرتاث واملجتمع، جملة الرتاث واملجتمع، . 19
العدد الثامن، ت�رصين الثاين 1977م

� درا�شة د.ر�شدي الأ�شهب: احلكاية ال�شعبية يف كتب الرتاث، جملة الرتاث واملجتمع، . 20
الأ�رصة-البرية- اإنعا�ص  جمعية  يف  ال�شعبي  الرتاث  مركز  1979م،  اآب   ،82 العدد 

فل�شطني0
د.اأحمد ح�شني ال�شغري: احلكايات ال�شعبية ودورها الرتب�ي، جملة الرتاث واملجتمع، . 21

العدد 40، كان�ن الثاين 2004م.
� حنان كركبي، جراي�شي: احلكاية ال�شعبية والأطفال ما بني نظريات التحليل النف�شي . 22

ونظريات ما بعد احلداثة، جملة الرتاث واملجتمع، العدد 41 مت�ز 2005م.
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.نبيل علقم: كتاب ق�ل يا طري وم�شكلة تدوين الن�ص، جملة الرتاث واملجتمع، العدد . 23
2007م. 47 �شيف 

*د. ادري�ص جرادات :طريق ال�شم�خ اإىل قرية ال�شي�خ ، جملة الهدمي، العدد الثالث اآذار 
1996 م، جملة غري دورية �شادرة عن جلنة م�شاجد �شباب ال�شي�خ .

متحف  عن  اأجيال  رادي�  مع  :حلقة  جرادات  د/اإدري�ص  الباحث  مع  اإذاعية  *حلقات 
اأجيالنا”  من  برنامج  �شمن  �شباًحا   8.45 ال�شاعة  2007م،   /6  /  7 بتاريخ  ال�شنابل 
اإذاعة فل�شطني، عن دور املراكز الرتاثية وامل�ؤ�ش�شات يف حفظ وت�ثيق  ،و�شهرة �شعبية مع 
مركز  دور  2007م، وحلقة   /6  / بتاريخ11  م�شاء   11  -  9.30 ال�شاعة  ال�شعبي  الرتاث 
ال�شنابل يف الفن ال�شعبي وتط�يره ال�شاعة الثامنة والن�شف – العا�رصة م�شاء الثالثاء 30 

/10/ 2012م.
� الدكت�ر اإدري�ص جرادات يتحدث عن ت�ظيف التكن�ل�جيا يف تط�ير الرتاث يف جريدة 

احلياة اجلديدة ملحق احلياة الثقافية 29 /8/ 1996 م . اأجرى املقابلة حت�شني ياقني. 
� جملة ال�شنابل - عر�ص عبد العزيز اأب� هدبا - جملة الرتاث واملجتمع ت�رصين اأول 

 .32 1998 م، العدد 
-ا�شتخدم التكن�ل�جيا احلديثة يف حفظ الرتاث ليعني التقليل من قيمته احل�شارية، 
جريدة ال�شنارة 4 /2/ 1997م، اأجرى اللقاء مع باحث الفلكل�ر الفل�شطيني اإدري�ص جرادات 

ال�شحفي عبد املعطي زاهدة . 
اأب� هدبا:دور امل�ؤ�ش�شات الرتاثية يف احلفاظ على تراثنا ال�شعبي، جملة  عبد العزيز 

الرتاث واملجتمع، العدد 29 كان�ن ثاين 1997م.
مركز ال�شنابل للدرا�شات والرتاث ال�شعبي، جريدة احلياة اجلديدة 1 /7/ 1996 م، 

العدد 312.
ح�ار مع مدير مركز ال�شنابل للرتاث ال�شعبي ح�ل العمارة ال�شعبية، جملة املهند�ص 

الفل�شطيني العدد 40 �شباط 1997 م ال�شادرة عن نقابة املهند�ص. 
ي�م درا�شي يف �شعري ح�ل الق�شاء الع�شائري برعاية الرئي�ص يا�رص عرفات جريدة 

احلياة اجلديدة 29 /12/ 1996 م، العدد 493 .
اأب� هدبا - جملة الرتاث واملجتمع ت�رصين اأول  جملة ال�شنابل - عر�ص عبد العزيز 

.32 1998 م، العدد 
القد�ص  جريدة  الثقافية،  ال�شنابل  مركز  مب�شابقة  اخلليل  جامعة  من  طالبة  ف�ز 
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كتاب الطب العربي ال�شعبي - جملة ال�شنابل حزيران 1997 م العدد الأول.

ح�ار مدير مركز ال�شنابل للرتاث - جملة البيادر ال�شيا�شي حزيران 2002 م. العدد 
.808

1. Safeguarding Palestinian Cultural Landscapes –Ministry of Tourism 
and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural Heritage-Ramallah 
2010/2011 

2. Directory of MUSEUMS IN Palestine -
3. Ministry of Tourism and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural 

Heritage-Ramallah 2009
4. http://zmediat.com/magazine/index.php?option=com_content&view=art

icle&id=226%3A2011-09-09-13-52-02&Itemid=36
5. http://www.uaeturath.com/31.php
6. Safeguarding Palestinian Cultural Landscapes –Ministry of Tourism 

and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural Heritage-Ramallah 
2010/2011 

7. Directory of MUSEUMS IN Palestine -
8. Ministry of Tourism and Antiquities –Sector of Antiquities and Cultural 

Heritage-Ramallah 2009

املالحق:
ملحق من�ش�ر يف جملة مديات العراقية 

1. http://zmediat.com/magazine/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=226%3A2011-09-09-13-52-02&Itemid=36



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 530
ُهِويَّة وانتماء

سيكولوجية املرأة 

يف األغنية الشعبية / الفلسطينّية يف اجلليل

د. جهينة اخلطيب
أستاذ مساعد / كلية سخنني/ قسم اللغة العربية

ملخص:

ل �شّك يف اأن الأغنية الرتاثية هي حال ال�شعب، تعرّب عن اآماله واآلمه ، وت�شاركه يف 
منا�شباته ؛ اأفراحه واأتراحه ، وهي مادة خ�شبة متّكن الباحث من درا�شة املجتمع درا�شة 
اجتماعية  ونف�شّية �شل�كية ، ومن هنا جاء اهتمامنا مب��ش�ع الدرا�شة، ورغبتنا يف روؤية 
مدى انعكا�ص عادات املجتمع الفل�شطيني واأفكاره ومعتقداته فيما يتعلق باملراأة الفل�شطينّية 
من خالل اأغانيهم، ف�شتناق�ص الدرا�شة �شيك�ل�جية املراأة يف ظل جمتمع ذك�ري ووق�عها 
بني املطرقة وال�شندان يف اخلطاب الثقايف امل�روث ، كما �شتتعمق يف م�شاعرها املختلفة 
واأغاين  الفرح  واأغاين  كالتهاليل  متن�عة  اأغان  خالل  من  و�شجن  وع�شق  واأمل  حنني   من 
الفراق والبكائيات  و�شندر�ص ظ�اهر اجتماعية  من خالل اأم�ر كثرية :معايري اجلمال لدى 
املراأة يف املجتمع الفل�شطيني وعالقتها بزوجها وعائلتها ، مكانتها يف العائلة، و�رصاع 
البدل..  وزواج  الأقارب  وزواج  املبكر  ،الزواج  متعددة  اجتماعية  ومظاهر  والكنة،  احلماة 
و�شتتبُع الدرا�شة منهجًا حتليليًا تطبيقيًا من خالل حتليل الأغاين ال�شعبية  يف منطقة اجلليل 

الفل�شطيني.
ن�شاأت الأغنية ال�شعبية  وليدة �شعب �شامد ق�ي ياأبى ال�شت�شالم “ ناطقة مبا يج�ل يف 
خاطره ، “ولالأغنية ال�شعبّية اأهمية خا�شة  يف هذا املجال، فهي الن�ع الف�لكل�ري الأكرث 
اأ�شد  �شي�عًا بني الفل�شطينيني ، وهي فن ق�يل يعتمد اأول واأخريا على الأداء، وهذا يجعلها 
والق�انني  ال�شعبية،  املعتقدات  من  ويخّ�لها حمل جمم�عة  الجتماعية،  باحلياة  الت�شاقا 

غري املكت�بة” )خ�ري،1999م،�ص 11(
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 Psychology of Women in the Palestinian Folkloric Song
in the Galilee Area
Dr. Juhaina Alkhatib

Abstract:

The traditional, heritage song is undoubtedly the state of people which 
expresses his hopes and pains. It also shares in their events, joys and sorrows. 

The folk song is a fertile material that enables the researcher to study 
the social, psychological and behavioral aspects of any society; this is what 
drove us to the subject of the research, hence to envision the extent of the 
reflections of Palestinian traditions and their beliefs regarding Palestinian 
women through their songs.

The study will focus on the psychology of women under a male-dominant 
society and how they are situated between a rock and a hard place. We will 
also deepen our envision in the women’s various feelings of nostalgia and 
pain, love and denunciation through songs for all occasions such as: cheers, 
( tahaleel) and ( mohahah) as well as songs of joy and songs of parting and 
wailing. 

We will also study other social phenomena via different items, for 
example: the standards of women’s beauty in the Palestinian society, her 
relationship with her husband and family, her status in the family, the clash 
of in-laws, intermarriage among immediate relatives, marrying to outside of 
the family, psychological pressure as women face the imperative of delivering 
a male child and the social aspects connected with it.

This study will follow an analytical, applied approach via the analysis of 
folk songs in the Galilee region of Palestine

أساليب األغنية الشعبية وأنواعها:
تن�عت الأغنية ال�شعبية الرجالية والن�شائية، ففي ال�قت الذي فيه تعددت امل�ا�شيع 
يف الأغنية الرجالية يف فن » العتابا«، فاإن الأغنية الن�شائية متيزت بال�حدة امل��ش�عية« 
اأبياتها لتق�م بال�ظيفة التي وجدت الأغنية من اأجلها، ويف العادة  التي تربط بني جميع 
فاإن طرح هذه الفكرة اأو ال�حدة يحدد عدد اأبيات الأغنية، ويتحّكم بط�لها تبًعا ملحدودية 

امل��ش�ع« )لب�ص،1994، �ص 13(
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وتتعدد اأ�شكال الأغاين الن�شائية ، فرنى التهاليل واملهاهاة والأهازيج
اأربعة �شط�ر حتمل فكرة واحدة...  العامي يف  ال�شعر  املهاهاة« عبارة عن بيتني من 
يك�ن  اأو  القافية،  بنف�ص  متقابلني  �شطرين  كل  ي�شرتك  اأو  واحدة،  بقافية  �شط�رها  تنتهي 

لل�شطر الأول وال�شطر الأخري نف�ص القافية«)لب�ص، 1994، �ص 15 (
والزجل وه� ق�شيدة تتك�ن من قافيتني فيلتزم ال�شدر قافية والعجز قافية.

ولكن غالبية الأغاين الن�شائية هي تهاليل ومهاهاة.
املرأة وعلم النفس:

كنته  عّما  اأي�شا  تعرّب  ولكّنها  الآن!  اأك�نه  عّما  تعرّب  ل  و«اأنا«  اأنا«  ال«  هي  »الذات 
وعّما �ش�ف اأك�نه! ذات ال�شخ�ص هي كيان ميتد زمنًيا من حلظة امليالد اإىل حلظة امل�ت، 
ال�ج�دّية يف هذا امل��شع من املكان«  الكثافة  الذي ي�شّكل هذه  الكيان  اأي�شا ذلك  وهي 
ام  رجال  كان  �ش�اء  الإن�شان  �شيك�ل�جية  فاإّن  هنا  ومن   )25 �ص  )ابراهيم،1999، 
ظل  يف  املراأة  وتتعر�ص  لها.  يتعر�ص  التي  احلياتية  والظروف  البيئة  وفق  تت�شكل  امراأة 
جمتمع ذك�ري اإىل  قهر ي�ؤثر �شلبًا على حالتها النف�شية، وبالتايل هذا ي�ؤثر على �شماتها 
ح�له«  من  وبالبيئة  بنف�شه  الإن�شان  عالقة  طبيعة  تعك�ص  التي  ال�شمات  وهي  ال�شخ�شية 

.)25 )ابراهيم، 1999، �ص 
وك�ن املراأة العربية تعي�ص ظروفًا خا�شة يف جمتمع �رصقي، فهذا ي�شعها  يف ب�ؤرة 
ال�شغط النفعايل » ويظهر يف م�اقف حياتية متن�عة: كالتهديد والغ�شب والأخطار... اإلخ اإذ 
ي�ؤدي ال�شغط النفعايل يف مثل هذه احلالت اإىل ظه�ر انفعالت جاحمة ومثبطة ومتغرية، 
وظه�ر تغريات يف حدوث العمليات العقلية، والنم� النفعايل ودافعية الأداء وا�شطرابات 
يف ال�شل�ك الكالمي واحلركي» )بني ي�ن�ص، 2007، �ص 252( و�شغ�طات نف�شية خمتلفة، 
مذنبة  باأنها  ك�شع�رها  لحقا  بع�شها  و�شاأحلل  عدة،  لأ�شباب  الأمان  بعدم  ت�شعر  فهي 
اإثبات براءتها دائما، خ�فها من عدم اإجناب الذكر وكاأن الأمر بيدها، قلقها  وبحاجة اإىل 
من زواج الزوج باأخرى، قلقها من اأن ل تفي مبفاهيم اجلمال يف جمتمعها، فهي يف النهاية 
اإن�شان والإن�شان كائن اجتماعي فرتيد الزواج وتاأ�شي�ص العائلة وتخاف من العن��شة، واإذا 
وقد   ، الهنيِّ بال�شيء  لي�ص  �رصقي  جمتمع  يف  مطلقة  فم�شطلح  الطالق  من  تخاف  تزوجت 

ت املراأة عن خماوفها هذه من خالل الأغاين ال�شعبية. عربَّ
نقد املرأة جملتمعها:

العائلة  عادات  والبتعاد عن  النا�ص  وان�شغال  الزمان  تغري  غافلة عن  املراأة  تكن  مل 
واجتماعهم يف حميمية ودفء ، فرناها تندب يف تهاليلها  اأّياًما  خلت:
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بـــكا حاجـــي  عـــني  يـــا   «
وانـــِت حـــداِك  اأهلـــك 
النا�ـــس تعـــرف  لـــ� 
علـــى بـــكاَي  اأكـــث 

لي�ـــس تبكـــي  عـــني  يـــا 
العي�ـــس لذيـــذ  يف 
لي�ـــس بكايـــي  اأكـــث 
العي�ـــس« وطيـــِب  لمـــة  الَّ

سيكولوجية احلزن لدى املرأة الفلسطينية:
خالل  من  اآلمها  عن  تنّف�ص  فرتاها  حلريتها،  قامع  �رصقي  جمتمع  يف  املراأة  تعي�ص 

الأغاين الرتاثية:
»ال حت�شب�ين �شحكت ال�شن م�رشوحي

ب�شحك ب�شن الر�شا  والقلب جمروح
واأكث بكاي وتن�يحي على روحي«

الزواج املبكر:
ات�شف املجتمع الفل�شطيني كاأي جمتمع عربي بتف�شيله زواج الفتاة يف �شن �شغرية ، 
ويرّجح هذا لإمكانية الإجناب ، والأمر ذاته كان ينطبق يف فرتة زمنية �شابقة على الرجال 

اأي�شا.
ال�ّشبـــاك بـــاب  مـــن  »طلّـــت 
االأربعطا�ـــس �شـــبِّ  فـــالن 

البطاطـــا ح��ـــس  ت�شقـــي 
خّياطـــه« وحـــده  ي�خـــد 

زواج األقارب:
اأن  منها  عدة  لأ�شباب  الغريب  زواج  على  الأقارب  زواج  الفل�شطيني  املجتمع  ل  ف�شّ

القريبة �شتفهم ظروف قريبها و�شتتما�شى معها.
»يا لهلي يا لهلي  ال يربا  لك� باِل

وي�س كان عماُك�  عن ابن العّم واخلاِل
يا اأهِل  الغريبة ُطل�ا َع غريبتُك�
وان ق�رّشت خيلُك�  قزّوا هديتك�

يا اهل ال�اليا طل�ا ع والياك�
وان ق�رّشت ِخيلُك� قزّوا هداياك�«

ونالحظ تدرج الغربة واختالفها ، فاخلروج من احلي الذي كانت تعي�شه الفتاة  يعدُّ 
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غربة، وزواجها من عائلة اأخرى هي غربة اأ�شد وطاأ، وتليها غربة اأ�شعب وهي الزواج من 
بلد اآخر.

�شّجـــل قا�شـــي  يـــا  »�شّجـــل 
تعّيـــط بالبيـــت  اّمـــي 
�شّجـــل قا�شـــي  يـــا  �شّجـــل 
تعيـــط بالبيـــت  اإّمـــي 
�شّجـــل قا�شـــي  يـــا  �شّجـــل 
تعّيـــط بالبيـــت  اإّمـــي 
�شّجـــل قا�شـــي  يـــا  �شّجـــل  
تعّيـــط بالبيـــت  اإّمـــي 

غريبـــه واطلعـــ�ين 
حبيبـــه يـــا  تقـــ�ل   واختـــي 
احلـــاره مـــن  واطلعـــ�ين 
خ�شـــارة يـــا  تقـــ�ل  واختـــي 
العيلـــه مـــن  واطلعـــ�ين 
ويلـــي يـــا  تقـــ�ل  واختـــي 
البلـــد مـــن  واطلعـــ�ين 
لالأبـــد« تقـــ�ل  واختـــي 

حرمان  اأو  القرابة  تف�شيل  بحجة  متكافئ  غري  لزواج  الكبري   الأثر  الأمر  لهذا  وكان 
املراأة من زواجها مبن حتب

Ú :جفرا
جفرا ويا هالرَّبع، وت�شيْح يا اعمامي
ما ب�خذ منهم حدا، ل� ك�رّشوا عظامي
اإن كان اجليزه غ�شب، وب�رشع االإ�شالِم

الرمي حال بالبحر لل�ّشمك باملّيه
ويف املقابل كان هناك نبذ للزواج من الغريب

Ú زواج من الغريب
َي اهِل الغريبه:

ه َي اهل الغريبه ، وما يربى ِلُكم ِذمِّ
ه و�ش� عماك� عن ابن اخلاِل والعمِّ

َي اهِل الغريبه ، وما يربى ِلُكم باري
و�ش� عماك�ا عن ابن العم واجلاِر

َي اهل الغريبه وما ُيجرب لكم خاطر
و�ش� عماك�ا عن ابن عّمي هال�شاطر

ي اهِل الغريبه ُطلُّ�ا َع غريبتك�ا
وِمن ق�رّشت خيلك�ا ، �شّدوا هّمتك�ا

َي اهِل الغريبه ُطلُّ�ا بال�شنه مرّه
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ومن ق�رّشت خيلك�ا ، بيعينك�ا اهلل«
كاأّنك غريبه

ك غريبه وِهلِّي الدمعة باجلرة كاأنِّ
من العيد للعيد يطلُ�ا عليك مرّه

كاأنك غريبه وِهلِّي الدمعة باحلفنة
من العيد للعيد َت يطلُّ�ا عليك َنْقِله
ك غريبة، وِهلِّي الدمعة باالإبريْق كاأنِّ

ِمن العيد للعيد َت ْيطلُّ�ا عليك رفيق«
Ú :زواج البدل

البدل  زواج  ه�  املراأة  لها  تتعر�ص  كانت  التي  املجتمعية  ال�شطهادات  من  اأي�شا 
وكاأنها اأ�شبه مبقاي�شة:

» وَع الزنزخلته وَع الزنزخلته
ي وبختي ريتك يا حل�ه من حظِّ

ِبدِّك اأبادل اأبادل باختي«
الإجناب وتاأثريه و�شغ�طات نف�شية تتعّر�ص لها املراأة من حتمية اإجناب طفل ذكر.

هلل املجتمع ال�رصقي الفل�شطيني لإجناب الذك�ر من منطلق اأن الذكر ه� امتداد للرجل 
وعزوة للعائلة، كما نا�شدوا بكرثة الإجناب، وهذا قد ي�ؤثر �شلبًا على املراأة يف حالة اأجنبت 

الإناث ومل تنجب الذك�ر، وكاأن الأمر بيدها«
مباركـــة ريتـــْك  »يـــا 
بال�ّشبـــي وتبكـــري 
مباركـــة ريتـــْك  يـــا 
�شبـــي تنا�ـــرش  وجتيبـــي 
مباركـــه ريتـــك  يـــا 
�شبـــي تنع�ـــرش  وجتيبـــي 
مباركـــه ريتـــك  يـــا 
�شبـــي تنا�ـــرش  وجتيبـــي 
مباركـــه ريتـــك  يـــا 
بال�شبـــي وتبكـــري 
مباركـــه ريتـــك  يـــا 
�شبـــي تنا�ـــرش  وجتيبـــي 

َعِلينـــا َعلِينـــا  
ح�الينـــا يلعـــب 
حلالـــه عالعري�ـــسِ 
عيالـــه وتكـــثي 
وال�شلفـــه عال�شلـــف 
اخللفـــه وِتكـــثي 
عيالـــك دار  ع 
مالـــك وتكـــثي 
مليحـــه يـــا  علينـــا 
بالريحـــة ونر�ّشـــ� 
مزي�نـــة يـــا  علينـــا 
احلم�لـــة« وتكـــثي 
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ومن اأغاين املهاهاة:
» يا نا�س �شلُّ�ا َع النَّبي

واحلبلى جابت �شبي
يا ربِّ حتفظ ويا نبي

وي�شرْي حامينا ال�ّشبي«

ا َي  ِمِلح دارنا   َكثِّ �ُشبيانَّ
َي ِملح دارنا     كثِّ عيالنا

جر َي ُبلبل َع ال�شَّ
عي�س واكرب يا هالذكر

َي عطية اهلل
ويا هنيال اللي �شرب

فاإجناب املراأة لالأنثى يدخلها يف حالة �شعف وخيبة واإحباط نف�شي  وكاأنها مذنبة:
�شبي بيها!

حبلى بتِدنيها
وتق�ل: �شبي بيها

يها ُبكره بتِدبِّ
وبتق�مي خمِزيه

فاخلزي ه� ن�شيبها يف حالة اإجنابها لالأنثى، اأما اإجنابها للذكر فيمنع تعر�ص العائلة 
لفرح الأعداء واحلا�شدين:

جابت وقامت
جابت  وقامت   وَع فرا�شها نامت

ي، ما �ِشِمت بيها �شاِمت ولك احلمد يا ربِّ
اإن ت�ظيف كلمات مثل: تدّبيها، خمزّية، �شامت  ، تدخل املراأة يف حالة نف�شية �شعبة ، 
فال اعرتا�ص على اختيار اخلالق، ولكن املجتمع ل يرحم هذه املراأة ويحملها م�ش�ؤولية عدم 

اإجنابها للذكر.
Ú :الفراقيات

اأم  اأبنائها واأحبائها �ش�اء يف �شفرهم طلبا للعلم  تتعّر�ص املراأة  الفل�شطينية لفقدان 
للعمل اأو مب�تهم ، ولعاطفتها الكبرية، فاإن هذا البعد �ش�اء كان خمرياً اأو م�شرياً، فاإنها 

حتزن وتعرب من خالل الأغنية عّما يختلج يف قلبها من وجع وحنني.
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» نزلت �شّط البحر
حتى اأوّدعهم

لقيتهم م�شافرين.. يا مّيا
والريح مطاوعهم

ناديت على رّي�س املركب
تاّيرجعهم

هدول حبابي يا مّيا
مفتاح القلب معهم«

-
» �شافْر وخذين معك

بفطْر على الّدقه
ب�شرب على اجل�ع

ما ب�شرب على الفرقة«
قلب املراأة الفل�شطينية ل يفرق بني م�شلم اأو م�شيحي ويت�شح هذا يف تهاليلهن:

» يا عني حمم�د نامي بالهنا نامي
وتكحلي بالن�م يا عي�ن نع�شاين

يا عني اليا�س نامي الليل وارتاحي
بالليل ترعى يا مّيا وبالنهار رّواِح)1(

Ú :م�ا�شع جمال املراأة اخلارجي

رغم ع�شق العرب للفتاة ال�شمراء اإل اأن حنينه لل�ن الأبي�ص، لأنه ينق�شه رغم وج�ده 
بني الفتيات الفل�شطينيات اإل اأن ال�شمار ه� الغالب، فنالحظ و�شف الفتاة اجلميلة مبعايري 

تت�شم ببيا�ص الب�رصة، وارتباط البيا�ص باإ�رصاقة ال�جه:
بي�شـــا يـــا  »فالنـــه 
ولب�شـــِت َمك�شـــي 
غمـــزِت بعينـــك 

حليـــب كا�شـــة  يـــا 
ُد�ْشـــِت وعالفر�شـــه 
احلبيـــب« طـــرّيِت 

َي ميخذ البي�ص:
ي ميخذ البي�ْس وخرخ�س بالَذهب خرخ�س

وا�شتّنى َع البي�ْس َت ينّ�ر امل�شم�س
ه يحمر َخدهن وا�شتّنى َع البي�ْس َت انُّ
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وطلعة جنمة تا�شبح من بني عينيهن
» وقع حمب�شك يا مليحه مع دّقة الن�به

وزن�دك البي�س �شبه ال�ّشمع م�شك�به«
املجتمع  مبعايري  جماًل  الأكرث  هي  النحيلة  ال�شغرية  ال�شقراء   الفتاة  كانت  كما 

الفل�شطيني:
»رّيان يا ع�د القَنا رَياِن

�شقرا رفيعه طايحه امليداِن«
فالريان هنا النبات الأخ�رص الطري كناية عن �شغر �شنها.

الب�رصة  ال�شامية ذات  الفتاة  �شبيهة  املراأة اجلميلة هي  اأن  الفل�شطيني  وراأى املجتمع 
البي�شاء وال�شعر الط�يل الناعم والفم ال�شغري املر�ش�م :

ال�ّشـــام مـــن  وجـــاِي  �شاميـــة   :
اجلّمـــال حبـــال  يـــا  �شعـــرا  
ال�شـــاْم مـــن  وجـــاِي  �شامّيـــة 
�شِليمـــاْن خـــامِتِ  مّتـــا 

ال�ّشامّيـــة جـــاِي  ال�ّشـــام  مـــن 
ايديـــّي بـــني  جّدلتـــ� 
ال�شامّيـــة جـــاي  ال�ّشـــام  مـــن 
اجل�هرجّيـــة �شنـــع  يـــا 

ومل يكتف املجتمع بتف�شيل البي�شاء، بل كانت هناك مقارنات ظاملة وقا�شية للمراأة 
ال�شمراء، ولنا اأن نتخيل تاأثري هذا الأمر على �شيك�ل�جية املراأة، فاإذا مل تنجح املراأة يف حب 

ذاتها لن تنجح يف حب املحيطني بها:
»يا غزّيل ال ِتْغِزلها
والبي�شا  ال تزعلها
وال�ّشمرا ظّل اقتلها

من ال�شبح للمغربا«
ومهاهاة ظاملة للمراأة ال�شمراء:

ال�شمر والبي�س ل� نزل�ا َع اخللّه
�رشب ال�ّشالطني طاحت ت�شمن الغلّه

مَي يخذ ال�ّشمر  رّبك ي�خذك عّني
د�رّشت قرا�س اجلب واّتبعت اجّللِّه)1(

ومن اجلماليات ط�ل القامة:
الط�ل: ط�ل القامة وط�ل ال�شعر:
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» َي ُط�ِلْك ، ُط�ل ُع�ِد  الزّان، ل� ماْل
َي �شعِرك، حرّي اجلّدال ل� مال

اب�ِك ال قبل ف�ّشه وال ماْل
كيف الراْي عندْك واجل�اْب

ي ط�لِك ط�ل ع�ِد احل�ر واقْف
ن�شْل حلمي وعظمي واقْف

واأنا كرمال عي�نِك الأظْل واقْف
عبْد ماأم�ْر حلني الّطلْب

ي ط�ِلْك ط�ْل نخله َع باب جامْع
ي خّدك االأحمْر من ال�رْد جامْع

اأنا، واهلل الركع بكل جاِمْع
وجامع حبيبي، ما يقربه حدا«

ال�جه ُدورة قمر:
ال�جه ُدورة قمر، وال�ّشعْر ِكنُّه ليل

واخل�رش من رِقته ، هّد الِق�ى ، واحليل
يا �شاميني ال�شحى، يا  مفطرين الليل

وا عليَّ غزال، ما بقي ل حيل ُردُّ
يا مّيه:

يا مّيه ل ت�ش�يف ط�ل عليها
ط�ل امِلَعرِّ�س  َي ِحلي ليها

يا مّيه َل ت�ش�يف  نه�د عليها
ك�ز الرُّمان َي ِحلي  ليها

يا مّيه ل ت�ش�يف عي�ن عليها
عي�ن املها ، َي ِحلي ليها

َي ط�لها ط�ل الرِّديني)1(
ما بالبلد والها مثيِل

َي عي�نها عي�ن الغزالن
ي متها خامت �شليماِن

 ال�شعر ب�شبا�س يط�ي طيِّة القما�س
َي �ِشِعد ِمْن حا�ِس هالدنيا وما بيها
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اخُل�ُشم انب�ِب برُقِّ ال�شيف يا حمب�ب
ي جامع » اأي�ب« جتمع �شملنا بيها

َي ط�لك ط�ل الزّرافه
واخَل�رش بدُّه لطافه
والتُّم خامت �شليمان
ومعج�ن بالكنافه

�شلطة احلماة جتاه الكنة:
مّيـــا  ويـــا مّيـــا بـــّدي البريوتـــي
اإّمـــ� بتقلّـــي عالبيـــت ال تف�تـــي

الفـــالح يقـــ�ل ل ا�شتغلي تتم�تي
مـــن ي�م خذنـــاك ا�شتهينـــا امل�نا

تعدد الزوجات:
ل ت�جد امراأة ترغب ب�رصيكة لزوجها  وهذه من اأق�شى الأم�ر النف�شية التي قد تتعر�ص 

لها املراأة:
مّيـــا ويا مّيـــا �ش�يف اللـــي �شاير
ال�شفاير بلب�ـــس  تعـــرّيين  ال�شمرة 

ال�شمـــرة والبي�شه �شـــاروا �رشاير
والبي�شـــه تعـــرّيين بغمـــز لعي�نا

الأرملة واملطلقة:
تعاين املراأة ال�حيدة من ظلم جمتمعي  �ش�اء كان ذلك مب�ت زوجها اأم بطالقها  اأم 

بعدم زواجها:
» طارت طّياره وحلفت ما تهّدي

بيها االأرامل     تلعب ال�شّده
هيه يا اأرامل  ُق�من من حّدي
ريحة االأرامل مر�س و�شخ�نا

، فاإن جمتمعها يحا�رصها ويت�شاءم  فالأرملة كاأنها م�شدر �ش�ؤم فال يكفيها قدرها 
منها.

ت�شك  التي  املجتمع  نظرة  عن  ناهيك  نف�شي  اأمل  من  تتزوج  مل  التي  املراأة  وتعاين 
املراأة  حالة  عن  ال�شعبية  الأغنية  عربت  وقد  براءتها،  تثبت  حتى  مذنبة  فهي  بت�رصفاتها 

النف�شية يف هذه احلالة يف ظل جمتمع ل يرحم:
»ويلي ويلي من ال�رشّي�س
اأكلي و�رشبي من ال�رّشي�س
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حزينة يا للي ما لك عري�س
تنامي ع وجهك قفا«.

اخلامتة:
حاولت الدرا�شة اأن تظهر ت�جها خمتلفا يف تناول الأغنية ال�شعبية من منظ�ر مغاير 
خالل  من  مكن�ناتها  عن  ويعرب  املراأة  �شيك�ل�جية  على  ي�ؤثر  الذي  ال�شلبي  املنظ�ر  وه� 
اإىل  فتعرَّ�شنا   ، اجلليل  منطقة  يف  املراأة  اأغاين  تناولتها  تطبيقية  حّية  بنماذج  الإتيان 
خماوفها واآمالها واأحالمها، فراأينا كيف عربت  هذه الأغاين عن معاناة املراأة بدءا بتف�شيل 
الذكر على الأنثى، وما تتعر�ص له املراأة من �شغ�طات نف�شية اجتماعية ب�شبب هذا الأمر، 
عرو�شًا.  البي�شاء  وتف�شيل  والبي�شاء،  ال�شمراء  بني  الظاملة  املقارنة  وتبداأ  الطفلة  وتكرب 
�ش�ؤال  دون  الأقارب  زواج  وتف�شيل  �شغرية،  ب�شن  تزويجها  يتم  حني  اأخرى  مرة  وتعاين 
باإمكانية  لت�شطدم  وتتزوج  البدل.  زواج  عن  ناهيك  وت�شرتى،  تباع  �شلعة  وكاأنها  الفتاة، 

زواج الرجل من اأخرى.
ا تتعر�ص له املراأة من ظروف اجتماعية قا�شية ل ترحم، فاإذا مل  وعرّبت الأغاين عمَّ

تتزوج فهي عان�ص، واإذا تزوجت ومات زوجها، فهي نذير �ش�ؤم.
الدرا�شات  من  املزيد  اإىل  يحتاج  م��ش�ع  على  �ش�ءا  األقى  امل�شغر  البحث  هذا  اإن 
يف  اأخرى  مناطق  يف  ال�شعبية  الأغنية  يف  املراأة  �شيك�ل�جية  درا�شة  خالل  من  والتعمق 

فل�شطني من خالل املقارنة والتحليل. 

املصادر واملراجع:
لبنان، . 1 بريوت،  الفارابي،  دار  والإبداع،  القهر  �شيك�ل�جيا   ، م�ري�ص  ماجد   ، ابراهيم 

.1999
للن�رص . 2 امل�شرية  ،دار  والنفعالت  الدافعية  �شيك�ل�جيا   ، حمم�د  ،حممد  ي�ن�ص  بني 

والت�زيع والطباعة� عمان،2007.
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البيان اخلتامي والتوصيات
ت�رصين  �شهر  من  الثامن  يف  مازن(  )اأب�  عبا�ص  حمم�د  الرئي�ص  �شيادة  رعاية  حتت 
الثاين )ن�فمرب( 2017م، نظمت جامعة القد�ص املفت�حة امل�ؤمتر ال�شاد�ص للرتاث ال�شعبي 
يف حمافظة جنني واجلليل “ه�ية وانتماء” وبرعاية ح�رصية من �رصكة ج�ال ،وُقدم يف 
اأربع جل�شات علمية، تخللها مناق�شة  اأثنني وع�رصون بحثًا وورقة عمل من خالل  امل�ؤمتر 
الباحثني ملا جاءت عليه الأبحاث/اوراق العمل، وقد هدف امل�ؤمتر اإىل حتديد اأهم امل�شاكل 
والتحديات التي ت�اجه الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني ب�شكل عام ويف حمافظة جنني واجلليل 
وتركيز   . عليه  احلفاظ  بهدف  الإ�رصائيلية  والإجراءات  ال�شيا�شات  وم�اجهة  ب�شكل خا�ص. 
مفه�م امل�شاركة ال�شعبية يف دعم اخلطط الداعية اإىل الإ�شهام يف تط�ير الفكر البحثي يف 
جمال الرتاث ال�شعبي. وتعزيز الروابط والتن�شيق ما بني اأهلنا يف النا�رصة والكرمل واجلليل 

واملثلث، للحفاظ على واله�ية التاريخ و على هذا الرتاث
ويف اجلل�شة اخلتامية اأكد امل�شارك�ن بان الرتاث ميثل حجر الزاوية لله�ية التي متيز 
ال�شعب العربي الفل�شطيني، داعني اإىل العمل على ا�شتمرارية وج�د هذا الرتاث وعدم ذوبانه 

اأو تال�شيه احليل�لة دون تعر�شه لل�رصقة والطم�ص والت�شليل.
قبل  من  ومناق�شتها  املقدمة  الأوراق  خالل  من  امل�ؤمتر  ت��شيات  اإجمال  وميكن 

احل�ش�ر، واملداخالت التي متت خاللها مبا يلي:
ي�شم . 1 ومفهر�ص  م�شّنف  اإلكرتوين  رقمي  فل�شطيني  تراثي  اأو  وطني  اأر�شيف  اإن�شاء 

�ش�ارد هذا امل�روث ون�ادره.
العمل على ت�شجيل امل�اقع واملباين الرتاثية �شمن الرتاث العاملي، وذلك من اجل . 2

حمايته من ال�رصقة والهدم والتجريف.
خا�ص . 3 واجلامعات  املدار�ص  لطالب  يدر�ص  فل�شطيني  منهاج  اإيجاد  على  العمل 

بالرتاث واله�ية، على اأن يق�م باإعداده اكادميي�ن متخ�ش�ش�ن بالرتاث الفل�شطيني .
ال�طن . 4 داخل  الرتاثية  وامل�ؤمترات  واملعار�ص  املهرجانات  اإقامة  اإىل  الدع�ة 

وخارجه، وذلك من اأجل التعريف بالرتاث ون�رصة .
دعم اإنتاج اأفالم وبرامج تلفزي�نية والذاعية من اجل ن�رص ال�عي الرتاثي والتعريف . 5

به، �ش�اًء من خالل مالب�ص املذيعني، اأو من خالل الربامج ال�ثائقية املتخ�ش�شة.



مؤمتر الرتاث الشعيب الفلسطيين يف حمافظة جنني واجلليل 544
ُهِويَّة وانتماء

حماية . 6 يف  امل�شاعدة  )الي�ن�شك�(  والعل�م  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  مطالبة 
الرتاث الفل�شطيني من التزوير وال�رصقة من قبل الحتالل ال�رصائيلي.

�شامل . 7 اأثري  اإجراء م�شح  الأثرية من خالل  للم�اقع  بيانات وا�شحة  ت�فري قاعدة 
وعمل خمططات اأولية لها وت�ثيقها وت�ش�يرها.

الأجداد، . 8 عا�ص  كيف  يظهر  الرتاثية،  الفل�شطينية  للقرية  جم�شم  اإقامة  على  العمل 
وماذا على الأحفاد اأن يفعل�ا؟

اإدراج اللعاب ال�شعبية يف �شياق املنهاج التعليمي الر�شمي  وامل�ؤ�ش�شات الرتب�ية  . 9
واملجتمعية املختلفة واحياء مهرجانات مدر�شية متخ�ش�شة لتكري�ص اللعاب ال�شعبية.

تقدمي الدعم للم�ؤ�ش�شات واجلمعيات التي تعمل على حفظ الرتاث.. 10
اإن�شاء فرق للزجل ال�شعبي، التي من �شاأنها اأن متالأ الفراغ يف غياب الثقافة ال�طنية . 11

وخا�شة يف ال�شن�ات الأخرية.
الهتمام بتدوين الأمثال ال�شعبية وحماولة معرفة اأ�شل املثل حتت م�ش�ؤولية وزارة  . 12

الثقافة. وت�عية املراأة بدور الأمثال ال�شعبية بعملية التن�شئة الجتماعية.
عر�ص . 13 اإعادة  اأجل  من  بالنا�رصة  اخل�اجات  �ش�ق  يف  الدكاكني  ا�شحاب  م�شاعدة 

مناذج من املالب�ص والزياء ال�شعبية الفل�شطينية التي كانت �شائدة خالل القرن 19 
واوائل القرن 20.

–م�رصوع . 14 البحثية  م�شاريعهم  لإجراء  املفت�حة  القد�ص  جامعة  يف  الطلبة  ت�جيه 
التخرج– ح�ل الرتاث باأ�شكاله املتعددة.

�شبكة . 15 خالل  من  ال�شعبي  امل�روث  خدمة  يف  وت�ظيفها  التكن�ل�جيا  دور  تعزيز 
الإنرتنت وم�اقع الت�ا�شل الجتماعي.

و�شع برنامج وخطة تعليمية ترب�ية لتعزيز الهتمام باحلكاية ال�شعبية الفل�شطينية . 16
من قبل الدوائر الر�شمية احلك�مية وم�ؤ�ش�شات املجتمع املدين وتفعيلها.

العمل على اإن�شاء م�ؤ�ش�شة خا�شة ُتعنى بجمع الرتاث ال�شعبي الفل�شطيني، وتدقيقه يف . 17
حمافظات ال�طن كلها.

        


















